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Tessinskolan stängdes och öppnades igen 

 
Inom loppet av några timmar på torsdagen 
den 11 januari så stängdes Tessinskolan 
ner helt av skyddsombuden för att sedan 
öppnas igen efter beslut av Arbetsmiljöver-
ket. Vad låg egentligen bakom? 

På eftermiddagen torsdagen den 11 januari be-
stämde skyddsombuden från Lärarförbundet 
och Lärarnas riksförbund att stänga ner Tessin-
skolan. Det sattes upp lappar på dörrarna till 
klassrummen om att ingen skulle beträda områ-
det. På kvällen kom beskedet från Arbetsmiljö-
verket att stängningen hade hävts och att verk-
samheten skulle fortsätta som vanligt på freda-
gen. 

Anledningen till att skyddsombuden ville stänga 
skolan var att flera i personalen hade meddelat 
att de hade olika symptom och besvär, som 
sannolikt kan härledas till det mögel som upp-
täckts på skolan. Detta trots att kommunen 
hade satt in åtgärder under jullovet. Skyddsom-
buden har rätt att stänga ner lokaler om de be-
dömer att det finns risk för allvarlig ohälsa men 
det måste bli godkänt av Arbetsmiljöverket. På 
kvällen meddelade Peter Sund alltså att Arbets-
miljöverket gjorde en annan bedömning och 
inte ville stänga ner skolan. 

Både elever och personal har under hösttermi-
nen uppmärksammat att de mår dåligt av miljön 
på skolan. De åtgärder som kommunen har satt 
in under jullovet är framför allt att mattor bytts i 
vissa klassrum och något som kallas jonisering, 
en metod för att förbättra inomhusmiljön, har 
satts igång. Nu menar alltså flera i personalen 
att de fortfarande upplever besvär. 

Vi på Redaktionen kommer att fortsätta följa 
utvecklingen på Tessinskolan under våren. Ele-
ver får gärna höra av sig med egna upplevelser 
och synpunkter. 

Kommunen har samlat info och frågor & svar 
på nykopingshogstadium.se som ger en bild av 
åtgärderna som görs (se sista sidan). 

Jörgen Leidebrant  

Tillägg: Sedan den här artikeln skrevs har ar-

betsmiljöverket besökt Tessin för en inspektion. 

Under mötet redovisades de åtgärder som 

gjorts och kommer att göras för att förbättra in-

omhusmiljön på Tessin. De ska nu sättas sam-

man i en handlingsplan som skickas till Arbets-

miljöverket.  
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 Rektorn kommenterar situationen på Tessin 

Noah Gahnertz träffade rektor Peter sund och intervjuade honom om problemen på Tessin.  

Har du någon kommentar angående skyddsombudsstoppet i torsdags förra veckan, och hela situationen på 
Tessinskolan? 

- Om man tittar på funktionen skyddsombud så har ju skyddsombudet i uppgift att värna om arbetsmiljön och 
all personal och alla elevers situation på Tessin. Nu bedömdes läget att man var tvungen att ta till det här ste-
get, så att jag har egentligen inga synpunkter utan att skyddsombuden har full rätt att göra så. Det har lett 
fram till  att arbetsmiljöverket kommer och tittar på lokalerna, och det är bra och viktigt för jag tänker så här att 
ju svårare ett problem är desto viktigare är det att man tittar brett på problemet. Det är viktigt att det är så 
många som möjligt, både experter och kompetenta kollar på problemet. 

Kan det bli så att alla måste flyttas från Tessin? 

- Nej, det tror jag inte, jag tror inte att det kommer bli så. Om i så fall hade vi nog redan varit där. Efter skydds-
ombudsstoppet gjorde arbetsmiljöverket en första preliminär analys och vi kan fortsätta som vanligt, sen på-
går ett arbete så nej det kommer nog inte bli en till flytt. 

Vad är planen med Tessin, om du möjligtvis har koll på det, kommer skolan rivas eller är den tänkt att använ-
das när Omega och Gripen är klart? Med tanke på att skolan har renoverats. 

- Så skulle man kunna tänka, men nej jag vet inte riktigt. Det har ju funnits planer sen långt tillbaka gällande 
gymnasiet och då får man gå tillbaka sju eller åtta år i tiden 
när man började tänka att man ska bygga ett gymnasiecam-
pus sådär, så nu har det dragit ut på tiden, men den långsik-
tiga planen tror jag i alla fall att Tessinskolan ska rivas. Det 
som händer i höst eller nästa år, det kan jag inte svara på. 

Kommer Omega stå klart till hösten? 

- Det är den enda information som vi har, och vad det verkar 
så löper den processen fort enligt plan. Det får vi verkligen 
hoppas på hur som helst.  

 

BAKGRUND:  

Torsdagen den 11 januari fylldes Korridorerna på Tessin-
skolan har fyllts med lappar om skyddsombudstopp med 
anledningen av ohälsa. Efter mögelsitutionen på Tessin-
skolan stängde skyddsombuden ner skolan helt, men 
stängningen hävdes snabbt av Arbetsmiljöverket. Drabbade elever och lärare på skolan av möglet på 
Tessin uppmanas till hälsokontroller. I bristen på lokaler måste Nyköpings kommun hitta en lösning för 
vart elever och lärare på Tessinskolan ska placeras.  

I ett brevet från skyddsombuden på Tessinskolan utskickat till personal den 11 januari uppgavs  att de skulle 
lämna skolan. Detta upphävdes alltså senare samma dag av Arbetsmiljöverket.  

"Med anledning av hur arbetsmiljösituationen i Tessinskolans lokaler utvecklats, där en hög frekvens av upp-
visade symptom och besvär inkommit, har vi som skyddsombud valt att begära skyddsombudsstopp med 
stöd av arbetsmiljölagen 6 kap § 7. Vi ser en risk för allvarlig ohälsa. Vi väljer att hellre agera nu än att inte 
göra det och stå passiva i något som ändå måste ses som allvarligt" 

Noah Gahnertz 
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”Det är rena gissningslekar!” 

HÖGSTADIET. Andy och Jonathan intervjuade huvudskyddsombudet Magnus Edgarsson 
just innan jul. Efter intervjun kom provresultatet som visade att det faktiskt fanns mögel 
på Tessinskolan, i vissa klassrum. Förutom att vara skyddsombud är Magnus också lä-
rare på Nyköpings högstadium.  

Vad innebär ditt jobb som huvudskyddsombud? 

Det är mitt jobb att se till att medlemmar i Lärarnas riksförbund mår bra på jobbet. 

 

Vad är din syn på att det finns mögel på 
Omega och kanske till och med på Tessin? 

Jag vet ju att det finns på Omega men vi vet 
inte att det finns på Tessin förrän proven har 
kommit. Proverna kommer nästa vecka. Jag 
anser att det då är väldigt tråkigt. 
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Vad kommer hända om det finns mögel? Vart kommer eleverna få vara? 

Det är rena gissningslekar men vi ska måste försöka lösa det, det är kommunen och fastig-
hetsförvaltningen som ska ta hand om detta. Vi hoppas att det inte är nåt att oro sig för så att vi 
kan flytta tillbaka upp till Omega enligt planen.  

Vi ser väldigt många förändringar hända men det här verkar vara den största eftersom det inte 
finns nog med salar efteråt. Har vi nog med plats? 

Det fanns ju en vattenläcka i en labbsal. Det rummet har sanerats men lärarna vill inte tillbaka 
än tills proverna kommer. Då hade de lektioner på Rosvalla istället. 

Det finns mögel på Omega också. Vad tror du är anledningarna? 

Det vet jag inte. Tyvärr finns det förmodligen många anledningar. 

Hur ofta kommer de här klagomålen till dig, också från andra elever? 

Det kommer ganska många men mest från lärarna. Jag får inte så mycket info om eleverna. 

Vart på Tessin är det som det kommer mest klagomål? 

Det är lite här och där, inget speciellt område. 

Hur länge har du varit huvudskyddsombud? 

Bara ett år. Jag gillar jobbet väldigt mycket, det är ett viktigt jobb och folk som har haft det förut 
har kanske inte riktigt tagit tag i det.  

Hur länge har du jobbat på Tessin/Omega? Och när började du se dom här problemen? 

Sex år på högstadiet och två år på Nyköpings högstadium. På Omega började vi se problemen 
under hösten 2015 och nu på Tessin under den här hösten. 

Känner du dig själv påverkad av de här problemen? 

Svårt att säga men troligtvis. Jag är allergisk men har inte blivit lika påverkad som andra. Får 
inte ont i huvudet så ofta, till exempel.  

  

Andy Polo Ishimwe och Jonathan Larsen 
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Historier om mögel genom tiderna

Vid öppandet av gravkammare och sarkofager i pyramider 
sägs stora delar av två arkeologteam samt enskilda individer 
ha blivit sjuka och/eller dött kort efter öppnandet av kamrar-
na. Först spreds ryktet om förbannelse som drabbat arkeolo-
gerna. Senare började man fundera i banor av att det var 
mögel, bakterier eller de kemiska ämnena vilka använts för 
mumifieringen som drabbat dem vilka öppnat upp dessa 
nuvarande kulturminnen. Det är svårt att gå tillbaka långt i 
tid och utvärdera vad som egentligen hänt men rent logiskt 
finns möjligheten att mögel är det som direkt eller indirekt 
"dödat" så många i dessa arkeologiska team.   

Källa: Jerker Andersson; Mögel—fiktion och fakta  (www.lfs-

web.se) 

Det framkommer av gamla skrifter att mögel och dess nega-
tiva inverkan på människan var känt redan i det antika Grek-
land. Dock kunde man förr inte förklara vad denna mikrobi-
ella tillväxt uppkom av och bestod utav.  
 
Vidskeplighet och tro på oknytt gjorde att man i bostäder med 
mögelangrepp först tvättade bort möglet. Återkom angreppet 
så var det inte ovanligt att huset övergavs eller revs.  

Källa: Jerker Andersson; Människan och mögel—kortfattat historiskt 

perspektiv; (www.lfs-web.se) 

Här är några olika infallsvinklar på det här med mögel. Visste ni a� mögel också kan 

vara något bra, a� penicillin från början är mögelsvamp? A� det finns historier om 

mögel ända !llbaka !ll den an!ka Grekland  och a� det har spekulerats i om det finns 

en koppling mellan mögelförekomst i hus och a� se spöken? Snart vet ni.  
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Forskarna börjar med att analysera husen där 
människor uppgivit att de upplevt spöken etc. 
Man ska här analysera mögelförekomst och 
jämföra med hus där inga övernaturliga rappor-
teringar finns. Vi tror man kommer finna mer 
mögel i just de hus vilka utpekas som spökhus, 
eftersom dessa hus i regel är äldre och kanske 
sedan länge övergivna. Tidens och fuktens tand 
gör sitt och leder i äldre hus ofta till mögelan-
grepp. ” 

Källa: Jerker Andersson  (www.lfs-web.se/mogel-

fiktion-fakta.htm) 

En skotsk biolog, Alexander Fleming, upptäckte 
penicillinet av en slump när han analyserade stafy-
lokockbakterier. När han skulle ta semester i au-
gusti 1928 glömde han att städa undan stafy-
lokockodlingarna, och när han senare kom hem 
från semestern hade stafylokockodlingarna infek-
terats av mögelsvamp. Det som var häpnadsväck-
ande var att han såg att det inte fanns 
några stafylokockbakterier kvar på området runt 
mögelsvampen. Han insåg då att mögelsvampen, 
Penicillium notatum, kunde döda de bakterier som 
var i närheten.  

 

Källa: penicillin.se/penicillinets-historia 

Klimatförändringen kommer medföra att vi här 
i nordligare breddgrader får mycket mer pro-
blem med mögel. Våra träd och växter har inte 
samma skydd mot mikrobiella angrepp som 
växtligheten i sydligare breddgrader. I sydliga 
breddgrader råder ett mer eller mindre konstant 
varmt och fuktigt klimat, vilket kräver ett ökat 
skydd hos såväl växter som människa. 
 
Återstående problem att lösa är hur vi ska 
kunna bygga energisnålt och mögelsäkert på 
samma gång. 

Källa: Jerker Andersson; Människan och mögel—

kortfattat historiskt perspektiv (www.lfs-web.se) 
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Läget kring Tessins lokaler 

Här hittar du aktuell nformation om läget kring Tessins lokaler.  

På gång just nu (uppdaterat 17 januari) 

Arbetsmiljöverket besökte Tessin för en inspektion tisdag 16 januari. Tre representanter från Arbetsmiljöverket 
träffade huvudskyddsombud, skolledning, miljöinspektörer och Kommunfastigheter. 

Under mötet redovisades de åtgärder som gjorts och kommer att göras för att förbättra inomhusmiljön på Tess-
in. De ska nu sättas samman av kommunen i en handlingsplan som skickas till Arbetsmiljöverket fredag 19 ja-
nuari. Handlingsplanen kommer också att läggas ut här. Inspektionen avslutades med en rundvandring på sko-
lan. 

- När vi får in handlingsplanen ser vi en helhetsbild över alla åtgärder. Vi kan göra en kontroll längre fram för 
att se att handlingsplanen följs, säger Bo Knutsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket. 

Fortsatta åtgärder: 
• Mattor fortsätter att bytas ut enligt en mycket noggrann process. Den innebär bland annat att rivnings-
materialet som skapas i rummet vid mattbytet förpackas i plastpåsar innan det tas ut från lokalen. Efter mattby-
tena kommer en noggrann städning att göras i de aktuella rummen. Mattbytena sker i den takt som skolverk-
samheten tillåter – när ett rum kan utrymmas går mattläggarna in. Arbetet sker i dialog mellan skolan och Kom-
munfastigheter.  
• Städningen på skolan ses över och förbättras.  
Diskussioner pågår om möjligheten att använda kompletterande lokaler där personal och elever med besvär kan 
vistas innan modulskolan kan börja användas i början av mars. Vissa lokaler på Rosvalla används sedan en tid 
tillbaka liksom lokaler på Nyköpings högstadium Alpha som ligger intill Tessin. 

Detta gjordes inför skolstart 9 januari: 
• Luftrenare i form av jonisering har satts in i hela ventilationssystemet på skolan. Joniseringen bryter ner 
ohälsosamma ämnen i luften.  
• Mattor i två klassrum och två arbetsrum har bytts ut. Dessa rum var prioriterade utifrån provsvaren och an-
vändningen. Planering görs för mattbyte i ytterligare sex rum, i samråd mellan verksamheten på Tessin och 
Kommunfastigheter. År 2016 byttes också mattor i 6 klassrum och år 2017 i 9 klassrum som vanligt underhåll. 
Prover med felfritt resultat gjordes i samband med det.  
• Kompletterande skollokaler i modulform har beställts. I mars beräknas undervisning kunna starta i mo-
dulhusen som kommer att ställas på grusplanen intill Tessinskolan. Modulhusen kommer att rymma klassrum 
och arbetsrum. Exakt hur det kommer att fungera är inte bestämt än, mer information kommer. Modulhusen 
kommer att rymma cirka 300 personer.  
 

Informationen  är hämtad från kommunens hemsida, du kan läsa mer här:  https://nykoping.se/tessin 


