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Trygghetsteamet presenterade sig. De berättade hur de arbetar: Enkäter ligger till grund för
arbetet med elever. Det finns platser på skolan där det behövs extra tillsyn för att förebygga
att elever far illa. Klasserna arbetar med värdegrundsarbete varje vecka och i år har varje
klass en guldgalge för att påminna om att ha det fint i kapprummen. Diskussionerna ligger på
elevernas nivå. Det finns filmer som visas om hur vi ska vara mot varandra. Teamet arbetar
även åtgärdande. Vid större konflikter/ärenden sitter alltid två lärare med i samtalet och
föräldrarna kontaktas alltid. Exempel på ärenden kan vara upprepande konflikter då
klassläraren lämnar över till Trygghetsteamet. Tredje steget är föräldrasamtal. Internet är ett
ställe där det händer mycket. På föräldramötet pratade vi om hur vi skulle göra bland
föräldrar. Hur får man tag i andra föräldrar var en fråga. Man kan alltid ta kontakt med
skolan. Skolan arbetar mycket med värdegrundsarbete nu och just nu är det ett krafttag från
Trygghetsteamet. Frågor från Skolrådet kom: Hur är stämningen nu? Hur hanterar ni hätsk
stämning och skojbråk? Det är vuxennärvaro och även alla vuxna pratar med elever om det.
Föräldrar uppmanas att höra av sig om de upptäcker konflikter som skolan inte ser.
Värdegrundsarbete börjar redan i förskoleklass. Efter samtal och enkäter som trygghetsteam
gjort kommer elever och personal fram till vad som behövs, som t ex fler rastvärdar. Teamet
arbetar även främjande mot hur vi ska vara mot varandra. Varför just ni 4? Medlemmarna
har blivit tillfrågade och är duktiga på att lösa konflikter och att lära barnen att lösa små
konflikter själva. Det finns en grön brevlåda för elever att lägga lappar i om saker som hänt.
Hur får barnen veta? Teamet går ut i klasser och berättar, teamet berättar även vid
storsamlingar tidigt på hösten.
Nybyggnation: Inget nytt – ritningar finns med förslag på hur rum ska vara placerade i
byggnaden. Taggbuskar försvinner och nya cykelställ.
Skolfoto: det är Exakta foto som tar kort och fotokatalogen blir gratis för alla och sen olika
paketlösningar. Skolan provar ett år.
Övriga frågor:
o Bollar – hur fungerar det? Bollar försvinner och skolan kan inte köpa nya hela tiden.
Hur gör vi? Hur får vi barn att ta ansvar?

