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Mobbad tog sitt liv -
skolan kritiseras
Michaela Silfverberg tog sitt liv en månad före sin

femtonde födelsedag. Under hela sin skoltid hade hon

stått ut med glåpord och utfrysning, - men under de

två sista åren på Matteusskolan i Stockholm blev

mobbningen outhärdlig.

Michaelas mamma anmälde Matteusskolan till skolverket, som nu
har gjort sin bedömning. Verket är mycket kritiskt till hur skolan
har agerat - eller inte agerat.

Michaela blev mobbad från första klass och under hela lågstadiet.
När det var dags att börja fyran bestämde sig hon och hennes
mamma för att flytta. På den nya skolan fungerade det bättre,
men i sexan var det återigen dags att byta skola, den här
gången till Matteusskolan i centrala stockholm. Här började
mobbningen igen. 

- Den var både verbal och fysisk. Utfrysning ingick också,
berättar Johanna Eneberg, Mikaelas mamma.

Mobbningen gick allt längre och Michaela orkade till slut inte gå
till skolan mer. Hennes mamma visste vad som pågick, men hon
kände inte att hon fick något stöd från skolledningen. 

Hösten 2002, när Michaela började åttan, kom man överens om 
ännu ett skolbyte. Fram till vårterminen fick hon
hemundervisning. Hennes mamma ville att Matteussskolan skulle
ta sitt ansvar och anmälde dem till skolverket. 

Men vid det laget hade trakasserierna brutit ner Michaela totalt.
Den 28 april i år tog hon sitt liv. Skolverket riktar nu skarp kritik
mot Matteusskolan, som inte gjorde tillräckligt för att stoppa
mobbningen. 
- Med bakgrund av vad som hänt har vi inte stöttat henne
tillräckligt. Ytterst är ansvaret mitt som rektor, säger Helena
Björshammar, rektor på Matteusskolan.

Skolan

Skolverket vill ha betyg tidigare
Föräldrar ska få bestämma om skolstart
Psykologi hotat skolämne
Svenskarna vill ha disciplin i skolan
Elevers fingeravtryck blir fall för kammarrätten
Stopp för taktikval på gymnasiet
Skolutflykter ska bli gratis
Rekordmånga studenter straffade för fusk
20 bråkiga elever flyttas från skola
KU-kritik mot skolministern
Polisen kräver nolltolerans i skolan
Mobbare stängs av från skolan i tre terminer
Gymnasium köper ut lärare för miljoner
Olagligt stänga av bråkiga elever
Nya lärarutbildningen får underkänt
Lärare kan få rätt att beslagta mobiler
Politisk strid om lärarutbildningen
Nytt avtal för lärarna är klart
Datainspektionen stoppar fingeravläsning i skolmatsalar
Skolministern vill ha prov redan i ettan
Fler med utländsk bakgrund börjar på högskolan
Elever ska få överklaga betyg
Baylan: Kommunerna ska skydda elever
Lärare slogs med elev - frias av tingsrätten i Varberg
Elever i mellanstadiet saknar arbetsro
Halvspråkiga barn får skolproblem
Inget stopp för religiösa friskolor
Fortsatt stora brister i skolan
Allt färe elever i grundskolan - Tusen skolor kan försvinna
Sponsrade skolböcker på Stockholmsgymnasier
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