Förebyggande Åtgärder 2020-2021
Problem

Mål

Aktivitet

Delegerat
ansvar till

Tidplan

Uppföljning

Otydlig struktur upplevs
på vissa specifika
aktiviteter så som
sångtimmen och
lektionsstart.

Att trygga barnen i skolan
genom tydliggörande
pedagogik.

Gemensam inringning till lektionen efter
fikarasten och efter lunch.

Helena P: 10:45
Peter B: 12:30

Prövar fram till
höstlovet

Veckan innan Höstlovet

Tydligare struktur för sångtimmen. Vad
man får och inte får göra. Hur länge
elever behöver närvara, m.m.

Elin

HT 2020

Veckan innan Jullovet

Det förekommer att
könsord sägs i klassen
och på skolgården

Att minska användandet av
kränkande könsord mellan
elever genom att stärka
elevernas medvetenhet i
frågor som rör kränkningar av
kön, genus och sexuell
läggning.

Gemensamma Projekt Charlie-övningar
för hela skolan och i klasser samt
förebyggande och uppföljande samtal i
klasserna.

Klasslärarna

VT 2021

Efterberedningsdagar

Bjuda in föreläsare om machokultur till
klasserna, Machofabriken

Elin J

HT 2020

VT2021

Rutiner kring elevråd
uppfattas som otydliga

Fungerande arbetsform för
elevrådet.

Att skapa dokumenterade rutiner för
elevrådet.

Peter, Helena W

HT 2020

Efterberedningsdagar

Det saknas ett
elevskyddsombud

Att elevskyddsombud finns.

Att utse elevskyddsombud i samråd med
högstadiet.

Elevråd
Rektor

HT 2020

Efterberedningsdagar

Elevenkäten från VT
2019 visade att eleverna
inte alltid vet vem de kan
vända sig till om de
upplever sig kränkta eller
mår dåligt av andra
anledningar.

Att alla elever skall veta vem
de kan vända sig till ifall de
själva eller en annan elev
upplever sig kränkt.

Muntlig information i klasserna kring
vilka instanser som finns att vända sig
till på skolan eller utanför skolan.

Klassläraren

HT 2020

Elevenkäten 2021

Information tillgänglig som lapp i
klasserna 6-9

Klasslärare 4-9
Kurator

HT 2020

Elevenkäten 2021

Lapp i klassrummen med information
och kontaktuppgifter till t ex BRIS,
ungdomsmottagningen, mm. som

Klasslärare 6-9
Kurator

HT 2020

Elevenkäten 2021

Elever skall veta vem de kan
vända sig till ifall de mår
dåligt.

Alla kränkningar
rapporteras inte av
medarbetarna

Att arbeta in hanteringen och
dokumentationen runt
incidentrapporter.

Underlätta skrivning av
incidentrapporter

Fortsatt kollegialt arbete för att
medvetandegöra syfte och behållning
med dokumentationen.

Rektor

Läsåret 20/21

Vid utvärdering av
likabehandlingsplanen

Kurs för kollegiet om skrivning av
incidentrapporter

Peter

HT 2020

HT 2020

Lättåtkomlig lathund för skrivning av
incidentrapporter

Peter

HT 2020

HT 2020

