
Främjande Aktiviteter 2021-2022

Mål Aktivitet Delegerat
ansvar till

Tidplan Diskriminering
sgrund

Vårt mål är att skolan ska vara en trygg
plats för alla elever.

F-klass - klass 4
Klassläraren och assistenten har dagliga samtal med
eleverna, till exempel på morgonen under promenaden
in till skolan från bussen.
Regelbunden kontakt med vh.

Klassläraren Dagligen Alla

En skolmiljö som motverkar kränkande
behandlingar och mobbning.

Vi skapar rum och möjlighet och stöder på olika sätt
samspel och möten över åldersgränserna.

Kommunikation mellan klasslärare och annan
pedagogisk personal till exempel fritidspersonal om
olika elevers behov och riskbedömningar.

Lärare och assistenter (“rastvakter”) är närvarande på
raster på skolgården för att hjälpa till att undvika eller
lösa konflikter samt komma med förslag till aktiviteter
för de elever som behöver det.

Lärare och assistenter är närvarande på rasterna för att
hjälpa till att organisera lekar och bollspel där både
yngre och äldre elever kan delta.

Pingisrum som kan användas på rasterna, med
vuxennärvaro.

Andra gemensamma aktiviteter som badhus,
teaterbesök, museibesök, skridskoåkning samt
dagsresa till skidbacken i Romme.

Återkommande gemensamma högtidsfiranden där hela
skolan deltar.

Klasslärarna Löpande.

Dagligen

Dagligen

Dagligen

Några ggr per läsår.

Draklek, julspel, verkstäder,
påskprocession,
antilopdans, sångtimme
och annat.
Fördelade över året.

Alla



Stärka arbetet kring motverkande av
sexuella trakasserier.

Regelbundna riktade delar ur programmet “Projekt
Charlie”.

Klassläraren Löpande Kön, könsidentitet
eller -uttryck och
sexuell läggning

I klasserna (lågstadiet) arbeta med till exempel “Stopp
min kropp” och liknande verktyg i syfte att främja
medvetenhet om rätten att säga nej till oönskad
kroppskontakt .
Vidare fortbildning av personalen i hbtqi frågor

Klassläraren

EHT

Löpande Kön, könsidentitet
eller -uttryck och
sexuell läggning

Höja kompetensen inom tydliggörande
pedagogik.

Vidare fortbildning av personal i bemötande och
anpassningar i undervisningen.

EHT,
Trygghetsgrupp
en

Kurser och
undervisningsmaterial om
NP variationer, hjälpmedel
och anpassningar ett antal
ggr per läsår?

Alla

Öka elevers delaktighet i arbetet mot
kränkande behandling.

På klassråden läsa och diskutera
Likabehandlingsplanen och Trivselreglerna.

Klasslärarna Början av höstterminen Alla

På klassråden diskutera och följa upp Främjande
aktiviteter och Förebyggande åtgärder för skolåret.

Klasslärarna
åk 6-9

September, december, april Alla

På elevrådet diskutera och följa upp Främjande
aktiviteter och Förebyggande åtgärder för skolåret.

Helena W
Peter B

September, december, april Alla


