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Näin Kronanista tulee jälleen turvallinen koulu  
Saat tämän kirjeen, koska olet Kronanin koulua käyvän oppilaan vanhempi tai huoltaja. Kirje on 
laadittu monella kielellä. Löydät kaikki kieliversiot osoitteessa www.trollhattan.se/kronan 
   
Kronanissa 22. lokakuuta tapahtuneen kouluhyökkäyksen jälkeen ennen kaikkea Internetissä 
liikkuu nyt paljon huhuja ja uhkauksia. Ne eivät ole suunnattu ainoastaan Kronania, vaan myös 
Trollhättanin ja Ruotsin kaupunkien muita kouluja vastaan. Poliisi suhtautuu kaikkiin uhkauksiin 
vakavasti ja selvittää ne. Tähän mennessä kaikki uhkaukset ovat osoittautuneet vääriksi huhuiksi 
ja keksityiksi. Poliisin mukaan on selvää, että ei ole olemassa mitään uhkakuvaa Kronania tai 
muutakaan koulua kohtaan Trollhättanissa.   

Tukea tarvitsevat lapset saavat apua sekä pedagogeilta, tovereilta että oppilasterveydenhuollon 
henkilöstöltä. Koulu tekee edelleen läheistä yhteistyötä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa 
parantaakseen turvallisuutta Kronanissa. 
  
Opetus on nyt käynnissä tavalliseen tapaan ja oppilaat jatkavat edelleen tietojensa kartuttamista. 
Koululaissa ja oppivelvollisuudessa on kysymys juuri tästä: taata, että lapset ja oppilaat saavat sen 
koulutuksen, johon heillä on oikeus ja jonka he tarvitsevat saadakseen mahdollisuudet saavuttaa 
tavoitteensa ja ehkä toteuttaa tulevaisuuden unelmansa.  

Olemme myös iloisia voidessamme toivottaa uuden rehtorimme tervetulleeksi Kronan F-6:een! 
Hänen nimensä on Linda Forssén ja hän on ollut aikaisemmin Trollhättanin kaupungin 
palveluksessa. Hän tulee nyt Nya Skolanin rehtorin virasta Lilla Edetistä. Kronan saa myös 
vahvistuksekseen uuden kuraattorin. Hänen nimensä on Moa Fredriksson ja hän on työskennellyt 
aikaisemmin Frälsegårdin koulussa, mutta tulee nyt vanhempainvapaansa jälkeen Kronaniin. 
Lindan ja Moan taidot ja kokemus merkitsevät suurta voimavaraa Kronan F-6:n oppilaille ja 
henkilöstölle.  
   
Kronanin ulkopuolelle on näinä päivinä pystytetty myös kaunis valopuu. He, jotka haluavat 
kunnioittaa tai muistaa hyökkäyksen uhreja, voivat sytyttää kynttilän tai lyhdyn puuhun.  

Me Kronanissa työskentelevät odotamme voivamme aloittaa työt kaikkien oppilaiden kanssa 
normaaliin tapaan ja voimme vakuuttaa tekevämme kaikkemme, jotta Kronan on turvallinen paikka 
kehitystä, osaamista ja oppimista varten. Jos sinulla vanhempana on kysymyksiä, voit ottaa meihin 
yhteyttä.  
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