
Inför skolavslutningar 
och Student 2020
Juni närmar sig och så även skolavslutningarna och studenten. En 
tid som normalt innebär mycket festligheter och stora folksamling-
ar. I år ser det annorlunda ut och därför önskar vi er hjälp med att 
ge våra ungdomar ett fint firande utan stök. 

Fredag 5 juni är det studenten för de elever som slutar gymnasiet och torsdag 
11 juni är det skolavslutning för eleverna i grundskolan. På grund av coronavirus-
krisen kommer firandet i år att se annorlunda ut och bidrar till att det arrangeras 
mindre aktiviteter för ungdomarna att vistas på, med uppsyn av vuxna och vård-
nadshavare. Valborgshelgen visade på just detta och blev tyvärr mycket stökig i 
Finspång. 

För att våra ungdomar ska få ett fint skolavslut, fyllt med glädje och utan stök 
vädjar Finspångs kommun, tillsammans med Polisen, till vårdnadshavare att i 
första hand be era ungdomar att följa rekommendationerna; stanna hemma och 
undvik folksamlingar. Men också att vistas extra mycket utomhus; gå prome-
nader i områden där barnen finns, se till att synas och vara delaktig, prata med 
ungdomarna - vara ett vuxet stöd i Finspång. Gärna även kvällar innan och efter 
datumen för avslutningarna.

Dessa dagar och kvällar jobbar både personal från skola, socialtjänst, kultur och 
fritid, polis och föreningsliv och vi ser fram emot att möta många andra vuxna 
på gatorna också, allt för att Finspång ska vara en trygg bra plats att leva på. 
Tillsammans ser vi till att våra ungdomar inte far illa.

Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna och undvik stora samlingar av 
människor, har du förkylningssymtom - stanna hemma.

Stå på dig – langa inte alkohol till ungdomar

De senaste åren har vi kunnat se att allt fler ungdomar börjar dricka senare, de 
dricker mindre och alltmer sällan. Många ungdomar tackar idag nej till alkohol. 
Det här innebär också att allt färre ungdomar råkar ut för problem kopplade till 
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alkohol. Denna utveckling har till stor del skett tack vare att ni föräldrar engage-
rar er och sätter tydliga gränser.

Student och skolavslutningar är dock tillfällen som normalt innebär en ökad risk 
för att unga ska dricka alkohol – så är det även i år, trots uppmaningar om social 
distansering. 

I vårt län tycker de allra flesta tonårsföräldrar att det är fel att ge sina ungdomar 
alkohol. Och även om det fortfarande förekommer, så är det få ungdomar som 
får alkohol av sina föräldrar. Vi vill därför helt enkelt uppmuntra dig att fortsätta 
stå på dig i frågan – eftersom det hjälper din tonåring att avstå från alkohol.

En nära relation mellan dig och din tonåring skapar bättre förutsättningar för ett 
bra samtal – då kan ni skapa en gemensam överenskommelse om att det fak-
tiskt inte är okej att tonåringar dricker alkohol. Här har vi samlat tre enkla tips på 
vad du som förälder kan göra för att du och din tonåring ska nå varandra.

• Visa intresse
• Berätta att du bryr dig
• Undvik förhörsmetoder

Har du funderingar kring tonåringar och alkohol? Läs gärna mer på  
www.tänkom.nu
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