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Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Skola f-6 och fritidshem

Ansvariga för planen
Rektor

Vår vision
Vi vill ge alla elever tillgång till ett rikt lärande för en hållbar framtid.

Planen gäller från
2017-04-01

Planen gäller till
2018-04-01

Läsår
2017/2018

Elevernas delaktighet
Eleverna på skolan är delaktiga i framtagandet av planen genom att svara på en trivselenkät. Enkätens resultat ligger sedan till
grund för diskussioner om planens inriktning och innehåll. Diskussionerna sker dels i klassråden och dels i elevrådet.
Diskussioner i klassrummen och elevrådet ska generera i en elevvänlig skrivelse.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårdnadshavarna görs delaktiga om planen genom diskussioner i skolrådet och på föräldramöten.

Personalens delaktighet
Personalen är delaktig i framtagandet av planen dels genom diskussioner i arbetslagen och dels genom diskussioner på
arbetsplatsträffar ledda av skolans rektor. Skolans EHT (elevhälsateam) är också involverat i arbetet med planen utifrån sin
samlade kompetens.

Förankring av planen
Planen tas upp och används i alla sammanhang och planerade möten där dessa frågor berörs. Detta kan t. ex. vara klassråd,
elevråd, föräldramöten, utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar och EHT. Planen visas genom visuella illustrationer som sitter på ett
synligt ställe för eleverna.
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Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
I diskussion i arbetslaget på APT och på andra möten. Med alla elever ute i klasserna och i elevrådet. Med vårdnadshavarna på
skolrådet.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
All pedagogisk personal från förskoleklass, skola och fritidshem.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Resultat av de främjande åtgärderna:

Vi har haft friluftsdagar med delar av skolan till bl.a. skeppssättningen, domarringen, Björnerödspiggen. Vi har genomfört
skoljoggen, fadderverksamhet, julpyssel, vårfest och hela skolan sjunger.

Analys: Vi måste genomföra friluftsdagar. Blir en aktivitet inställd kan vi byta ut den mot en annan fysisk aktivitet. Hela skolan
sjunger kan man ha oftare och kortare t.ex. sista dagen före eller första dagen efter ett lov. En klass kan gå fram och sjunga och
resten av skolan sjunger med i refrängen. Enskilda elever kan framföra något som berör hela skolan antingen via musiken eller via
ordet.

Värdegrundsarbetet pågår ständigt i alla klasser.

Vi har inte haft talangjakt eller fotbollsturnering på länge. Rastaktiviteterna har inte letts av åk 6. Däremot har vi haft rastaktiviteter
som letts av lärarna - luffarschack, under hökens vingar kom, vinken osv. Vi har haft främjande åtgärder där äldre klasser fått ha
gemensamma aktiviteter, ex. gymnastik med de yngre årskullarna. Under hösten fick åk 1 och förskoleklass ha gemensam teknik
i tvärgrupper. Åk 1 och åk 2 delades ¨så att de hade idrott och hälsa tillsammans samt att pedagogerna fick halvklass i ett
teoretiskt ämne. Två nummer av skoltidningen har getts ut under hösten.

Analys: Viktigt att personalen är lyhörda och drivande. Flera elever kan vara med på skoltidningen. Yngre elever kan komma med
förslag till talangjakt.

Analys: Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som
tillsammans med andra. skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
(Se LGR 11, skolans uppdrag)

Årets plan ska utvärderas senast
2018-03-01

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Planen ska utvärderas genom en trivselenkät för eleverna samt genom samtal i klassråd, elevråd, arbetslag, utvecklingssamtal,
EHT och skolråd.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor
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Främjande insatser

Namn
Tvärgruppsaktiviteter/helskoleaktiviteter f-6

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Öka vi-känslan hos alla elever. Det är viktigt är att bygga trygga grupper och att de yngre eleverna får positiva förebilder.
Tryggheten/ansvarskänslan stärks hos alla elever. Uppföljning sker genom samtal i klasserna, i elevråd, i skolråd,
utvecklingssamtal och på arbetslagsträffar.

Insats
Olika aktiviteter i tvärgrupper som hela skolan sjunger, skolavslutningar, vårfest, friluftsdagar och gemensamma
utflykter, temadagar.

Ansvarig
Elevansvariga pedagoger

Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under hela läsåret

Namn
Klassaktiviteter f-6 och fritidshem

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Eleverna ska ha möjlighet att ta initiativ och ha medbestämmanderätt. Varje elev ska få möjlighet att uttrycka sig och
stärka sin tillit, självkänsla och grupptillhörighet. Uppföljning sker genom samtal i klasserna, i elevråd, i
skolråd,utvecklingssamtal och på arbetslagsträffar.

Insats
Grupparbeten, dramaarbeten, värderingsövningar, kill- och tjejgrupper, klassråd, lekar och spel, redovisningar.

Ansvarig
Elevansvariga pedagoger

Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under hela läsåret

Namn
Entreprenöriella aktiviteter

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Eleverna ska ha möjlighet att ta initiativ och ha medbestämmanderätt. Uppföljning sker genom samtal i klasserna, i
elevråd, i skolråd, utvecklingssamtal och på arbetslagsträffar.

Insats
Eleverna initierar aktiviteter för hela skolan så som talangjakt, fotbollsturnering, skoltidning och föreställningar.
Rastaktiviteter hålls av elever i åk 6.

Ansvarig
Eleverna i samråd med personal

Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under hela läsåret
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Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Skolan använder följande kartläggningsmetoder: 1. Elevenkät, utvecklingssamtal, klassråd och elevråd 2. Löpande observationer i
verksamheten 3. Arbetslagets kontinuerliga uppföljningar 4. Klassuppföljningar och EHT 5. Kartläggning i samband med hantering
av akuta situationer

Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Eleverna involveras i kartläggningen via elevenkät, klassråd, utvecklingssamtal och elevråd.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Personalen involveras i kartläggning via löpande observationer i verksamheten, via arbetslagets kontinuerliga uppföljningar, via
klass uppföljningar och via EHT.

Resultat och analys
Trivselenkäten visar att de allra flesta eleverna trivs bra på Mellegårdens skola. De förbättringsområden vi behöver arbeta vidare
med är: 1. Öka tryggheten på hela skolgården och i alla klasser. Rastvakten tar på sig reflexvästen på rasterna. 2. Öka tryggheten
i omklädningsrum och på toaletter. 3. Studieron har blivit sämre i de flesta klasser och här måste personal och elever ha en
ordentlig dialog kring hur studieron kan förbättras. 4. Ganska många elever upplever sig ha blivit kränkta och då framförallt på
raster. Analys: Bättre struktur på raster där någon eller några i personalen kan vara ansvariga för rastverksamheten. Planera,
genomföra, utvärdera och dokumentera för att minska kränkningarna på raster.
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Förebyggande åtgärder

Namn
Öka tryggheten på hela skolgården och i alla klasser. Öka studieron i klassrummen.

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Alla har rätt att bli respekterade som den de är. Ingen ska bli utsatt för kränkning eller trakasserier på vår skola. Öka
studieron i klassrummen. Uppföljning i trivselenkät och genom samtal.

Åtgärd
Vi lyssnar på elevernas önskemål och behov och försöker så långt som möjligt tillmötesgå dessa. Vi har ett organiserat
rastvaktsschema där eleverna vet vem som är ute. Eleverna vet att de alltid kan vända sig till alla vuxna på skolan.
Rastvakten ska ta på sig en reflexväst på rasterna. Personalgruppen tar gemensamt ansvar för de barn som behöver
extra omsorg. Alla elever är allas elever. Vid konflikt använder vi oss av följande konflikthanteringsmodell.

Studiero: Ledarskapet i klassrummet måste utvecklas. Tvåpedagogsystem är önskvärt.

Konflikthanteringsmodellen i korthet: Skolmedling

 Fas 1: Vad hände? Alla parter redogör för händelseförloppet så som var och en uppfattat det.

Fas 2: Vad kände de inblandade? Hur kändes det för dig? Identifiera känslan bakom konflikten.

Fas 3: Vad vill respektive part ska hända eller hur skulle de vilja ha det istället? Problemlösningsfas.

Fas 4: Vad är möjligt att göra? Enas om en gemensam lösning som passar alla.

Motivera åtgärd
Fastän trivselenkäten visade att de allra flesta eleverna känner trygghet på skolan, fanns det förbättringsområden. Vi
tycker det är viktigt att ta varje elev på allvar och vidta förbättringsåtgärder. Rastvakterna behöver bli bättre på att
använda reflexväst och cirkulera mer på hela skolgårdsområdet. Vi ska ha extra koll på vissa elever och även träna
eleverna att ta eget ansvar under säkra former. Att de t.ex. försöker lösa vissa konflikter själva och att gå undan och ev.
söka upp en vuxen om något inte känns bra.

Studiero: Man kan dela upp gruppen. Större flexibilitet i inlärningsmiljön.

Ansvarig
Ansvariga pedagoger och rektor

Datum när det ska vara klart
arbetet pågår under hela läsåret.

Namn
Öka tryggheten i omklädningsrum och på toaletter

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Toaletter och omklädningsrum ska kännas rena, fräscha och säkra.

Åtgärd
Samtala med eleverna om förhållningssätt i omklädningsrummen. Öka vuxennärvaron i anslutning till
omklädningsrummen. Samtala om god toaletthygien.

Motivera åtgärd
Observationer från personalen visar att omklädningsrum och toaletter är områden där eleverna inte alltid känner sig helt
bekväma.

Ansvarig
All personal på skolan

Datum när det ska vara klart
Pågår kontinuerligt under läsåret
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Rutiner för akuta situationer
Policy
Alla elever ska känna sig trygga på Mellegårdens skola. Vi accepterar inte någon form av våld, hot, trakasserier eller annan
kränkande handling. Alla som arbetar på Mellegårdens skola har ett gemensamt ansvar för att motverka trakasserier och
kränkande behandling. Varje form av trakasseri och kränkning skall åtgärdas. Vuxna skall alltid föregå med gott exempel och
ingripa vid trakasserier och kränkande behandling.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Tillsyn via rastvakter och personal för god uppsikt i skolans lokaler och på skolgården.

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
1) Elevens lärare, fritidspersonal, skolvärd och skolsköterska. 2) Skolans rektor (Har till uppgift att utifrån skolans rutiner utreda
och åtgärda när en elev upplever sig kränkt av annan elev eller upplever sig kränkt av personal)

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
1) Personal får kännedom om att elev är utsatt för kränkande behandling 2) Personal kontaktar skolans rektor skyndsamt 3)
Rektor kallar snarast berörda elever till samtal för att reda ut vad som hänt och informerar vårdnadshavarna 4) Utredningen ligger
till grund för åtgärder - Vid hantering av trakasserier och kränkande behandling skall rektor informera huvudmannen - Om den
kränkande behandlingen inte upphör tar rektor beslut om vidare åtgärder

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
1) Personal, elev eller vårdnadshavare får kännedom om att elev är utsatt för kränkande behandling av personal. 2) Rektor
informeras skyndsamt. 3) Rektor kallar till samtal för att utreda vad som hänt och informerar vårdnadshavare och huvudmannen. 4)
Utredningen ligger till grund för åtgärder. 5) Åtgärderna genomförs.

Rutiner för uppföljning
1) Lärare, fritidspersonal och rektor följer upp ärendet kontinuerligt tills dess att ärendet avslutas. 2) Om uppföljningen visar att
trakasserierna eller kränkningarna inte upphört sätts ytterligare åtgärder in.

Rutiner för dokumentation
1) Rektor dokumenterar utredningen och åtgärderna på en i förhand utarbetade blankett 2) Rektor är ansvarig för dokumentationen
och att den registreras och arkiveras.

Ansvarsförhållande
Ytterst ansvarig är rektor utifrån Skollag (2010:800). Personal är ansvarig utifrån gällande rutiner.
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