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MIN LOKALA HJÄLTE (HTTPS://MITTI.SE/NYHETER/HJALTAR/?OMRADE=HANINGE)

Johan Kant går sin egen väg – hyllas av eleverna

Johan har burit ut elever som stört – eller dragit in dem om de skolkat. Foto: Pekka Pääkkö
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Han har hållit utvecklingssamtalen i hemmen, agerat flytthjälp åt gamla elever – och räddat livet på en av
tjejerna han undervisat.
Nu nomineras Johan Kant till "Min lokala Haningehjälte."
Vem är din hjälte? Mitt i:s stora satsning Min lokala hjälte 2019 är igång – och vi vill ha din hjälp! Nominera de
som gör Haninge lite bättre.

Vi står med Johan Kant inne i hans gamla klassrum på nedlagda Jordbromalmsskolan. Han pekar mot fönstret.

– Jag hoppade ut och drog in eleverna som stod ute och skolkade. Jag skrek ”håll käften” och bar ut elever. Jag tog poäng för varje
tjuvrökare jag avslöjade. Hade Skolinspektionen varit på besök hade jag fått det jobbigt.

LÄS ÄVEN
Linda Bengtsson blev djurens bästa
vän

Det låter kanske inte som det – men 53-årige Johan Kant har blivit en av Haninges mest populära lärare.

Tidigare elever från Jordbro säger i dag att Johan Kant var en av få som brydde sig.
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 Välj område... Allt om Stockholm (https://alltomstockholm.se/?ref=mitti) Meny A till Ö  Stockholm (/omrade/hela-stockholm/)
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De äldre lärarna tyckte jag var skitjobbig
Johan Kant

En av ett fåtal som överhuvudtaget fick dem att ta skolan på allvar.

Johan Kant höjde också skolresultaten i Jordbro, och fick flera elever att vilja läsa.

LÄS ÄVEN
Mia får Västerhaninge att våga
sjunga ut

En dag åkte han till Handens sjukhus. Sade att han ville låna rullstolar.

– Vi ska bygga grupper, sade jag. Sjukhuset tyckte det lät jätteintressant och jag fick rullstolarna. Sen hade vi rullstolsracing i
korridoren. De äldre lärarna tyckte jag var skitjobbig.

 

 

”Jag har aldrig upplevt sådan värme som jag upplevde första dagen på Jordbromalmsskolan”, säger Johan Kant.

 

 

Johan Kant ställer krav på föräldrarna och räds inte konflikter.

Han har hållit utvecklingssamtalen i hemmen när det krävts.

LÄS ÄVEN
Hon är de unga nyanländas
hjälpande hand i Haninge

Ibland på sin lediga tid.

– Jag sover bara fem timmar, säger han.

https://mitti.se/nyheter/hjaltar/vasterhaninge-vaga-sjunga/
https://mitti.se/nyheter/hjaltar/vasterhaninge-vaga-sjunga/
https://mitti.se/nyheter/hjaltar/vasterhaninge-vaga-sjunga/
https://mitti.se/nyheter/hjaltar/nyanlandas-hjalpande-haninge/
https://mitti.se/nyheter/hjaltar/nyanlandas-hjalpande-haninge/
https://mitti.se/nyheter/hjaltar/nyanlandas-hjalpande-haninge/


2019-03-30 07)44Johan Kant går sin egen väg – hyllas av eleverna – Mitt i Stockholm

Sida 3 av 4https://mitti.se/nyheter/hjaltar/johan-hyllas-eleverna/?omrade…=IwAR21g96O58Mh3eP6GXFOvgZyV-Kqyst7is6GBiEjmRrHCSVDU9JEAlTtpqQ

Johan Kant har förmodligen gjort mer för oss
Jordbrobarn än vissa av våra egna föräldrar
Tidigare elev

När Mitt i följer med honom in på Vikingaskolan i Handen går eleverna förbi och kallar honom för ”kungen”.

Vissa av Johans anställda är hans tidigare elever från Jordbromalmsskolan, som Johan anställt som rektor på Vikingaskolan.

En tidigare elev säger till oss:

–  Johan Kant har förmodligen gjort mer för oss Jordbrobarn än vissa av våra egna föräldrar.

LÄS ÄVEN
Vi behöver din hjälp att hitta
hjältarna!

Vem är din lokala hjälte?
Vem kan jag nominera? !
Jury, vinnare och priser !

Här kan du nominera
Välj område *

Namn på hjälten: *

Varför vill du nominera den här personen? *

Kontaktuppgifter till den du vill nominera:

Ladda upp bild:

Ditt namn: *

Haninge

ingen fil valdVälj fil
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