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3. Främjande åtgärder 
Varje skola ska:  

 arbeta med aktiva främjande åtgärder gentemot samtliga diskrimineringsgrunder 
 integrera de främjande åtgärderna i den vardagliga verksamheten och låta dem 

återspeglas i förhållningssätt, fysisk lärmiljön och i val av pedagogiskt material. 

3.2 Respektive skolas främjande åtgärder 
 Varje skola följer upp främjande åtgärder på reflektionstid i arbetslagen, ämneslagen 

och trygghetsteamet. Möjlighet finns även att beskriva egna främjande insatser 
kopplade till respektive diskrimineringsgrund.   

Kön 
Begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering 
omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.  

”Skolan ska aktivt främja kvinnors och mäns rättigheter…” 

(Lgr11, s. 8) 

 

För att främja lika rättigheter oberoende av könstillhörighet arbetar vi med att:  
 Göra varandra uppmärksamma på om vi har olika förväntningar på flickor och pojkar och 

diskuterar det i arbetslagen 

 Kontinuerligt ta upp med eleverna att alla oavsett könstillhörighet har samma rättigheter 

 Dela in eleverna i olika grupper för att uppmuntra till nya kamrater och lekar 

 Erbjuda allt material och alla aktiviteter för alla elever oavsett könstillhörighet 

 Undvika stereotyper och istället visa på nyanserade förebilder i t.ex. böcker och material 
 
 

Pedagogiska team/trygghetsteam/elevhälsoteams reflektioner utifrån arbetet med främjande 
åtgärder och eventuellt egna främjande åtgärder:  
 
Se bilaga 1 ” Främjande åtgärder” 
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Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte identifierar sig som kvinna 
eller man genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än det 
som registrerats för hen vid födseln. 

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön”  
(Lgr11, s. 7) 

 
För att främja lika rättigheter oberoende av könsöverskridande identitet arbetar vi med att:  

 Ha en kontinuerlig dialog med eleverna som grundar sig i att alla ska bli respekterade som de 

är 

 Inte räkna/uppmärksamma elever utifrån kön på t.ex. lektioner eller i andra aktiviteter 

 Erbjuda en miljö fri från skyltar på t.ex. toaletter som baseras på könstillhörighet 

 Erbjuda figurer/dockor i verksamheten som har ett obestämt kön 

 Erbjuda litteratur som berör ämnet. 
 

Pedagogiska team/trygghetsteam/elevhälsoteams reflektioner utifrån arbetet med främjande 
åtgärder och eventuellt egna främjande åtgärder:  
 
Se bilaga 1 ” Främjande åtgärder” 
 
 
 
 
Etnisk tillhörighet 
Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat 
liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. 

”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser”  

(Lgr11, s.7) 

För att främja lika rättigheter oberoende av etnisk tillhörighet arbetar vi med att: 
 Prata om olika kulturer även om vi inte har andra kulturer representerade i vår elevgrupp 

 Ge elever och vårdnadshavare med olika etnisk tillhörighet möjlighet att berätta om sitt språk 

och sin kultur 

 Använda musik, bilderböcker och appar på andra språk och från andra kulturer 

 
 

Pedagogiska team/trygghetsteam/elevhälsoteams reflektioner utifrån arbetet med främjande 
åtgärder och eventuellt egna främjande åtgärder:  
 
Se bilaga 1 ” Främjande åtgärder” 
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Religion eller annan trosuppfattning 

Med religion avses religiösa åskådningar som t.ex. hinduism, judendom, kristendom och 
islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller 
samband med en religiös åskådning som t.ex. buddhism, ateism eller agnosticism.  

”Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell”  

(Lgr11, s.7) 

För att främja lika rättigheter oberoende av religion eller annan trosuppfattning arbetar vi 
med att:  

 Tydliggöra att alla elever har rätt till sin tro och att vi kan ha olika tro när frågor om religion och 

trosuppfattningar. 

 Förklara olika religiösa uttryck som elever stöter på som t.ex. slöja, kors, kippa etc. med 

betoning på att alla har rätt till sin egen tro 

 Undervisa eleverna i varför vi firar vissa högtider och synliggöra att det finns högtider i olika 

religioner 

Pedagogiska team/trygghetsteam/elevhälsoteams reflektioner utifrån arbetet med främjande 
åtgärder och eventuellt egna främjande åtgärder:  
 
Se bilaga 1 ” Främjande åtgärder” 

 

Funktionsnedsättning 
Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 
begränsningar av en persons funktionsförmåga. Under funktionsnedsättning återfinns även 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t.ex. ADHD och autism.  

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

 (Lgr11, s.8) 

För att främja lika rättigheter oberoende av funktionsnedsättning arbetar vi med att: 
 Planera aktiviteter i vår vardag så att alla elever kan delta utifrån sina förutsättningar 

 Arbeta med tydliggörande pedagogik  

 Anpassa lokalerna efter barnens behov 

 Ha en tät dialog med vårdnadshavare om elevens behov och möjligheter 

 Ha kontakt med EHT och andra instanser vid behov 

 Ha böcker i klasserna som synliggör människor med olika funktionsnedsättningar 
 

Pedagogiska team/trygghetsteam/elevhälsoteams reflektioner utifrån arbetet med främjande 
åtgärder och eventuellt egna främjande åtgärder:  
 
Se bilaga 1 ” Främjande åtgärder” 
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Sexuell läggning 
Diskrimineringslagen definierar sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell eller 
bisexuell läggning. 

”Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av…, sexuell läggning”  

(Lgr11, s.7) 

För att främja förståelse för olika sexuella läggningar och för olika familjekonstellationer 
arbetar vi med att: 

 Synliggöra och bejaka olika familjebildningar genom att samtala med eleverna om att familjer 

kan se ut på många olika sätt 

 Tillsammans läsa böcker om olika familjekonstellationer 

 När eleverna säger att de leker ”mamma, pappa, barn” speglar vi genom att säga ”leka familj” 
 

Pedagogiska team/trygghetsteam/elevhälsoteams reflektioner utifrån arbetet med främjande 
åtgärder och eventuellt egna främjande åtgärder:  
 
Se bilaga 1 ” Främjande åtgärder” 
 
Ålder 
Med ålder menas hur många år en person har uppnått.  

För att främja lika rättigheter oberoende av ålder arbetar vi med att: 
 Alla blir lyssnade på oavsett ålder  

 Alla ges möjlighet att påverka sin vardag i skolan oavsett ålder 

 Ha aktiviteter som är anpassade till elevens ålder och utvecklingsnivå 

 Inte använda uttryck som ”detta borde du som är X år klara” 
 
Pedagogiska team/trygghetsteam/elevhälsoteams reflektioner utifrån arbetet med främjande 
åtgärder och eventuellt egna främjande åtgärder:  
 
Se bilaga 1 ” Främjande åtgärder” 
 
Kränkande behandling 
Med kränkande behandling avses ett uppträdande som kränker ett barns värdighet, men inte 
har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna.  

För att främja likabehandling arbetar vi med att:  
 Alla vuxna är goda förebilder för eleverna genom att aldrig tala illa om andra 

 Prata med eleven – inte över huvudet på eleven 

 Arbetet med normer och värden ständigt pågår i elevgruppen  

 Kontinuerligt, utifrån skolornas eget integritetsarbete, lyfta frågor om integritet med eleverna 

utifrån deras ålder och utvecklingsnivå 
Pedagogiska team/trygghetsteam/elevhälsoteams reflektioner utifrån arbetet med främjande 
åtgärder och eventuellt egna främjande åtgärder:  
 
Se bilaga 1 ” Främjande åtgärder” 
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4. Förebyggande åtgärder 
Enligt diskrimineringslagen handlar det förebyggande arbetet om att avvärja risker för 
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Varje skola ska: 

 arbeta med aktiva förebyggande åtgärder  
 inrikta det förebyggande arbetet på risk- eller problemområden som identifieras 

genom kartläggning (samtliga diskrimineringsgrunder samt kränkande behandling ska 
ingå i kartläggningen) 

 involvera eleverna i kartläggningen och det förebyggande arbetet 
 formulera mål och åtgärder utifrån kartläggningen samt utvärdera åtgärderna  

4.1 Kartläggningsmetoder  
Olika kartläggningsverktyg som vi använder är:  

 
 Augusti: Presentation av den reviderade Planen mot diskriminering och kränkande 

behandling. Detta görs av GRUL 
 September: Varje skola börjar aktivt jobba med de utvalda målen som framkom i 

enkätundersökningen och trygghetsvandringar. En utförligare plan för detta arbete 
görs på respektive skolenhet.  

 Oktober – december: Varje skolenhet jobbar och utvärderar systematiskt sina 
uppsatta mål. Förslagsvis utifrån mallen i bilaga 1. 

 Februari: Enkät till vårdnadshavare och elever 
 Mars: Vi analyserar resultat av enkäten från vårdnadshavare och elev på varje 

skolenhet. 
 April: Varje skolenhets bilaga till planen mot diskriminering och kränkande behandling 

revideras och nya mål utformas inför kommande läsår.  
 Maj: Den reviderande planen mot diskriminering och kränkande behandling 

sammanställs och görs klar för publicering i augusti.  

4.2 Kartläggning och analys på respektive enhet 
 
Kartläggning 1 - Trygghet, trivsel och studiero 
Kartläggningen genomförs februari/mars varje läsår. 
 
Resultat av enkät till vårdnadshavare: 
Trygghet  
Majoriteten av vårdnadshavare upplever att deras barn upplever trygghet under skoldagen. 
Dock påvisas en för hög procentandel, utifrån skolans 0-tolerans mot alla former av 
kränkande behandling, vad gäller upplevd diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling. 90% av vårdnadshavarna uppger att de vet vart de ska vända sig om de upplevt 
att deras barn upplevt sig bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling. 

Trivsel 

93% av vårdnadshavarna uppger att de upplever att deras barn trivs i skolan. 
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Lärande 

Vårdnadshavare uppger i hög grad att deras barn får möjlighet till att nå kunskapskraven. 

Resultat av enkät till elever: 

Majoriteten av eleverna upplever trygghet under skoldagen. Dock påvisas en för hög 
procentandel, utifrån skolans 0-tolerans mot alla former av kränkande behandling, vad gäller 
upplevd diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  

Med anledning av begreppsförståelse togs beslutet att inte kartlägga årskurs Fklass – åk 3 
vad gäller diskriminering och trakasserier. Något som kommer utvecklas till nästkommande 
läsår. 

Analys av enkät  
Med anledning av den höga procentsiffran, utifrån skolans 0-tolerans, gällande upplevelsen 
av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier blir detta fokusområden för 
nästkommande läsår. 
 
Åtgärder  
Åtgärd 1 
Skolkurator och 1:e lärare i värdegrund strukturerar, planerar och integrerar följande 
fokusområden för Ransbergs skola på följande vis: 

1. Vad är värdegrund - i syfte att förstärka skolans trivselregler och stärka 
elevdemokratin samt fenomenet av att regler och struktur främjar trygghet.   

2. Barns rättigheter – i syfte att skapa förståelse för alla barns lika värde utifrån 
diskrimineringsgrunderna och barnkonventionen. 

3. Kamratskap och trygghet – i syfte att stärka tillhörighet och synliggöra vad som 
kännetecknar en god kamrat. 

4. Kränkande behandling – i syfte att utbilda eleverna om vad kränkande behandling 
är. Hur man undviker att utsätta andra för kränkande behandling och vad eleven gör 
när den utsätts för kränkande behandling. 

5. Diskriminering och trakasserier – i syfte att utbilda eleverna om vad diskriminering 
och trakasserier är. Hur man undviker att utsätta andra för diskriminering och 
trakasserier samt vad eleven gör när den utsätts för något av detta. 
 

Åtgärd 2. gäller åk 4-6 
 

 Respektfull konflikthantering 
 0-tolerans mot all form av våld och kränkande behandling 
 Känslokunskap 

 
Åtgärd 3. Gäller Fklass - åk 3,  

1. Stopp! min kropp!  
2. Stopp! Min kropp med fokus på samtycke 
3. Konfliktstilar 
4. Respektfull konflikthantering  

 
 
När genomförs åtgärder: 
Åtgärd 1: 
Fokusområdena fördelas under läsåret 2021/2022. Varje område arbetas intensifierat med 
under cirka fem veckor för att sedan utvärderas enligt SKA- modellen. Skolans 
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värdegrundsarbete genomsyrar den dagliga undervisningen. Det förstärkta arbetet utifrån 
fokusområdena vad gäller EQ lektioner samt APT, sker under höstterminen 2021 för att detta 
verktyg skall befästas och förankras för att kunna vara en bestående del av verksamheten.  
 
Åtgärd 2-3: 
Detta sker under höstterminen 2021, genom EQ lektioner för samtliga elever på skolan som 
leds av skolans kurator samt inkluderar vårdnadshavare genom kontinuerlig information. 
Klasslärare deltar med kurator under respektive lektion. Arbetet sker även ämnesintegrerat i 
respektive årskurs.  
 
 
Vem/vilka ansvarar för att åtgärder genomförs: 
Åtgärd 1: 
Samtlig personal med stöd och ledning av rektor, skolkurator, 1:e lärare i värdegrund, samt 
arbetslagsledare. 
Åtgärd 2-3: 
Genomförs av skolkurator. 
 
Utvärdering av åtgärder: 
Sker efter varje avslutat arbetsområde inom ramen för SKA. 
 
Kartläggning 2 - Trygghet i skolans inomhus, - och utomhusmiljö, 
under hela elevens skoldag. 
Kartläggningen genomförs i oktober varje läsår. 

Resultat utomhusmiljö: 

Svarsfrekvens: 119/127 elever (94% av alla elever) 

De platser som av eleverna upplevs som otrygga är: 

 Bandyplanen (14/119) 
 Basketplanen och skogen bakom (8/119) 
 Pingisbordet/cykelparkeringen (6/119) 
 Gungan/klätterställningen/sandlådan (4/119) 
 Scenen/lekboden/del av skolgården (3/119) 
 Fotbollsplanen (6/119) 
 Bakom idrottshallen/trappan nedanför entrén (5/119) 
 Där vi väntar på bussen och vägen till bussen (6/119) 

 
Resultat inomhusmiljö: 
Svarsfrekvens: 115/127 (90,5%) 

De platser som av eleverna upplevs som otrygga är: 

 I kön till matsalen 9/115 
 I omklädningsrummet till idrotten 10/119 
 I kapprummet, 5/119 
 I matsalen, 5/119 
 I idrottshallen, 3/119 
 På väg till slöjden 4/119 

Analys av trygghetsvandring 
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Utomhusmiljö: 
Vid analys framkommer att: 

1. Bandyplanen, basketplanen och skogen bakom samt pingisbordet och 
cykelparkeringen upplevs av flera vara en otrygg plats. Vid kommentarerna till detta 
framkommer att en anledning kan vara att det är hårt spel på bandyplanen. Det är 
majoriteten elever från Åk 1 som uppger att de upplever otrygghet vid bandyplanen 
och i samtal med klasslärare framkommer att eleverna i Åk 1 sällan/aldrig är vid 
denna del av skolgården, då de oftast befinner sig närmare klassrummet. Det kan 
därmed även vara upplevelsen av otrygghet på grund av där bandyplanen är 
placerad som bidrar till känslan av otrygghet.  

2. Det är flera elever som uppgett att de känner otrygghet vid fotbollsplanen. I enlighet 
med de regler som råder för eleverna så är det inte tillåtet att vara vid fotbollsplanen 
utan en vuxen, bortsett från Åk 6. Då majoriteten av elever som uppgett att de 
upplever otrygghet vid fotbollsplanen går i åk 1-5 kan placeringen av fotbollsplanen 
vara en orsak till upplevd otrygghet.  

3. Flera elever har uppgett att de känner otrygghet där de väntar på bussen och vägen 
till bussen. En orsak som uppgavs av en elev kan vara oro för att missa bussen. Det 
är för eleverna en ny busshållsplatts och nya bussturer med byten längst vägen som 
kan påverka känslan av otrygghet. Det är alltid två vuxna närvarande på väg till 
bussen samt för att stötta och vägleda eleverna så de kommer med rätt buss samt 
ser till att samtliga elever är med. 

Åtgärder utomhusmiljö: 

1. Bandyplanen skall efter beslut av rektor flyttas för att få en mer central placering på 
skolgården och därmed en mindre skymd plats. En vuxen som är ute under rasten i 
egenskap av rastvärd skall alltid placera sig vid bandyplanen.  

2. Det är alltid en vuxen med i egenskap av rastvärd då elever i Fklass - Åk 5 önskar 
spela fotboll.  

3. Det följer alltid med minst två vuxna till bussen samtliga turer under dagen.  

När genomförs åtgärder: 

Åtgärder genomförs omgående under rektorsbeslut genom arbetslagen i samverkan med 
trygghetsteam. 

 
Vem/vilka ansvarar för att åtgärder genomförs: 
Rektor och arbetslag. 

Utvärdering av åtgärder: 
Sker i samband med nästkommande kartläggning. 
 

Analys av trygghetsvandring 
Inomhusmiljö: 

1. I samtal med elever om vad som orsakar otrygghet i kön till matsalen och matsalen 
var det främst att andra barn knuffas, att det är trångt. 

2. I samtal med elever om vad som orsakar otrygghet i 
omklädningsrummet/idrottshallen är det främst avsaknaden av duschdraperier, 
ljudvolym och trängsel som framkommer som orsaker. 

3. I samtal med elever om vad som orsakar otrygghet i kapprummet så var det främst 
riktat till toaletterna, som upplevs som trånga och ibland svåra att öppna och låsa. 
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4. Vad gäller vägen till slöjden så åker elever, ej åk 6, buss till slöjden på 
Häggetorpskolan. I samtal elever framkommer att en bidragande orsak till otrygghet 
kan vara då ingen vuxen är närvarande vid bussresan, liksom osäkerheten inför 
elever man ej känner på Häggetorpsskolan.  

Åtgärder inomhusmiljö: 

1. Åtgärd för detta är att skapa platser vid kön som alltid skall utgås från för att 
undvika trängsel och otrygghet i kön. Åtgärden är implementerad och gäller såväl 
skola som fritidshem.  

2. Duschdraperier skall köpas in och monteras snarast. Åk 5 är nu uppdelade i 
halvklass för att åtgärda känslan av otrygghet vad gäller ljudvolym och trängsel, 
då det främst var denna klass som uppgav känsla av otrygghet i omklädningsrum.  

3. Ärende är lagt till vaktmästare att smörja låsen och se över handtagen.  
4. Organisatoriska möjligheter för ökad vuxennärvaro under transporten till 

Häggetorpsskolan samt att följa eleverna in till slöjdsalen, skall ses över.  

När genomförs åtgärder: 

Åtgärder genomförs omgående under rektorsbeslut genom arbetslagen i samverkan med 
trygghetsteam. 

 
Vem/vilka ansvarar för att åtgärder genomförs: 
Rektor och arbetslag. 

Utvärdering av åtgärder: 
Sker i samband med nästkommande kartläggning. 
 

Kartläggning 3 – sociogram 

Sociogram genomförs i syfte att kartlägga elevernas upplevelse av tillhörighet och eventuell 
upplevt utanförskap.  

Analys: 

Resultatet av kartläggningen analyseras av skolans kurator och förankras med respektive 
klasslärare och arbetslag.  

När genomförs kartläggningen: 

Två gånger/läsår. Höstterminen sker kartläggningen i september. Under vårterminen sker 
kartläggningen i februari. 

Vem/vilka ansvarar för att åtgärder genomförs: 
 
Skolkurator i samverkan med klasslärare.  

Uppföljning av kartläggning: 
Sker i samband med nästkommande kartläggning. 
 

Kartläggning 4 - analys av anmälningar om kränkande behandling 
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Anmälan och ärendehantering sker enligt skolans rutin. 

Analys: 

Sker kontinuerligt veckovis i EHT samt i skolans trygghetsteam varannan vecka. 

Åtgärder: 

Statistik för ärenden gällande kränkande behandling förs månadsvis genom skolans kurator. 
Statistiken lyfts månadsvis i EHT och trygghetsteam, för att skapa förståelse kring vilka 
elever och platser som behöver tryggas.  

Vidare ses ett behov av digitalt stöd för att bättre kunna hantera ärenden för kränkande 
behandling, dels likvärdigt, dels rättssäkert. 

När genomförs åtgärder: 

I EHT samt trygghetsteam. 

Vem/vilka ansvarar för att åtgärder genomförs: 

Rektor, EHT samt deltagare i Trygghetsteam. 

Uppföljning: 
 
Kontinuerligt. 



Sida 12 (17)

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Sida 13 (17)

 

 

 

 



Sida 14 (17)

 

 

 

 



Sida 15 (17)

 

Bilaga 1.  Främjande åtgärder 
 
VAR ÄR VI? NULÄGESBESKRIVNING     
      
Vilka behov ser vi i elevgruppen i elevgruppen just nu kopplat till utvalda 
målet    

1. Vad är värdegrund - i syfte att förstärka skolans trivselregler och stärka 
elevdemokratin samt fenomenet av att regler och struktur främjar trygghet.  

2. Barns rättigheter – i syfte att skapa förståelse för alla barns lika värde utifrån 
diskrimineringsgrunderna och barnkonventionen. 

3. Kamratskap och trygghet – i syfte att stärka tillhörighet och synliggöra vad 
som kännetecknar en god kamrat. 

4. Kränkande behandling – i syfte att utbilda eleverna om vad kränkande 
behandling är. Hur man undviker att utsätta andra för kränkande behandling 
och vad eleven gör när den utsätts för kränkande behandling. 

5. Diskriminering och trakasserier – i syfte att utbilda eleverna om vad 
diskriminering och trakasserier är. Hur man undviker att utsätta andra för 
diskriminering och trakasserier samt vad eleven gör när den utsätts för något 
av detta. 

 

Vad kan vi dra lärdom av och utveckla utifrån tidigare arbete inom området     
Vikten av att kontinuerligt och dagligen utmana, diskutera, reflektera ovanstående områden 
är en självklar del av elevernas skoldag på Ransberg skola i samtliga situationer som eleven 
befinner sig i.  
 
Genom en tydlig målsättning med att ha tillitsfulla och trygga vuxna på skolan, där alla vuxna 
ger ett likvärdigt intryck och bemötande till elever och vårdnadshavare ser vi som 
framgångsrikt.  
 
En viktig faktor för ett framgångsrikt arbete är en god kommunikation med vårdnadshavare 
med en tydlig samsyn kring förväntningar och det gemensamma arbetet. Information om vårt 
värdegrundsarbete till samtliga vårdnadshavare skapar trygghet och tydlighet inför vårt 
uppdrag vilka förväntningar vi kan ha på varandra.  
      
VART SKA VI?     
Vad vill vi utveckla i arbetet med det ovan nämnda målet?  
Alla elever på Ransbergs skola ska känna sig 100% trygga under hela skoldagen.  
Alla vårdnadshavare ska känna sig 100% trygga med att deras barn befinner sig i en 
skolmiljö där all personal arbetar för trygghet, respekt och tillit. För att nå dessa mål krävs ett 
ständigt pågående SKA arbete.  
  
HUR GÖR VI?     
  

Vilket material ska vi använda?      
Skollagen, läroplanen, planen för likabehandling och ovan nämnda 
lektionsplaneringsunderlag.       
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Vilka förändringar ska vi göra i skolmiljön?      
Utifrån planerad trygghetsvandring och dess genomförande och utvärdering sker 
eventuella förändringar i skolmiljön.    
      
Hur ska vi arbeta med elevens och vårdnadshavarens inflytande och 
delaktighet i innehållet  
Genom: 

1. Föräldramöten 

2. Utvecklingssamtal  
3. En öppen kommunikation  
4. Information om webb- föreläsningar 
5. Infomentor 
6. Veckobrev med information om vårt arbete 

7. Möjlighet till verksamhetsbesök  
 

       
HUR BLEV DET?     
Vilket förändring/utveckling ser vi i elevgruppen kopplat till utvalda målet?      
Utvärderas enligt plan.   
      
      
Vilka strategier har varit framgångsrika/mindre framgångsrika?      
Utvärderas enligt plan.   
  
      
Vad uttrycker eleverna själva kring arbetet?      
Beaktas i samband med enkätundersökningar, trygghetsvandring, sociogram, 
utvecklingssamtal samt kontinuerliga utvärderingar inom ramen för lektionen. 
      
Vad behöver vi förbättra/utveckla?    
Utvärderas enligt plan.   
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