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Inger Malm och Clas-Göran Malm tillsammans tre av andraårseleverna Emil Svensson, 9 år, Måns Löfgren, 9
år, Oliver Karlsson, 9 år. Foto: foto clara carlsson

Nya cykelhjälmar – för säkerhets skull
Det var en glad stämning med fika och fint väder när eleverna på Tuns skola öppnade ett stort paket
på skolgården. I paketet fanns tio nya cykelhjälmar som är till för alla elever på skolan.

Inger Malm, som arbetar som skolvärdinna och fritidsledare på skolan, ville utöka antalet hjälmar
på skolan då flera av dem gått sönder eller inte går att använda. Då kontaktade hon Clas-Göran
Malm, ordförande för FMK Såtenäs. Föreningen har tidigare hjälpt skolan med trafikdagar som
innefattar lära om säkerhet och trafik.
För fem år sedan gav de, med samarbete med NTF Skaraborg, fem hjälmar till skolan. I måndags
var det dags igen, då man gav tio nya hjälmar.
– Vi har fler trampcyklar än hjälmar så jag frågade ifall de kunde göra ett samarbete igen, och det
ville dem, säger Inger Malm.
Skolan har en policy att samtliga elever ska använda cykelhjälm under skoltid. Ett sätt som gör det
naturligt för dem att använda hjälm hela tiden.
– Ingen elev protesterar och det är fantastiskt och jättekul att vi har fått fler och nya hjälmar, säger
Kicki Persson, fritidsledare på skolan.

Innan paketet öppnades ställde sig alla elever i en ring runt Clas-Göran. Bredvid honom stod det
stora paketet som flera elever frågat om. Sedan läste skolans rektor Lena Jannesson Hagman ett
brev och därefter fick förskoleleverna tillsammans öppna paketet. Efter det förklarade Clas-Göran
hur hjälmen ska sitta på huvudet.
Måns Löfgren, nio år, går i andra klass på skolan tycker det var roligt med nya hjälmar till skolan.
– Det är bra att vi har fått flera hjälmar för det blir också säkrare när man använder hjälm hela
tiden. Vi har fått lära oss det i skolan.
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