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TRYGGHET 
 

Under läsåret 2016-2017 arbetar skolan med ”trygghet” som ett prioriterat mål. Det inbegriper 

många olika områden: 

 

 Revidering av skolans trygghetsregler, där alla regler nu står i ”jag”-form, för att betona det 
personliga ansvaret. Dessa gås igenom med samtliga elever och skickas hem för påskrift. 

 

 Gemensamma strukturer i klassrummet, där lektionens början, slut, mål och metod 
tydliggörs.  
 

 Lärarna har fått ta del av Stefan Hertz föreläsning - Framgångsrik undervisning i helklass. 
 

 Trygghet på rasterna, bland annat har man sett behovet av mer uppstyrda aktiviteter för att 
minska konflikter. Under förmiddagsrasten delar man in skolgården i olika ”checkpoints”, för 
att kunna hålla så stor uppsikt som möjligt. Mer förtydligande behövs om rastvärdarnas 
uppdrag på morgonrasten, då det upplevs bland vissa föräldrar att rastvärdarna emellanåt 
mer pratar med varandra än hålla uppsikt, när de står tillsammans på skolgården.  

 

 Ökad studiero i klassrummet är ett område som handlar om såväl trygghet, kommunikation, 
vana och fysiska anpassningar såsom dämpade ytor och ”tassar” på stolar. Att ha bollar på 
stolsbenen i matsalen har gett en avsevärt förbättrad ljudnivå där. När det gäller ytterligare 
ljuddämpande anpassningar i klassrummen ska man från skolans sida tala med 
Lejonfastigheter. 
 

 Arbete med bedömningen, för att skapa tydlighet och därmed trygghet för elever och lärare. 
 

 ”Änggårdslyftet” - Varje onsdagseftermiddag träffas lärarna och arbetar med frågor kring 
trygghet och bedömning, ett sätt att tillämpa kollegialt lärande. 

 

 Trygghetsteamet som består av Ia Sjölin, Mia Stoltz och Anna Jonsson arbetar dels med 
konkreta situationer som mobbning, men främst förebyggande, exempelvis genom 
handledning och träffar med kamratstödjare, samt tjej- och killgrupper. 

 

 Två kamratstödjare finns i varje klass, från årskurs 2-6. Dessa håller i kamratstödjaruppgifter i 
sina respektive klasser en gång i månaden. Det går även trygghetsronder på skolan 
tillsammans med trygghetsteamet.  
 

 Skolans personal dokumenterar incidenter i kränkningsrapporter. Där ska framgå hur man 

har agerat i stunden, samt hur man följer upp det. Rapporterna lämnas till rektor, som tar 

dem vidare till sina överordnade.  



 

 Sedan någon månad har elevernas mobiltelefoner samlats in under skoldagen för att man 

inte ska riskera att någon blir fotograferad eller filmad mot dennes vilja.  

 

SAMVERKAN SKOLA – FÖRÄLDRAR 

 

Från skolledningens sida önskar man fördjupade kontakter med föräldrar och en större samverkan 

mellan hem och skola. Vid mötet diskuterades olika vägar att stärka denna samverkan. Upplevelsen 

från samtliga i föräldrarådet, samt skolledningen är att det är allt svårare att samla föräldrar till 

föräldramöten, samt mobilisera dem till aktiviteter som skoldiscon och andra aktiviteter. 

Några tankar som uppkom: 

 

 Gemensamma stor-föräldramöten för hela låg- respektive mellanstadiet. 
 

 Föreläsningar som erbjuds såväl föräldrar som personal. Exempel på områden kan vara ungas 
it-användning, TV-spel och sociala medier, nätmobbning, psykosocial ohälsa, särskilda behov. 

 

 Tydligare välkomna föräldrar att vara med sina barn under en skoldag.  
 

 Inbjuda till särskilda ”föräldraveckor” på mellanstadiet. 
 

 Kommunicera satsningar som drop-in-fika och skoldiscon i god tid, gärna i samband med att 
övriga tider meddelas vid terminsstarten.  

 

 Bredare kommunikationsvägar. Använda såväl hemsidan som e-postutskick. 
 

 Se föräldrar som resurser i skolarbetet. Bjuda in föräldrar att berätta om sitt yrke, sitt 
specialintresse, sin historia, sitt land, språk, religion, högtider och mycket mer. 

 

 Öka vi-känslan på skolan genom att inbjuda till exempelvis ”fritidshemmens dag” i maj, 
anordna en vårfest, skolmarknad, picnic eller liknande. 

 

PERSONALFÖRÄNDRINGAR 

 

Skolans elevantal har minskat i jämförelse med den prognos som gjorts. Det har även varit personal 

som slutat av olika anledningar. Skolan har därför behövt göra visst neddragning och 

personalomfördelning.  

 

Elevhälsoteamet kommer snart att vara komplett igen då ny skolpsykolog är på plats fr.o.m. nästa 

vecka.  

 

FÖRÄLDRARÅDSMÖTEN UNDER VÅREN 2017 

 

2/2 och 25/4 

 

 

 

Vid tangenterna: 

Sofia Bergholtz, förälder till barn i 2C och FB 


