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2. Brunns skola - en presentation
Brunns skola är en kommunal F-9-skola som ligger på Ingarö i
vackra Värmdö kommun. Med närhet till hav och natur präglas
både undervisning och fritidsverksamhet av de möjligheter
naturen ger till upplevelser, motion och rekreation. Det geograﬁska
läget speglas i namnen på byggnaderna som skolan består av.
I husen som heter Bryggan, Fyren, Holmen, Kobben, Piren och
Skäret arbetar de årskursindelade arbetslagen. Övriga byggnader är Skeppet (idrottshall),
Ankaret (salar för bild och form, musik, trä/metall- och textilslöjd), Flotten (hem- och
konsumentkunskapssal samt elevhälsan; kurator och skolsköterskor). Skolans sociala
tjänstehundar ﬁnns i den byggnad som kallas Jollen. Bojen är den byggnad där man hittar
expeditionen och skolrestaurangen.
Hälsa i fokus
På Brunns skola står hälsa i fokus. När individen mår bra så ökar förmågan att lära sig. Vi har
en utbyggd idrotts- och friluftsproﬁl där traditioner kommer igen i de olika årskurserna; i åk
6 åker eleverna till Möja (eller liknande), i åk 7 får eleverna en heldag i Romme, i åk 8 går
eleverna på vandring med övernattning i tält. Tidig höst får åk 9 åka ut och paddla. Eleverna
utgår från Kajakeriet på Ingarö. Beroende på väder paddlar de sedan en sträcka med
tältövernattning på en av idrottsledarna bestämda holmar.
I de lägre årskurserna, F-5, är mycket av verksamheten förlagd till skog och natur i
närområdet. I lek och undervisning tar man tillvara på möjligheten till utomhusvistelse.
Samtliga årskurser har ett rörelsepass i veckan på schemat och vi tillämpar “pausgympa” för
att bryta av längre teoretiska pass.
Fotbollsproﬁl
I fotbollsproﬁlen ligger fokus på individuell teknik. Att få en god grundteknik och god
kännedom om grunderna i anfalls- och försvarsspel är själva målet med utbildningen.
Att bli en bättre fotbollsspelare handlar mycket om praktiska färdigheter, men det handlar
även om att vara en bra lagkamrat och att förstå vad som händer i kroppen vid träning.
Fotbollsproﬁlen erbjuder även en insikt i domarens uppgifter och att lära sig leda andra.
För att hinna med träningen tillämpas en utökad timplan, dvs proﬁltid två pass i veckan 70
resp 90 minuter. Brunns skola är en certiﬁerad fotbollsskola. Vår fotbollsproﬁl har utbildade
tränare.
EHT
Skolans elevhälsoteam består av rektor, kurator, speciallärare, skolsköterskor och studie- och
yrkesvägledare. Teamet diskuterar samt följer upp elevärenden och förankrar hos de
undervisande lärarna. De har ett nära samarbete med skolläkare, logopeder, socialtjänst och
Tillbaka till Skolan. Vi har också ett etablerat socialt nät i form av ett trygghetsteam som bl a
verkar för en lugn och trygg arbetsmiljö och handleder kamratstödjare i enlighet med
skolans handlingsplan mot kränkande behandling.
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Den pedagogiska verksamheten
Den pedagogiska verksamheten präglas av målet att varje elev ska ges förutsättningar att nå
så goda studieresultat som möjligt. Vi tillämpar en ﬂexibel undervisning där lärandet ska
utgå ifrån elevens individuella kunskapsnivå. Inkludering är en viktig aspekt av vår grundsyn
som innebär att olikheter ska betraktas som en tillgång och där alla ska känna sig trygga och
sedda.
Vår verksamhet vilar på vår gemensamma värdegrund som genomsyrar undervisning och
skolvardag. Speciﬁkt utrymme för diskussion och reﬂektion kring värderingar, etik och moral
ges t ex på mentorstiden.
Resultatuppföljning
Vi sätter stort fokus på att förmedla positiva signaler, lyfta goda prestationer och visa upp
lyckade verksamhetsresultat. Resultatuppföljningskonferenser (RUK) genomförs för samtliga
klasser på Brunns skola. Där samlas skolledning och undervisande lärare kring elevernas
kunskapsmål och arbete. Enskilda elever får, ifall det råder obalans mellan mål och
uppfyllelse, tillsammans med sina föräldrar möta skolledare, kurator, skolsköterska och
mentor i ett EHS (elevhälsosamtal) där åtgärdsprogram diskuteras, följs upp och utvärderas.
Elevhälsoteamet utgörs av rektor, specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska,
studie- och yrkesvägledare. Dessa möts i EHM (elevhälsomöte) och arbetar med frågor som
rör våra elever som har behov av olika slags stödinsatser. Skolan har också en plan för
systematisk kunskapsuppföljning.
I syfte att ge eleverna förutsättningar att uppfylla kunskapskraven arbetar pedagogerna för
att synliggöra målen för ämnesområdena. Planeringar ﬁnns för varje ämnesmoment i det
kommungemensamma dokumentationssystemet SchoolSoft. Eleverna ges möjlighet att
reﬂektera och diskutera kunskapsmålen inför och efter varje arbetsområde. Vi använder oss
av begreppsförståelse inför varje arbetsmoment. I enlighet med läroplanen tillämpas
formativ bedömning t ex genom ämnesövergripande projekt, kontinuerlig återkoppling och
bedömning, processfokus och enskild handledning.
IKT
Viktiga aspekter som bidrar till en fullgod utbildning är möjligheten till kreativitet inte minst
när det gäller digitalisering. Vi använder oss framgångsrikt av digitala verktyg.
Programmering och arbetsområden som innebär att eleverna tränar sig i att använda
digitala verktyg för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande,
lärande och kommunikation är en naturlig del av verksamheten hos oss. IKT personalen
utvecklar ständigt e ektiva metoder och delar dessa vid återkommande seminarier.
Eleverna är vana att kommunicera och arbeta i skolans digitala miljöer.
Social tjänstehund
På Brunns skola ﬁnns två hundteam. Hundförarna Torbjörn och Lina Wesström Nilsson
arbetar med de sociala tjänstehundarna Moa och Meja. Moa och Meja är utbildade
terapihundar med inriktning Skolhund. Hundteamen arbetar resultatinriktat mot olika mål
som t ex att förbättra elevers empatiska förmåga samt att träna läsning och räkning. Genom
kontakt med hundarna får eleverna stöd, motivation och uppmuntran. E ekterna har visat
sig vara goda.
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En social tjänstehund är lämplighetstestad vilket innebär att den går igenom en inprovning
innan den utbildas. Hundteamet följer alla riktlinjer för hund inom vård, skola och omsorg
både vad gäller Värmdö kommuns riktlinjer men även Socialstyrelsens samt
Jordbruksverkets regler för hundar inom besöksverksamhet.
Coaching för elever och personal
En av satsningarna på Brunns skola är Coaching. Både elever och personal har möjlighet att
boka in en serie samtal med någon av våra nio diplomerade Coacher. En coachande
kommunikation i alla led får elever och medarbetare att växa och ökar engagemanget och
motivationen i skolan. Då ökar också arbetsglädjen.
Coachning utgår alltid från dagens situation och blickar framåt. Man utgår också från att det
är individen själv som sitter inne med svaren och lösningarna. Fokus ﬂyttas från problem till
möjligheter och skolan blir bättre rustad att hantera utmaningar.
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3. Målbild läsåret 2020/2021
Vi har under läsåret arbetat med skolans målbild. I juni genomfördes helårsutvärderingen av
läsåret 2019/2020. Den grundade sig på arbetslagens utvärderingar, enkäter för
vårdnadshavare och elever, kommunens medarbetarenkät samt skolans kunskapsresultat
och betyg. Utvärderingen visade att vi har kommit långt på ﬂera viktiga områden. Vi har sett
en utveckling mot allt högre meritvärden och att elever och föräldrar är nöjda med skolans
arbete.
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4. Pedagogisk grundsyn
Personalen på Brunns skola skall sträva efter att
skapa lust att lära genom att utmana varje elev
på rätt nivå. Varje elev ska ges möjlighet att nå
högsta betyg när de lämnar oss i år 9. Eleven ska
utmanas i sina tankar och i sitt arbete för att
skapa frågor, engagemang och funderingar. Det
genererar intresse och nyﬁkenhet, som är
grunden för lust och motivation att vilja lära. Vi
ska arbeta för att ge varje elev redskap för att
klara sin kunskapsutveckling på bästa sätt. Vi ska
även se till att eleverna känner sig delaktiga i sin skolgång och låta dem successivt ta eget
ansvar för sitt arbete. Målet är att alla elever ska känna att de duger och lyckas.
Skolan arbetar med en kunskapssyn som bygger på att människor behöver se helheten för
att lära. Eleverna ska uppleva att arbetet i skolan är meningsfullt och användbart i ett kortare
och ett längre perspektiv. Undervisningen behöver utgå från elevens verklighet. Vi ska ge
eleverna tid och ta vara på deras tankar och idéer.
Brunns skola utgår från ett förhållningssätt som bygger på en människosyn att varje
människa är unik. Det innebär att vi som pedagoger tror på varje elevs förmåga att
utvecklas. Vi använder låga ektivt bemötande i våra relationer och ser varje individ utifrån
deras behov. Skolan ska genomsyra och förmedla de demokratiska värden som beskrivs i
läroplanen.
I kontakter med elever, föräldrar och varandra ska vi lyssna och visa respekt. Vi ska vara
lyhörda för det som händer och ta tag i problem och känslor som vi möter. Vi ska visa varje
elev att vi tror på hen och dennes förmåga samt att vi ställer upp och ﬁnns till för dem.
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5. Vårt förhållningssätt i vardagen
Elever
● Se och bekräfta de elever vi möter under dagen.
● Bemöta eleverna dagligen med namn.
● Tänka på språket och röstläget när vi talar med eleverna, vi använder ett
låga ektivt bemötande.
● Samtala mycket med eleverna, lyssna på vad de har att säga.
● Vägleda och uppmuntra eleverna att söka lösningar och kunskap.
● Tänka på att vi är förebilder för eleverna.
● Alltid sätta eleven i fokus vid diskussioner på skolan och fritids.
● Alla lärare och pedagoger har ansvar för alla elever på skolan.
● Tala inte om en elev inför andra elever.
● Sist men inte minst; använd gärna humor, fantasi, bus, rörelse och lek
tillsammans med eleverna.
Vårdnadshavare
● Vara lyhörd för vårdnadshavarnas önskemål och oro för sitt/sina barn samt bemöta
dem på ett professionellt sätt.
● Vid hämtning, försöka att berätta kort om barnets dag, särskilt om det hänt något
som föräldern bör veta.
● Har vårdnadshavaren funderingar eller frågor som du inte kan svara på, be att få
återkomma.
● Vid kritik, lyssna och tänk efter. Gå ej i försvar direkt, om du inte riktigt vet vad du ska
svara, be att få fundera på saken och återkomma.
Sekretess
● Det föräldern berättar för oss om sitt/sina barn eller sig själv får vi inte berätta för
någon annan förälder eller personal, förutom viktig information som alla i arbetslaget
bör veta.
● Berätta ej något privat om oss personal för föräldrar.
Personal
● Det är tillåtet att vara människa och göra misstag.
● Respektera varandra och vara lyhörda för varandras åsikter och idéer.
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6. Traditioner
Tidpunkt
Augusti

Utformning
Inskolning på fritids för
förskoleklass
Skolstart för f-9 8.15-13.00
Arbetslagen pyntar och gör
ﬁnt vid entredörrar.
Glass till alla elever.
Södersved med trihathlon för
7-9

September Paddling år 9
Föräldramöte

Ansvariga
Fritids

Ämne
Värdegrund och
gruppstärkande aktiviteter

Respektive
arbetslag

Respektive
arbetslag
Idrottslärarna
Resp hus

Idrott och NO

Orientering år 9 och 8
Idrottslärarna
Vandringsdag heldag F-3 och
halvdag 4-9 olika
vandringsleder för olika
årskurser.
FN dagen den 24 okt. Arbete Respektive
kring barnkonventionen i resp arbetslag
årskurs.

Idrott och NO

November
14/11
Nationella
läsdagen

Nationella läsdagen
uppmärksammas på skolan!
Förslag författarbesök ett för
7-9 ett för 4-6 och ett för F-3. Respektive hus

Svenska

December

Luciatåg på morgonen 07.30 för vårdnadshavare.
08.30 för elever på skolan.
Julavslutning

År 4-5,
Arbetslaget kring
årskursen
Holmens
arbetslag
Staben

Musik

Idrottslärarna

Idrott

Oktober

Mingel i en av matsalarna för
alla anställda.

SO

Musik

Januari

Danskväll år 9

Vinter

En halvdag skridskodag/klass Arbetslagen

Idrott

Mars

Friluftsdag/Skiddag år 7

Idrottslärarna

Idrott

Maj

Barnbytardagen
Vandring år 8

Respektive
arbetslag
Idrottslärarna

Klasslärare väljer
ämnesinriktning.

Under nationella prov
rättning:
År f - 6 städning ute på
förmiddagen. Aktiviteter på
em.

Planeras av ej
rättande personal
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År 7-9 hemstudiedag.
Juni

Brännboll, 9:orna mot
personalen
Skolans elever är publik.
Vårbal för 9.orna

Idrottslärarna

Avslutning
Årskurs 1 sjunger på
avslutningen. Årskurs 1 gör
även blommor till alla 9:or.

Kobbens
arbetslag
Arbetslaget som
har årskurs 1.

Sommarlunch för alla
anställda i matsalen.

Staben och Köket

Idrott

Arbetslaget som
har årskurs 9.
Musik
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7. Verksamheten över året
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8. Organisation och ansvar
Beslutsmodell på Brunns skola
- Rektor är ansvarig för samtliga beslut på skolan inför Utbildningskontoret avdelning
Styrning och Kvalitet
Beslut med samverkan
- Tjänstefördelning - Klassorganisation
- Tjänstefördelning - Fritidsorganisation
- Schema
- Timplan, friluftsdagar
Beslut utan krav på samverkan
- Klassplacering
- Lokalfördelning
- Resursfördelning
- Inköp utöver tilldelad läromedelsbudget
- Investeringar
Arbetsgång
- Underlag samt förslag till beslut tas fram skriftligt
- Förslaget föredras på ledningsgruppen
- Om ledningsgruppen så bestämmer går förslaget ut på remiss till arbetslagen
- Remissvar samt eventuellt fackliga reaktioner behandlas
- Beslut tas av rektor på ledningsgruppen
- Beslutet dokumenteras, fördelas och arkiveras med ärendenummer
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Organisation

Ledningsgrupp
Brunns skolas ledningsgrupp består av ledningen för skolan - rektor och två biträdande
rektorer tillsammans med arbetslagsledare från alla arbetslag. Ledningsgruppen trä as
varje måndag mellan 15.00 och 17.00.
Ledningsgruppen är skolans beslutande organ. I arbetsbeskrivning för arbetslagsledare
samt arbetsledare beskrivs medlemmarnas ledningsuppgifter på skolan. Detta läsår består
ledningsgruppen av följande personer:
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Vem?
Ulrika Görtz - Wetterlund

Uppdrag
Rektor

Övriga uppdrag
EHT
Rektors uppdrag - Rektor styr
och leder verksamheten

Marie Holm

Biträdande rektor F-6

Schoolsoft, fritidshemmen,
schema, samarbete med
förskolorna, Fritidsmöten,
Elevråd 1-5,
medarbetarsamtal.

Eva Norell

Biträdande rektor 4-9

IKT - samordning, Digitala
verktyg, Schoolsoft,
ArbetsmiljöEgenkontrollprogram,
inredning, lärare SO,
Stabsmöten, konferenser.
Verksamhetsplan, Elevråd 6-9,
medarbetarsamtal. Datadriven
skolförbättring.

Margret Erlendsdottir

Arbetslagsledare Holmen

Kamratstödjare

Eva Pettersson

Arbetslagsledare Kobben

Kamratstödjare

Zandra Ring

Arbetslagsledare Skäret

Kamratstödjare

Katja Kostet - Eriksson

Arbetslagsledare Bryggan

Kamratstödjare
Datadriven skolförbättring

Cecilia Bäckström

Arbetslagsledare Fyren

Mediapedagog,
(Kamratstödjare)
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Datadriven skolförbättring
Nina Larsson Goltz

Arbetslagsledare Piren

9. Ämnesansvariga lärare med

Kamratstödjare

ämnesgrupp

Brunns skola - ämnesansvariga läsåret med ämnesgrupp 2020/2021
Ämnesansvarigs uppdrag (gröna namn) är att:

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏

Bevaka ämnet F - 9 - vetenskapligt fokus.
Gå igenom den systematiska kunskapsutvecklingen för ämnet (ﬁnns i VP)
Se till att ämnesgruppen har skolgemensam ämnesprogression 1-9 per ämne.
Dokumentationen skall ﬁnnas under dokumentmapp för personal
Sammankalla och presentera innehållsfokus för ämneslärare inför ämnesmöte
(ämnesmötet utser en ledare för sammankomsten)
I samråd med övriga ämneslärare se till att beställningar görs till förmån för
eleverna och ämnet
Föra upp till diskussion hur lärare i ämnet arbetar med inkluderande lärmiljöer samt
att i samråd med speciallärare/specialpedagog ha en översikt av läromedel för barn i
behov av särskilt stöd
Hålla koll på läromedelskontot för ämnet (Finns på SchoolSoft)
Bevaka att det digitala läromendel vi har används
När det behövs - kontakta ledningen
I slutet av varje termin kunna redovisa för ämnet

Ämne

Ämnesansvarig F - 9 med ämnesgrupp

Svenska

Carin Westerlund
- Nina Larsson Goltz
- Isabella Wahlund-Hansson
- Jessica Lantz
- Johan Hedenberg
- Margret Erlendsdottir
- Linda Rosenlöf
- Zandra Ring

Engelska &
Moderna språk

Erica Flodin
- Gianina Bercea
- Alfonso Torre Garcia
- Eva Pettersson
- Peter Wennerholm
- Soﬁe Wahlström
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-

Pietro Messina

Matematik

Astrid Claesson
- Mats Hofslagare
- Emelie Steneros
- Sara Rauge
- Petra Forsgren
- Mia Rask - Gradin
- Ann Jäderlund

SO

Jenny Rahm
- Anna Pinzke
- Eva Norell
- Fredrik Sjöstedt
- Thomas Sunder
- Birgit Markussen
- Katja Eriksson

NO/Teknik

Eva Marklund
- Mia Hultberg
- Emilia Gustafsson
- Torbjörn Nilsson
- Ishrak Maarij
- Cecilia Bäckström
- Anne Sjöberg
- Robyn Hjort

Ankaret - bild

Kajsa Löv

Ankaret - slöjd

Peo Kullgren
- Ove Fredriksson
- Emmelie Ronnebro
- Marie Rosén

Ankaret - Musik

Annie Forsberg
- Caroline Een

Idrott och hälsa
Har ämnesgruppsplanerin
g onsdagar

Mats Kärrström
- Zandra Ring
- Mats Hofslagare
- Isabella Wahlund-Hansson

Hem- och
konsumentkunskap

Jonas Helmersson
- Mia Holmström
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10. Arbetsbeskrivningar
Nedan följer arbetsbeskrivningar för skolans pedagoger;
Samtliga på skolan har i uppdrag att tillse att varje elev i aktuella situationer känner sig sedd
som individ och samtidigt synlig i grupp. För att varje elev skall stärka sin självkänsla och sin
förmåga att fungera i relationer måste vi alla tänka på att arbeta med social träning både på
individ- och gruppnivå.
Varje elev hos oss skall via vår vägledning utveckla sin förmåga att utöva och ta inﬂytande
över sin skolsituation. Det innebär att vi alla måste arbeta och skapa demokratiska
arbetsformer samt hålla oss informerade om elevens situation
”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de
bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.” Lgr 11
Varje elev ska tränas för ett personligt ansvar för sig själv och för vad man gör. Ansvaret
innebär att komma i tid till lektionerna och att ha materiel med sig samt att utnyttja tiden på
bästa sätt. Varje elev måste få stöd av lärare och arbetslag i att ta ett ansvar som är relaterat
till den egna förmågan, så att man får möjlighet att känna sig nöjd med sig själv. Ansvar
innebär också att man ska vara rädd om skolans lokaler, hålla snyggt omkring sig och visa
varandra respekt.
Vikarierande personal som inte är lärare
Fritidspersonal eller resurser som vikarierar för lärare får en halvtimme komptid/60 min
undervisning. Gäller från dag 2 vid sjukdom eller frånvaro. Vid planerad frånvaro blir det från
första dagen. 30 min lärarkomp efter 60 minuters undervisning. Tiden ska skrivas upp i
arbetslagens gemensamma dokument och delas med arbetslagsledaren och fritidsansvarig.
Arbetslagsledaren tillstyrker sedan vid ledighet. Skolledningen beslutar.
Arbetsbeskriving biträdande rektor
Samverkar med rektor i:
❏ Personalfrågor - som rekrytering och rehabiliteringsfrågor
❏ Organisationsfrågor/tjänstefördelning
❏ Ekonomi
❏ Skolutveckling
❏ Medarbetarsamtal
❏ Lönesättning
Arbetsbeskrivning för arbetslagsledare
Arbetslagsledaren i arbetslaget:
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❏ Överför information, beslut, direktiv samt frågor på remiss från skolledningen till
arbetslagen.
❏ Planerar och leder arbetslagens möten samt se till att anteckningar förs.
❏ Ger förutsättningar för att pedagogiska diskussioner förs i arbetslagen ur både
personal- och elevperspektiv.
❏ Ansvarar för att elevhälsofrågorna tas upp på arbetslagsmöten, fördela ansvaret för
åtgärder samt uppdra till aktuell klasslärare/mentor att anmäla till Elevhälsomötet
(EHM).
❏ Tar emot, fånga upp och bemöta vardagliga personalärenden i arbetslaget och vid
behov överlämna ärendet till närmaste chef.
❏ Ansvarar för att tillsammans med arbetslaget formulera och sätta upp mål för
arbetslagets verksamhetsår utifrån skolans övergripande mål.
❏ Ansvarar för att utifrån uppsatta mål utvärdera arbetslagets arbete minst två gånger
per läsår, enligt skolans verksamhetsplanering.
❏ Ansvarar för att skolans verksamhetsplan används, utvärderas samt revideras en
gång per läsår.
❏ Ansvarar för att arbetslagets inköp dokumenteras och anpassas utifrån arbetslagets
tillgångar.
❏ I samråd med biträdande rektor ansvara för att arbetslagets nyanställda introduceras
samt ta fram förslag på fadder/mentor eller handledare.
Arbetslagsledaren skall i ledningsgruppens möten:
❏ Framföra arbetslagets åsikter och önskemål till skolledningen
❏ Delta på ledningsgruppsmöten och skriva protokoll enligt turordning
❏ Delta i det årliga arbetet med skolans gemensamma dokument i ledningsgruppen
❏ På ett aktivt och lösningsinriktat sätt bidra till skolans utveckling och goda rykte
Arbetsbeskrivning för arbetsledare på fritidshem och fritidsklubb
Arbetsledaren:

❏ Ansvarar för daglig arbetsledning av personal och vikarietillsättning inom resp.
fritids/klubben
❏ Ansvarar för respektive fritids dagliga verksamhet
❏ Ansvarar för respektive fritids schemaläggning
❏ Ansvarar för att gruppens åsikter och önskemål lämnas till ledningsgruppens
representant, dvs arbetslagsledaren samt fritidsansvarig
❏ Ansvarar för att tillsammans med arbetslaget formulera och sätta upp mål för
arbetslagets verksamhetsår utifrån skolans mål
❏ Ansvarar för att utifrån uppsatta mål utvärdera fritidshemmets arbete minst två
gånger per läsår, enligt skolans verksamhetsplanering
❏ Ger förutsättningar för att pedagogiska diskussioner förs i gruppen ur både ett
personal- och ett elevperspektiv
❏ Ansvarar för att löpande informera hemmen om verksamheten i SchoolSoft
❏ Ansvarar för att fritidsenhetens utgifter dokumenteras och anpassas utifrån
tillgångarna
❏ I samråd med biträdande rektor ansvara för att gruppens nyanställda introduceras
samt ta fram förslag på fadder/mentor eller handledare.
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Arbetslagen
Skolan har sex arbetslag med uppdrag att:
❏ Planera det pedagogiska arbetet
❏ Omfördela resurser vid behov
❏ Fördela arbetsuppgifter
❏ Genomföra arbetet
❏ Utvärdera arbetet
Arbetslagets ansvar är att:
❏ Se till att alla elever får en bra omsorg och en god utbildning enligt Lgr11
❏ Uppdatera, genomföra, samt följa upp skolans och arbetslagets verksamhet två
gånger per år
❏ I dialog med skolassistenten ordna med behovet av vikarie vid frånvaro dag 1
❏ Arbeta på ett elevaktivt sätt med elevinﬂytande i vardagen
❏ Ha en regelbunden dialog med föräldrarna
❏ Samverka inom arbetslaget samt mellan skolans arbetslag
❏ Bidra till en god arbetsmiljö för alla
❏ Vårda samt förnya undervisningsmaterial enligt hållbar utveckling
❏ Ordna med gemensamma aktiviteter under schemabrytande dagar
Fritidsansvarig biträdande rektor
❏ Pedagogiskt ansvar i enlighet med Lgr11 för fritidshemmens verksamhet.
❏ Pedagogiskt utvecklingsarbete
❏ Kvalitet och uppföljning av fritidsverksamheten
❏ Vara fritidshemmens representant i skolans ledningsgrupp.
❏ Genomföra fritidsmöten 1g/v
❏ Arbetsleder fritidsansvariga, planerar för semestrar och beslutar om övriga ledigheter
Lärare
❏ Ansvarar för det pedagogiska arbetet under skoltiden enligt Lgr11.
❏ Ansvarar för att lägga upp arbetet med eleverna på ett sätt som främjar deras
aktivitet, delaktighet samt behov av förtroende och ansvar
❏ Ansvarar för att gemensamt med samverkanspersonal samt ev. resurser planera
gemensamma timmar (år F - 3 i första hand)
❏ Ansvarar för att signalera till arbetslag och anmäla till EHM om barn i behov av stöd
både socialt och kunskapsmässigt
❏ Ansvarar för att bedöma elevens utveckling formativt samt dokumentera detta i
Schoolsoft i form av skriftliga omdömen
❏ Ansvarar för att kontakta föräldrar vid behov för saker som berör skoltid. Om
praktiskt - estetiska lärare tar denna kontakt skall klasslärare informeras
❏ Veckoplanering som bildar en terminsplanering
❏ Veckoinformation/mentorsplanering
❏ Uppgifter med kopplad bedömning (matris) som syns i översikten. se Obligatoriskt i
SchoolSoft
❏ Bedömning ska ﬁnnas vid tid för utvecklingssamtal. Inför samtalet ska det
dokumenteras i mallen IUP
❏ Minst två bedömningar per termin: mitterminsbedömning och slutbedömning
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❏ Vi använder oss av ämnesvarning även vid sänkning av betyg, viktigt är att i god tid
skriva en förklaring i kommentarsfältet
Klasslärare/mentor F - 5 skall även:
❏ Ansvarar för planering och upplägg av utvecklingssamtal där barnets hela dag är i
fokus. Det innebär att lärare har initiativansvar och att fritidspersonal i vissa fall skall
medverka på samtalet i år F- 3
❏ Ansvara för att dokumentera barnens kunskapsutveckling och sociala utveckling
samt tydliggöra denna för barn och föräldrar i SchoolSoft
❏ Ansvarar för att utarbeta, genomföra samt utvärdera och följa upp åtgärdsprogram
Mentor år 6 - 9
Ansvar för elev
❏ Att aktivt agera för att stödja elevernas personliga utveckling samt att aktivt arbeta
för att åstadkomma ett positivt och demokratiskt klassklimat
❏ Att vara särskilt uppmärksam på tendenser till utfrysning, klickbildning och annat slag
av mobbning, så att varje enskild elev känner trygghet och arbetsglädje i skolan. Vid
behov har mentor enskilda samtal med elever
❏ Att se till att eleverna har en jämn arbetsbelastning under veckan/terminen/läsåret
❏ Att introducera nya elever i skolan
❏ Att informera expeditionen och föräldrar om vilka elever han/hon ansvarar för och
sträva efter att få en helhetsbild av dessa elevers totala skolsituation
❏ Att eleven kommer iväg på, i skolan obligatoriska gemensamma aktiviteter som
skolbio, teater och friluftsdagar
❏ Att dokumentera elevernas närvaro i SchoolSoft och vara uppmärksam på antalet
frånvarodagar
❏ Att inom ramen för arbetslagets uppdrag, som mentor för ett antal elever ha det
övergripande ansvaret för dessa elevers skolgång samt kontakterna med hemmet
Samarbete
Mentor samarbetar med hemmet och är ansvarig för informationen till hemmet. Mentor ser
till att informera sig om eleven och informera föräldrarna vid oro för elevens situation.
Mentor utvecklar tillsammans med eleverna regler för arbetet och samvaron i den egna
gruppen och samarbetar med hemmen i elevernas fostran genom att klargöra skolans
normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete.
Åtgärdsprogram
Mentor bevakar elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven, mentor upprättar
åtgärdsprogram på uppdrag av rektor. Se vidare rutiner i Handlingsplanen för elevhälsa.
Mentorstid
En gång i veckan 30 minuter, trä ar mentorerna sina mentorselever. Mentorstiden ska
innehålla en informationsdel samt vid varje tillfälle en del som behandlar ”Normer och
värden” Exempel på detta är: ”Handlingsplan mot kränkande behandling” Skolans regler,
arbetsro i klassen, trivsel i klassen och skolan, närvaro, kamratstöd, studieteknik, arbetsmiljö
- ute och inne, etik och moral, värderingsövningar, elevers inﬂytande över sitt arbete.
Klassråd
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Mentorerna ansvarar för att elevrådsrepresentanterna får tid för att hålla klassråd, minst en
gång/månad eller inför elevrådets möte. Dagordning ska upprättas och mötet ska ledas av
elever, en ordförande som leder mötet och en sekreterare som dokumenterar det som sägs
på mötet.
Elevråd
Mentorn underlättar för de elever som deltar i elevrådet, så att deras arbete respekteras.

Elevhälsa
Mentor agerar i enlighet med Handlingsplanen för Elevhälsa
Föräldramöte
Mentorerna i klassen ordnar tillsammans eller med arbetslaget föräldramöten minst en gång
per termin. Vanligtvis vid samma tillfälle som övriga klasser i arbetslaget.
Information
Mentorn ansvarar för att elever/föräldrar får all relevant information om studiesituation
(minst en gång/termin), frånvaro, läsårsdata m.m. vid utvecklingssamtal och genom
meddelanden och föräldramöten.
Ledighet
Mentor beviljar ledighet med upp till max 10 dagar per läsår. Ledighet skall ges med stor
återhållsamhet. Endast enskild angelägenhet och synnerliga skäl är reell grund för ledighet.
Vårdnadshavare och elev ansvarar för att samla in uppgifter för den undervisning som inte
kan genomföras de lediga dagarna. Utöver 10 dagars ledighet, tar rektor beslut.
Närvaro
När närvaron läggs in av undervisande lärare i SchoolSoft får vh ett meddelande per sms
barnet är frånvarande. Mentor följer upp elevens frånvaro och kontaktar skolhälsovården vid
frånvaro mer än 6 dagar per termin.
Studieresa
Mentor håller sig informerad om elevernas planering av eventuell studieresa/lägerskola och
ser till att föräldrar har den information från skolan som krävs.
Elevuppgifter
Mentor ansvarar för att vid läsårsstart informera föräldrar om nödvändigheten att lägga in
korrekta telefon-, adress- och e-postuppgifter till hemmet och till vårdnadshavares
arbetsplatser, i SchoolSoft. Vårdnadshavare uppdaterar uppgifter i SchoolSoft när
förändringar sker.
Ny elev
Inﬂytt / byte av skola
1. Vi får en ansökan via kommunen. Den går vanligtvis till skolsekreteraren. Skulle en
ansökan komma via besök eller mail hänvisar vi till kommunen.
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2. Rektor beslutar och vi återkopplar till kommunen.
3. Vi skriver in elev (klassplacerar) i Procapita. Meddela föregående skola om placering redan
ﬁnns i kommunen.
4. Vi gör välkomstbrev och bifogar klasslista, klassfoto, schema, allergi/specialkost,
datoravtal.
5. Mailar mentor samt tar kopia på brevet och klasslista och lägger i mentors postfack.
6. Vi skriver in elev i Google Drive; Förändringar av elever. Delad med expen, skolsköterskor
och kök.
7. F-5 specialped. lärare kontaktar avlämnande skola för att få tillgång till omdömen och
annan aktuell information.
8. 6-9, speciallärare kontaktar avlämnande skola för att få tillgång till bedömning och betyg
samt ev annan dokumentation.
8. Arbetslaget ansvarar för att placera eleven i rätt grupper i Schoolsoft; ev. språkval,
halvklass, elevens val. Informerar övriga berörda lärare.
9. Uppgifterna från Procapita importeras till Schoolsoft först samma dag eleven börjar.
RUK/Betygskonferens
Rektor leder varje termin RUK - Resultatuppfyllelsekonferens/Betygskonferens. Inför
konferensen är mentor förberedd genom att förhöra sig om sina mentorselevers situation,
socialt och inom olika ämnesområden. EHT närvarar vid konferensen.
Utvecklingssamtal och ämnessamtal
I enlighet med Skolförordningen inbjuds alltid föräldrarna till minst ett samtal per termin.
Mentorn ansvarar för att ett utvecklingssamtal hålls med eleven. Utvecklingssamtalet ska i
huvudsak fokusera på elevens individuella utveckling, men även på studieresultat. Under de
senaste läsåren har skolan infört ämnessamtal på vårterminen. Vårdnadshavare och elev kan
boka kortare samtalstider med olika ämneslärare.
Mentor ansvarar för att upprätta en Individuell Utvecklingsplan (IUP) för varje F - 5 elev vid
utvecklingssamtalet och att denna utvecklingsplan följs upp på Schoolsoft. För 6 - 9 elever
följs betygen upp och nya mål sätts för att eleven ska utmanas att nå så långt det är möjligt.
Fritidshemspersonal och resursteam F-5
❏ Ansvarar för det pedagogiska arbetet enligt Lgr11 under fritidstiden.
❏ Ansvarar för att lägga upp arbetet med eleverna på ett sätt som främjar deras
aktivitet, delaktighet samt behov av förtroende och ansvar.
❏ Ansvarar för att ha ett extra fokus på barnen i teamet samt i vissa fall medverka vid
dessa elevers utvecklingssamtal.
❏ Ansvarar för att kontakta föräldrar vid behov för saker som berör fritidstid. Klasslärare
skall informeras.
❏ Ansvarar för att gemensamt med klasslärare planera gemensamma timmar F-5.
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❏ Ansvarar för att signalera till arbetslag och specialpedagog om barn i behov av stöd
både socialt och kunskapsmässigt.
❏ Ansvarar för att dokumentera barnens kunskapsmässiga utveckling såväl socialt som
kunskapsmässigt i Schoolsoft. Stöd till att ﬁnna starka sidor hos varje barn.
❏ Ansvarar för att utifrån de speciella barnens behov stödja honom/henne i sin
kunskapsutveckling både ur ett socialt och ur ämnesinriktat perspektiv.
❏ Ansvarar för att vid behov följa barnen under hela dess skoldag, såväl på lektioner
som på raster.
❏ Ansvarar tillsammans med klassläraren för löpande kontakter med aktuella föräldrar.
❏ Ansvarar löpande för att medverka i planerad handledning med
Specialpedagog/Kurator.
Resursteam 6-9
❏ Ansvarar löpande för att medverka i planerad handledning med
Specialpedagog/Kurator.
❏ Ansvarar för att signalera till arbetslag och specialpedagog om barn i behov av stöd
både socialt och kunskapsmässigt.
❏ Ansvarar för att utifrån de speciella barnens behov stödja honom/henne i sin
kunskapsutveckling både ur ett socialt och ur ämnesinriktat perspektiv.
Speciallärare
❏ Ansvarar för att, efter behovsinventering, rikta specialundervisningen (särskilda
timmar hos speciallärare) genom att anpassa metodik och arbetsmaterial till varje
enskild elev eller elevgrupp samt kommunicera den med klasslärare/mentor.
❏ Ansvarar för att tydliggöra syftet med specialundervisningen för eleven tillsammans
med klasslärare/mentor och föräldrar.
❏ Följer upp de enskilda elevernas eller elevgruppers (särskilda timmar hos
speciallärare) läsutveckling.
❏ Ansvarar för att i samarbete med klasslärare/mentor anpassa arbetsmaterial för
enskild elev eller elevgrupp inom klassen.
❏ Deltar i utvecklingssamtal tillsammans med klasslärare där så är aktuellt.
❏ Samarbetar med klasslärare/mentor vid upprättande av åtgärdsprogram.
❏ Stöttar elever vid behov i genomförandet av de nationella proven.
Specialpedagogisk lärare
❏ Ansvarar för att tillse att extra stöd till elever, som riskerar att inte uppnå
kunskapskraven ges stöd i lämplig form.
❏ Ansvarar för att följa aktuell forskning samt organisera, planera och driva den
pedagogiska utvecklingen.
❏ Ansvarar för den specialpedagogiska kompetensen i skolans Elevhäloteam.
❏ Medverkar på elevhälsosamtal (förälder/elevsamtal) enligt EHT beslut.
❏ Ansvarar för att utredningar om särskilt stöd genomförs samt följs upp vid behov.
❏ Ansvarar för att sammanställa elevernas behov av stöd.
❏ Ansvarar för att organisera och genomföra specialpedagogisk handledning till såväl
arbetslag som enskild personal (lärare och elevassistenter skall prioriteras).
❏ Ansvarar för kontakter vid mottagande av nya elever samt vid övergångar mellan
förskola - skola, skola-skola.
❏ Medverkar i de specialpedagogiska nätverksträ arna.
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Elevhälsoteamet (EHT)
Skolans elevhälsoteam leds av rektor och är tillsammans med rektor ytterst ansvariga för att
skolans arbete med dessa frågor fungerar på kort och lång sikt. Teamet har möte varje
tisdag mellan 12.30 - 15.00.
Anmälan till Elevhälsoteamet sker genom att klasslärare/mentor eller annan person på
skolan gör en anmälan via DF respons.
Elevhälsoteamet (EHT)
Rektor - Ulrika Görtz-Wetterlund
Kurator - Anna Eklund
Skolsköterska - Susanne Säter & Ulrika Vedholm
Specialpedagogisk lärare - Ing-Marie Malmstedt
Speciallärare - Karin Seifors
Studie-och yrkesvägledare - Barbro Francesconi
Trygghetsteamet
Skolans trygghetsteam är tillsammans med rektor ytterst ansvarig för att skolans arbete
med dessa frågor fungerar på lång och kort sikt. Biträdande rektor Eva Norell ansvarar för
gruppen. Peter Olsson är samordnare för gruppen. Anmälan till trygghetsteamet sker via
kontaktperson - sammankallande - kurator Anna Eklund.
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11. Introduktion för nyanställda

Det här är en checklista för nyanställda - lite information att börja med inför de första
veckorna. Vi hälsar dig varmt välkommen till oss!
För att du ska få en första insikt i vår verksamhet och känna dig bekväm med var du kan ta
hjälp om det uppstår frågetecken, ﬁnns denna checklista. Du kan även ta direkt kontakt med
din arbetslagsledare eller arbetslagets medlemmar. Arbetslagsledaren ansvarar för din
introduktion i arbetslaget och i skolan.
Karta över Brunns skola
1. Bojen, Expedition
2. Kajutan, Matsal, kök
3. Lanternan, Matsal
4. Flotten, Skolhälsovård,
Hemkunskap
5. Skäret, klassrum
6. Kobben, klassrum
7. Holmen, klassrum
8. Bryggan, klassrum
9. Piren, klassrum
10. Fyren, klassrum, NO salar
11. Ankaret,
Praktisk-Estetiska ämnen
12. Skeppet, Sporthall
13. Vaktmästeri
14. Musikskolans lokaler
15. Brunnen, Fritidsgård
16. Parkering
Expeditionen
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Ett första steg är ett besök hos Olena - 08 570 484 00, på expeditionen. Du får dina nycklar,
blir anvisad ett postfack samt erhåller denna checklista som en första introduktion. På
expeditionen kan du ordna det mesta administrativa, behöver du hjälp med något praktiskt
sköts det av vaktmästare Janne Andersson - 070 413 49 84.
Frånvaroanmälan för personal - sker via;
bru-s_Franvaro-personal@edu.varmdo.se Ange när du beräknar att vara
tillbaka och bifoga planering för dagen. Frånvaroanmäld personal läggs in
i SchoolSoft av skolassistent Olena. Observera att du själv också ska
anmäla vab till försäkringskassan. KOM IHÅG att friskanmäla dig via samma länk.
Hemsidan
Alla Värmdö Kommuns skolor har en gemensam portal för skolans hemsida. Här ﬁnns bl a
information om skolan, uppdaterade bilder och jämförande utvärderingar. Adressen är
Brunnsskola.se
Tystnadsplikt
Tystnadsplikt - Formell tystnadsplikt har skolsköterskan och kuratorn på skolan.
Alla vi övriga har reell tystnadsplikt som följer sekretesslagen. Lagen förbjuder
spridandet av uppgifter som kan vara till skada för dem det gäller. Om det är till
skada, avgör den som är berörd. Av den anledningen avhandlar vi elev-,
föräldra- eller personalärenden enbart i forum som är särskilt avsedda för
sådana samtal. Fråga rektor eller din arbetslagsledare när du är osäker på hur och i vilket
forum ärendet ska hanteras. Du kommer att skriva på en försäkran om tystnadsplikt.
Intranet & Heroma
Värmdö Kommuns intranät - för att kunna ansluta till Värmdö Kommuns
intranät behövs en inloggning. Detta ordnas på skolans expedition av
Andreas Hasselmark via IT - enheten i kommunen, det kan ta någon
vecka. Tills detta blir klart ordnar Andreas en gästinloggning till
nätverket. Heroma - är Värmdö kommuns personal - och lönesystem.
Inloggning behöver du för att se din lön. På expeditionen får du hjälp
med Heroma av skolsekreterare Lena
Mailkonton
Två olika mailsystem - vi använder oss av Värmdö kommuns o ciella
Outlook Web - som du når via kommunens hemsida förnamn.efternamn@varmdo.se samt för mer intern mailkommunikation i Google förnamn.efternamn@utb.varmdo.se. Eleverna har förnamn.efternamn@edu.varmdo.se.
IT - ansvarige Andreas Hasselmark hjälper dig att komma igång. Vi förväntar oss att du läser
din mail varje dag du arbetar i skolan.
SchoolSoft
SchoolSoft är skolans digitala plattform, Här ska allt som rör eleverna läggas in, t ex
närvarorapportering, planeringar, matriser. Här sker även de ﬂesta kontakter med elever,
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föräldrar och kollegor. Bilden på nästa sida visar vad som förväntas av dig som pedagog i
SchoolSoft. Det gäller alla ämnen.
Frågor kan ställas till Eva Norell, Marie Holm och Andreas Hasselmark som ansvarar för
systemet. Vi förväntar oss att du besöker SchoolSoft varje dag du arbetar i skolan.

Dokument och dokumentation
Google - i de ﬂesta sammanhang utom i dokumentation inom Elevhälsan, använder vi oss av
Google Drive och möjligheten till delade dokument, presentationer mm. De ﬂesta som
arbetat på skolan en tid har god kännedom om hur det fungerar och kan svara på
frågor. I Google Drive ﬁnns en “Dokumentmapp för personal” - där hittar du alla
interna gemensamma dokument. Vi har under höstterminen prövat att introducera
en “intern hemsida” där allt för personalen ska ﬁnnas samlat och där också
felanmälningar till IT kan göras.
Sidan heter “Personalstart” och dyker upp när du som personal trycker på hemknappen på
din Chromebook. Länk till Personalstart
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En motsvarande startsida ﬁnns för elevernas Cromebooks.

Konferenser
Konferenser - möte med arbetslaget en gång varje vecka samt onsdagskonferens varje
vecka 15.00 - 16.45. I Brunns skolas Intrakalendarium ﬁnns program och innehåll angivet.
Fritidspersonal medverkar i mån av tid.
Kommunikationsplan för personalen ﬁnns i Brunns skolas Intrakalendarium i Google. Här
hittar du alla aktiviteter för personal på skolan. Här lägger ledningen in aktiviteter för all
personal och arbetslagsledarna lägger in aktiviteter för arbetslagen.
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Ämnesmöten
Ämnesmöten - alla lärare är indelade i ämnesgrupper. En lista för
detta ﬁnns i Google Drive under “Dokumentmapp för personal”.
Ämnesgrupperna har gemensamma trä ar under läsåret.
Matvakt
Är du matvakt för en klass eller äter “Pedagogisk lunch” skall du se till att god ordning råder
och att eleverna dukar och torkar av bordet efter avslutad måltid, du ansvarar också för att
placera dig vid elevborden och inte tillsammans med annan pedagogisk personal. Om du
äter “Pedagogisk lunch” tillsammans med eleverna, kostar lunchen 23.00 kr. När du ska äta i
matsalen, använd i första hand personalkortet som du “blippar” i datorn i matsalens entré
eller om du inte fått kortet, anteckna då på personallistan i matsalen så görs kostavdrag på
lönen. Icke pedagogisk lunch kostar 55 kr. Samma sak gäller för frukost och mellis som
kostar 12 kr.
Kopiering
Kopiering - ﬁnns på expeditionen och i huset Holmen. Möjlighet för kopiering i
mindre omfattning ﬁnns i alla hus.
Elevhälsan
Elevhälsan - skolan har ett Elevhälsoteam (EHT) som leds av rektor med trä tid
tisdag varje vecka. EHT består av rektor, skolsköterskor, kurator, SYV och speciallärare och
specialpedagogisk lärare. I Flotten ﬁnns skolsköterskorna, Ulrika Vedholm och Susanne
Säter. I samma hus ﬁnns kurator Anna Ekholm 070 413 49 83. Anna ansvarar för skolans
“Trygghetsteam”. Trygghetsteamets uppgift på skolan är att arbeta förebyggande mot
kränkande behandling. Syftet är att alla ska känna sig trygga och att med glädje vilja komma
till skolan. Mer om detta kan du läsa om i skolans Verksamhetsplan/EHT.
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Extra anpassningar och åtgärdsprogram
Extra anpassningar görs av lärare/arbetslaget för att underlätta för en elev som har
svårigheter. Åtgärdsprogram - Om en elev riskerar att inte nå målen i något ämne, och
behöver särskilt stöd, ska åtgärdsprogram upprättas. Rektor beslutar att ett sådant ska
upprättas vid EHS - Elevhälsomöte - tillsammans med
föräldrar och elev. En anmälan till EHT görs via DF
respons, Digitala Elevakter.

DF - respons - digitala elevakter
Allt elevdokumentation görs digitalt - du kommer åt DF - respons via varmdo.se
Ordna själv en ansökan för DF
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12. Arbetslagen läsåret 2020/2021
Holmen

Kobben

Skäret

Bryggan

Fyren

Piren

Staben

FSK A
Mia Rask
Gradin

1A
Arbetslagsl
edare
Eva
Petersson

5A
Thomas
Sunder
Peter
Wennerhol
m

7A
Pietro
Messina
fr/en
Annie
Forsberg mu

8A
Emelie
Ronnebro
textilslöjd
Alfonso
Torre
Garcia
en/sp

9A
Mats
Kärrström
idrott
Emelie
Steneros
ma

Rektor
Ulrika Görtz
Wetterlund

FSK B
Arbetslagsle
dare
Margret
Erlendsdottir

1B
Jenny
Rahm

5B
Ann
Jäderlund
ma/no

7B
Arbetslagsled
are
Katja Eriksson
sv/ so
Peter Olsson

8B
Carin
Westerlun
d
sv/ma
Anna
Pinzke
so

9B
Jonas
Helmersso
n hkk
Arbetslagsl
edare
Nina
Larsson
Goltz sv/en

Bitr. rektor
4-9
Eva Norell

2A
Eva
Marklund
lärare 1-3

6A
Johan
Hedenberg

5C
Torbjörn
Nilsson

6C
Isabella
Wahlund
Hansson
sv/idrott
Mia Hultberg
no/ma

8C
Gianina
Bercea
sp/en
Mats
Hofslagare
ma/idrott

9C
Kajsa Löv
bild
Emilia
Gustafsson
no

Bitr. rektor
fsk-6
Marie Holm

2B
Astrid
Claesson
lärare 1-3

6B
Ishrak
Maarij

4A
Sara Rage
ma/sv

IL
Fredrik
Sjöstedt
lärare
Robyn Hjort
Jessica Lantz
lärare
Ewa
Hasselqvist

8D
Arbetslagsl
edare
Cia
Bäckström
no
Ove
Fredriksso
n tmsl

3A
Erica Flodin

6C
Peo
Kullgren
tk tmsl
Soﬁe
Wahlström

4B
Birgit
Marcussen
Arbetslagsle
dare
Zandra Ring

3B
Petra
Forsgren

1-4A
Stephanie
Monthan
Jennifer
Åström
Moa Hast

4C
Peter
Wennerhol
m

Skolsekreterar
e
Lena Sköldås

Skolassistent
Charlotte
Morin/
vik Olena
Ieromenko

.

Eva Norell

SYV
Barbro
Francesconi
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Resursperso
nal
Mahmoud
Abdulrahim
Anna
Malmstedt
Marie Rosén
Lovisa
Henriksson
Tobias
Johansson
Anne
Sjöberg
Anna Hjelm
Fritidshemsa
nsvarig
Anneli
Löfgren

Resurspers
onal
Stefan
Stevanovic
Glenn
Schmidt
Andreas
Alm
Persson
Fredrik
Nyman
Fritidshems
ansvarig
Mia
Holmström

Resursperso
nal
Jenny Lindh
Kennie
Dahlberg
Fritidshems
ansvarig
Jacob Bauer

Resursperson
al
Fritidshemsa
nsvarig
Peter Olsson

Resurspers
onal
Mathias
Rabaini

Resurspers
onal
Sebastian
Ahrenberg

Speciallärare
Ing-Marie
Malmstedt
Karin Seifors
Restaurang
Edita
Trunciene
Hillevi
Tahvanainen
Marie
Högberg/ vik
Kerstin
Wahlund
Hansson
Solomon
Fetene
Kristina
Svensson
Skolsköterska
Susanne Säter
Skolsköterska
Ulrika
Wedholm
Kurator
Anna Eklund
Vaktmästare
Janne
Andersson
IT-ansvarig
Andreas
Hasselmark
Lokalvård
Mariann
Karlsson
Anna-Lena
Bergvall
Rut Toivonen
Pon Ettestam
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13. Telefonlista Brunns skola 2020/2021
Stab

Kobben

Holmen

Skäret

Expeditionen

08-57048400

Rektor

Ulrika Görtz
Wetterlund

08-570 484 01

070- 413 0400

Bitr. Rektor F-6

Marie Holm

08-570 484 16

073-988 6733

Bitr. Rektor 4-9

Eva Norell

08-570 484 18

073-988 6735

IT-ansvarig

Andreas
Hasselmark

08-570 484 05

070-001 9452

Skolassistent

Olena
Ieromenko

08-570 484 06

08-570 484 00

Skolsekreterare

Lena Sköldås

08-570 484 07

070-413 0433

Spec.ped.lärare

Karin Seifors

070-007 51 67

Spec.ped.lärare

Ing-Marie
Malmstedt

070- 413 0451

SYV

Barbro
Francesconi

070-766 19 13

Städ

Marianne
Karlsson

070 - 001 94 53

Arbetslagsledare

Eva Petersson

070 - 438 64 03

1- 4 A

År 1-4

076 - 607 93 60

Fritids nere

År 6

070 - 168 52 93

Fritids uppe

År 1

073 - 988 67 72

Arbetslagsledare

Margret
Erlendsdottir

070 - 712 35 81

Fritids

F-klassen

073 - 988 67 74

Fritids

Åk 2

073 - 988 67 75

Fritids

Åk 3

070 - 168 52 86

Arbetslagsledare

Zandra Ring

070 - 892 55 80

Fritidsklubben
Piren

Arbetslagsledare
Pers.arb rum

08 - 570 484 25

070 - 4130483

073 - 988 67 70
Nina Goltz

070 - 415 31 53
070 - 912 28 94
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Bryggan

Arbetslagsledare

Katja Kostet
Eriksson

Pers.arb rum
IL-klassen

Fyren

Arbetslagsledare

073 - 988 67 34
073 - 988 67 34

Fredrik
Sjöstedt
Robyn Hjort
Jessica Lantz

072 - 285 74 15

Cia
Bäckström

070 - 467 61 77

Pers.arb rum

076 - 400 91 52
070 - 291 32 18

073 - 988 67 78

Kajutan

Skolmåltid

Flotten

Skolsköterska

Ulrika
Vedholm

070 - 413 04 25

Skolsköterska

Susanne
Säter

073 - 988 79 81

Kurator

Anna Eklund

070 - 413 49 83

Ankaret

073 - 988 6736

Pers. arb rum

073 - 988 67 23

Janne Andersson

070 - 413 49 84

Skeppet
Vaktmästare
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14. Handlingsplan för Elevhälsa
Elevhälsa på Brunns skola

Elevhälsan har en central roll i skolans främjande,
förebyggande och stödjande arbete. Målsättningen för
elevhälsan är att vi tillsammans på Brunns skola, i ord
och handling, skapar förutsättningar för att alla elever
ska ha möjlighet att utvecklas positivt efter egna
förutsättningar och behov. Detta såväl kognitivt som
psykiskt, fysiskt och socialt. I elevhälsoarbetet arbetar vi
utifrån vår grundsyn, som betonar att varje människa
har en inneboende kraft att växa och utvecklas. Vi utgår
också ifrån att elevens utveckling i skolan är beroende
av samspelet mellan skolans personal, föräldrar och kamrater. Arbetet med detta sker
dagligen i undervisning, arbetslagen, Elevhälsoteam (EHT) och i Trygghetsteamet.
Elevhälsans uppdrag
Hälsofrämjande arbete:
Hälsofrämjande arbete innebär att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och
sociala välbeﬁnnande. Det innebär att verka för att skapa miljöer som främjar elevers
lärande, utveckling och hälsa. För att kunna påverka i den riktningen är det viktigt att
elevhälsan är delaktig i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
Förebyggande arbete:
Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa. Målet med det förebyggande
arbetet är att minska riskfaktorernas inﬂytande över individen och samtidigt stärka
skyddsfaktorerna. Planeringen av det förebyggande arbetet utgår från kunskaper om vad
som orsakar ohälsa samt om vilka miljöfaktorer som kan leda till ohälsa eller svårigheter med
att nå utbildningens mål.
Åtgärdande arbete:
Åtgärdande insatser är insatser för att hantera problem och situationer som uppstått i en
organisation, i en grupp eller hos en individ. För elevhälsan är åtgärdande insatser till
exempel det arbete som sker inom ramen för särskilt stöd och åtgärdsprogram. Elevhälsans
insatser kan även behövas vid akut kris- och konﬂikthantering.
Organisation runt elevhälsan
Skolans organisation runt elevhälsan:
❏ Arbetslagen bestående av lärare, fritids och resurser.
❏ Elevhälsoteamet (EHT) bestående av rektor, kurator, skolsköterskor, speciallärare,
specialpedagogisk lärare, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare.
❏ Skolhälsovården bestående av skolsköterskor, skolläkare och skolkurator.
❏ Trygghetsteamet bestående av kurator samt representanter från resursteamet
Höjden åk 6-9.
Arbetslagens ansvarsområden
❏ Arbeta med elevinﬂytande i syfte att främja elevens förmåga och vilja till ansvar och
påverkan över det egna lärandet och skolmiljön.
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❏ Arbeta i enlighet med vår pedagogiska grundsyn och plan mot kränkande behandling
för att stärka eleverna och ge dem redskap att hantera sociala sammanhang.
❏ Lärare, elev och vårdnadshavare samtalar om elevens skolsituation på
utvecklingssamtal en gång per termin. Individuell utvecklingsplan upprättas med mål
och ömsesidiga åtaganden vid varje tillfälle och följs upp vid nästa.
❏ Elever i behov av extra anpassningar och särskilda stödinsatser tas upp och
diskuteras i arbetslagen. Genom ledning och stimulans pröva olika metoder och
arbetssätt. Omdisponeringar och omgrupperingar görs i arbetslagen utifrån
elevernas behov.
❏ Kontinuerlig kommunikation kring eleven med vårdnadshavare.
❏ Upprätta individuell utvecklingsplan, IUP, i Schoolsoft i samråd med elev och
föräldrar. När extra anpassningar behövs dokumenteras detta i Schoolsoft.
❏ Vid behov tas kontakt med elevhälsoteamet för diskussion och handledning runt ett
ärende.
❏ Mentor gör Anmälan om behov av särskilt stöd i det digitala verktyget DF-respons
när vidtagna åtgärder inte räcker till. Kom ihåg att beskriva vilka åtgärder arbetslaget
vidtagit. Ärendet tas upp på kommande EHT-möte där beslut tas om hur ärendet ska
hanteras.
❏ En Utredning om särskilt stöd upprättas av mentor med stöd speciallärare eller
specialpedagogisk lärare. Utredningen är ett verktyg för pedagogerna och ligger till
grund för det fortsatta arbetet, tex elevhälsosamtal och åtgärdsprogram. Det är
rektor som beslutar om eleven har behov av särskilt stöd och då ska åtgärdsprogram
upprättas av mentor.
❏ Föräldrar ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. Eleven ska ha
kännedom om åtgärdsprogrammet. Mentor ansvarar för att föräldrar får en kopia av
åtgärdsprogrammet.
❏ Trygghetsteamet kontaktas vid behov.
Elevhälsoteamets (EHT) ansvarsområden
EHT är ett komplement till arbetslagen i deras arbete och kopplas in vid behov. EHT
kontaktas av mentor, pedagog, elev eller förälder. Vid elevhälsomöte (EHM) en gång i
veckan beslutas om vem som är ansvarig för ärendet. Den ansvarige från EHT samarbetar
med lärare, föräldrar och elev.
EHT består av:
Rektor leder teamet
Skolsköterskor
Genomför hälsosamtal och hälsokontroller i Fsk, åk 2, åk 4 och åk 7. Ger vaccinationer i Fsk,
åk 5 och åk 8 . Uppföljande kontroller görs i samtliga årskurser där behov ﬁnns. Arbetar med
förebyggande hälsovård och lättare sjukvårdsuppgifter. Har öppen mottagning dagligen
mellan kl. 10.00-11.00. Övrig tid bokade och akuta besök. Förbereder inför skolläkarbesök,
närvarar vid skolläkarmottagning. Vid behov remitteras elever till andra vårdgivare. Tar vid
behov kontakt med vårdnadshavare och lärare. Samtal i grupp, behovsstyrt om
hälsorelaterade ämnen, gärna tillsammans med lärare. Medverkar i skolans EHT samt deltar
på olika möten. Har tystnadsplikt och anmälningsplikt. Se nedan.
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Specialpedagogisk lärare
Bevakar att skolans elever ges stöd för att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina
förutsättningar. Gör observationer, kartläggningar och utredningar av enskilda elever för att
deras behov av anpassningar och stöd ska tillgodoses. Erbjuder enskild handledning och
konsultation för personal samt genomför grupphandledning med arbetslagens resursteam
tillsammans med kurator. Analyserar och sammanställer resultat från varje klass utifrån den
Systematiska kunskapsuppföljningen varje termin.
Kurator
Kuratorns ansvar är de psykosociala frågorna och arbetar på individ-, grupp- och
organisationsnivå för att främja elevers lärande och utveckling. Kuratorn har stöd och
krissamtal både enskilt och i grupp. Har även rådgivande samtal och trä ar både elever,
personal och föräldrar. Ingår i skolans krisgrupp och leder arbetet i skolans trygghetsteam.
Samarbetar med socialtjänsten och BUP. Erbjuder konsultation för elever, föräldrar och
lärare. Genomför grupphandledning med arbetslagens resursteam tillsammans med
specialpedagogisk lärare. Kuratorns arbete utgår från en helhetssyn och syftar till att skapa
förändring och utveckling, både i det enskilda elevarbetet och i övergripande förebyggande
arbete.
SYV – Studie- och Yrkesvägledare
Vägleder elever och föräldrar angående fortsatta studier. Har en samlad bild av elevernas
betyg. Har kunskaper om elevernas önskemål avseende gymnasieval. SYV har
informationstillfällen och enskilda vägledningssamtal med årskurs 9 samt ett
presentationssamtal för klasserna i årskurs 8.
Speciallärare
Undervisar elever enskilt eller i grupp vid behov av riktat stöd, eller deltar i klassundervisning
vid behov. Specialläraren kartlägger också undervisningssituationen och skriver
pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram tillsammans med lärare. Erbjuder enskild
handledning och konsultation för personal samt genomför grupphandledning med
arbetslagen på högstadiet tillsammans med kurator.
Skolpsykolog
Skolpsykologen ﬁnns tillgänglig 1-2 dagar i veckan på Brunns skola under ht – 2020. De
prioriterade arbetsområdena för skolpsykologen denna termin är:
❏ Deltagande och bidragande med det psykologiska perspektivet i elevhälsoteamets
möten
❏ Stöd i hälsofrämjande och förebyggande insatser på en generell proaktiv nivå
❏ Kartläggning, analys, prioritering, planering, genomförande och uppföljning
❏ Konsultation och handledning av pedagogisk personal på gruppnivå
❏ Stöd i att prioritera insatser och åtgärder för barn med särskilt stora
inlärningssvårigheter och låg måluppfyllelse
❏ Stöd till elevhälsoteamet att förbättra och e ektivisera den interna strukturen
gällande skolans stödinsatser
❏ Fortbildning/föreläsning inom det psykologiska området för personal
EHT:s uppdrag
❏ Arbetar främjande och förebyggande med elevhälsa.
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❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Stöttar personalen i elevhälsoarbetet genom handledning och konsultation.
Kartlägger elevernas inlärningssituation och lärmiljö i samarbete med ansvarig lärare.
Ser till att elever får stöd utifrån sina behov.
Har en samlad bild av elever i behov av särskilt stöd.
Har stödsamtal med elever.
Har kontakt med BUP, habilitering, socialtjänsten m ﬂ.
Kallar till resultatuppfyllelsekonferenser (RUK), betygskonferenser och
överlämnandekonferenser.
Deltar i krisgruppens arbete.
Deltar i skolans Trygghetsteam.
Kallar till och genomför elevhälsosamtal (EHS) vid behov.
Övergripande ansvar för de digitala elevakterna i DF-respons.

Elevhälsomöte (EHM)
Elevhälsoteamet trä as varje tisdag mellan 12.30 och 15.00. Där behandlas veckans
anmälda ärenden. Varje ärende får en ansvarig person från EHT. Aktuella ärenden följs upp.
Beslut och åtgärder dokumenteras i ett protokoll som delas med arbetslagsledarna.
Arbetslagsledaren meddelar, på arbetslagsmötet, aktuell mentor vad som beslutats kring
ärendet.
Följande ärenden hanteras vanligen på EHM (Elevhälsomötet):
❏ Kallelse till EHS (elevhälsosamtal)
❏ Specialpedagogiskt stöd
❏ Anpassad studiegång för elev
❏ Placering i särskild undervisningsgrupp
❏ Extra år för elev
❏ Orosanmälan till socialtjänsten
Anmälan till EHT ska alltid göras vid:
❏ Vid oro/risk för att en elev inte når målen eller kunskapskraven.
❏ Längre eller återkommande frånvaro.
❏ Oro för att elev far illa i eller utanför skolan.
❏ Klassbyte
Egenvårdsmedicinering
Ingår inte i personalens arbetsuppgifter per automatik. Skolan ska dock underlätta för
egenvård. Det är PAL (patientansvarig läkare) som beslutar när det handlar om egenvård.
Rektor och PAL ska ha en överenskommelse om hur egenvården ska gå till på skolan.
PAL fyller i blanketten ” Planering för egenvård med hjälp” som sedan lämnas till rektor.
Denna blankett ﬁnns på www.viss.nu/blanketter. Det ska framgå hur information och
instruktioner till dem som ska hjälpa patienten med egenvården ska ges. Rektor ska i dessa
fall kontaktas för att ge sitt godkännande.
Vårdnadshavarna har ansvaret för att informera och utbilda personal. Läkarmottagningen
där behandlingen sker kan efter överenskommelse besöka inblandade på skolan och ge
information.
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Tystnadsplikt
De ﬂesta handlingar som rör eleverna är o entliga. Det gäller t.ex. betygskatalogen och
dagliga närvaroregistreringar. All skolpersonal som arbetar med elevvård eller kommer i
kontakt med den, har dock tystnadsplikt, s.k. kvaliﬁcerad sekretess enligt sekretesslagen 7
kap. 1§ och 9§.
För EMI (Elevhälsans medicinska insats) gäller samma sekretess som för annan hälso- och
sjukvårdspersonal. EMI är också en självständig verksamhetsgren, vilket innebär att
skolläkare och skolsköterskor har tystnadsplikt gentemot annan skolpersonal samt övriga
delar inom elevhälsan.
Anmälningsplikt
Undantag från tystnadsplikt är när skolpersonal misstänker att barn far illa. Anmälningsplikt
gäller all skolpersonal som om i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett
barn far illa är skyldig att genast göra en orosanmälan till socialtjänsten. (Socialtjänstlagen
14 kap. 1 §)
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Modell över arbetsgången med stödinsatser
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Förtydligande till modellen över arbetsgången med stödinsatser
1) En utredning av elevens eventuella behov av särskilt stöd görs.
Särskilt stöd ska preciseras i omfattning, varaktighet och karaktär.
Exempel på särskilt stöd:
❏ Särskild undervisningsgrupp
❏ Elevassistent
❏ Anpassad studiegång
❏ Regelbundna speciallärarinsatser
❏ Enskild undervisning
2) Eleven ges den ledning och stimulans samt de extra anpassningar som alla elever ska få i
den ordinarie undervisningen.
Exempel på ledning och stimulans och samt extra anpassningar:
❏ Planerad och strukturerad vardag
❏ Tydliga instruktioner
❏ Stöd att förstå texter
❏ Färdighetsträning
❏ Särskilda läromedel
❏ Enstaka specialpedagogiska insatser
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15. Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i
skolan
Deﬁnitioner
Ogiltig frånvaro
Enligt Skollagen 7 kap 17 § 1 st ska ”en elev i grundskolan och grundsärskolan.
delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte
har giltigt skäl att utebli”. Som ogiltig frånvaro räknas all frånvaro där barnet inte har anmälts
sjuk av vårdnadshavare eller har annat giltigt skäl, alternativt har beviljats ledighet.
Upprepad ogiltig korttidsfrånvaro
Då ogiltig frånvaro upprepas återkommande och man kan misstänka systematisk frånvaro,
t.ex. frånvaro vissa dagar eller från vissa lektioner/ämnen.
Ogiltig långtidsfrånvaro
Ogiltig frånvaro en månad eller mer.
Oroväckande frånvaro
En elevs långtidsfrånvaro eller upprepad korttidsfrånvaro ska utredas på samma sätt som
ogiltig frånvaro om frånvaron är omfattande, även om den är anmäld av vårdnadshavare.
Arbetsbeskrivning för mentor angående oroväckande frånvaro
1. Dokumentera oroväckande frånvaro samt hämta underlag från SchoolSoft.
2. Kontakta eleven samt vårdnadshavare.
När det upptäcks att en elev varit borta kommer mentor att ta kontakt med hemmet. Vid
första tillfället kommer mentorn att ha ett kort samtal med eleven för att förhöra sig om
situationen och göra någon form av överenskommelse med eleven som går ut på att det inte
upprepas.
Föräldrasamtal (kort telefonsamtal)
Om inget annat avtalats ringer mentorn hem så fort det upptäcks att eleven inte varit
närvarande på lektion.
- Om föräldrarna är separerade, kontaktas båda vårdnadshavarna.
- Inled med att förklara att skolan alltid kontaktar föräldrarna om oro ﬁnns runt elevs
frånvaro.
- Kontrollera med föräldrarna om de vet att eleven varit borta.
- Uppmuntra föräldrarna att prata med eleven hemma om situationen.
- Uppmuntra föräldrarna att ta kontakt med skolan (mentor eller kurator) om de vill
diskutera situationen eller ha råd.
Elevsamtal (kort samtal)
- Kontrollera varför eleven inte varit på lektion.
- Låt eleven berätta sin version. Lyssna!
- Förklara att du har ringt eller ska ringa föräldrarna och att du är orolig.
- Gör en överenskommelse.
- Dokumentera samtalen.
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Följ upp i nästa mentorssamtal och ge eleven beröm om han eller hon hållit
överenskommelsen.

Exempel som kan föreslås i en överenskommelse:
- Innan eleven går ifrån skolan ska han eller hon söka upp någon i arbetslaget.
- Innan eleven går ifrån skolan ska han eller hon söka upp kurator eller skolsyster.
- Samtalskontakt med kuratorn om det är jobbigt i skolan.
- Tätare kontakt med mentorn.
- Att eleven tar hjälp av kompisar att gå på lektionen alternativt väljer att inte vara med
kompisar som innebär att risken för frånvaro ökar.
- Att eleven har en anteckningsbok där läraren eller eleven strukturerar tillvaron för att
skapa säkerhet och lugn kring läxor mm.
- Att förälder hjälper till att få sitt barn till skolan, skjutsar, inte åker till jobbet innan
barnet gått upp o s v.
Föräldrasamtal på skolan
Om situationen trots allt upprepas (max 3 tillfällen), kommer mentorn att kalla till ett
föräldrasamtal på skolan. Till samtalet inbjuds föräldrar, elev och eventuell annan
skolpersonal. Målet med samtalet är att få till stånd en dialog kring varför eleven är borta
samt komma fram till en överenskommelse om vad berörda parter kan göra tillsammans för
att situationen ska förändras.
Samtalet
- Kalla föräldrarna och eleven och eventuellt någon annan lärare eller annan personal
(kurator, specialpedagog, skolsköterska). Prata ihop er innan mötet. Vad bör tas upp?
- Berätta kort hur situation ser ut (fakta om frånvaron, genom t ex rapport från
SchoolSoft samt tidigare överenskommelser).
- Förklara att ni är oroliga och därför har ni bjudit hit föräldrarna för att hitta en
gemensam lösning.
- Gör föräldrarna viktiga, ha utgångspunkten att föräldrarna vill att deras barn/ungdom
ska lyckas i skolan.
- Låt eleven berätta varför han/hon är frånvarande.
- Låt föräldrarna ge sin syn på situationen.
- Hitta gemensamma och konkreta lösningar.
- Gör en skriftlig överenskommelse (kontrakt).
- Tag upp hur kontakten ska se ut med hemmet.
- Bestäm uppföljning (när och på vilket sätt).
Exempel på uppföljning
- Följ upp med eleven i samtal.
- Telefonkontakt med vårdnadshavare.
- Meddelande på Schoolsoft.
- Uppföljning varje vecka med föräldrarna på plats i skolan.
Anmälan till Elevhälsoteamet på skolan (EHT)
Om situationen inte förändras ska en anmälan lämnas in till EHT där beskrivs eleven och de
åtgärder som gjorts. Beslutet blir oftast att skolan kallar till en EHS (elevhälsomöte). På EHS
samlas föräldrar, elev, mentor, annan personal från skolan samt rektorn som håller i mötet.
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Elevens situation diskuteras på nytt och målet är att hitta gemensamma lösningar och att
göra en överenskommelse. Diskussion kring att ta kontakt med BUP eller socialtjänst kan
förekomma.
EHT- anmälan ska innehålla
- Grunden för anmälan om särskilt stöd.
- Vilka anpassningar och åtgärder som har gjorts för eleven.
- Vilka e ekter dessa anpassningar och åtgärder har haft.
EHT går igenom ärendet och återkommer till dig som mentor med tid för EHS. Mentor får i
uppdrag att skriva en utredning om oroväckande frånvaro. (Frånvaroutredning i DF.)
Ansvarig i EHT kallar vårdnadshavare och ev. elev till EHS, elevhälsosamtal.
EHS (elevhälsosamtal)
Ta med dokumentation till mötet.
Låt eleven och föräldrarna var för sig ge sin bild. Lyssna!
Gå igenom kort för eleven och föräldrarna hur läget ser ut.
Diskutera lösningar.
Gör föräldrarna viktiga.
Kom fram till en lösning som ska provas och gör en överenskommelse.
Bestäm vem som har ansvar för vad.
Kopia på EHS - protokollet till alla.
Bestäm uppföljning.
EHT kan lämna in anmälan om oroväckande frånvaro till huvudmannen.
Orosanmälan till socialtjänsten
Om problemet med oroväckande ogiltig frånvaro kvarstår kommer skolan att vända sig till
socialtjänsten och anmäla (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §). Detta gör vi från skolan för att
föräldrar ska få stöd att sätta stopp för ett riskbeteende och för att hjälpa eleven att skapa
förutsättningar för fortsatta studier. Anmälan görs av rektor.
Tillbaka till skolan
Vid behov kontaktas Tillbaka till skolan och ett samarbete påbörjas. Tillbaka till skolan
arbetar praktiskt med elever i grundskolan för att hitta ett behovsanpassat stöd för att få
eleven tillbaka till skolan. Det görs genom att personer från ﬂera olika kompetensområden
samarbetar nära eleven. På så sätt blir det fokus på hela barnet, inte bara skolgången.
Socialtjänsten och skolans resurser ska samarbeta för att erbjuda elev och förälder ett
e ektivt stöd.
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16. Systematisk kunskapsuppföljning
Syfte
Att skolan har en gemensam plan för hur elevernas kunskapsnivå
och kunskapsutveckling ska mätas och dokumenteras; vilka tester
som ska användas och när de ska genomföras samt hur resultaten
av testerna ska presenteras och användas i det pedagogiska
arbetet.
Bakgrund
Rektor, som ytterst ansvarig, får genom den systematiska
kunskapsuppföljningen en tydlig bild av alla elevers
kunskapsläge/utveckling. Genom att alla genomför tester regelbundet får rektor
kontinuerligt nya uppdateringar på hur det ser ut både individuellt och klassvis. Vid
terminens resultatuppfyllelsekonferens har rektor tillsammans med undervisande lärare en
grundlig genomgång av alla elever med fokus på kunskapsnivå och kunskapsutveckling.

Presentation av resultat

❏ Resultaten av testerna redovisas för eleverna med formuleringar som stöttar elevens
självkänsla och självförtroende, t.ex. mål uppfyllt/elevens styrka och detta behöver
eleven göra/träna på, (ej testresultaten i si ror).

❏ Rektor får resultaten i si ror; t.ex. x antal rätt av x möjliga. Resultaten av den
systematiska kunskapsuppföljningen samt betygskatalogen används som grund för
resursfördelningen.

❏ För läraren ska resultaten ge en bild av vad klassen behöver fokusera på i ämnet samt
vad enskilda elever behöver arbeta extra med. (Om en klass får ny lärare i ämnet så är
det viktigt att överlämning av resultatet från föregående lärare sker.)

❏ En övergripande sammanställning och analys av resultaten görs av speciallärare och
specialpedagog.

❏ Sammanställningen presenteras på möte med elevhälsoteamet samt på
ledningsgrupp.

❏ Arbetslagsledarna tar sedan med sig detta och presenterar det i arbetslagen.
❏ Arbetslagen använder resultaten i sitt fortsatta planerings- och utvecklingsarbete
med fokus på hur undervisningen ska anpassas och förändras.

❏ Ledningsgrupp och EHT använder resultaten som ett underlag vid det kontinuerliga
arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.
Formativ bedömning
Bedömningarna av testresultaten ska användas i formativt syfte, både för att stödja och
utvärdera elevernas lärande. Skolan, både lärare och rektor, ska tidigt kunna
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uppmärksamma tecken på att en elev riskerar att inte nå målen. Även vårdnadshavare ska få
tidig information om barnet riskerar att inte nå målen samt vad skolan gör för att ge eleven
bästa förutsättningarna för att nå målen. Ett samarbete ska inledas och extra anpassningar
göras i arbetslaget kring eleven. Målet är att alla elever ska nå minst godkänt betyg i alla
ämnen.
Förskoleklass
● Formativ bedömning och dokumentation i SchoolSoft görs kontinuerligt under
läsåret.
● Träning och kartläggning av språklig medvetenhet enligt Bornholmsmodellen.
● Läraren arbetar med språkliga och matematiska begrepp.
● Hitta språket, Skolverkets bedömningsmaterial genomförs kontinuerligt under
höstterminen. Samanställningsblankett för gruppen fylls i och lämnas till Ing-Marie.
I slutet av vårterminen 2021 görs en extra uppföljning och resultatet lämnas till
Ing-Marie.
● Hitta matematiken, Skolverkets kartläggningsmaterial genomförs kontinuerligt under
höstterminen. Samanställningsblankett för gruppen fylls i och lämnas till Ing-Marie.
I slutet av vårterminen 2021 görs en extra uppföljning och resultatet lämnas till
Ing-Marie.
● Resultatet av Hitta språket och Hitta matematiken överlämnas även till övertagande
lärare i årskurs 1.
Årskurs 1
● Formativ bedömning och dokumentation görs kontinuerligt för varje ämne och elev i
SchoolSoft under läsåret. Måluppfyllelse i relation till lärarens pedagogiska planering
som bygger på kunskapskraven för godtagbara kunskaper i ämnet i slutet av årskurs
3 samt när det gäller svenska/svenska som andraspråk godtagbara kunskaper för
årskurs 1. (Lgr11)
● Träning av språklig medvetenhet enligt Bornholmsmodellen under nio veckor i början
på höstterminen. Diagnos ”Lyssna på orden” genomförs. Resultat lämnas till
Ing-Marie.
● Bokstavskontroll återkommande under året.
● Bedömning utifrån Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning genomförs muntligt
på höstterminen samt muntligt och skriftligt på vårterminen. Sammanställningar fylls
i och lämnas till Ing-Marie vid varje terminsslut.
● Bedömning utifrån Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling genomförs
i början av höstterminen samt i slutet av vårterminen. Sammanställningar fylls i och
lämnas till Ing-Marie vid varje terminsslut.
Årskurs 2
● Formativ bedömning och dokumentation görs kontinuerligt för varje ämne och elev i
SchoolSoft under läsåret. Måluppfyllelse i relation till lärarens pedagogiska planering
som bygger på kunskapskraven för godtagbara kunskaper i ämnet i slutet av årskurs
3 (Lgr11)
● Bedömning utifrån Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning genomförs.
Skriftliga uppgifter på höstterminen. Muntliga och skriftliga uppgifter på vårterminen.
Sammanställningar fylls i och lämnas till Ing-Marie vid varje terminsslut.
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Bedömning utifrån Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling genomförs
i början av höstterminen samt i slutet av vårterminen. Sammanställningar fylls i och
lämnas till Ing-Marie vid varje terminsslut.

Årskurs 3
● Formativ bedömning och dokumentation görs kontinuerligt för varje ämne och elev i
SchoolSoft under läsåret. Måluppfyllelse i relation till lärarens pedagogiska planering
som bygger på kunskapskraven för godtagbara kunskaper i ämnet i slutet av årskurs
3 (Lgr11)
● Bedömning utifrån Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning genomförs under
höstterminen. Sammanställningar fylls i och lämnas till Ing-Marie vid höstterminens
slut.
● Bedömning utifrån Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling
genomförs i början av höstterminen. Sammanställningar fylls i och lämnas till
Ing-Marie vid höstterminens slut.
I slutet av vårterminen 2021 görs en extra uppföljning i läs- och skrivutveckling och
resultatet lämnas till Ing-Marie.
● NATIONELLA ÄMNESPROV i svenska/svenska som andraspråk och matematik
genomförs under vårterminen. Resultatet presenteras i Schoolsoft.
● Måluppfyllelse i relation till kunskapskraven för årskurs 3 i Lgr11 rapporteras i alla
ämnen. Dokumenteras i Schoolsoft.
Årskurs 4
● Formativ bedömning och dokumentation görs kontinuerligt för varje ämne och elev i
SchoolSoft under läsåret. Måluppfyllelse i relation till lärarens pedagogiska planering
som bygger på kunskapskraven för godtagbara kunskaper i ämnet i slutet av årskurs
6 (Lgr11).
● Läsförståelse ”Lässtandarder år 3 - 4” av Birgitta Allard m ﬂ. ﬁnns att tillgå.
● Diagnos ”Förstå och använda tal” för årskurs 4 görs formativt i början av
höstterminen och summativt v.17.
Sammanställningslistor med resultat lämnas till Ing-Marie.
● Legilexi genomförs i början av höstterminen. 2021 genomförs Legilexi även i slutet av
vårterminen. Resultatet delas med Ing-Marie och Karin.
.
Årskurs 5
● Formativ bedömning och dokumentation görs kontinuerligt för varje ämne och elev i
SchoolSoft under läsåret. Måluppfyllelse i relation till lärarens pedagogiska planering
som bygger på kunskapskraven för godtagbara kunskaper i ämnet i slutet av årskurs
6 (Lgr11)
● Diagnos ”Förstå och använda tal” för årskurs 5 görs formativt i början av
höstterminen och summativt v.17. Sammanställningslistor med resultat lämnas till
Ing-Marie.
● Legilexi genomförs i början av höstterminen. År 2021 genomförs Legilexi även i slutet
av vårterminen. Resultatet delas med Ing-Marie och Karin.
● (H4 genomförs på höstterminen samt på vårterminen.) H4 ingår i Legilexi.
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Årskurs 6
● Formativ bedömning och dokumentation görs kontinuerligt för varje ämne och elev i
SchoolSoft under läsåret. Måluppfyllelse i relation till lärarens pedagogiska planering
som bygger på kunskapskraven för godtagbara kunskaper i ämnet i slutet av årskurs
6 (Lgr11).
● Diagnos ”Förstå och använda tal” för årskurs 6 görs formativt i början av
höstterminen och summativt v.17. Sammanställningslistor med resultat lämnas till
Ing-Marie.
● NATIONELLA ÄMNESPROV PROV i svenska/svenska som andraspråk, matematik
och engelska. Resultatet delas med Karin.
● För elever som får F i betyg kompletterar den undervisande läraren med ett skriftligt
omdöme.
● Läsåret 2020/21 genomförs LäSt i början av höstterminen samt i slutet av
vårterminen. Resultatet lämnas till Karin.
Årskurs 7
● Formativ bedömning och dokumentation görs kontinuerligt för varje ämne och elev i
SchoolSoft under läsåret. Måluppfyllelse i relation till lärarens pedagogiska planering
som bygger på kunskapskraven för godtagbara kunskaper i ämnet i slutet av årskurs
9 (Lgr11).
● Diagnos ”Förstå och använda tal” för årskurs 7 görs formativt i början av
höstterminen och summativt v.17. Sammanställningslistor med resultat lämnas till
Ing-Marie.
● För elever som får F i betyg kompletterar den undervisande läraren med ett skriftligt
omdöme.
● H4 genomförs på höstterminen samt på vårterminen.
● Läsåret 2020/21 genomförs DLS i början av höstterminen samt i slutet av
vårterminen. Resultatet lämnas till Karin.
Årskurs 8
● Formativ bedömning och dokumentation görs kontinuerligt för varje ämne och elev i
SchoolSoft under läsåret. Måluppfyllelse i relation till lärarens pedagogiska planering
som bygger på kunskapskraven för godtagbara kunskaper i ämnet i slutet av årskurs
9 (Lgr11).
● Diagnos ”Förstå och använda tal” för årskurs 8 görs formativt v. 37 och summativt
v.17. Sammanställningslistor med resultat lämnas till Ing-Marie.
● För elever som får F i betyg kompletterar den undervisande läraren med ett skriftligt
omdöme.
● H4 genomförs på höstterminen.
● Läsåret 2020/21 genomförs DLS i början av höstterminen samt i slutet av
vårterminen. Resultatet lämnas till Karin.
Årskurs 9
● Formativ bedömning och dokumentation görs kontinuerligt för varje ämne och elev i
SchoolSoft under läsåret. Måluppfyllelse i relation till lärarens pedagogiska planering
som bygger på kunskapskraven för godtagbara kunskaper i ämnet i slutet av årskurs
9 (Lgr11).
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●
●
●

Diagnos ”Förstå och använda tal” för årskurs 9 görs formativt v.37.
Sammanställningslistor med resultat lämnas till Ing-Marie.
NATIONELLA ÄMNESPROV i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska,
NO och SO.
För de elever som får F i betyg kompletterar den undervisande läraren med en
“Skriftlig bedömning”.
Läsåret 2020/21 genomförs DLS i början av höstterminen samt i slutet av
vårterminen. Resultatet lämnas till Karin.
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Årshjul för systematisk kunskapsuppföljning av kunskapskraven

Skolverkets obligatoriska nationella bedömningsstöd i matematik och svenska genomförs
F-3.
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17. Rutiner kring Nationella ämnesprov år 3, 6 & 9
Nationella ämnesprov beställs i september av rektor/biträdande rektor
När proven anländer till skolan kontaktar skolassistent Olena Ieromenko ansvariga lärare.
Ansvariga lärare är de som undervisar ämnet och årskursen. Olena bevakar och meddelar de
tider som ﬁnns för öppnandet av proven.
Rektor ansvarar för att proven genomförs enligt de anvisningar som ges.
År 3
Nationella prov genomförs i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk.
Proven ska ge läraren stöd vid bedömningen av elevernas kunskaper i förhållande till
kunskapskraven. Resultatet från proven kan dessutom användas för planering av den
fortsatta undervisningen. De nationella proven i årskurs 3 ska genomföras under en
fastställd provperiod. För att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i
undervisningen bestämmer skolan själv när under perioden de genomför de olika delproven.
Rektor ansvarar för att proven genomförs enligt de anvisningar som ges.
År 6 & 9
I årskurs 6 genomför eleverna nationella prov i ämnena engelska, matematik och
svenska/svenska som andraspråk. I årskurs 9 genomför eleverna nationella prov i ämnena
engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk. Eleverna genomför också
nationellt prov i något av SO-ämnena (geograﬁ, historia, religionskunskap eller
samhällskunskap) samt i något av NO-ämnena (fysik, kemi eller biologi).
Rektor ansvarar för att proven genomförs enligt de anvisningar som ges.
Ansvariga lärare gör i god tid ett schema för genomförandet av proven. I den mån det är
möjligt kan också ämneslärare som inte undervisar årskursen bli schemalagda att vakta
under proven. Detta är att rekommendera om många extra anpassningar behöver göras.
Ansvariga lärare lå 20/21
Svenska åk 6: Johan Hedenberg
Matematik åk 6: Ishrak Maarij
Engelska åk 6: Soﬁe Wahlström
Svenska åk 9: Nina Larsson Goltz
Matematik åk 9: Emelie Steneros
Engelska åk 9: Nina Larsson Goltz
So åk 9: Katja Eriksson
No åk 9: Emilia Gustafsson
Ansvariga lärare gör tillsammans med arbetslaget för årskursen en genomgång av vilka
extra anpassningar som behöver göras för eleverna och provgrupperna ordnas utifrån dem.
Ansvarig lärare lägger ut information om provdatum, grupper och lokaler till elever och
föräldrar på schoolsoft.
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Vid de prov det är möjligt för eleverna att skriva på dator används verktyget exam.net.
Ansvarig lärare meddelar i god tid Andreas Hasselmark vilka klasser och tider som gäller för
skrivande i exam.net. Ansvarig lärare instruerar eleverna i hur verktyget fungerar så att de
har en möjlighet att komma väl förberedda med fulladdad dator till provtillfället.
Det är mycket viktigt att de instruktioner som Skolverket ger för extra anpassningar följs.
Inga andra anpassningar än de som Skolverket ger får göras utan att rektor i god tid innan
provet blir tillfrågad.
Skolan erbjuder alla skrivande elever frukost alternativt mellis (om rast ﬁnns inlagt)
bestående av smörgås med pålägg och frukt. Ansvarig lärare meddelar matsalen minst två
veckor innan aktuellt provdatum.
Ett upplägg kan vara;
❏ Undervisande lärare samlar vaktande personal 08.00 för genomgång av provet,
regler, anpassningar osv.
❏ Vaktande lärare ordnar med bordens placering i god tid innan proven.
❏ I stora grupper sitter eleverna på kortändarna, mittemot varandra.
❏ I mindre grupperna sitter eleverna utspridda i klassrummet, inga elever bredvid
varandra. Raster om max 5 minuter får tas under provtiden om någon elev känner att
denne behöver det. Endast 1 elev i taget får ta rast. Texterna ﬁnns på ett USB för de
som behöver få lyssna på texterna
❏ Klassrummen är förberedda med papper, pennor, sudd och bordsplacering och
grupplistor.
❏ Alla mobiler lämnas i skåpen innan provet startar. Eventuella mobiler som kommer in i
klassrummet samlas in av lärare.
❏ Ingen elev lämnar klassrummet innan provtiden gått ut, detta för att alla ska få skriva
klart i lugn och ro och inte bli stressade av att andra börjar lämna klassrummet.
❏ Att ha med något att äta eller dricka är ok
Efter provtidens slut;
❏ En lärare samlar och ansvarar för de elever som har rätt till utökad provtid
❏ Eleverna får en rast på ca 30 min efter skrivtiden. Därefter genomförs lektioner som
vanligt återstoden av dagen.
❏ Ansvarig lärare prickar av proven och sorterar dem i delprov, klass och namn. Proven
buntas sedan ihop med gummiband och läggs i lådor som ska ställas i
“säkerhetsrummet” på expeditionen tills det är dags för samrättning.
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18. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval
har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas.
Utbildning är nyckeln till arbete och ökade valmöjligheter i livet. Det är viktigt att eleverna
ofta påminns om varför vi går i skolan och varför vi lär oss och förbereder oss för framtiden
på många sätt i olika ämnen.
Genom information, undervisning och vägledning kan skolan arbeta med att ge goda
kunskaper om vilka alternativ som ﬁnns och att vidga elevernas perspektiv.
Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och är hela skolans ansvar. Skolan har
ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val.
I Brunns skola har vi ambitionen att studie- och yrkesvägledning ska ﬁnnas med i
verksamheten från förskoleklass till år 9. SYV ﬁnns med som idéspridare och bollplank till
lärare i alla år i deras arbete med studie- och yrkesvägledning i klasserna.
Goda exempel på vad som gjorts och görs i arbetslagen från förskoleklass till årskurs 9 för
att säkerhetsställa att alla elever få ta del av studie- och yrkesvägledning

❏ Besök på olika arbetsplatser, som sedan kopplas till olika yrken t ex bondgård,
brandstation, riksdag, konserthus, bio/teater osv.
❏ Yrkeslekar som t ex spa, frisör, hästskötare, teater,
❏ Klassrumsbesök av några olika yrkeskategorier.
❏ Yngre elever gör prao på skolan.
❏ Mitt drömyrke – hur når jag dit?
❏ Hur många/vilka yrken kommer jag i kontakt med under en dag?

52

❏ Elevprojekt om ett yrke - vad man gör, hur man når dit och kanske visa på olika vägar
till samma mål.
❏ Bjuda in tidigare elever för att beskriva hur övergången mellan grund- och
gymnasieskola kan upplevas och berätta hur det är på gymnasiet.
❏ Läsårsmål med koppling till framtida önskad utbildning.
SYV – studie- och yrkesvägledare
Under rådande pandemi har årets arbete med studie- och yrkesvägledning i vissa delar
förändrats, med hänsyn till Folkhälsomyndighetens direktiv, till nya och/eller anpassade
former.
År 8
År 8 gör ett första besök på gymnasiemässan, i år troligen i digital form, för att motivera till
studier och introducera det kommande gymnasievalet.
Alla elever i år 8 genomför PRAO under två veckor. Det ger eleverna möjlighet att kanske för
första gången få en inblick i och delta i arbetslivet. Prao ska vara en integrerad del av
undervisningen. Praon kan tillsammans med god studie- och yrkesvägledning fylla en viktig
funktion inför valet till gymnasieskolan. En förutsättning för att eleverna ska kunna
tillgodogöra sig så mycket erfarenheter som möjligt under sin prao, är att den integreras i
undervisningen och att syfte och mål för praon är tydligt för varje elev innan hen kommer ut
på en arbetsplats.
För att eleverna ska känna sig förberedda inför sin praoperiod bör läraren ta fram uppgifter
som är kopplade till praoperioden. Varje elev kan till exempel ha förberett frågor till
arbetsplatsen och ha med sig en uppgift att genomföra under sin praoperiod.
Prao är fr o m 1 juli 2018 obligatorisk och huvudmannen, genom utsedd central
praosamordnare, ansvarar för att ordna praoplatser och kvalitetssäkra dem utifrån
arbetsmiljölagen. Elever kan söka en egen eller önska en praoplats utifrån intresse eller bli
tilldelad en plats för att få upp ögonen för arbetsplatser som eleven i första hand inte tänkt
på.
För elever som inte genomför ordinarie prao i näringslivet utanför skolan detta pandemi år,
ersätts den med arbetslivsorienterad undervisning i skolan.
År 9
Vägleder och informerar elever och föräldrar om fortsatta studier och vägen till olika yrken.
Har informationstillfällen under läsåret med fokus på gymnasieval och näringsliv.
Alla elever i år 9 erbjuds enskilda vägledningssamtal. SYV har en samlad bild av elevernas
betyg och förmågor, vilket ger goda möjligheter att vägleda eleverna till att nå realistiska
och väl underbyggda gymnasieval.
Eleverna besöker i vanliga fall Stockholms läns gymnasiemässa fysiskt i november, men i år
blir besöket troligen i digital form. Här ges möjlighet att trä a representanter från länets
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gymnasieskolor, ställa frågor och förbereda för kommande fysiska eller digitala besök på
gymnasieskolornas öppet hus.
I oktober hålls ett informationsmöte för föräldrar med fokus på gymnasieskolan,
valprocessen och behörighet. I år blir genomförandet i digital form.
Arbetsgången för elevernas gymnasieval över året är enligt följande:

❏ Genomförandet. Eleverna söker till gymnasiet i januari-februari.
❏ Omval. Eleverna har möjlighet att justera sina tidigare val i april-maj.
❏ Antagning. Eleverna får besked om gymnasieplacering via
gymnasieantagningen.storsthlm.se
❏ Reservantagning. Sker löpande fr o m juli fram till terminsstart via
gymnasieantagningen.storsthlm.se, därefter tar respektive gymnasieskola över.
❏ Överlämning från grundskola. Sker oftast i maj-juni men även i augusti.
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19. Plan mot kränkande behandling och främjande av likabehandling
Finns tillgänglig i verksamhetsplanen på Brunns skolas hemsida “www.Brunnsskola.se”
Innehållsförteckning
Vision
Brunns skolas pedagogiska grundsyn
Värmdö kommuns policy
Lagstiftning
Deﬁnitioner
Organisation
Kartläggning och nulägesanalys
Mål för läsåret
Åtgärder
Trygghetsteamet
Uppföljning och utvärdering
Lagar
Bilagor
Vision
Brunns skola ska ta tillvara på allas lika värde och vara en demokratisk, levande social
gemenskap, som ger trygghet, vilja och lust att lära.
Brunns skolas pedagogiska grundsyn - som lärare och pedagoger på skolan skall vi:
Skapa lust att lära genom att lägga ribban på rätt nivå för varje elev och tänka att varje elev
ska ges möjlighet att nå högsta betyg när de lämnar oss i år 9. Det kan innebära att de ska
utmanas i sina tankar och i sitt arbete eftersom det leder till frågor, engagemang och
funderingar. Det i sin tur tror vi genererar intresse och nyﬁkenhet, som vi anser är grunden
för lusten och motivationen att vilja lära. Vi ska arbeta för att ge varje elev redskap för att
klara sin kunskapsutveckling under åren hos oss. Vi ska även se till att eleverna känner sig
delaktiga i sin skolgång och låta dem successivt ta eget ansvar för sitt arbete, samt
uppmuntra och stödja dem med målet att alla elever hos oss ska känna att de duger och
lyckas.
Vi arbetar med kunskapssyn som bygger på att människor behöver en helhet för att lära sig
orsakssamband, se en röd tråd. Detta innebär att vi tillsammans med eleverna skall arbeta
integrerat med olika ämnen och skapa förutsättningar för att förstå orsakssamband.
Eleverna ska uppfatta att arbetet i skolan är meningsfullt och användbart i ett kortare
och/eller ett längre perspektiv. Därför måste vi alltid börja utifrån elevens verklighet. Det
innebär bl a att vi skall ge dem tid och inte rusa iväg med siktet inställt på allt som vi vuxna
tror på, utan visar eleverna att de och deras tankar och idéer är viktiga.
Ha ett förhållningssätt som bygger på en människosyn som innebär att varje människa är
unik och att det är positivt. Det innebär att alla har starka och mindre starka sidor samt
förmåga att utvecklas. Vi skall arbeta med att tydliggöra starka sidor samt utveckla mindre
starka sidor hos varje elev. Vi skall också förmedla de demokratiska värden som beskrivs i
läroplanens värdegrund och dessa ska genomsyra all verksamhet på skolan.
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I våra kontakter med elever, föräldrar och varandra skall vi lyssna och visa respekt för varje
person. Vi skall vara lyhörda för det som händer inom och mellan elever och inte backa för
att ta tag i problem eller känslor som vi möter. Om vi av någon anledning ﬁnner det svårt
skall vi genast rådgöra med varandra och inte låta problemen falla. Vi ska visa varje elev att
vi tror på eleven och den enskildes förmåga. Vi ska få dem att känna sig trygga med att vi
ställer upp och ﬁnns till för dem på skolan.
Förhållningssätt i vardagen för oss som arbetar i Brunns skola
I mötet med eleverna
❏ Se och bekräfta eleverna dagligen
❏ Bemöta eleverna dagligen med namn
❏ Tänka på språket, ordvalet och röstläget när vi talar med eleverna
❏ Samtala mycket med eleverna, lyssna på vad de har att säga
❏ Vägleda och uppmuntra eleverna att söka lösningar och kunskap
❏ Vid incidenter, låt eleverna förklara situationen och se och lyssna på vad eleverna har
att säga. Vid behov försök tala till rätta genom att förklara situationen ur ett vuxet
perspektiv och ge lösningar.
❏ När det är oroligt i elevgrupperna, erbjud någon annan aktivitet eller lek
❏ Tänka på att vi är förebilder för eleverna
❏ Alltid sätta eleven i fokus vid diskussioner på skolan och fritids
❏ Alla lärare och pedagoger har ansvar för alla elever på skolan
❏ Sist men inte minst; använda humor, fantasi, bus, rörelse och lek

I samspel med varandra
❏ Det är tillåtet att vara människa och göra misstag
❏ Respektera varandra och vara lyhörd för varandras åsikter och idéer
❏ Vi har ett tillåtande arbetsklimat så att alla vågar vara delaktiga, vågar prova egna
idéer och komma med nya lösningar
❏ Vi skall ta ett gemensamt ansvar för alla elever och hjälpas åt med arbetsuppgifterna
❏ Alla elever är allas
❏ Vi har en rak och respektfull kommunikation
❏ Vi tar ansvar för gemensamma utrymmen och material
❏ Samarbeta för att uppnå gemensamma åtaganden på skolan
Värmdö kommuns policy
I Värmdö kommun har vi beslutat om en policy där vi arbetar med trygghet, ansvar och
respekt för alla barn, elever och vuxna. Denna policy grundar sig på alla barns, elevers och
vuxnas lika rätt till en trygg och respektfull miljö i enlighet med barn-och
ungdomsförvaltningens, läroplanernas, arbetsmiljölagens och övriga styrande lagstiftnings
värdegrund. Trygghet, respektfullt bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är
grunden för det livslånga lärandet.
Policyn omfattar all personal och alla barn och elever i förskola, förskoleklass,
skolbarnsomsorg, grundskola, särskola och vuxenutbildning.
Våra barn och elevers rättigheter
Alla barn eller elever i Värmdö kommun har rätt att:
❏ Vara unika men behandlas lika respektfullt
❏ Vara olika men lika mycket värda
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❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Utveckla ett demokratiskt förhållningssätt
Känna positiv förväntan när de går till förskolan/skolan
Känna lust att lära
Få snabbt stöd och hjälp om de känner sig ledsna eller kränkta
Utvecklas intellektuellt, socialt och motoriskt
Uppnå målen enligt läroplanerna
Uppleva förskolan/skolan som en lugn och trygg miljö

Alla barn/elever i Värmdö kommun har beroende på ålder och mognadsnivå ansvar för att:
❏ Bemöta andra barn/elever och vuxna på ett respektfullt sätt
❏ Ta sin del av ansvaret för arbetsron i den miljö där vi är
❏ Försöka hjälpa de barn/elever som är ledsna, känner sig utanför eller blir utsatta på
annat sätt
❏ Berätta för en vuxen om någon verkar bli utsatt på något vis
❏ Sköta sina uppgifter, sina saker och sitt arbete
Vuxnas rättigheter
❏ Vara unika men behandlas lika respektfullt
❏ Vara olika men lika mycket värda
❏ Känna positiv förväntan när de går till arbetet
❏ Känna lust att lära och utvecklas intellektuellt
❏ Få snabbt stöd och hjälp om de känner sig kränkta
❏ Uppleva arbetet som en lugn och trygg miljö
Vuxnas ansvar
❏ Utverka ett demokratiskt förhållningssätt
❏ Bemöta barn/elever och andra vuxna på ett respektfullt och jämlikt sätt
❏ Ta sin del av ansvaret för arbetsron i den miljö där vi är
❏ Hjälpa de barn/elever och kollegor som är ledsna, känner sig utanför eller blir utsatta
på annat sätt
❏ Berätta för trygghetsteam, rektor, avdelningsledare eller motsvarande om någon
verkar bli utsatt på något vis
❏ Leva upp till målen enligt läroplanerna
❏ Sköta sina uppgifter, sina saker och sitt arbete
Lagstiftning
I Skollagen 6 kap. och Diskrimineringslagen förtydligas skolans ansvar när det gäller elevers
trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering och trakasserier på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning,
funktionshinder och ålder är förbjudet enligt lag i förskoleklass och skolan. Det är enligt
skollagen 6 Kap. också förbjudet att utsätta elever för kränkande behandling som inte
omfattas av Diskrimineringslagen. Enligt Skollagen 6 kap. 9§ är det förbjudet för skolans
huvudman och anställda att utsätta elever för kränkande behandling.
Lagstiftningen ger ett klart uppdrag till skolans personal och elever där förståelse, tolerans
och ansvarstagande utvecklas. Uppdraget innebär att skapa en skola där alla aktivt ingriper
mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det innebär både ett långsiktigt
arbete i främjande och förebyggande syfte, men också mer omedelbara insatser.
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Enligt förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot
diskriminering och kränkande behandling skall de göras delaktiga i arbetet, utifrån ålder och
mognad.
Alla anställda på skolan är enligt skollagen skyldiga att motverka all form av kränkande
behandling och ytterst ansvarig är rektor.
Barnkonventionen
Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020 vilket för skolan innebär ytterligare
arbete utöver det som redan görs för att se till så att konventionens artiklar efterföljs.
Barnkonventionen innehåller mänskliga rättigheter för barn utifrån att barn anses tillhöra en
grupp som är i behov av ett starkare skydd.
Barnkonventionen består av 54 artiklar som tillsammans utgör en helhet men konventionens
fyra huvudprinciper är:
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.
Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör dem. När
åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Deﬁnitioner
Diskriminering
Diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan och
det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. I lagens mening kan en elev inte
diskriminera utan det är skolan och huvudmannen som lagen avser och där eleven är utsatt.
Själva diskrimineringen förutsätter ett strukturellt maktförhållande.
Direkt diskriminering
När en person utesluts eller missgynnas genom särbehandling.
Indirekt diskriminering
När en person missgynnas genom att exempelvis till synes neutrala ordningsregler tillämpas
så att de får en diskriminerande e ekt i praktiken.
Diskrimineringsgrunderna
De är menade att vara till hjälp för att lättare upptäcka diskriminering och att skydda utsatta
grupper. Det ﬁnns sju diskrimineringsgrunder:
Kön
Biologiskt kvinnligt eller manligt kön.
Exempel: Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som
valt att gå med i dansgruppen (könsdiskriminering).
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Könsidentitet: Vilket kön man upplever sig tillhöra. Vilket kön man identiﬁerar sig som. Hur
man deﬁnierar sitt kön.
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Könsuttryck: Hur man väljer att uttrycka det kön man identiﬁerar sig som. Hur man
signalerar till andra vilket kön man vill bli uppfattad som.
Etnisk tillhörighet
Med etnisk tillhörighet avses nationellt eller kulturellt ursprung, hudfärg eller annat liknande
förhållande. Det är alltid individen själv som avgör huruvida man tillhör en etnisk gruppering
eller inte.
Religion eller annan trosuppfattning
Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i den svenska
grundlagen. Ingen får missgynnas på grund av sin religion eller trosuppfattning.
Funktionshinder
Funktionshinder kan uppstå till följd av en sjukdom eller något annat tillstånd. De kan också
uppstå till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Funktionshinder kan vara fysiska,
psykiska eller intellektuella. Funktionshinder kan vara synliga som att man är rullstolsburen.
Men även det som inte är synligt tex ADHD, allergi och dyslexi är funktionshinder.
Sexuell läggning
Heterosexualitet, bisexualitet och homosexualitet.
Den rådande heterosexuella normen gör att homosexuella och pansexuella ofta utesluts
eller kränks i tex samtal eller gruppaktiviteter.
Ålder
Uppnådd ålder. Det kan tex handla om att man behandlar någon med underkrav utifrån vad
man kan förvänta sig av någon i en viss ålder. Det kan vara fysiskt i form av felanpassad miljö
eller psykiskt genom att använda ett allt för avancerat språk i syfte att nedvärdera och
förlöjliga en person.
Det som i vardagligt tal ibland benämns som mobbning regleras i lagen genom begreppen:
Trakasserier
Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en
eller ﬂera av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer,
nedsättande skämt, gester eller utfrysning.
Sexuella trakasserier
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar
närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och
anspelningar.
Kränkande behandling
Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.
Kränkningar kan vara: fysiska (slag, knu ar), verbala (hot, svordomar, öknamn t.ex:
damp-unge, hora, bög), psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer), texter
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och bilder (även som lappar, fotograﬁer, sms, mms, och meddelanden på olika
webbcommunities).
Organisation
Brunns skola har funnits sedan 1974 och är en F-9 skola med lokaler fördelade på elva
byggnader runt en stor skolgård.
På Brunns skola går närmare 700 elever från förskoleklass till åk 9. Skolan består av sex
arbetslag som är förlagda i sex olika hus. En målsättning är att stimulera lärarna att arbete
över årskursgränserna samt skapa större ﬂexibilitet i arbetsgrupperna. Undervisning i
praktisk- estetiska ämnen sker i andra byggnader. Idrotten i Skeppet och musik, slöjd och
bild i vårt hantverkshus Ankaret.
Brunns skola har en uttalad ambition att även i fortsättningen uppfattas som en trygg och
säker skola. Skolan erbjuder en löpande dialog med föräldraföreningen och har
återkommande möten med näringsidkare som mata är och bensinstation i närområdet. En
tillfredsställande kontakt ﬁnns med socialtjänst, närpolis och brandkår för samtal kring akuta
och förebyggande frågor.

Kartläggning och nulägesanalys
Utvärdering av åtgärder under läsåret 2019/20
Kunskapen om och tillämpningen av låga ektivt bemötande fortsätter att spridas och
implementeras i Brunns skolas verksamhet. Det ger bättre förutsättningar att ge bra stöd till
elever med särskilda behov men är framgångsrikt mot alla elever. I svåra situationer under
läsåret har den ökade kunskapen märkts och givit resultat det gångna läsåret. Lärarna
beskriver i samtal med rektor att de känner sig tryggare i att bemöta utagerande elever.
Omplacering av klasser och årskurser mellan hus vid årskursbyte samt rekrytering av
behöriga lärare och annan skolpersonal har haft goda e ekter på studiero, trygghet,
sammanhang och mening för elever.
Under föregående läsår arbetades det på gruppnivå med delar av årskurs 7 som en
uppföljning på arbete som genomfördes under årskurs 6 med samma grupp elever.

Kundundersökning år 2020
Undersökningen bygger på enkäter till föräldrar och elever i årskurserna 3, 6 och 8 i
Värmdös skolor. Svarsfrekvensen är tillfredsställande. Resultaten från den del av
undersökningen som berör trygghet i skolan visar att resultatet från Brunns skola år 2019 är
något lägre än tidigare år när det gäller årskurs 8. Dock högre när det gäller delen kring hur
skolan hanterar kränkningsärenden. Fler än tidigare år känner också att vuxna ingriper om
någon elev behandlas illa. Resultatet för årskurs 6 är också något sämre än året innan, både
gällande trygghet och värdegrund samt hur skolan hanterar kränkningsanmälningar. Svaren
för årskurs 3 är däremot mer positiva både när det gäller trygghet och värdegrund samt hur
skolan hanterar kränkningsanmälningar.
Undersökningen visar att det ﬁnns utrymme för förbättringar gällande trygghet och trivsel
bland elever som läsåret 19/20 gick i årskurs 8. Resultatet visar även att det ﬁnns utrymme
för förbättringar gällande trygghet och trivsel samt hur skolan arbetar med
kränkningsanmälningar bland elever som läsåret 19/20 gick i årskurs 6. Skolan kommer att
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arbeta med att förbättra dessa områden genom arbete på individ-, grupp-, och
organisatoriskt nivå under kommande läsår.
En del i förklaringen till enkätens resultat kan sannolikt bero på brister i informationen från
skolan till eleverna och mellan skolan och föräldrarna. Vad vi gör och vad som händer i
skolan vid kränkningsärenden exempelvis.

Resultatuppfyllelsekonferenser
Konferenserna hålls för alla klasser från förskoleklass till åk 9 en gång per termin. Vid dessa
närvarar de som undervisar klassen och elevhälsoteamet inklusive rektor. Vi går igenom
varje enskild elev utifrån dess kunskapsläge och hälsa. Rektor leder konferenserna. Eftersom
dessa konferenser är återkommande varje termin och att samtliga elevers situation ägnas
uppmärksamhet ﬁnns goda möjligheter att upptäcka avvikelser och svårigheter som kan
kräva insatser från tex elevhälsoteamet eller trygghetsteamet.
Trygghetsvandring
Alla elever går i början av höstterminen en rundtur på skolans område och intilliggande
aktuella platser, som tex busshållplats. Eleverna tar då upp om de upplever brister i den
fysiska miljön eller om vissa platser känns otrygga eller inbjuder till kränkningar och
trakasserier. Från femman och uppåt gör de ﬂesta i stället genomgången på karta i
klassrummet.
Kamratstödjarmöten
Möten hålls i alla arbetslag. Eleverna för fram synpunkter till arbetslagsledare.
Analys inför läsåret 2019/20
Följande punkter är utmaningar vi sannolikt behöver hantera under kommande läsår.
Ett fåtal elever med mycket stora behov av anpassningar och stöd i låg och mellanstadiet
hamnar ofta i situationer där kränkningar uppstår.
Att planera rätt anpassningar för elever och att skolan och vårdnadshavarna samverkar på
ett funktionellt och hållbart sätt.
Skolpersonalens kompetens och förmåga att hantera svåra situationer med barn som har
avvikande beteende.
Att alla är på plats och gör sin uppgift. Dvs följer planering och åtaganden på arbetsplatsen.
Systemet har varit särskilt känsligt då man ofta lagt för stor vikt vid att en speciell person ska
stötta en elev. Därför arbetar skolan aktivt med att ingen personal ska vara oumbärlig samt
att alla elever ska känna stöd och trygghet hos ﬂertalet vuxna på skolan.
Kränkande och nedsättande uttryck och jargonger förekommer bland elever. Exempelvis
uttryck som är rasistiska, sexistiska och nedlåtande som bygger på fördomar och stereotypa
värderingar. De framställs och förklaras ofta som skämt och det förekommer mycket
“skojbråk” i en del årskurser. “Skojbråken” kan ibland även vara fysiska. Något som skolan
aktivt behöver fortsätta att arbeta med.
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Åtgärder för läsåret 2020/21:
Att arbeta främjande, förebyggande samt vara väl förberedda med åtgärdande insatser vid
behov enligt följande beskrivning:
I årskurserna 6 till 9 har skolan ett gemensamt resursteam som även har till uppgift att
fungera som Trygghetsteam för alla åldrar, dvs från Förskoleklass till och med årkurs 9.
Fortsatt fokus på låga ektivt förhållningssätt. Boken “När mallen inte stämmer” används
som teoretiskt stöd för skolpersonal. Även boken “Att vända en klass” har använts som
inspiration och samtalsunderlag läsåret 17/18 vilket också förväntas fortsätta ge avtryck i
verksamheten under läsåret 20/21.
Lärarcoachning fortsätter:
I januari 2017 inleddes IFOUs utbildning om inkluderande lärmiljöer i samarbete med Borås
högskola. Coachning av kollegor och elever har upplevts positivt och givit goda resultat
sedan dess och arbetet med det fortsätter under läsåret 20/21.
Aktuella inkluderingskunskaper fortsätter att inplementeras och tillämpas via kollegialt
erfarenhetsutbyte.
Fortsatt fokus på mentorstidens innehåll där utrymme ska ges till frågor som rör trygghet
och trivsel.
En HBTQI-grupp startas upp om intresse ﬁnns bland eleverna och ska vara en grupp som är
öppen för skolpersonal och de elever som har ett intresse i frågorna. Gruppen leds av
skolans kurator. Inriktningen på gruppen är att genom att ifrågasätta normer kring kön och
sexualitet, skapa en trygg plats på skolan där man får möjlighet att reﬂektera,
experimentera, utveckla sig själv eller helt enkelt vara sig själv. I gruppen kan vi tillsammans
lära oss mer kring normer och HBTQI frågor som uppkommer i vardagen och i skolan.
Gruppens syfte är också att stärka eleverna genom att de får kunskap om sina rättigheter,
hittar nya ord, argument och begrepp att använda i diskussioner i vardagen utanför
gruppen. Det slutgiltiga målet är att gruppen inte ska behövas i detta syfte utan att
normkritiken genomsyrar all pedagogik och bemötande i skolan och skapar en trygg plats
för alla att vara den man är och att gruppen senare fungerar som ett forum där HBTQI+
personer kan få känna att de är i majoritet och kunna hitta likasinnade att prata med.
Vi fortsätter förbättra kommunikation och information till elever och föräldrar om hur
elevhälsoarbetet är organiserat och tillämpas samt genomföra planerade besök i klasserna
av elevhälsoteamet och Trygghetsteamet.
All pedagogiskt personal har under läsåret 19/20 fått utbildning i studiekultur och vilka
e ekter en negativ studiekultur kan ha på skolresultaten. Framförallt har detta visat sig
påverka pojkar negativt. Skolan kommer under läsåret 20/21 arbeta aktivt för att
medvetandegöra rådande studiekultur på skolan. Detta för att kunna påverka i en positiv
riktning för att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med sina studier.
Mål för läsåret
Målet är att alla våra elever ska känna tillhörighet, delaktighet och trygghet. Att alla elever i
skolan ska klara kunskapskraven i år 9.
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Att öka attraktionskraften på elever, föräldrar och lärare som en modern, trygg och säker
skola.
Det främjande arbetet
Att stärka respekten för allas lika värde, riktar sig till alla och är en naturlig del i det
vardagliga skolarbetet. Utvärderas i arbetsgruppen och rapporterar på ledningsgruppen.
Aktivitet

Innehåll

Ansvar

Södersvedsdagen. Varje höst.
För alla elever.
Gruppaktivitet för alla åldrar
där alla på hela skolan gör
något tillsammans

Friluftsaktiviteter och lekar
år 1-9. En möjlighet att få
överblick över alla i skolan. Att
mötas under lättsamma
omständigheter.
Trygghet och tillhörighet. Alla
barn är allas ansvar för
skolpersonal.

Mats Kärrström med
Idrottspersonal organiserar och
all personal deltar

Vårfest. Varje år för alla elever
Aktivitet för alla åldrar, hela
skolan.

Städning av skolan,
uteaktiviteter, lekar alla elever
deltar. Gör ﬁnt och har kul
tillsammans..
Delaktighet och att alla är med.
Alla barn är allas ansvar.

Lina Wesström, Kobbens
arbetslag

Vandringsdagen. Varje år för
alla elever.
Storgruppsaktivitet för alla
åldrar, hela skolan.

Organiserad vandring med
matsäck..
Aktivitet där alla deltar och där
alla barn är allas ansvar.

Mats Kärrström med
idrottspersonal

Ut och njut år 4
Möja år 5. ansvar A-lagled år5
Friluftsaktivitet med
övernattning år 6
Romme skidresa 7 A-laget
Zandra
Friluftsaktivietet med
övernattning år 8 arbetslagsled
år 8
Paddling med övernattning år
9

Dessa aktiviteter vänder sig till
alla i en årsgrupp. Ett sätt att
se alla elever och lärare i sin
årskurs. Samarbete och
kamratskap över klassernas
gränser.

Mats Kärrström Idrottslärarna

Faddersystem F-3

Elever i årskurs 1-3 är faddrar
åt yngre skolkamrater.

Margret Lärare år F - 3

Elevråd/ Husråd

Är uppdelat i två grupper, en
grupp med F-5 elever och en
grupp med 6-9 elever.
Ett av elevrådets mål är att
upprätta en, för eleverna,
förståelig likabehandlingsplan.

Biträdande rektorer
Marie Holm
Eva Norell

Restaurangråd

Elever och
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skolbespisningspersonal
trä as 1 gång/mån
Klubbenråd år 4 - 6

Elever och fritidspersonal
trä as 1 gång/mån.

Peter Ohlsson/ Mia Schmidt

Fritidsråd år F - 3.

Elever och fritidspersonal
trä as 1 gång/mån

Holmen/Kobben.
Fritidspersonal.

Förebyggande arbete
Syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Det
omfattar endast områden som i en kartläggning av verksamheten identiﬁerats som
riskområden.
Aktivitet

Innehåll

Ansvar

Upprättande och uppdatering
av plan mot kränkande
behandling

Genomgång av föregående
handlingsplans förslag på
åtgärder

Rektor och kurator

Rastvärd

Vuxna ﬁnns i elevers närhet
på raster och luncher.

Skolans ledningsgrupp

Ordningsregler

Det ﬁnns tydliga regler och
gränser som gäller alla på
skolan. Dessa regler utvärderas
kontinuerligt av elever,
personal och föräldrar. När
reglerna bryts tillämpas en
konsekvenstrappa.

Skolans ledningsgrupp

Övning i värderingar, etik och
moral

Ordinarie undervisning i
demokratifrågor.
Klassrumsdiskussioner om
normer, etik, moral och
arbetsro. Filmvisning med
samtal efteråt. Särskilda
värdegrundsövningar på
lektionstid.

Arbetslagsledarna i respektive
arbetslag. Utvärderas på
arbetslagsmöten.

Handledning till personal

Handledning för
resurspersoner löpande under
läsåret ca var tredje vecka. Av
kurator och specialpedagogisk
lärare.

Kurator och specialpedagogisk
lärare

Kamratstödjare

Arbetslagsledaren i varje
arbetslag trä ar
kamratstödjarna i sitt hus
ungefär var tredje vecka.
Kamratstödjarnas främsta

Trygghetsteamet

64

uppgift är att hjälpa till att läsa
av den allmänna stämningen
bland eleverna och larma om
det förekommer kränkningar.
Mentorskap år 6 - 9

Regelbundna möten mellan
elever och mentorer enl.
arbetsplan för mentorer.

Arbetslagsledare

Gruppindelning i
undervisningen

De vuxna ansvarar för gruppers
sammansättning. Grupperna
ska varieras för att främja
samarbete och arbetsro.

Pedagogisk personal
Utvärderas i arbetslagsmöten
och
resultatuppförljningskonferens
er

Information till elever, föräldrar
och personal om
likabehandlingsplanen.

Mentorer och klasslärare
informerar klasserna och deras
föräldrar om trygghetsarbetet i
skolan.

Skolledning och
Trygghetsteam

Extern föreläsare besöker
skolan och informerar om
HBTQ-frågor.

Elever och lärare i år 8

Arbetslaget i år 8 och kurator

E ekt. Program mot ANDT

informationsträ ar med
föräldrar enligt metodmanual.
för att minska ungdomars
exponering mot alkohol och
narkotika

Kurator och skolledning

Det åtgärdande arbetet
Alla vuxna på vår skola är skyldiga att ingripa när de uppmärksammar kränkande
behandling. Barn som har blivit kränkta eller diskriminerade ska med förtroende kunna
vända sig till vilken vuxen som helst på skolan för att få hjälp. Om du som förälder får
kännedom om att ett barn på vår skola blir kränkt eller diskriminerad kan du kontakta
klassläraren, mentor, kurator eller rektor. Man kan vara anonym.
Aktivitet

Innehåll

Ansvar

Skyldighet att uppmärksamma
och ingripa i allt man ser och
hör som kan vara kränkande.

Samtal med elev, eventuellt
konﬂiktlösning samt samtal
med berörd personal och
föräldrar. Kränkningsanmälan
genomförs.

Ytterst ansvarar rektor för att
all personal är införstådda med
det egna ansvaret att agera.

Arbete med eleverna vid
konﬂikter och kränkande
behandling

Samtal med eleverna,
konﬂiktlösning och
föräldrakontakt.

Lärare/mentor/fritidspersonal

Enskild
lärare/mentor/fritidspersonal
tar hjälp för vidare åtgärder.

Samtal med eleverna,
föräldrakontakt. Ärendet tas
upp i arbetslaget, ev anmälan

Lärare/mentor/fritidspersonal
Arbetslag
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till EHT
Kartläggningssamtal med elev
och vuxna

Enskilda samtal enligt
förutbestämda rutiner,
föräldrakontakt och
uppföljning
Dokumentation i DF-respons.

Arbetslag/Trygghetsteamet

Anmälan till elevhälsoteamet

Samtal med elev, föräldrar och
mentorer/klasslärare, Planerar
och initierar anpassningar,
särskilt stöd, föräldrakontakter.

personer ingående i
Elevhälsoteamet

Samtal med
elev/vuxen

Konﬂiktlösning mellan vuxen
och elev. Samtal med
mentor/arbetslagsledare/
kurator/rektor. Utredning då
vuxen utsatt elev för kränkande
behandling.

Rektor

Resursteamet för högstadiet (6-9)
Team Höjden
Resursteamet för högstadiet består av;
Glenn Schmidt (Kobben), Stefan Stavanovic (Kobben), Mathias Rabaini (Fyren), Peter Olsson
(Bryggan), Sebastian Ahrenberg (Piren).
Teamets syfte är att täcka upp resursbehovet för 6 - 9. Resursteamet har gemensamt
arbetat fram en struktur för att de ska kunna bli samspelta och vara engagerade i
trygghetsteamet.
Teamets samordare är Peter Olsson (Bryggan) och stämmer av på morgonen och
rapporterar vid behov till arbetslagsledarna.
När elevernas skoldag är slut blir Team Höjden skolans “Trygghetsteam”, tiden fram till
dagens slut ägnas åt “Pluggtid” och arbete i Trygghetsteamet.
Trygghetsteamet
Trygghetsteamet består av resursteamet Höjden samt skolans kurator. Gruppens
huvuduppgift är att se till att åtgärdande insatser som motverkar kränkningar mellan elever
genomförs när det behövs. De ska också utreda och dokumentera kränkningar i DF-respons,
skolans digitala dokumentationssystem. Rektor leder kartläggning och åtgärder i händelse
av att en anställd kränkt en elev.
Trygghetsteamets arbete
Trygghetsteamet ansvarar för DF-kränkningsutredningar. De ﬂesta ärenden handlar om
yngre barn åk 1 till 5. Därför behöver man hjälpas åt med alla åldrar. All personal anmäler
och gör första steget i kartläggningen. Sedan tar teamets ansvar vid. Teamet blir “ansvariga
utredare”. Kurator leder “Trygghetsteamet” och är fortsatt “utredningsansvarig”.
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Följande personer ingår i resursteamet läsåret 2020 - 2021 och är ansvariga husutredare
Mathias Rabaini - Fyren
Peter Olsson - Bryggan
Sebastian Ahrenberg - Piren
Stefan Stevanovic - Kobben
Glenn Schmidt - Kobben
Anna Eklund - Kurator, telefon: 070 413 49 83
Mötestider för Team Höjden är; Bryggan måndagar 15:00-16:30.
Elevdeltagande
Varje klass väljer två kamratstödjare som tillsammans täcker in så stor del av klassens elever
som möjligt när det gäller kontakt, insyn och förmåga att läsa av vad som pågår i gruppen.
Enklast är att välja en ﬂicka och en pojke. Valen görs genom en sluten och rådgivande
omröstning. Läraren väljer sedan i samråd med Trygghetsteamet den lämpligaste
kandidaten som tillfrågas. Därefter tillfrågas föräldrarna. Kamratstödjarna trä ar
arbetslagsledaren i sitt hus tre gånger per termin. Man för då ett samtal om stämningen i
elevgruppen och om det har hänt något som behöver åtgärdas.
Hur ett ärende aktualiseras
Elever, föräldrar och lärare kan anmäla till Trygghetsteamet som då tar ställning till om
ärendet bäst hanteras av teamet eller i arbetslaget eller av elevhälsoteamet. Elever ska
kunna vända sig till vilken vuxen som helst inom skolan för att få hjälp. Den vuxne gör sedan
en anmälan om ärende in till Trygghetsteamet alternativt tar kontakt med någon i
Trygghetsteamet för rådfrågning. Om trygghetsteamet tar sig an ett ärende agerar man
enligt utarbetade rutiner. Det som avgör om ett ärende lämpligast hanteras av
trygghetsteamet är graden och omfattningen av problemet. Det är bara ett fåtal ärenden
som hanteras av Trygghetsteamet.
När ärenden hanteras i arbetslaget används en likartad metod. Dialog med föräldrar. Mjukt,
stödjande, fast och tydligt bemötande i kontakten med elever. Uppföljning efter en tid med
upprepning av de kontakter man haft en gång. Även här är det viktigt med dokumentation
av datum, vilka som är inblandade, vem man har pratat med och när. Om man talat i telefon,
mejl eller i samtal.
Metod för åtgärdande insatser
Samtalen förs enligt en utarbetad metod och samtalen dokumenteras i DF-respons som är
skolans digitala dokumentationssystem. Skolpersonal från Trygghetsteamet pratar alltid
först med den som uppges vara utsatt. Syftet med samtalen är att stödja eleverna och visa
att gruppen har tagit tag i och behandlar problemet. Två personer samtalar sedan med den
som har utsatt. Rektor kopplas in och genomför samtalen om den som utsatt är anställd eller
en förälder. Även här gäller att stödja eleven men samtidigt markera vad som rätt och orätt i
mänskligt samspel. Föräldrarna kontaktas och informeras om vad som skett. Vi vet att det
har stor betydelse att agera snabbt. Därför måste insatserna göras i arbetsvardagen och
prioriteras i stunden. Återkoppling görs sedan i arbetslag och Trygghetsteam.
Uppföljningssamtal sker minst en gång några veckor senare. Föräldrar kontaktas även denna
gång. Därefter avslutas ärendet i de ﬂesta fall.
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Det verksamma innehållet i vårt arbetssätt:
1 Arbetet är systematiskt och formaliserat och all personal i skolan har kännedom om hur
det går till
2 Dialogen mellan skolpersonal och föräldrar som bygger på ömsesidighet och förtroende i
kontakten. Innehållet bör präglas av enkelhet och att man följer en rutin. Föräldrar
återkopplar med sina barn hemma.
3 Lösningsfokuserat perspektiv används där fokus ligger på lösning av problem, ofta
praktiskt och konkret, förklara enskilda händelser, och accepterande av människors olika
egenskaper. Om händelser är komplicerade att reda ut och om det kanske är motstridiga
uppgifter behöver utredningen fortsätta genom ﬂer samtal med de inblandade eleverna
samt med samtal med andra som närvarat. Utredningen ska leda till att verksamheten får
tillräcklig information och kunskap om situationen för att kunna bedöma vilka åtgärder som
måste vidtas. När allt är utrett används återigen ett lösningsfokuserat perspektiv där fokus
ligger på att hitta åtgärder som gör att det som hänt inte upprepas.
4 All skolpersonal ansvarar tillsammans för att upprätthålla ett e ektivt och korrekt
likabehandlingsarbete. Det är allas angelägenhet att motverka och förebygga kränkningar,
diskriminering och trakasserier.

Handlingsplan mot kränkande behandling genom Internet och telefoni
Att arbeta förebyggande med en utveckling och mognad av elevernas social färdigheter är
viktigt. Man kan under hela skoltiden arbeta aktivt med eleverna i gruppsammanhang
(klasserna). De behöver öva på sociala färdigheter. Att se varandra i ögonen, hälsa, säga
förlåt, tack och ge uppskattning till andra. Visa respekt för integritet. Öva på och prata om
hur nära man kommer varandra i sociala sammanhang, vad som är rimligt. Är det olika för
olika personer? Återkommande samtal om att samma regler gäller kommunikation och
samvaro via telefoner och datorer.
Övning där man jämför med hur det skulle uppfattas om det som uttryckts via en skriven
lapp i stället förmedlas genom direkt tal i verkliga livet. Man stämmer av med både sändaren
och mottagaren hur det upplevdes.
Genomgång av rättsuppfattning. Det kollektiva ansvaret för hur man som grupp trivs och vill
ha det tillsammans. Samma i skolan som utanför i samhället. Vad säger lagen?

68

Exempel på rättsfall och aktuella domar inom det område man pratar om. Man kan med
fördel växla mellan händelser i verkliga livet och i social medier. Om jag blottar mig på en
tunnelbanestation eller i ett IT- forum. Vad är skillnaden? Diskutera.
Alla elever tränas i att göra skärmavbild och informeras om att man snabbt ska vända sig till
en vuxen man litar på. Förälder, lärare annan skolpersonal. Färdigheten i att snabbt göra en
skärmavbild ska också förmedlas till dessa vuxna. Då eleverna får tillgång till IT i skolan skall
de genomgå sådan information. Därefter repeteras detta minst en gång per termin.
Det mesta av detta kan göras genom den ordinarie undervisningen. Samt genom främjande
insatser som friluftsaktiviteter, projekt och andra gemensamma schemabrytande aktiviteter.
Någon extra timme kan behöva användas till att speciﬁkt beröra ämnen som är direkt
kopplade till nätkränkningar i IT. Vi ska sammanföra vår skolas Superusers med
Kamratstödjarna och genom dem få uppdaterad kunskap om problembilden. Att också
Superusers, Kamratstödjare och några utvalda vuxna uppdaterar och utvecklar kunskaperna
inom området. Tex utifrån att nya fenomen uppkommer på IT- arenan.
Handlingsplan när man blivit kränkt på en dator eller telefon:
1) Ta skärmavbild
2) Meddela vuxen
3) Kontakta nätadministratör
4) Kontakta skolan
5) Polisanmäl
Så här gör man en skärmavbild:
För att göra en print screen på en Mac så ska man trycka på cmd eller ⌘ (Olika beroende på
hur gammal datorn är) + shift och 3. Då kommer det att skapas en bild av det som syns på
skärmen och den bilden placeras på datorns skrivbord.
På en PC så trycker man på alt + prntscrn eller prtsc (Olika beroende på hur tangentbordet
ser ut). Efter det så ska man gå in på pain och trycka ctrl + V och spara ﬁlen.
På en iPhone så trycker man in home - knappen och avstängningsknappen. Då skapas det
en bild som placeras i bildgalleriet.
För att skapa en print screen på en android-telefon så ﬁnns det inte ett enda sätt utan det är
något som är märkesspeciﬁkt eller kanske till och med modellspeciﬁkt.
Vuxna behöver hjälpas åt med att påminna oss om att hålla oss någorlunda uppdaterade av
verksamheter på medierna. Det gäller både föräldrar och skolpersonal.
Till exempel:
Musically, Kik, Keek, Ask, Instagram, Snapchat, Facebook, msn, mms, sms, mejl.
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Användbara länkar:
Skolverket, Kolla Källan, Kränkt.se, Diskrimineringsbyrån Uppsala, Polisen,
mik.statensmedierad.se.
Hur gör jag själv för att inte kränka andra?
På Internet uttrycker man sig ofta i text utan att se de personer man kommunicerar med. Att
vi inte ser de andras kroppsspråk och minspel eller hör deras röstläge gör risken större för
att något vi skriver missuppfattas eller att vi själva missuppfattar någon annans
kommentarer. Att använda smileys är ett sätt att visa att du är glad, ledsen eller att du skojar
när du skriver. Det är ändå långt ifrån kroppsspråkets alla nyanser.
Ett bra tips är att aldrig säga något på nätet som du inte skulle säga ansikte mot ansikte till
personen du pratar med eller om.
Om du skickar bilder till någon eller publicerar på en blogg eller community, så tänk på att
inte skicka bild som du tror att mottagaren inte tycker om. En bild som verkar rolig för dig
kan kännas elak och taskig för någon annan. Tänk också på hur svårt det kan vara att få bort
en bild från nätet, ifall du råkat lägga ut en bild som någon annan blivit ledsen för.
Pressetiska regler
I Sverige ﬁnns det etiska regler för press, radio och tv som bland annat uppmanar
massmedia att respektera den personliga integriteten.
Tre av reglerna är:
Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om
inte ett uppenbart allmänintresse kräver o entlig belysning.
Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från
sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.
Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet,
religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är
missaktande.
En publicering i en tidning som strider mot de pressetiska reglerna kan anmälas till
Allmänhetens Pressombudsman (PO). Även publiceringar på Internet kan anmälas om det
företag som ger ut nättidningen är medlem av Tidningsutgivarna eller Sveriges Tidskrifter.
Som privatperson är man inte skyldig att följa de pressetiska reglerna men det kan vara klokt
att göra det. Risken att kränka andra minskar.
Var kan jag anmäla?
Om man blivit utsatt för brott på nätet ska man i första hand anmäla detta till polisen.
Man kan också få mer kunskap och stöd från någon av de länkar som angetts ovan.
Uppföljning och utvärdering
Återkommande kundundersökningen som huvudmannen ordnar en gång per år.
Ansvarig: Värmdö Kommun

Lagar
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Diskrimineringslag (SFS 2008:567)
Utfärdad: 2008-06-05.
Skollag (SFS 2010:800)
Utfärdad 2010-06-23.

1 kap. Inledande bestämmelser
Utformningen av utbildningen
5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan
människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna
och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling
Ändamål och tillämpningsområde
1§ Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.
Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag.
2§ Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt
denna lag ﬁnns i diskrimineringslagen (2008:567).
Ansvar för personalen
§ 5 Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta
kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget.
Aktiva åtgärder
Målinriktat arbete
§ 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare
föreskrifter om detta ﬁnns i 7 och 8 §.

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling
7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att
barn och elever utsätts för kränkande behandling.
Plan mot kränkande behandling
§ 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och
elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att
påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
Förbud mot kränkande behandling
9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande
behandling.
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Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling
10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är
skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är
skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som
avses i diskrimineringslagen (2008:567).
För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en
skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som
huvudmannen utser.
Förbud mot repressalier
11 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på
grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält
eller påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet.
Manual i händelse av att en elev blivit utsatt för kränkande behandling
Gör så här:
1. Ta emot informationen. Direkt från den som är utsatt, från andra barn, från föräldrar eller
från annan utomstående.
Förhåll dig saklig till informationen. Den kommer till största att vara klädd i starka känslor.
Bekräfta den som berättar att du tar till dig vad den säger och att vi kommer att hantera det
enligt våra rutiner
Vi vet att det har stor betydelse att agera snabbt. Därför måste insatserna göras i
skolvardagen och prioriteras i stunden.
2. Prata med den som anges vara utsatt innan du gör något annat. Ta då anteckningar av
det sakliga och konkreta i innehållet. Det är ditt jobb att plocka ut det som bäst beskriver
vad som hänt. Personens känslor behöver inte dokumenteras, de omfattas och beskrivs av
lagens sammanfattande begrepp; kränkt.
3. Prata med den som har utsatt. Här gäller att stödja eleven men samtidigt markera vad
som rätt och orätt i mänskligt samspel. Samtalsstilen präglas av att vara mjuk men fast,
stödjande men tydlig. Det kommer ofta att vara en annan bild men det är inte så viktigt.
4. Kontakta vårdnadshavare. Både till den som blivit utsatt och den som har kränkt.
Informera om vad som skett. Du ska berätta vem som har gjort vad. Namn på elever och
vuxna ska inte hemlighållas. Om föräldrarna har egna idéer om vad de vill göra så ska vi inte
ta ställning varken för eller emot. Vill de själva ringa varandra så ok, men vi kommer också
att ringa.
5. Gör en anmälan i DF-Respons om Kränkande behandling så att rektor får omedelbar
kännedom om händelsen.
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6. Återkoppla sedan till arbetslaget. Muntligt eller via mejl. Personuppgifter ska dock inte
skickas via e-post utan då behöver vi använda “säkra meddelanden”. Lägg gärna till
trygghetsteamet eller kurator som mottagare. Uppföljningssamtal sker några veckor senare.
Föräldrar kontaktas även denna gång.
De kränkningsärenden som är svårlösta och komplexa är redan eller blir kopplade till
elevhälsoteamet. Skälet till det är att där ﬁnns svårigheter på individnivå och eller i
relationen mellan skolan och hemmet.

20. Elevinﬂytande
Restaurangråd 1-9
I varje klass utses en representant samt en suppleant årsvis som ska vara med i
restaurangrådet. Restaurangrådet är uppdelat i år 1-5 och i 6-9. Representanterna trä as 5
gånger /läsår där varje möte föregås av ett klassråd. Mötet leds av representant från köket
och sekreterare är en lärare. Eleverna har via restaurangrådet möjlighet att påverkar sin
matsalsmiljö. De får också komma med förslag på maträtter. Genom restaurangrådet får
eleverna en inblick i hur personalen i skolrestaurangen jobbar.
Elevråd 1-9
I varje klass utses en representant samt en suppleant årsvis som ska vara med i elevrådet.
Representanterna trä as ca 5 gånger/läsår där varje möte föregås av ett klassråd. Från 1-5
leds mötena av en ordförande som går i åk 5 där sekreteraren är lärare. Från 6-9 leds
mötena av ordförande som är elev samt sekreterare som är elev. Eleverna har möjlighet att
påverka sin skolgång och skolmiljö. Skolreglerna revideras varje hösttermin tillsammans med
eleverna.
Elevskyddsfrågor - elevskyddsombud
I dagordningen för varje möte med elevrådet ﬁnns en punkt som tar upp elevskyddsfrågor
till diskussion. Elevrådsrepresentanterna har uppdraget att söka efter elevskyddsfrågor
mellan elevrådsmötena.
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21. Hund i skolan

Skolhund och Besökshund
På Brunns skola ﬁnns två hundteam. De Sociala tjänstehundarna Moa och Meja och
hundförarna Torbjörn och Lina Wesström Nilsson.
Moa och Meja är utbildade Terapihundar med inriktning Skolhund. Hundteamen
arbetar resultatinriktat mot olika mål som t.ex. att förbättra elevers empatisk förmåga, att
läsa och räknabl.a. som ”Fadderhund” och ”Läshund”. De arbetar även med att ge stöd,
motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. E ekterna är goda, forskning visar att besök
av hundteam bl.a sänker blodtryck, minskar smärta och stress.
En social tjänstehund är lämplighetstestad vilket innebär att den går igenom en inprovning
innan den utbildas och som testar hundens förmåga att klara av och uppskatta att arbeta
med människor. Hundteamet följer alla riktlinjer för hund inom vård, skola och omsorg både
vad gäller Värmdö kommuns riktlinjer men även Socialstyrelsens samt Jordbruksverkets
regler för hundar inom besöksverksamhet."
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22. Handlingsplan för Medie- och
Informationskunnighet (MIK)
Skolverket har 2016 tagit fram ett nytt förslag för hur skolans
uppdrag att stärka elevers digitala kompetens ska tydliggöras i
läroplanerna. Detta för att förbereda eleverna för ett alltmer
digitaliserat samhälle. På Brunns skola har vi haft detta som mål
och som en del av verksamheten sedan 2010.
Vad är digital kompetens?
Statens medieråd säger:
“För att kunna fatta medvetna beslut i vår medievardag är idag medie- och
informationskunnighet - MIK - en nödvändig kompetens för alla i samhället.”
http://statensmedierad.se/larommedier.365.htm

“En stor del av vår vakna tid används till att använda olika medier och ta del av olika typer av
innehåll, för nytta och nöje samt för att kommunicera och göra vår röst hörd. Medier bidrar
också till stor del i att forma vår världsbild. För att kunna förstå, värdera, använda och
uttrycka sig via medier och andra informationskanaler behövs många olika kunskaper. Det
handlar om medie- och informationskunnighet, MIK.
Mediekunnighet betonar förmågan att förstå mediernas funktioner, värdera hur dessa
funktioner utförs och att använda medier på ett klokt sätt - inte minst för att kunna uttrycka
sig själv i ord och bild. Informationskunnighet understryker vikten av att ha tillgång till och
förmåga att hantera och värdera information, att vara källkritisk. För att kunna maximera
möjligheterna och minimera riskerna i dagens medielandskap är medie- och
informationskunnighet en nyckelkompetens, inte bara för barn och unga utan för alla åldrar.”
Nordiskt kunskapscenter inom medie- och kommunikationsområdet säger:
“Många svenska ungdomar har svårt att identiﬁera falska eller partiska nyheter från nätet.
Det visar en ny studie publicerad i Nordicom Review. De ungdomar som själva ansåg sig vara
duktiga på att hitta information online var de som presterade sämst i undersökningen.”
https://www.nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/svart-ungdomar-att-identiﬁera-falska-nyhe
ter-pa-natet
IKT står för informations- och kommunikationsteknologi och är ett begrepp vi använt under
en längre tid. Att besitta en digital kompetens handlar om att tillgodogöra sig kunskaper om
såväl hårdvaror som mjukvaror. Digital kompetens innebär att kunna hantera digitala verktyg
(såsom exempelvis datorer, digitalkameror, läsplattor), att kunna använda digitala
kommunikationskanaler och att ha kunskaper i de program som krävs för användningen.
Digitala kommunikationskanaler kan användas för såväl produktion, interaktion som
informationshämtning, och därför är även förmågan att värdera och bedöma information en
del av den digitala kompetensen.
MIK står för medie- och informationskunnighet och är mindre kopplat till de tekniska
verktygen utan mer inriktat på att vi som är användare av digital teknik även behöver kunna
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sovra och förhålla oss kritiskt till den stora mängd information som vi har tillgång till och
utsätts för i vårt vardagliga liv.
IKT och MIK på Brunns skola
Brunns skola erbjuder från och med höstterminen 2010 alla elever i årskurserna 4-9 en
lärmiljö där varje elev har en personlig dator. I arbetslagen med elever i årskurserna f-3 ﬁnns
en iPad på två elever. Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) erbjuder stora
möjligheter till utveckling av lärandet. Möjligheter att hämta, samla, formulera, analysera och
konkretisera samt bearbeta information och fakta är en del av kunskapsbildandet och
lärandet. För merparten av de yrkesverksamma i samhället är datorn ett verktyg som
används för att lösa arbetsuppgifter, kommunicera, dokumentera och lagra resultat och den
verkligheten måste avspegla sig i skolan. Detta leder i sin tur till att medie- och
informationskunnighet (MIK) blir en stor del av lärandet och kunskapsutvecklingen.
Eleverna på Brunns skola ska lämna skolan med kunskaper som är konkurrenskraftiga och
användbara i ett allt mer globaliserat samhälle som kräver hög digital kompetens. Vi vill ge
alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.
Vi lever i ett kunskapssamhälle som i allt högre grad präglas av IKT, Informations- och
kommunikationsteknik där digital kompetens beskrivs som en nyckelkompetens för livslångt
lärande. Därför behöver eleverna i modern skola utveckla grundläggande IKT - kunskaper för
att i framtiden kunna möta arbetslivets krav och för att kunna fungera som aktiva
samhällsmedborgare. Informations- och kommunikationsteknik erbjuder stora möjligheter
till utveckling av elevens lärande. Vi behöver särskilt ta hänsyn till att eleverna måste få
genomtänkt vägledning för att verksamheten ska fungera. Det är nödvändigt att satsa på
kompetensutveckling av pedagogerna och det är på sikt nödvändigt att pröva nya vägar för
att värdera elevernas prestationer.
Vid implementeringen av LGR 11 var det viktigt att väva in den digitala fortbildningen så att
lärare som ska planera sin undervisning utifrån nya riktlinjer även anammar de digitala
verktygen och ett nytt sätt att tänka skola. Undervisning i en inkluderande lärmiljö kräver en
gedigen planering för att möta varje elev på dess speciﬁka nivå. När planering för kreativt
lärande görs måste man utgå från syftet och vilka digitala verktyg som är lämpliga för
uppgiften. Det är ofta svårt för en etablerad pedagog att tänka om. Implementering av en ny
läroplan var ett gyllene tillfälle att även implementera andra former för lärande. Med hjälp av
media och information som erbjuds via öppna lärresurser och internet så öppnas världen på
ett revolutionerande sätt.
Elever får nu möjlighet att omvärldsbevaka och att göra uppgifter kopplade till verkliga
händelser. Möjligheten att skapa, redigera och producera ﬁlm är numer tillgänglig i
klassrummet varje lektion. Intresset för avancerade publikationer kommer sannolikt att öka.
Medie- och informationskunnighet (MIK) kommer då bli en naturlig del av undervisningen.
Med de digitala verktyg som nu är tillgängliga för undervisning så är bildkonst en kreativ och
spännande sysselsättning och kan ge förstärkning till många uppgifter. Detta ger även att
möjligheten att publicera elevens arbeten, vilket ställer höga krav på utbildning i källkritik,
upphovsrätt och nätetik. Efter att ha arbetat i en miljö där en stor del av våra elever har
varsin dator under en längre tid så märker vi en förändring hos eleverna. Eleverna ställer allt
högre krav på sin undervisning. De efterfrågar kvalitet såväl i form som innehåll av lektioner
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och uppgifter. För att möta ett ökat intresse och en förmåga till att ta eget ansvar för sin
kunskapsutveckling så kommer vi att utveckla vårt pedagogiska arbete.

IKT- och MIK- mål
Nationella mål enligt LGR 11
Ett av de övergripande kunskapsmålen som uttrycks i Läroplanen är att varje elev efter
genomgången grundskola ska kunna ”använda modern teknik som ett verktyg för
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.
Även i ﬂertalet nationella kursplaner framhålls digitala aspekter, såsom exempelvis
informationssökning på Internet samt redigering av text och bilder med hjälp av dator, som
en del av ämnets centrala innehåll.
Enligt Nordicom (Nordiska kunskapscentret inom medie- och kommunikationsområdet) så
kräver dagens samhälle även en högre grad av mediekunnighet vilket betonar förmågan att
förstå mediernas funktioner, värdera hur dessa funktioner utförs och att använda medier på
ett klokt sätt - inte minst för att kunna uttrycka sig själv i ord och bild.
Informationskunnighet understryker vikten av att ha tillgång till och förmåga att hantera och
värdera information, att vara källkritisk. För att kunna maximera möjligheterna och minimera
riskerna i dagens medielandskap är medie- och informationskunnighet en nyckelkompetens,
inte bara för barn och unga utan för alla åldrar.
Brunns skolas mål
Idag är digital kompetens en förutsättning för att delta i samhället och för att förstå hur
samhället fungerar. Digitala verktyg har blivit en ofrånkomlig del av vardagen såväl i som
utanför skolan. Brunns skolas mål är att integrera IKT och MIK i lärandet och att alla elever
ska lämna grundskolan med en mycket god digital kompetens. Genom att följa den tekniska
utvecklingen, investera i digital teknik och integrera tekniken i undervisningen strävar skolan
mot att utveckla elevernas och lärarnas kunskaper om såväl hårdvara som mjukvara. Brunns
skola ska fortlöpande utvecklas för att utnyttja de digitala resurserna fullt ut samt ta del av
aktuell forskning för att utvärdera och utveckla våra pedagogiska metoder och arbetssätt.
IKT - verktyg som ett redskap för lärande och undervisning ska vara ett naturligt inslag som
används på ett genomtänkt och praktisk sätt i samarbete mellan personal och elever för att
skapa en innovativ och kreativ arbetsmiljö. Samtliga elever som lämnar Brunns skola ska ha
uppnått en mycket god kompetens när det gäller digitala verktyg och förmågan att hantera
media och information. Denna kompetens ska ge eleven goda förutsättningar för att klara
sig bra i såväl fortsatta studier som i arbetslivet.
Hur vi uppnår våra mål?
Genom att arbeta parallellt med pedagogisk utveckling i digital lärmiljö och samtidigt ge en
god teknisk service till våra pedagoger och elever ger vi de bästa förutsättningar för
måluppfyllelse. Vi arbetar aktivt med kollegialt lärande samt deltar regelbundet på
konferenser och fortbildning kring digital lärmiljö. En förstelärare har i uppdrag,
motsvarande 20% av tjänsten, att som mediepedagog arbeta operativt i klasserna för att
stötta lärare och elever i klassrummet när det gäller den digitala lärmiljön. Den tekniska
supporten ges av vår IT - tekniker som är på plats varje dag. Han är tillgänglig för såväl
administration av lösenord, hyres- och serviceavtal, inköp av teknisk utrustning samt mer
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praktisk service av elevers och personals utrustning. Det är viktigt att se till att skolan har
den utrustning som krävs samt att denna underhålls.
Övergripande mål
❏ Att höja den digitala kompetensen hos elever och vuxna när det gäller både IKT och
MIK
❏ Att all pedagogisk personal ska använda sig av digitala verktyg för lärande,
samarbete, kommunikation, produktion, utvärdering, dokumentation och
administration.
❏ Att tillgängligheten till IKT ska vara god – för både pedagogiska och administrativa
uppgifter
❏ Att alla vårdnadshavare och elever ska kunna kommunicera och ska a sig
information via skolans digitala plattformar, webbsidor och e-tjänster
❏ Att öka användandet av digitala verktyg hos såväl lärare som elever
❏ Att använda digitala verktyg på ett sätt som ökar elevernas måluppfyllelse
❏ Att personalen erbjuds regelbunden kompetensutveckling
❏ Att vi med hjälp av IKT och MIK utvecklar det pedagogiska arbetet
❏ Att vi fortsätter att utveckla den digitala lärmiljön för yngre åldrar
❏ Att alla känner till och förstår innebörden av upphovsrätt och källkritik
❏ Att alla känner till och kan hantera risker med Internet
❏ Att all personal tar ansvar för att utveckla IKT och MIK inom sitt eget
verksamhetsområde
Arbetssätt
Brunns skola är en kommunal grundskola som mestadels arbetar traditionellt med eleverna
uppdelade i klasser eller i grupper enligt ett fast schema.
Ett varierat arbetssätt leder till högre motivation. Vi anpassar och organiserar
undervisningen i både tid och rum. Vår vision är att ytterligare förändra undervisningen till
att bli mer individuell, målstyrd, elevorienterad och därför mer behovsanpassad. Vi vill
organisera för en lärmiljö varje individ behöver för att kunna utvecklas utifrån sina speciﬁka
behov.
Under våra fem år med 1-1 så har vi gjort många erfarenheter som har lagt grunden till vår
organisation för ﬂexibelt lärande. Våra erfarenheter tyder på :
❏ Elevernas krav på sin undervisning har ökat.
❏ Eleverna uttalar önskemål om publicerad information, individuell handledning och
tydlig struktur av undervisning och kommunikation av kunskapskrav.
❏ Eleverna har anammat arbetet med kamratbedömning och ser vinsterna av ﬂer
referenser och ökad feedback.
❏ Eleverna har större möjlighet att nå högre kravnivåer med hjälp av digitala verktyg då
det ﬁnns större möjlighet att individualisera.
❏ Eleverna tar större ansvar för sin egen kunskapsutveckling i de ämnen kravnivåerna
synliggörs vi vår digitala plattformar.
❏ Elevernas meritvärden har höjts.
För att kunna möta elevernas krav så måste vi organisera undervisningen så att vi kan
tillgodose varje elevs behov och utmana dem på ett sätt som gör att de kan nå så långt som
möjligt. Internet och digitala verktyg utmanar skolans organisation av tid och rum.
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För att uppnå våra mål kommer vi att:
❏ kompetensutveckla pedagogiken i en digital lärmiljö i linje med ovanstående
pedagogiska mål
❏ använda digitala verktyg som en del av arbetet med inkludering och individualisering
❏ organisera för en lärgemenskap och en transparens i undervisningen
❏ utveckla arbetssätt så att IKT ingår naturligt i det dagliga arbetet
Kompetens
Att man har tillräcklig och fungerande IT - utrustning är givetvis nödvändigt, men om inte
tekniken används fullt ut så blir utrustningen ett verkningslöst verktyg i skolan. Därför är det
viktigt att det ﬁnns en dialog mellan skolledning och personal om vilka satsningar som ska
göras. Ibland kan det vara bättre att satsa på kompetenshöjande åtgärder än att köpa in ny
utrustning.
Det ska ﬁnnas mål, syfte och planer med satsningarna för att de bäst ska leda till positiv
utveckling. Behov av fortbildning måste tydligt formuleras inför varje läsår, både på individoch arbetslagsnivå. Såväl personal som elever måste vara öppna för att lära sig att använda
ny teknik och för att lära sig av och med varandra. Vi måste alla dela med oss av såväl
kunskaper och idéer som undervisningsmaterial och planeringar. Delakulturen måste ges
utrymme i skolan, så att en trygghet att arbeta med tekniken och lust att utforska nya
verktyg och arbetssätt inﬁnner sig.
Mobila enheter gör det möjligt att arbeta i skog och mark, något som främjar vår
övergripande friluftsproﬁl, därför har vi valt att också ta in iPads för de yngre eleverna. Vi vill
samtidigt vara noga med att förtydliga att vårt utvecklade arbetssätt ska gynna alla elevers
kunskapsutveckling och inte ställa krav på utrustning som inte tillhandahålls av skolan. Lgr
11 har förstärkt lärarens uppdrag när det gäller dokumentation av elevens kunskaper. Både i
kap 2 och i de ämnesspeciﬁka kursplanerna anges vad som förväntas av skola, lärare och
elev när det gäller dokumentation av förmågor och kunskapskvalitet.
Eleven ska bli aktiv i sin kunskapsprocess vilket kräver ett tydligt underlag som visar
progression. Med hjälp av ﬂer datorer, uppkoppling till Internet och en mängd digitala
verktyg så blir arbetet med att synliggöra och dokumentera elevens egen kunskapsprocess
mycket roligare och lättare. Eleven får större möjlighet att göra arbeten som ser bra ut och
som eleven känner att det ﬁnns en mottagare för. Arbetet blir på riktigt och inte bara för
lärarens bedömning.
”... utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i
relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna ...” - Lgr 11, kap 2:3
Kompetensmål - Lärare/personal
Utveckla och använda arbetssätt så att digitala verktyg ingår naturligt i det dagliga arbetet
❏ Ta del av forskning, ny teknik och pedagogiska resurser inom IKT som passar för
pedagogernas undervisningsområde
❏ Kunna använda IKT- resurser så att elever med särskilda behov kan tillgodogöra sig
undervisning på ett adekvat sätt
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❏ Kunna diskutera och påverka elever angående etik och moral, upphovsrätt och
källkritik, i IKT- sammanhang
❏ Kunna använda sig av digitala verktyg på ett sätt så att undervisningen får ett
mervärde för elevernas måluppfyllelse
Kompetensmål - Elever F - 3
Varje elev bör kunna:
❏ Använda pedagogiska program lämpliga för åldern
❏ Grundläggande ordbehandling och infoga bilder i dokument
❏ Fotografera, föra över bilder med hjälp av iPad
❏ Spela in och använda enkla ﬁlmer och animeringar
❏ Skapa texter som kombinerar ord och bild
❏ Spara arbeten på olika webbaserade platser
❏ Använda båda händerna på tangentbordet
❏ Arbeta med informationssökning och källkritik på webbsidor för barn
❏ Känna till upphovsrätt och säkerhet på nätet
Kompetensmål - Elever 4 - 6
Varje elev bör kunna:
❏ Använda pedagogiska program lämpliga för åldern
❏ Redigera och disponera text med hjälp av dator och hantera funktioner för
språkbehandling i digitala medier
❏ Använda digitala verktyg för kreativt skapande med bild, ljud och ﬁlm
❏ Fotografera och ﬁlma samt använda digital bildbehandling/redigering
❏ Skapa texter som kombinerar ord, bild och ljud
❏ Söka, välja och använda texter från internet
❏ Hitta relevant information på internet via sökmotorer, ange och jämföra källor och
pröva deras trovärdighet
❏ Presentera skolarbeten med olika presentationsprogram
❏ Använda digitala verktyg för teknisk konstruktion
❏ Organisera sin dator t.ex. mappsystem
❏ Använda e-post
❏ Kunna använda program för studieteknik
❏ Använda korrekt ﬁngersättning på tangentbordet
❏ Vara medveten om etik, säkerhet och lagar på Internet
❏ Publicera, samarbeta och kommunicera på Internet t.ex. google, wikis, blogg, chatt
och communities
❏ Logga in på Värmdö skolors lärplattform och ta del av relevant information samt
använda lärplattformen för kommunikation och publicering
❏ Följa sin egen utveckling med hjälp av digital IUP
Kompetensmål - Elever 7 - 9
Varje elev bör:
❏ Kunna använda digitala verktyg för att göra beräkningar, presentera, överföra och
tolka data
❏ Redigera och disponera text med hjälp av dator samt hantera funktioner för
språkbehandling i digitala medier
❏ Kunna använda digitala verktyg för kreativt skapande med bild, ljud och ﬁlm
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❏ I eget bildskapande kunna kombinera bild, ljud och text, samt hantera digital
bildbehandling/redigering
❏ Kunna använda digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning
❏ Kunna samla in, bearbeta, värdera och presentera geograﬁska data med hjälp av
verktyg på Internet
❏ Kunna söka, välja och värdera i stora informationsmängder, på Internet och i andra
digitala källor
❏ Kunna pröva källors tillförlitlighet och tillämpa ett källkritiskt förhållningssätt
❏ Använda digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig
presentation
❏ Känna till funktion och användningsområden för IKT-tekniska lösningar, samt
fördelar, risker och sårbarhet med Internet
❏ Kunna dokumentera tekniska lösningar med digitala modeller och skisser
❏ Ha goda kunskaper om nätetikett och risker på nätet
❏ Ha goda kunskaper om personuppgiftslagen och upphovsrättslagen
❏ Publicera, samarbeta och kommunicera på Internet t.ex. via wikis, blogg, chatt och
communities
❏ Logga in i Värmdö skolors lärplattform och ta del av relevant information samt
använda lärplattformen för kommunikation och publicering
❏ Följa sin egen utveckling med hjälp av digital IUP
Pedagogiska begrepp i digital lärmiljö
❏ Inkludering - Undervisningen ska anpassas till alla elever och deras behov
❏ Flipped classroom - Eleverna kommer till lektionerna med förkunskaper de har
tillgodogjort sig innan lektionen. Ofta med hjälp av en instruktionsﬁlm som läraren
har givit i uppgift att titta på till den speciﬁka lektionen. Detta för att lektionstiden ska
kunna användas till samtal och reﬂektion kring fakta.
❏ Transparens - elevernas kunskaps process synliggörs i klassrummet. Levande
exempel används i bedömningsprocessen med hjälp av kamraternas feedback.
Uppgifter bearbetas tillsammans i gruppövningar. Motverkar konkurrens och främjar
en god lärmiljö.
❏ Sociala medier - Digitala ytor där nyheter och samtalsämnen är öppna för analys och
reﬂektion. Tvåvägskommunikation möjliggörs. Exempel är Facebook, Twitter,
Instagram, bloggar
❏ Öppna lärresurser - Kursmaterial som ﬁnns öppet på nätet. Universitet, myndigheter,
företag och organisationer producerar undervisningsmaterial som kostnadsfritt får
användas.
❏ Kollaborativt lärande - Ett lärande som pågår tillsammans med andra och där läraren
handleder processen.
❏ Gamiﬁcation - Speliﬁerat lärande där metoderna efterliknar de som ﬁnns i spel.
Feedback, beröm, handledning och nivåer (levels) är grundprincipen. Eleven startar
på låg nivå som den behärskar och som den är duktig på för att sedan genom
handledning ta sig till högre nivåer (levla). Arbetssättet eftersträvar att eleven ska
känna samma motivation till skolarbetet som det gör när de spelar dataspel.
❏ Kamratbedömning - Eleverna ger varandra råd, tips och handledning för att kunna
utveckla sitt arbete. Levande exempel tydliggör kravnivåerna så att eleverna vet vad
de ska arbeta vidare med. Läraren leder och organiserar arbetet så att det blir en
gynnsam utveckling för varje individ. Kamratbedömning utgör en stor del av den
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❏
❏

❏

❏
❏

formativa bedömningen där även läraren bedömer arbetet och ger handledning för
högre resultat.
Digitala verktyg - Internet erbjuder en mängd program och applikationer som kan
användas i undervisningen. Verktygen har olika funktioner och kräver en pedagogisk
tanke. Många verktyg är till för layout, bildredigering, ﬁlmatisering, textredigering,
samarbete on line, publicering, lagring, kommunikation.
1-1 - En dator en elev är ett etablerat uttryck i Sverige idag. Många skolor gör stora
ekonomiska satsningar för att utöka datortätheten. En del skolor leasar datorer som
sedan eleverna får låna av skolan och ansvara för 24 timmar om dygnet. Det vill säga
att eleven även har datorn med hem efter skolan och då kan arbeta med sitt
skolarbete utanför klassrummet. Det innebär att eleven har tillgång till sitt
skolmaterial oberoende av tid och rum.
Omvärldsbevakning - Datorer, projektorer och internetuppkoppling gör att hela
världen ﬁnns inom räckhåll. Tekniken möjliggör att skolan och skolarbetet kan vara en
del av samhället och att de traditionella skoluppgifterna kan blir på riktigt. Aktuella
händelser kan leda till ett större engagemang och till interaktion och handling med
hjälp av sociala medier.
Omdeﬁnierat lärande - Tanken bygger på en modell av Dr. Ruben R. Puentedura där
man ska ta undervisningen till en mer utvecklad nivå med hjälp av digitala verktyg.
Datorer, surfplattor och Internet ger möjlighet till att besöka verkligheten och sätta
faktakunskaper i ett sammanhang. Tekniken möjliggör skapande av nya uppgifter och
arbetssätt som tidigare var omöjliga att genomföra. Det innebär att nya arbetssätt
kan införas. Eleverna ökar sin samverkan med andra, konstruerar sitt eget lärande och
en större utveckling sker. På högsta nivå omsätter eleverna det material de har tagit
del av till något nytt.
e - learning - Första generationens distansutbildning. Electrical learning. Material och
kurser var tillgängligt med datorer och Internet
m - learning - Andra generationens distansutbildning. Mobile learning. En
vidareutveckling av e-learning där trådlöst nätverk och mobiltelefoner var
utgångspunkten. Detta har nu fått en större dimension i och med Surfplattor och
Smartphones och med en enorm mängd applikationer. Tekniken påverkar vår syn på
kunskap och vi talar om ett paradigmskifte.
IKT - Det äldre uttrycket IT har förstärkts med ett K. Informations- och
Kommunikations - Teknologi.
Augmented reality - Tredje generationens distansutbildning. Förstärkt verklighet är
den svenska översättningen. Verkligheten publiceras via ett digitalt verktyg sedan
läggs kunskap och fakta som ett lager ovanpå och gör upplevelsen både verklig och
informativ. Ett mycket tydligt exempel är Google Earth. Satellitbilder av jordens yta
förstärks med en mängd information kopplad till sökmotorer och uppslagsverk.
Besökaren kan dessutom själv tillföra eget material. Google art är ett annat exempel
där du kan besöka världens museer från din dator.
Face to Face - I tider av distansstudier och digitala verktyg så är det viktigt att man
även organiserar för möten i det fysiska rummet där av begreppet Face to Face, F2F.
Digitala arbetsmetoder och distansstudier kan främja en god kvalitet av det fysiska
mötet.
Just in time learning - individualiserad, verklighetsbaserad undervisning som möter
elevernas behov när de är som mest mottagliga.
Flexible learning - En kombination av e-learning, m-learning och face to face.
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23. Regler för teknisk utrustning F - 3
Reglerna gäller för att du ska kunna använda dig av iPads på Brunns skola. Genom att läsa
igenom och diskutera reglerna tillsammans i klassen och med dina föräldrar får du genom
din utrustning tillgång till kommunens nätverk, program och uppkoppling mot Internet.
På Brunns skola ska datorer och iPads användas som ett hjälpmedel och stöd i ditt
skolarbete och lärande. För att vi alla ska få en bra arbetsmiljö och för att skydda dig, dina
skolkamrater och skolans egendom gäller följande regler.
Ansvar för skolans iPad
När du använder skolans iPad se till att din händer är rena och torra och att den är i sitt
fodral. När du rör dig med iPaden, var försiktig och håll i den ordentligt. Det är inte tillåtet att
i samband med att du använder din iPad, äta eller dricka, det betraktas som slarv om din
iPad i det sammanhanget skulle ta skada. Du är ansvarig för vad som görs på skolans iPad
och hur din iPad hanteras. Om din iPad går sönder måste du genast säga till en vuxen.
Att använda Internet
Vi använder oss av Internet för att kommunicera och söka efter fakta
och ta del av nyheter från andra delar av världen för att förstå världen bättre.
När du använder Internet ska alla former av upphovsrätt respekteras vilket innebär att det
inte är fritt att hämta och använda text-, bild- eller ljudmaterial från nätet. Det är inte tillåtet
att sprida personuppgifter eller publicera bilder på kamrater utan godkännande från
föräldrarna.
Var rädd om din egen och andras rätt att inte behöva få personliga uppgifter utlagda på
nätet. Personangrepp eller kränkningar är aldrig tillåtna. Det är inte heller tillåtet att reta
(trakassera) annan person via Internet, med inbyggda meddelandeprogram eller i spel.
Det är inte heller tillåtet för dig som användare att använda skolans teknik för att besöka
webbsidor som kan upplevas kränkande, stötande, skrämmande eller förnedrande. Exempel
på detta är sidor som innehåller våld eller pornograﬁ eller sidor med rasism.
Om du har blivit kränkt så kan du göra enligt följande
Handlingsplan när man blivit kränkt på en dator, iPad eller telefon:
1) Ta skärmavbild 2) Meddela vuxen 3) Kontakta IT - Andreas Hasselmark
4) Kontakta skolan (Andreas Hasselmark) 5) Polisanmäl
Så här gör man en skärmavbild:
På en iPhone/iPad trycker man in homeknappen och avstängningsknappen. Då skapas det
en bild som placeras i bildgalleriet.
För att skapa en print screen på en Android-telefon så ﬁnns det inte ett enda sätt utan det är
något som är märkesspeciﬁkt eller kanske till och med modellspeciﬁkt.
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Tänk på att!
Tekniken på skolan är till för skolarbete och lärande.
Om du bryter mot reglerna
Om du bryter mot skolans regler händer detta;
Samtal med IT - ansvarig Andreas Hasselmark samt kontakt med vårdnadshavare.
Om du bryter mot reglerna ﬂera gånger avgörs konsekvenserna i samverkan mellan rektor,
elev, vårdnadshavare och berörda pedagoger. Du kan förlora rätten till att få använda din
iPad under en kortare eller längre period.
Vid skador, intrång eller kränkning av allvarligare karaktär gäller samma lagar och regler som
i övriga samhället, vilket kan innebära polisanmälan.
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24. Regler för teknisk utrustning 4 - 9
Reglerna gäller för att du ska kunna använda dig av datorer på Brunns skola. Genom att läsa
igenom och diskutera reglerna tillsammans i klassen och med dina föräldrar får du genom
din utrustning tillgång till kommunens nätverk, program och uppkoppling mot Internet.
När ni läst igenom och förstått reglerna ska ni underteckna talongen. Den undertecknade
överenskommelsen lämnas sedan till din klasslärare/mentor. Därefter kan ditt
användarkonto skapas och du få tillgång till skolans dator. Våra regler på Brunns skola
motsvarar de säkerhetsregler för alla användare inom Värmdö kommun.
På Brunns skola ska all teknisk utrustning användas som ett hjälpmedel och stöd i ditt
skolarbete och lärande. För att vi alla ska få en bra arbetsmiljö och för att skydda dig, dina
skolkamrater och skolans egendom gäller följande regler.
Regler för IKT - användning på Brunns skola
Viktig är att tänka på att när skolans utrustning används på Internet är att du som användare
är en god representant för Brunns skola. Du representerar din skola så tänk på att:
Det går alltid att spåra vem som skickat e - post
Det går alltid att spåra vilka platser du besökt på Internet
Det går alltid att se när du varit inloggad på din dator
Ansvar för skolans dator
När du använder skolans dator se till att din händer är rena och torra. När du rör dig med
datorn, var försiktig och håll i den ordentligt. Det är inte tillåtet att i samband med att du
använder din dator, äta eller dricka, det betraktas som slarv om din dator i det
sammanhanget skulle ta skada. Du är ansvarig för vad som görs på skolans dator och hur din
dator hanteras. Om din dator går sönder måste du genast säga till en vuxen.
E-mail och Google Drive
På Brunns skola har du ett konto med egen inloggning på Google Apps för Education. Det är
en anpassad version för skolor. Du har tillgång till e-mail, dokument, presentationer och
kalkylark. När du använder skolans e-mail får du inte logga in som en annan person eller
skriva kränkande saker i dina mail.
Att använda Internet
Vi använder oss av Internet för att kommunicera och söka efter fakta
och ta del av nyheter från andra delar av världen för att förstå världen bättre.
När du använder Internet ska alla former av upphovsrätt respekteras vilket innebär att det
inte är fritt att hämta och använda text-, bild- eller ljudmaterial från nätet. Det är inte tillåtet
att sprida personuppgifter eller publicera bilder på kamrater utan godkännande från
föräldrarna.
Var rädd om din egen och andras rätt att inte behöva få personliga uppgifter utlagda på
nätet. Personangrepp eller kränkningar är aldrig tillåtna. Det är inte heller tillåtet att reta
(trakassera) annan person via Internet, med inbyggda meddelandeprogram eller i spel.
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Det är inte tillåtet att;
Sprida skadlig programvara/skadliga hemsidor
- Virus/scripts/störande och/eller skadliga hemsidor
Nedladdning av skyddat material.
- Spel/musik/ﬁlm/program
Inneha stötande/inte ålderspassande material på datorn.
- Spel/ﬁlmer/pornograﬁ/olagligt material
Avsiktlig skadegörelse.
- Klottrar på den/ tar bort knappar/ kastar den
Använder datorn till annat än undervisning på lektionstid.
- Spelar spel/ sociala medier
Det är inte heller tillåtet för dig som användare att använda skolans teknik för att besöka
webbsidor som kan upplevas kränkande, stötande, skrämmande eller förnedrande. Exempel
på detta är sidor som innehåller våld eller pornograﬁ eller sidor med rasism. Viktigt att tänka
på är att när utrustningen används på sociala medier är att eleven är en god ambassadör för
Brunn Skola.
Om du har blivit kränkt så kan du göra enligt följande;
Handlingsplan när man blivit kränkt på en dator, iPad eller telefon:
1) Ta skärmavbild 2) Meddela vuxen 3) Kontakta nätadministratör (Andreas Hasselmark)
4) Kontakta skolan (Andreas Hasselmark) 5) Polisanmäl
Så här gör man en skärmavbild:
På en iPhone/iPad trycker man in homeknappen och avstängningsknappen. Då skapas det
en bild som placeras i bildgalleriet.
För att skapa en print screen på en Android-telefon så ﬁnns det inte ett enda sätt utan det är
något som är märkesspeciﬁkt eller kanske till och med modellspeciﬁkt.
Appar
Nedladdning av Appar är absolut förbjudet för elever, de Appar som ska användas under
skoltid laddas ned av skolans personal.
Tänk på att!
Tekniken på skolan är till för skolarbete och lärande.
Om du inte följer reglerna
Om du bryter mot skolans regler händer detta;
Samtal med IT - ansvarig Andreas Hasselmark samt kontakt med vårdnadshavare.
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Om du bryter mot reglerna ﬂera gånger avgörs konsekvenserna i samverkan mellan rektor,
elev, vårdnadshavare och berörda pedagoger. Du kan förlora rätten till att få använda din
iPad under en kortare eller längre period.
Om överträdelsen upprepas så kommer perioden som datorn fråntas att bli längre eller
låneavtalet upphävas.
Vid skador, intrång eller kränkning av allvarligare karaktär gäller samma lagar och regler som
i övriga samhället, vilket kan innebära polisanmälan.
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25. Överenskommelse mellan elev och Brunns skola om lån av dator
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26. Policy för publicering av bilder
Brunns skola är en skola där digitala verktyg är självklara i vardagen. Vi arbetar aktivt med
ord, ljud och bild och där eleven står i centrum.
Vi är stolta över våra elever och vår verksamhet och vill gärna visa vad vi gör. I samband med
skolans hemsida, klassbloggar och elevarbeten publicerar vi bilder. För att alla ska känna sig
trygga med det har vi formulerat en policy som våra elever och vårdnadshavare kan förhålla
sig till. De har möjlighet att ta ställning till grad av medverkan på alla publicerade bilder
genom ett formulär vid läsårsstart. Vi har valt att formulera tre publiceringsgrader.
Grad 3
Publika bilder på skolans hemsida
Bilder som publiceras på skolans hemsida är publika. Det vill
säga att de ligger öppet för alla att se. Ingen inloggning krävs.
Publika bilder ska vara av den karaktär där personer inte ska
kunna identiﬁeras. Det kan vara bilder på elever men där inga
ansikten syns eller där eleverna beﬁnner sig på långt avstånd.
Om vi vill uppmärksamma elever eller andra personer på skolan genom att lägga en bild på
skolans hemsida där personen går att identiﬁera så kontaktar vi alltid personen. Är personen
under 18 ska alltid även vårdnadshavare ge sitt tillstånd.
Grad 2
Publika bilder på Facebook, Instagram eller blogg där följare godkänns.
Klasser, arbetslag och fritidsverksamheten vill ofta publicera bilder där
verksamheten beskrivs. Många vårdnadshavare uppskattar att få inblick i
sina barns vardag och det gör lättast och med inlevelse i form av bilder.
Bilder i publiceringsgrad 2 ﬁnns på plattformar som inte är sökbara. Du
behöver ha adressen eller blivit inbjuden via en länk. Bilderna är däremot
inte lösenordsskyddade. Ansvarig för kontot identiﬁerar och godkänner
följare. Även dessa bilder ska följa policyn att ansikten inte ska vara
synliga.
Grad 1
Närbilder på Facebook, Instagram eller blogg för sluten grupp.
För att skildra den dagliga verksamheten på ett mer personligt
sätt så vill en del elever, lärare och vårdnadshavare samla bilder
på en yta som kan delas med en sluten krets. Bilder i
publiceringsgrad 1 ﬁnns på plattformar som inte är sökbara.
Du behöver ha adressen eller blivit inbjuden via en länk.
Bilderna är bara för de som är medlemmar i en sluten grupp.
Ansvarig för kontot identiﬁerar och godkänner följare, vilka
förbinder sig att inte sprida bilder vidare.
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27. Digitala tjänster för undervisning
Inläsningstjänst F - 9
Obegränsad tillgång av inlästa läromedel. Alla elever får den hjälp de
behöver med hjälp av inläst undervisningsmaterial för alla åldrar.
Länk till Inläsningstjänst - inläst undervisningsmaterial för alla åldrar
Inläsningstjänst - För inloggning och frågor kontakta Andreas
Hasselmark
Länk till specialpedagogiska skolmyndigheten

Skolplus F - 6

Digitala läromedel i ﬂera ämnen som följer grundskolans läroplan. Övningar och spel som
ger kunskap på ett lekfullt sätt. Ingen programvara behöver installeras, körs direkt från din
webbläsare.
Länk till Skolplus
För inloggning och frågor kontakta Andreas Hasselmark

SchoolSoft
Värmdös kommunala grundskolor använder lärplattformen SchoolSoft. SchoolSoft är ett
webbaserat verktyg som stödjer elevernas kunskapsutveckling och används gemensamt av
elever, vårdnadshavare och skolpersonal.
För inloggning och frågor kontakta Andreas Hasselmark
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Digilär 4-6

Digilär 7-9
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Nationalencyklopedin & Utbildnings Radion

Vi har tillgång till NE - uppslagsverk & ordbok samt
UR skola & play och mycket annat
NE -läromedel ingår inte
För inloggning och frågor kontakta Andreas Hasselmark eller Eva Norell

Nutidsfrågor, Veckans Land & Pick and Choose 6-9
Länk till Nutidsfrågor, Veckans Land & Pick and Choose varje vecka & veckans land
För inloggning och frågor kontakta Eva Norell
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Vektor
Första gången man startar Vektor möts man av en bildberättelse där mörka
moln sprider sig över världen och där djuren ser ut att bli onda. Det är som en
ramberättelse där vi förstår att vi genom spelet ska rädda djuren från mörkret.
I nästa steg får vi välja några attribut på vår spelﬁgur. Valen är få i början, men
blir ﬂer allt eftersom man spelar. Träna matte och minne med motiverande
spelkänsla. Vektor är något så ovanligt som en spelinspirerad app där svenska
forskare varit med i utvecklingen. Barnen utmanas hela tiden i något de uppfattar som ett
spel, men där de samtidigt utvecklar minne och matematik.

För inloggning mm och frågor kontakta IT-administratör Andreas Hasselmark på Brunns
skola.

NOK ﬂex
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Bingel
Färdighetsträning i svenska, engelska och matematik. För åk 4-6 ﬁnns även övningar i
geograﬁ och no samt historia för åk 4.

Widgit Online
Skapa, skriva ut, dela och översätta symbolmaterial online
Skapa visuella, kommunikations- och inlärningsstöd i din webbläsare med över 18 000
Widgit-symboler och hundratals lättanvända mallar.

SLI - Education
SLI Education är en digital mediecentral. Alla skolor i Värmdö Kommun är anslutna till SLI
Education som via SLI Play tillhandahåller lärare och elever ett utbud av strömmande
utbildningsﬁlmer.
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28. Ordningsregler och konsekvensbeskrivning F - 9

Regler för trygghet, ordning och arbetsro åk F - 3
Då vi är rädda om dig, skolkamraterna och vår miljö, är det inte tillåtet att;

❏
❏
❏
❏
❏

lämna husets gränsområde utan tillstånd av en vuxen.
åka stjärtlapp, skate-/longboard och kickbike utan hjälm.
åka stjärtlapp, skate-/longboard eller kickbike på annan än anvisad plats.
cykla inom skolans område, cykeln parkeras på anvisad plats.
kasta snöboll.

För att våra gemensamma utrymmen ska fungera för alla är det viktigt att du;

❏
❏
❏
❏

håller rent och snyggt omkring dig.
är rädd om material och utrymmen i skolans alla hus och matsal.
lämnar skor och ytterkläder på din plats i hallen..
inte har med dig nötter, godis, tuggummi, läsk och energidryck under skol- och
fritidstid.

För att respektera allas behov av trygghet och arbetsro är det viktigt att;

❏
❏
❏
❏

om du har telefon ska den vara avstängd och inlämnad under skol- och fritidstid.
du kommer i tid och tar med rätt saker till varje lektion
vi lyssnar på varandra, väntar på vår tur och förstår att alla vuxna vill dig väl.
du kontaktar en vuxen om det händer dig eller någon kompis något som inte känns
bra.
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Regler för trygghet, ordning och arbetsro åk 4 - 6
För att inte skada dig själv, andra eller vår skolmiljö, är det inte tillåtet att;

❏
❏
❏
❏

lämna husets gränsområde utan tillstånd under skol- och fritidstid.
åka stjärtlapp, skate/longboard och kickbike utan hjälm på skolans område.
åka stjärtlapp, skate-/longboard eller kickbike på annan än anvisad plats.
cykla inom skolans område kl. 06.29 till 17.31. Du parkerar dem på anvisad plats vid
skolan.
❏ kasta snöboll.
För att våra gemensamma utrymmen ska vara trivsamma för oss alla är det viktigt att du;

❏ håller rent och snyggt omkring dig och är rädd om material och utrymmen i skolan
såväl i alla hus som i matsalen.
❏ plockar undan tallrik, bestick och mugg samt ställer upp stolen.
❏ torkar av vid den plats du ätit i matsalen (när Corona är över).
❏ respekterar skoförbud och inte använder ytterkläder inomhus.
❏ inte tar med något med nötter, godis, tuggummi eller dricker läsk och energidrycker
under skol- och fritidstid.
För att respektera allas behov av trygghet och arbetsro är det viktigt att;

❏
❏
❏
❏

din telefon är avstängd och inlämnad under skol- och fritidstid.
du kommer i tid, tar med rätt material och en laddad dator till varje lektion.
vi lyssnar på varandra, väntar på vår tur och förstår att alla vuxna vill dig väl.
du kontaktar en vuxen om det händer dig eller någon kompis något som inte känns
bra.
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Regler för trygghet, ordning och arbetsro åk 7 - 9
För att inte skada dig själv, andra eller vår skolmiljö, är det inte tillåtet att;

❏ åka stjärtlapp, skate/longboard och kickbike utan hjälm.
❏ åka stjärtlapp, skate-/longboard eller kickbike på annan än anvisad plats.
❏ cykla eller åka moped inom skolans område kl. 06.29 till 17.31.
Du parkerar dem på anvisad plats vid skolan.
❏ kasta snöboll.
För att våra gemensamma utrymmen ska vara trivsamma för oss alla är det viktigt att du;

❏
❏
❏
❏
❏

håller rent och snyggt omkring dig och är rädd om skolans material och utrymmen.
plockar undan tallrik, bestick och mugg samt ställer upp stolen.
torkar av vid den plats du ätit i matsalen (när Corona är över).
respekterar skoförbud och inte använder ytterkläder inomhus.
följer förbud mot användning av snus, rökning, alkoholhaltiga drycker mﬂ
russkapande medel under skoltid.
❏ lämnar nötter, godis, läsk och energidrycker utanför skolans område.
För att respektera allas behov av trygghet och arbetsro är det viktigt att;

❏ mobilen är ställd i tyst läge och inlåst i ditt skåp eller inlämnad till mobildagis vid
lektionstid
❏ mobilen är undanstoppad när du är i skolrestaurangen
❏ du kommer i tid och väl förberedd till lektionerna och att du deltar aktivt på lektionen.
❏ du kontaktar en vuxen om det händer dig eller någon kompis något som inte känns
bra.
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29. Arbetsplan för fritidshem och fritidsklubb

I denna arbetsplan för Brunns skolas fritidshem har vi översatt läroplanens kapitel 4 till det
dagliga arbetet

Vi har ett ansvar att skapa en kreativ fritidshemsverksamhet, med trygga barn som har roligt
och som lär sig.
Vi har också ett ansvar att kunna synliggöra för vad vi gör och varför inför föräldrar och
andra som är intresserade.
Utveckling och lärande
Verksamhetens fokus är det sociala, kreativa och skapande delen av lärandet. Fritidshemmet
bör stimulera barns allsidiga utveckling och lärande som sker hela dagen och i alla
sammanhang
Natur och samhälle

Elevinﬂytande
Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utvecklas, känna växandets glädje och få känna
glädjen i att göra framsteg och att övervinna sina svårigheter.
Fritidshemmet vill i sin verksamhet hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att utöva
inﬂytande och att ta ansvar.
De får vara med att bestämma/önska över nya saker som ska köpas till fritidshemmet, de
kommer med förslag och är med och bestämmer över vissa aktiviteter.
Tiden på fritidshemmet är barnens fria tid.
Vi hjälper dem att fylla tiden med meningsfulla aktiviteter.
Barnen har till viss mån möjlighet att välja eller välja bort en aktivitet. Med stigande ålder ger
vi barnen större inﬂytande över verksamheten.
Vardagskunskap
Vi arbetar med att ge barnen de verktyg som behövs för att de ska känna sig trygga i att ta
vara på sig själv i samhället och utvecklas till självständiga individer.
I vårt arbete med barnens lärande och fostran vill vi överföra och utveckla ett kulturarv,
värden, traditioner, språk och kunskaper från en generation till nästa.
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En viktig del av fritidshemmets arbete är att lära ut vardagskunskaper till barnen, det
innefattar många saker som är viktiga att kunna i den dagliga kontakten människor emellan.
Till vardagskunskaper hör allt från att kunna klara av sina toalettbesök,
veta vilka kläder man ska ha på sig, att ta ansvar för sina saker och plocka undan efter sig till
att hålla reda på klockan och sina olika aktiviteter.
Andra viktiga vardagskunskaper som vi lär ut är att visa hänsyn till varandra,
hålla upp dörren, hälsa både när man kommer och när man går hem mm mm
Vi vill vara goda förebilder och förmedla dessa kunskaper på ett positivt sätt.
Att fungera i grupp
Vi uppmuntrar barnen att arbeta självständigt och lösa problem samt att arbeta i grupp för
att lära sig sociala koder.
Fritidshemmets verksamhet bygger på aktiviteter i grupp.
För att det ska fungera måste barnen känna en trygghet i gruppen.
Vi arbetar aktivt med att bygga upp gruppkänslan, uppmuntrar till gemensamma lekar,
hjälper barnen att fatta gemensamma beslut och lär dem att respektera andras idéer och
tankar.
Vi vill att barnen ska känna en sådan trygghet i gruppen att de helt vågar vara sig själv. Det
ska ﬁnnas utrymme för vars och ens egenart i den gemensamma gruppen.
Alla måste följa de regler som vi har satt upp för Brunns skola.
Vi arbetar med att integrera de olika åldrarna på fritidshemmet och fritidsklubben så att
barnen kan lära sig av varandra.
Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande
En mycket stor del av fritidshemmets verksamhetstid används till olika uttryck för skapande.
Att klippa, klistra, sy, rita, måla, arbeta med pärlor och lera utvecklar både det kreativa sinnet
och ﬁnmotoriken.
Att ”pyssla” är en aktivitet som barnen ofta väljer och det ger många bra tillfällen till att
arbeta med mindre grupper och skapa en lugn atmosfär.
Det är viktigt med kreativa verkstäder och veckans pyssel, det är utvecklande och ger
barnen en trygghet och glädje i att skapa.
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Lek
Leken är en av grundpelarna i fritidshemmets verksamhet.
Vi vill att alla barn ska fortsätta att vilja leka. I leken bearbetar man olika situationer man har
upplevt eller kommer att uppleva.
I leken lär sig barnen att förstå sin roll, hålla sig till den rollen samt respektera andras roller i
leken. Leken kan både vara organiserad av fritidspersonalen och självvald, fri lek som barnen
själva ﬁnner på.
Vi anser att barnen behöver både organiserad och fri lek för att få en meningsfull fritid.
Med detta vill vi att barnen ska lära sig samarbeta, växa inombords och få en gruppkänsla
samt att öva upp sina färdigheter.
Vi vill ge barnen verktygen, miljöerna och resurserna till att utveckla leken till det fantastiska
äventyr det ska vara.
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Rörelse
Barnen ska få grundläggande kunskaper och förutsättningar för en god hälsa, samt få
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan.
Varje dag ska innehålla en tid av utevistelse.
Barnen behöver frisk luft och möjlighet till lek och rörelse utomhus.
Under utevistelsen ges möjlighet både till fri lek och organiserad lek av personalen.
Barn har en inbyggd vilja att röra på sig och den ska vi underhålla.
Många av fritidshemmets aktiviteter bygger på rörelse ex: bollspel, lekar ute och inne,
hopprep, hage. Vi har kontinuerlig tid i idrottshallen då barnen får möjligheter att prova på
det som de tycker verkar intressant.
Vår närhet till skog och natur gör att skogsutﬂykter är ett naturligt inslag i verksamheten.

Språk och kommunikation
Omsorg och trygghet
Ett omsorgsfullt förhållningssätt ska råda. Omsorg avser emotionell trygghet där barnets
fysiska och emotionella behov tillgodoses.
Dagsrutiner på fritidshemmet
Barn mår bra och känner sig trygga om dagen på fritidshemmet innehåller vissa bestämda
rutiner som är lika dag från dag.
Rutiner skapar kontinuitet och barnen känner igen sig, vet vad som gäller. Rutinerna ska
vara liknande i alla hus, där vi ger ansvar efter ålder. Det underlättar samarbetet.
Vi kollar närvaron kontinuerligt under fritidstiden.
När barnen åker pulka/stjärtlapp, skridskor, skateboard/kickbike eller liknande på
fritidshemstid ska de ha hjälm på sig. Det gäller även om man gör cykelutﬂykter i
fritidshemmets verksamhet.
Morgonomsorg
Det är viktigt att ge barnen en harmonisk och lugn start på dagen . Det underlättar barnens
förmåga att tillgodogöra sig dagens arbete.
Föräldrar ska känna sig trygga i att lämna sina barn till fritidshemmet på morgonen. Vi har
öppning ute till skolans början. Alla barn och föräldrar ska bli väl mottagna och hälsade på.
Samlingar
På samlingen lär sig barnen att lyssna, diskutera, argumentera och kommunicera.
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Samlingar är en viktig del av barnens dagsrutiner.
Samlingen är barnens och personalens forum, en möjlighet att framföra sina synpunkter.
Mellanmål
Mellanmålet är mycket mer än mjölk/ﬁl och smörgås.
Varje dag serveras barnen mellanmål.
Då ges en möjlighet att få en stund av social samvaro, samtal och motorisk träning (bre
smörgås, hälla upp mjölk mm).
Det är ett utmärkt tillfälle att ta upp hur man umgås över en måltid, bordskick och vad som
är bra och nyttigt att äta som mellanmål.
Avslutning av dagen
Vid avslutningen av dagen är det viktigt med lugn och ro.
Vi uppmuntrar till lugna aktiviteter, ger en möjlighet att varva ner, och reﬂektera över dagen.
Lika viktigt som att se och hälsa på barn och föräldrar på morgonen är det att ta adjö på
eftermiddagen.
Om det hänt något speciellt meddelar lärare eller fritidspersonal föräldrar via mail eller
telefon under dagen.
Konﬂiktlösning
Det är ett viktigt moment i barnens lärande att kunna hantera konﬂikter när det uppstår.
Vi arbetar dagligen med att hjälpa barnen att lösa konﬂikter och problem.
Vi uppmuntrar barnen till att försöka hitta egna lösningar.
Vi anser det nödvändigt att barnen utvecklar sin förmåga att reﬂektera innan de agerar för
att lära sig konsekvenserna av sitt handlande. Därför samtalar vi ofta om varför man kan
hamna i en konﬂikt, hur man kan undvika den och hur man ska göra för att inte hamna där
ännu en gång.
För att undvika konﬂikter är vi noga med att skolans regler är kända och välbekanta.
Även de regler som gäller för lekar och spel måste kännas till av alla.
Det är dessutom viktigt att man vet vilka konsekvenser det blir om man inte följer reglerna.
Att lösa konﬂikter är ibland arbetsamt men det är viktigt att inse att barnen lär sig något
varje gång.
Föräldrasamverkan
Vi har ett gemensamt mål, att barnen ska trivas och känna sig trygga här.
Det kan vi uppnå om vi har ett gott samarbete med hemmen. Tillsammans kan vi uppnå en
utveckling som är gynnsam för barnen.
Vi möter föräldrar i många olika situationer, från den snabba hallkontakten till
utvecklingssamtalet. Alla möten är viktiga och vi är måna om att hålla dessa möten i en
positiv anda.
Vi vill ha en öppen och ömsesidig dialog, vi välkomnar föräldrarnas synpunkter och frågor.
Föräldrar är alltid välkomna att delta i fritidshemmets verksamhet.
Vi uppskattar besök, även om barnen är så stora att de går hem själva och inte behöver
hämtas.
En god kontakt mellan fritidshemmet och hemmet underlättar arbetet.
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För att ge kontinuerlig information om verksamheten och övriga händelser ﬁnns en
informationstavla på varje avdelning, informationen ﬁnns även på SchoolSoft. En
närvarolista på SchoolSoft, där barnens närvaro antecknas är även den en information
mellan föräldrar och personal.
Fritidshemmet och skolan har föräldramöten tillsammans.
På utvecklingssamtalen medverkar fritidshemspersonalen i mån av tid och utifrån
föräldrarnas önskemål.
Fritidshemspersonalen ska om så önskas lämna uppgifter till läraren inför
utvecklingssamtalet om man inte kan närvara.

Styrning och ledning – resurser och organisation
Fritidshemmet ska delta i skolans gemensamma utvecklingsarbete.
Fritidshemmets utvecklingsarbete bedrivs utifrån arbetsplaner, kvalitetsundersökningar och
förbättringsplaner.
Dokumentation - uppföljning/ utvärdering- planering
All verksamhet ska vara väl planerad.
Till detta ﬁnns avsatt barnfri tid.
Vi ska även följa upp och utvärdera verksamhet för att kunna göra förbättringar. Vi ska
dokumentera barnens lärande och utveckling.
Det kan ske som fotograﬁer eller som utställda collage, som utställningar av teckningar eller
annat skapande.
Skolsamarbete
Vi har en god möjlighet att följa barnen under deras hela dag på skolan.
All personal på fritids har skolsamarbete i olika hög grad och utifrån olika kompetenser.
Skolsamarbetet ger oss en möjlighet att följa barnens hela dag.
Genom våra olika kompetenser kan vi hjälpa barnen att lära på många olika sätt. Arbetet
tillsammans med lärarna ska planeras och utvärderas kontinuerligt.
Förslag på vad fritidshemspersonalen kan tillföra i skolsamarbetet.
● Bild och form
● Musik
● Drama, EQ
● Rörelse, lekar
● Exkursioner, utﬂykter
● Baka, laga mat
● Experiment
Tiden för skolsamarbete är reglerad, mer tid i klasserna ju högre tjänstgöringsgrad.
Det arbete som läggs på skolsamarbete ska vara grovplanerad tillsammans med läraren och
knyta an till lärarens planering. Finplanering och genomförande är fritidspersonalens eget
ansvar.
Fritidshemspersonalen ansvarar för att vara rastvärdar på barnens lunchrast, då läraren har
möjlighet att ta ut sin rast.
I möjligaste mån, en timme mellan skola och fritids, har fritidshemspersonalen rast och tid
för att förbereda eftermiddagens verksamhet på fritids, då tar läraren klassen själv.
På detta sätt varvas arbete i barngrupp med planering och förberedelsetid. Detta gör att
fritidspersonalen har entusiasm kvar till eftermiddagens fritidsverksamhet.
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För att samarbetet skola-fritids ska bli bra är det nödvändigt med tillfällen för gemensam
pedagogisk planering. Därför har fritidshemmet stängt fem dagar per läsår för att delta i
skolans studiedagar. Vi har Arbetsplatsträ ar (APT) några gånger per termin och då stänger
fritids tidigare.
Rutiner för. . .
. . . hämtning och lämning
Att säga hej när man kommer och hej då när man går hem är en viktig vardagskunskap som
barnen ska ha med sig i livet.
Därför vill vi alltid att barnen och föräldrarna ser till att få kontakt med personalen vid
hämtning och lämning som då fyller i SchoolSoft. Dessutom är detta utmärkta tillfällen till
korta samtal om hur barnens dag har varit respektive hur barnets tid i hemmet varit.
Med stigande ålder kan barnen ta mer eget ansvar för att ta sig till och från skolan på egen
hand. Då är det viktigt att rutinerna ”sitter” så att det faller sig naturligt att hälsa när man
kommer och säga hej då när man går.
Har något barn gått utan att säga till, ringer vi alltid och kontrollerar med hemmet att barnet
är välbehållet hemma.
. . . om något oförutsett inträ ar vid stängning.
Om du är ensam kvar och du behöver hjälp på något sätt (ett barn har skadats, kommit bort
e dyl.)
1. ring till berörd förälder, nära anhörig
2. ring till någon annan stängande avdelning
Telefonnummer till avdelningar som stänger:
Skäret 073-988 67 70 Kobben 073-988 67 72 Holmen 073-988 67 74
Vad gör du om ett barn inte blir avhämtat:
1. Försök att få tag i förälder/annan anhörig
2. Kontakta Nackapolisen, 08-401 62 50, begär Värmdö socialjour
Säkerhetsregler för Brunns skolas fritidshem
På fritidshemmet/klubben ﬁnns barn från 6-12 år med väldigt olika mognad. Därför är det
svårt att fastställa ett exakt antal barn per vuxen eller att deﬁniera gruppstorlek.
Storleken på grupper varierar med olika förutsättningar.
Det är personalens bedömning att utifrån dessa förutsättningar som är: barnens ålder och
mognad samt gruppen avgör om man går/åker iväg.
Vid raster gör personalen en bedömning, utifrån samma förutsättningar som ovan, om
lämpligheten att vara utomhus på egen hand.
Barnen får inte vistas utan vuxens sällskap utanför skolans område. Undantag för
fritidsklubbens barn som kan få gå utanför skolans område efter samråd med personalen.
Om barn hämtas av annan än vårdnadshavare ska personalen underrättas via SchoolSoft
eller telefonsamtal.
Parkeringar är inga lämpliga lekplatser, därför skickar vi inte ner barn till parkeringarna eller
pizzerian för att bli hämtade där även om föräldern önskar det. Vi ser hellre att föräldrarna
kommer och hämtar då vi önskar den dagliga kontakten med hemmet.
Om föräldrarna blir försenade och inte hinner hämta innan fritidshemmet stänger stannar
personalen tills barnet blir hämtat. Vi lämnar inga barn utanför att vänta på föräldrar efter
fritidshemmets stängning om inte föräldern önskat annat (gäller klubben). Vi erbjuder att
eleven får gå över till de andra avdelningarna som stänger senare.
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Om ett barn inte blir avhämtat försöker vi första hand få tag i annan anhörig. Får vi inte tag i
någon kontaktar vi socialjouren.
Program för inskolning förskola - skola/fritidshem:
Vi har tagit fasta på den oro som föräldrar kan känna inför att barnen börjar i förskoleklass
på skolan. Tillsammans med förskolorna på Ingarö har vi utarbetat ett program för
inskolning under våren för de barn som börjar i förskoleklass på skolan.
Vi tycker att det är viktigt att vi samarbetar för att övergången ska bli så smidig som möjligt.
Vi vill att barnen ska ha lite kännedom om skolan innan de går på sommarlov, att de ska
känna några barn och några vuxna inför höstterminsstarten.
Under våren har vi ett antal besök både på skolan och förskolan. Från skolan är det framför
allt förskollärarna som ”håller i trådarna”. I möjligaste mån ska en personal från mottagande
fritids följa med. Detta för att fritidshemspersonalen är den första vuxna barnen trä ar när
de börjar i augusti.
Så här ser inskolningsschemat ut:
F - klassen och förskolan samarbetar över ett gemensamt tema.
1. Förskolläraren/fritidspersonalen kommer och hälsar på i förskolan.
2. Barnen gör ännu ett besök i skolan, denna gång för att äta lunch. Personal från
förskolan följer med.
3. Barnbytardag. Den blivande f - klassen genomför en dag i förskoleklass med sin
lärare, fritidspersonal och de föräldrar som vill och kan vara med.
Detta är grundprogrammet, behövs det ﬂer besök så gör vi upp det från fall till fall, skola,
förskola och föräldrar tillsammans.
Tidpunkter för besök får föräldrarna reda på av personalen på förskolan.
Vi vill på detta sätt ska undanröja en del av den oro som kan ﬁnnas. Att skola och förskola
närmar sig varandra gör att vi får förståelse för varandras verksamhet.
Inskolning på Brunns Skolas fritidshem (veckan innan skolstart)
Vi på fritidshemmet har en målsättning att alla barn ska känna sig välkomna.
Vi vill att alla ska känna sig trygga med oss personal och att vi har klara riktlinjer om vad som
gäller.
Vad göra?
Förbered och ha allting klart när barnen kommer. Ägna mycket tid åt förberedelser.
● Plats i hallen med namnskylt på barnets plats.
● Egen namnskylt.
● Alla papper och blanketter färdigkopierade, se till ha pennor för ifyllning.
● Ev. ﬁka till föräldrar med tillbehör.
Inskolning dag 1
När barnen och föräldrarna kommer, välkomna dem varmt, visa direkt var dom ska skriva
upp sig så att det blir en rutin från första början. När alla är på plats presentera er och
berätta lite om er själv. Dela sedan in barn och föräldrar i respektive klassrum.
Föräldrarna
Dela ut lappar och blanketter till föräldrar och se till att alla fyller i lappen om adress,
telefonnummer och övrig information. Kan de inte fylla i allt, får de skriva i en lapp med det
som de vet och lämna in en komplett blankett senare.
Berätta om vår verksamhet:
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Hur vi jobbar mot klasserna och hur vi jobbar på fritidshemmet (Ha en arbetsplan
tillgänglig).
● Uteverksamhet och tillhörande kläder.
● Fritidsgymnastik
● Ateljé verksamhet.
● Frukost och Mellanmål.
● Lov.
● Regler.
● Öppettider, fylla i SchoolSoft när de kommer och när de går.
Barnen
Samla barnen i en samling. Börja gärna med en namnlek eller dylikt. Berätta sedan om något
sommarminne och försök att få varje barn att berätta om sitt bästa sommarminne
uppmuntra barnen att ställa frågor.
Berätta om fritidshemmet:
● Regler
● Frukost och Mellanmål
● Anmäla sig när man kommer och går.
● Verksamheten (ateljén, utedagar m.m.)
● Rundvandring inne, (visa hur toaletterna fungerar).
●

Inskolning dag 2
När vi har haft föräldrainformation så får föräldrarna följa med sina barn nästa dag i önskad
mån (bra om föräldrar kan vara i närheten). Börja dagen med en samling.
● Namnlek.
● Lek och sång.
● Rundvandring inne.
När samlingen är avslutad kan man ha lite fri lek innan lunch.
I matsalen
Alla sitter bredvid varandra på ett eller två bord och att man går igenom var alla saker ﬁnns
(smörgåsar, mjölk m.m.). Vi försöker få en egen tid i matsalen, bra om alla inte äter samtidigt,
så att man får lugn och ro.
Efter maten har man en rundvandring ute och berättar hur långt barnen får gå och
skolgårdens gränser sedan matrast med någon ute aktivitet.
Inskolning dag 3
● Samling - Namnlek.
● Sång och lek.
● Aktivitet t.ex. första teckningen på fritidshemmet, vattenfärger eller dyl.
● Barnen deltar i en ”vanlig dag” på fritids. Det serveras lunch och mellanmål.
Inskolningstider:
Dag 1 09.00 - 10.30
Dag 2 09.00 - 13.00
Dag 3 09.00 - 15.00
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30. Arbetsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete med
egenkontrollprogram enligt Värmdö Kommuns policy

Enligt arbetsmiljölagen skall det på varje
arbetsplats bedrivas systematiskt
arbetsmiljöarbete och arbetet ska vara en
naturlig del av verksamheten.
Rektor för skolan har huvudansvaret för
arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet
bedrivs systematiskt. I arbetsmiljölagen
anges även att arbetsledare ska ha utbildning
för att klara sina uppgifter i
arbetsmiljöarbetet. För att medarbetare ska
kunna ta ansvar för sin arbetsmiljö har
medarbetarna rätt till information och
kunskap om sin arbetsmiljö, om vilka risker som ﬁnns och hur de kan förebyggas.
Systematiskt arbetsmiljöarbete består av tre delar: undersöka, genomföra och följa upp. Alla
på arbetsplatsen ska delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, på samma sätt som att alla
på en arbetsplats deltar i verksamheten och dess utveckling.
Målet för arbetsmiljöarbetet i förskola och skola är en säker och trygg miljö för barn, elever
och personal. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till behov och önskemål från barn, elever och
personal och ﬁnna lösningar som gynnar alla grupper.
På Brunns skola arbetar vi med både den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. Den här
planen handlar om den fysiska arbetsmiljön. En handlingsplan mot kränkande behandling
ﬁnns för den psykosociala arbetsmiljön.
I Arbetsplanen för systematiskt arbetsmiljöarbete redovisas årscykeln för skolans
arbetsmiljöarbete samt de speciﬁka rutinerna kring NO-salar, slöjdsalar, idrottshall och
brandlarm.
●
●
●

●
●
●

Medarbetarsamtal ska hållas minst en gång per år
Skyddskommittémöten ska hållas ca en gång per månad dock minst sju gånger per
läsår och minnesanteckningar föras
Samverkan/Arbetsmiljömöten ska hållas cirka en gång per månad dock minst sju
gånger per läsår. Mötestillfällena ska stå i skolans intrakalendarium och
minnesanteckningar ska föras.
Elevskyddsombudsmöten ska hållas minst två gånger per termin och
minnesanteckningar ska föras.
Skyddsrond ska ske en gång per läsår och ska utvärderas och följas upp.
Skyddsronden påbörjas i januari.
Brandövning ska genomföras en gång per termin som ska utvärderas och följas upp
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●
●

Sjukfrånvarostatistik ska föras och följas upp, frånvaro ska förebyggas. Skolledningen
har samtal med enskilda individer.
Incident- och arbetsskaderapportering ska följas upp på samverkansmöten

Årscykel för systematiskt miljöarbete

Årsplan
Medarbetar- och lönesamtal
Personalens medarbetarsamtal / lönesamtal sker enskilt med rektor alternativt biträdande
rektor en gång per läsår.
Personalstöd
Medarbetarna tar kontakt med skolledningen.
Elevskyddsombudsmöten
På elevskyddsombudsmöten ska rektor/biträdande rektor trä a skyddsombud och
elevskyddsombud. Eftersom intresset för att vara elevskyddsombud är lågt, ska det istället
vid varje Elevrådsmöte 6-9 ﬁnnas en punkt som berör elevskyddfrågor från varje klass i år 7
- 9. Om det ﬁnns intresse bland eleverna för elevskyddsombudsutbildning - ska två
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elevskyddsombud få delta i utbildning när sådan erbjuds. Skyddsombudet ska verka för att
elever ska vilja engagera sig i elevskyddsfrågor.
Skyddsrond
Medverkande vid skyddsrond är representant för VKF AB, rektor/biträdande rektor,
skyddsombud, synpunkter från ett elevskyddsombud per hus, felanmälan görs till VKF AB
om behov ﬁnns. Skolledningen bjuder in VKF AB till skyddsronden.

Rutiner för kontrollanter & brandskyddsansvariga på Brunns skola
2020 09 25
Ytterst brandansvarig: Ulrika Görtz Wetterlund, reserv Eva Norell.
Brandskyddsansvariga: Peter Ohlsson/Bryggan, Jan- Åke Andersson/vaktmästare, Owe
Fredriksson/Ankaret och Andreas H/Expeditionen.
När larmet går i ett hus under lektionstid så töms det på alla elever och personal som sedan
samlas i caféet, spegelsalen eller korridoren plan1/plan2 i idrottshallen Skeppet med
ansvarig lektionslärare. Samma rutin gäller om larmet går när det är fritids på
Holmen/Kobben och klubben på Skäret.
Om det skulle brinna i idrottshallen Skeppet, matsalsbyggnaden eller Ankaret så utryms alla
elever samt lärare som vistas där till respektive hus och hemklassrum. Vuxen som tar emot
på husen prickar av eleverna och meddelar expeditionen. Personal från matsal, expedition
samt bibliotek samlas på Skäret, i köket närmast expeditionen.
Se ‘Checklista vid utrymningslarm till Skeppet’.

Brandkontrollanter och utrymningsansvariga
Vi behöver ha en brandkontrollant samt en eller två utrymningsansvariga/hus.
Brandkontrollantens uppgift är att göra en bedömning tillsammans med brandkåren
via telefon. Ringa 112 och berätta läget och fatta beslut om utryckningen ska
avbrytas eller ej. Efter det så möter brandkontrollant upp ledning och brandförsvar
på expeditionen.
Samtalet till 112 är avgörande för om det ska bli fullstor utryckning eller om det ska
avstyras. Skillnaden är 12 000 kronor vid full utryckning som vi måste stå för.
Det kommer ändå ut en mindre styrka och kollar av läget.
Utrymningsansvarig kollar igenom huset så att ingen elev eller personal ﬁnns kvar i
något utrymme, stänger och låser.
Krismöte: Efter ev, brand så samlas ledning och brandskyddsansvariga på
expeditionen för avstämning hur vi går vidare med info till personal, föräldrar, lokaler
osv.
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Hus

Utrymningsansvariga

Brandkontrollant

Utrymningsansvarig ser till att
lokalen är tom och låser
ytterdörrarna

Brandkontrollanten undersöker
larmorsak, ringer 112 och kontaktar
expeditionen

Holmen

Mahmoud A

Tobias J

Kobben

Anna M

Kennie D

Skäret

Jacob B

Kennie D

Ankaret

Owe F, Kajsa, Annie

Peo/Emelie R

Skeppet

Mats K, Zandra och Mats H

Mats K, Zandra och Mats H

Bryggan

Mia H/ Pietro / Katja

Peter O

Piren

Sebastian A

Nina L

Fyren

Mathias R

Gianina B

Bojen

Edita, Andreas H och Marie

Edita, Andreas H och Marie

Flotten

Sköterskor, kurator och lärare

Sköterskor, kurator och lärare

Fritids Kobben

Mia Holmström, Fredrik N,
Anna H

Mia Holmström, Fredrik N, Anna H

Fritids Holmen

Anneli, Anna M, Mahmoud,
Tobias, Anne S, Marie R, Anna
H, Lovisa

Anneli, Anna M, Mahmoud, Tobias,
Anne S, Marie R, Anna H, Lovisa

Klubben

Jacob, Jenny, Anne, Kennie

Jacob, Jenny, Anne, Kennie

Brandskyddsansvariga
REQS har under våren 2017 presenterats för brandskyddsansvariga på Brunns skola - Peter
Ohlsson, Jan-Åke Andersson och Andreas Hasselmark. REQS är ett Systematiskt
brandskyddsarbete, SBA, ett avprickningssystem man använder sig av på uppdrag av
kommunen. Kontinuerligt, 1 gång/månad.
●

Eva Norell & Peter Ohlsson ansvarar för att sammankalla brandgruppen i början av
varje läsår för en praktisk genomgång i händelse av larm. Brandgruppen består av
Peter Ohlsson, Janne Andersson, (Eva Norell) och Andreas Hasselmark.

●

En checklista för utrymningslarm ﬁnns i alla undervisningslokaler och arbetsrum.

●

Klasslistor för alla klasser som undervisas i respektive klassrum sitter bakom
checklistan

●

Utrymningspärmar ﬁnns på expeditionen och innehåller avprickningsbara listor,
scheman, klasslistor och personallistor och rutiner för utrymning. Charlotte Morin,
skolassistent, uppdaterar listorna / Andreas tar över tillfälligt.
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Kontrollista för brandsäker skola som gäller all personal

Det är inte tillåtet att ha tända levande ljus på Brunns skola. Det enda undantaget vid
Lucia-ﬁrandet då larmet i Skeppet stängs av. NO-salen kan fortsätta med brännare
och gasol.
Kontrollera att:
●

alla klass-/lektionslistor är uppdaterade i klassrummen enligt schema

●

det är fritt vid alla nödutgångar

●

alla brandvarnare fungerar (endast vaktmästaren ser detta).

●

brandsläckare ﬁnns på plats och fungerar

●

brandﬁltar ﬁnns på plats och är hela

●

nödutgångsbelysningen i taket fungerar

●

det är dammfritt vid alla vitvaror

●

alla våra sladdar och kontakter är hela

●

lampor är placerade långt från brännbara saker

●

tändstickor och tändare är utom räckhåll för barnen (helst inlåsta)

●

våra glödlampor har rätt watt-tal

●

inga skarvsladdar ligger i kläm

●

spisen ej på utan tillsyn

●

köksﬂäkten är rengjord

●

stickkontakt till ka ebryggare, vattenkokare och brödrost är utdragen

●

vi känner till hur vi ska hantera brandfarliga och självantändande vätskor

●

att alla sladdar till ipads, mobiler och datorer är utdragna

Tänk igenom hur vi har det på skolan och repetera då och då de här och alla andra risker
som kan uppstå. Då har vi kommit långt i att brandsäkra vår skola.
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Checklista vid utrymningslarm till Skeppet
2020-09-16
När larmet går i ett hus samlar ansvarig lärare eleverna och går lugnt ut ur
byggnaden. Utrymningsansvarig kollar igenom huset, stänger och låser så
att ingen elev eller personal ﬁnns kvar i något utrymme. Brandkontrollanten
ringer 112, berättar läget och gör en bedömning tillsammans med
brandkåren om utryckningen gäller skarpt läge eller ej. Efter det möter
brandkontollant upp ledning och brandförsvar på expeditionen.
●
●
●

Ansvarig lärare tar med sig sin klasslista med aktuell närvaro.
Under fritids/klubbentid tar ansvarig fritidspersonal med sig närvarolista.
Under rast ansvarar den lärare som hade klassen sist och de som inte har klass hjälper
till.

Samling i idrottshallen Skeppet:
Nedan hus samlas i Skeppet. Varje hus har kommit överens om vart man ska samlas.
Anvisningar ﬁnns även i entrén till Skeppet.
Skäret

Kobben

Holmen

4A 4B 4C 9A 9B 9C 9D

1A 1B 1C 5A 5B 5C

Fsk A Fsk B 2A 2B 3A
3B

Bryggan

Piren

Fyren

6A 6B 6C IL

8A 8B 8C

7A 7B 7C 7D

Flotten
Elever, personal & ev. besök
●

●

Ansvarig lärare prickar av eleverna och meddelar brandskyddsansvarig Janne, Peter,
Andreas eller Ove som går runt till varje klass.
Brandskyddsansvarig har med sig brandpärmen och prickar av klasser och personal.
Alla står kvar på sina platser tills brandskyddsansvarig meddelar om det går att
återvända till respektive lektionssal/klassrum/arbetsrum.

Om larmet går i idrottshallen Skeppet, matsalsbyggnaden eller Ankaret så utryms alla elever
och lärare som vistas där till respektive hus och klassrum. Vuxen som tar emot på husen
prickar av eleverna och meddelar expeditionen. Personal som tillhör matsal, expedition och
bibliotek samt ev. besök utryms till Skäret, köket närmast expeditionen.
Om larmet går under fritidstid så ska respektive fritidsverksamhet utrymmas upp till
Skeppets café. Ansvarig på varje fritidshem tar med sig närvarolista.
Skulle det nu, mot förmodan, bli ett larm på samtliga hus så samlas år F-5 på lilla
fotbollsplanen (kaninburen) bakom Holmen och år 6-9 vid fritidsgården Brunnen (gula
villan).
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Rutiner i trä- och metallslöjdsal
Varje år ser ansvarig trä - och metallslöjdlärare och vaktmästare över slöjdsalen med hjälp av
Arbetsmiljöverkets checklista för ”Maskiner i träslöjdsalar i grundskolor och gymnasieskolor”
Senaste uppdatering pågår oktober 2020.
Läraren under dagen;
Detta gäller: Maskiner, handverktyg, färger, virkeshantering, lödning - svetsning, smide,
plåtarbete i exentersax och alla tillkomna arbetsmetoder som eleverna konfronteras med.

❏ Arbeta endast med det du kan (har rutin på) och eller det du har utbildning för. Du
ska på uppmaning kunna bestyrka dina kunskaper.
❏ Du har ansvar för att eleven får nödvändig information om olycksrisker och hur man
förebygger dem.
❏ Du ansvarar för att eleverna och du själv fått en tillräcklig rutin på ex maskinerna
innan en verksamhet får initieras.
❏ Du bör vara medveten om respektive elevs individuella motoriska, psykologiska och
fysiska mognadsprocess vid arbete i träslöjdsalen.
Vid arbetsdagens slut;
- Slå av huvudströmmen
- Stäng och lås alla dörrar och fönster
- Kontrollera spånsug (säckbyte)
- Kontrollera allmän ventilation efter lödning - smidning - svetsning (är den avstängd
efter kl 17.00 meddela vaktmästaren)
- Dra ut samtliga elverktyg
- Är målarrum intakt?
- Är virkesrum intakt?
- Är verkstad intakt?
OBS! Om något inte är som det ska och det inte går att åtgärda innan du går, notera det på
slöjdens anslagstavla.
Bandsåg
● Elev får ej använda sågen, bara den handledare som har kunskap och rutin av
bandsåg
● Använd rätt blad för arbetets art, olika för olika material och olika bredder på blad
beroende på sågradie
● Såga med nedfällt sågbladsskydd
● Kontrollera och efterställ bladledare, fetta in vid behov OBS! Sågtänderna får ej gå in i
sidlederna, skränkningen försvinner i annat fall sekundsnabbt
● Knäpper sågbladet högre än normalt, stäng eller byt band
● Vid byte av blad, gör rent samtliga rörliga delar, svarva av gummibeläggningens
kådskikt.
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Pelarborrmaskin
● Använd skyddsglasögon, hörselskydd och i förekommande fall hårnät. Använd aldrig
händerna för att ta bort spån, använd borste och /eller spånkrok.
● Kontaktorn får ej låsas upp förrän nedanstående punkt 3 är åtgärdat:
1.
2.
3.
4.
5.

Borren sitter fast och rätt, att ingen chucknyckel sitter kvar.
Att rätt hastighet i förhållande till borrstorlek och material är inställt.
Att arbetsbord, borrhuvud och arbetsstycke är fastspänt.
Kontroller att du inte har ärmar, snoddar i din klädsel som kan dras in i roterande borr.
Lämna pelarborren utan borr och att strö.

Smärgel
● Använd sprängskydd och nära ställt anhåll
● Kör ej på en exentrisk slipskiva
● Fäll ner siktskiva och använd skyddsglasögon
● Arbeta med icke eldfängda kläder
● Smärgla ej bly, kättmetall eller trä
Vid brandlarm
● Undervisande lärare ser till att alla elever kommer ut ur träslöjdssalen, eleverna går
ner till samlingsplatsen (Gula villan, fritidsgården Brunnen)
● Undervisande lärare ser till att huvudströmmen är avstängd och låser dörren
● Undervisande lärare prickar av eleverna nere vid samlingsplatsen samt rapporterar
elevantal till brandsamordnaren och stannar kvar tillsammans med sina elever tills det
att brandsamordnaren ger klartecken
● Undervisande lärare fortsätter lektionen alternativt går tillbaka till träslöjdsalen och
plockar undan efter lektionen.
Rutiner Idrott & Hälsa
● Eleverna går till idrotten genom huvudingången
●

Eleverna tas emot för att byta om 10 minuter före lektion, ingen får gå upp och byta
om det ﬁnns elever kvar i omklädningsrummet

●

Vid regn/kyla får eleverna vänta i cafeterian

●

Killar går alltid lilla trappan till omklädningsrum 1 & 2

●

Tjejer går alltid korridor och trapphus till omklädningsrum 3 & 4

●

Värdesaker tar du med till värdeskåpet i hallen eller värdeväskan utomhus

●

Inga datorer tas med till idrotten om inte vi har sagt att de ska användas under
lektionstid

●

Inomhus gäller skor på fötterna eller barfota
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●

Du får före lektion använda små redskap såsom hopprep, bollar, rockringar m m om
du klarar att använda dem på ett lugnt och trivsamt sätt. Du plockar undan på rätt
ställe när det är dags för samling

●

Till redskapsförråden går du bara vid fram- och borttagning av redskap. Viktigt att
redskapen ställs på markerad plats i förrådet

●

Plintar, bockar och mattvagnar håller ska enbart användas vid lektionstillfället

Vaktmästeri
Vi har en välutbildad och rutinerad vaktmästare, en förutsättning för ett bra
säkerhetsarbete. Han kan grunderna för ett e ektivt säkerhetsarbete ute på enheterna och
har intresse och kunskap i säkerhetsrelaterade frågor. Vaktmästaren är delaktig i det
systematiska säkerhetsarbetet.
Sammanfattande lokalansvar
● Träslöjden, skyltar, gas, olika ämnen inlåsta m m - ansvariga Ove Fredriksson och Peo
Kullgren
● NO - salarna, säkerhet i allmänhet - ansvariga; Cecilia Bäckström, Torbjörn Nilsson,
Mia Hultberg, Emilia Gustafsson och Ishrak Majurii.
● Brandskyddsansvariga Peter Ohlsson, Jan-Åke Andersson, Andreas Hasselmark och
Owe Fredriksson vilket innefattar brandövningar, uppdateringar och REQS.
● Städvagnar, att de inte står obevakade, farliga medel m m - ansvarig Marianne
Karlsson
● Egenkontroll i köket - ansvarig restaurangchef Edita Trunciene
● Gränsdragningslistan - ansvarig vaktmästare Jan-Åke Andersson
● Protokoll från skyddsrond samt arbetsmiljörond, brandskyddsrond - ansvarig Eva
Norell, skyddsombud och Jan - Åke Andersson
Sammanställning av gällande bestämmelser
Observera att denna förteckning inte på något sätt är komplett, olika
verksamheter/företeelser regleras av olika lagar. Notera även att uppdatering av
sammanställningen kan bli aktuell.
Miljöbalken (SFS 1998:808)
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)
Avfallsförordning (SFS 2001:1063)
Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer (SFS 2008:245)
Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901)
Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2)
Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS
2008:2)
Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS
1997:2)
Socialstyrelsens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar
(SOSFS 1996:33)
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Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken - fukt och mikroorganismer
(SOSFS 1999:21)
Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – radon i inomhusluft (SOSFS
1999:22, 2004:6)
Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken - ventilation
(SOSFS 1999:25)
Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6)
Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudnivåer (SOSFS 2005:7)
Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur inomhus SOSFS (2005:15)
Tobakslag (SFS 1993:581)
Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901)
4 § För varje verksamhet skall ﬁnnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det
organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt
1. Miljöbalken
2. Föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken
3. Domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontrollmeddelanden med stöd
av de författningar som avses i 1 och 2
● Ansvaret ska vara dokumenterat och fastställt
● Arbetsuppgifterna ska vara fördelade så långt ut i organisationen som det är lämpligt
för att få allt att fungera vad gäller miljö- och hälsokraven
● Ansvaret ska ligga på en funktion eller en namngiven person på en viss befattning.
Det räcker inte med att ansvaret ligger på en viss enhet eller en del av verksamheten
● Den person som får ett ansvar ska förses med resurser vad gäller tid, kunskap och
befogenheter
● Ansvaret ska vara fastställt av den högst ansvarige - rektor
● Fördelningen av det organisatoriska ansvaret bör innebära en fördelning av
arbetsuppgifter
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Egenkontrollprogram

Lokaler för utbildning – förskolor och skolor

BRUNNS SKOLA - VÄRMDÖ KOMMUN

Enligt miljöbalken (1998:808) 26 kap. 19 § ska en verksamhetsutövare fortlöpande planera
och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenhet för människors
hälsa eller skada på miljön. Verksamhetsutövaren är formellt den som är ansvarig för en
verksamhet eller del av en verksamhet som innefattas av miljöbalken. Exempel på
verksamhetsutövare kan vara fastighetsägare, rektorer eller den som driver ett bassängbad.
Alla verksamhetsutövare som omfattas av miljöbalken omfattas av kraven på egenkontroll
enligt 26 kap. 19§. De verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt
miljöbalken omfattas, utöver kraven i 26 kap. miljöbalken, även av förordning (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll. I denna förordning speciﬁceras det närmare vad en
egenkontroll ska innehålla för verksamheter som är anmälningspliktiga enligt 38 § i
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Detta är ett förslag till
vad ett egenkontrollprogram kan och bör innehålla.
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1 ALLMÄNNA UPPGIFTER
1.1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Verksamhetens namn
Brunns skola
Ansvarig
Rektor Ulrika Görtz Wetterlund, Bitr. rektor Eva Norell
Telefon
08 570 484 01 (Ulrika) 08 570 484 18 (Eva)
E-post
ulrika.gortz-wetterlund@varmdo.se
eva.norell@varmdo.se
Besöksadress

Brunns skola, Brunns centrum

Postnummer och
postadress
Fastighetsbeteckning

134 60 Ingarö

Organisationsnummer

212000-0035

1.2 KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Brunns skola är en kommunal F-9-grundskola med 650 elever som ligger på Ingarö i vackra
Värmdö kommun. Med närhet till hav och natur präglas både undervisning och fritidsverksamhet
av de möjligheter naturen ger till upplevelser, motion och rekreation. Det geograﬁska läget
speglas i namnen på byggnaderna som skolan består av.
I husen som heter Bryggan, Fyren, Holmen, Kobben, Piren och Skäret arbetar de årskursindelade
arbetslagen. Övriga byggnader är Skeppet (idrottshall), Ankaret (salar för bild och form, musik,
trä/metall- och textilslöjd), Flotten (hem- och konsumentkunskapssal samt elevhälsan; kurator och
skolsköterskor). Skolans sociala tjänstehundar ﬁnns i den byggnad som kallas Jollen. Bojen är den
byggnad där man hittar expeditionen och skolrestaurangen.

1.3 ANSVARIG FÖR EGENKONTROLLPROGRAMMET
Namn:

Ulrika Görtz Wetterlund, rektor
Eva Norell, bitr. rektor

Senast uppdaterat:

20201005
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2

ÖVERGRIPANDE LEDNINGSANSVAR
●

Fastställd ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och förvaltare,
verksamhetsutövare och hyresgäst samt anlitade transportörer ska ﬁnnas i
verksamheten.

2.1.1 Fastställd ansvarsfördelning
Ansvarsområde

Namn, befattning och telefonnummer

Intern
uppgiftsfördelning

Ulrika Görtz Wetterlund, rektor, 08-570 484 01
Eva Norell, bitr. rektor, 08-570 484 18

Fastighetsfrågor

Värmdö Kommun, samhällsbyggnadskontoret,
fastighetsavdelningen.

Allergiförebyggande

Ulrika Görtz Wetterlund, rektor
Eva Norell, bitr. rektor
Edita Trunciene, köksansvarig kock
Värmdö Kommun, samhällsbyggnadskontoret,
fastighetsavdelningen.

Temperatur

Ventilation

Värmdö Kommun, samhällsbyggnadskontoret,
fastighetsavdelningen.

Städning/rengöring

Städstaben, Brunns skola

Buller

Ulrika Görtz Wetterlund, rektor
Eva Norell, bitr. rektor

Radon, PCB och asbest

Värmdö Kommun, samhällsbyggnadskontoret,
fastighetsavdelningen.

Rökning och
tobakslagen

Ulrika Görtz Wetterlund, rektor
Eva Norell, bitr. rektor

Kemikaliehantering

Avfall

Jan-Åke Andersson, Vaktmästare
NO - lärare
Lärare Trä- och metallslöljd
Jan-Åke Andersson, Vaktmästare

Farligt avfall

Jan-Åke Andersson, Vaktmästare

Skadedjur

Jan-Åke Andersson, Vaktmästare

Övrigt

2.2 EGENKONTROLL
❏ Riskbedömning av verksamheten - görs kontinuerligt
❏ Korrigerade åtgärder - görs snarast efter upptäckt
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❏ Klagomålshantering: rutin för hantering och dokumentation - görs via Värmdö
Kommun
❏ Stöddokument: lagar och föreskrifter, allmänna råd med mera - Värmdö Kommun
❏ Rutin för årlig genomgång och uppdatering av egenkontrollprogrammet.
Verksamheten ska gå igenom sin egentillsyn både avseende innehåll och
genomförande. Detta görs vid årlig genomgång av verksamheten - skyddsrond i april
varje år.

2.3 PERSONAL
❏ Rutin om hur personal ska introduceras i egenkontrollen
När planer är utarbetade presenteras de på olika APT-trä ar - för Staben, fritids och
resurspersonal och lärare.
❏ Dokumentation över att personalen har tagit del av egenkontrollen - protokoll skrivs
vid APT-trä ar vilket utgör dokumentation.

3 LOKALER OCH UNDERHÅLL
3.1 SKYDDSROND
❏ Planering av skyddsrond med fastighetsägaren - bokas in i slutet av april varje år.
❏ Dokumentationen från skyddsronder med åtgärdsplan ﬁnns digitalt efter varje
skyddsrond. Kommunens representant dokumenterar enligt de rutiner som ﬁnns på
fastighetsavdelningen.

3.2 FELANMÄLAN
❏ Rutiner - personal anmäler via mail till vaktmästaren, om akut via telefonsamtal.
Vaktmästaren felanmäler direkt till kommunens internservice som skickar det vidare
till rätt avdelning. Samhällsbyggnadskontoret, fastighetsavdelningen.
❏ Dokumentation - alla anmälningar dokumenteras digitalt i mappar märkta med
respektive hus. Ansvarig - vaktmästare, Brunns skola.

3.3 UNDERHÅLLSPLAN
❏ Rutiner för kontroll av underhållsbehov samt dokumentation i t.ex. i en
underhållsplan. Ansvarig: Kommunen, samhällsbyggnadskontoret,
fastighetsavdelningen.

4 LUFT, RADON OCH TEMPERATUR
4.1 VENTILATION
Ansvarig för felanmälan - Vaktmästare, Brunns skola.
Ansvarig: Kommunen, samhällsbyggnadskontoret, fastighetsavdelningen.
Checklista vid klagomål på ventilationen:
-

Är rummet städat? Finns det mycket damm i rummet?
Var ﬁnns till- och frånluftsdon (friskluftsdon och utsug) i rummet?
Är ventilationsdonen rena, d.v.s. dammfria?
Är ventilationen igång?
Hur många vistas i lokalen vid klagomål?
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-

Hur många personer är ventilationen dimensionerad för?
Vilken temperatur har rummet? Temperaturmätning i rum sker genom enkel mätning.
Termometer avläses mitt i rummet 1 m över golv
Kan fönster öppnas?
När utfördes obligatorisk ventilationskontroll (OVK) senast?
Blev anläggningen godkänd vid senaste obligatoriska ventilationskontrollen OVK?
När byttes ﬁlter senast?
Vid upprepade klagomål bör en operativ temperaturmätning ske.

4.2 RADON
Ansvarig: Kommunen, samhällsbyggnadskontoret, fastighetsavdelningen.

4.3 INOMHUSTEMPERATUR
Rutin för kontroll av inomhustemperaturen - vaktmästare anmäler till Kommunen om alltför
höga inomhustemperaturen uppstår vid varma perioder. Datoriserat värmesystem med larm
vid fel.
Fjärrvärme (värmekulvert) med vattenburet system.
Vattentemperaturen - mäts av Värmdö Kommun.
Avvikelser rapporteras till vaktmästare som informerar rektor.
Ansvarig för felanmälan vid för höga inomhustemperaturer Vaktmästare: Janne Andersson 070 413 49 84
Ansvarig: Kommunen, samhällsbyggnadskontoret, fastighetsavdelningen.

4.4 BULLER – INOMHUS OCH UTOMHUS
Verksamheten har inte haft något av detta varför det inte ﬁnns någon dokumentation eller
rutiner för förebyggande arbete. Om något sådant skulle förekomma ﬁnns nedanstående
rutiner.
Ansvarig för felanmälan vid för höga ljudnivåer - Vaktmästare, Brunns skola.
Ansvarig: Kommunen, samhällsbyggnadskontoret, fastighetsavdelningen.

4.5 FUKT
Ansvarig för felanmälan vid upptäckt av fukt - Vaktmästare, Brunns skola.
Ansvarig: Kommunen, samhällsbyggnadskontoret, fastighetsavdelningen. Dokumentation
över tidigare eller pågående fuktskador, t.ex. planerade och genomförda åtgärder sköts av
fastighetsavdelningen.

5 STÄDNING OCH UNDERHÅLL
Städrutiner bör innehålla metoder, tidpunkt, vem som utför, omfattning och uppföljning
(t.ex. i form av en checklista). Det vill säga en sammanställning av vad som ska städas, hur
ofta det ska städas, av vem och hur. Städrutiner ska ﬁnnas även om det ﬁnns ett anlitat
städbolag.
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Ansvarig - Rektor/Biträdande rektor och städledaren Marianne Karlsson, reviderar beﬁntliga
städrutiner under vecka 44. Alla lokalvårdare är ansvarig för, och rapporteringsskyldiga till
biträdande rektor när det gäller avvikelser som kan skapa problem i arbetet.
Riktlinjer
Lokalvårdaren ansvarar för och sköter underhåll av:

❏ Delar av inredning, olika ytor t.ex golv, bänkskivor etc
❏ Lokalvårdaren sköter inköp av städmaterial som inhandlas på de av kommunen
anvisade inköpsställen. Städmaterialet förvaras inlåst.
Då lokalvårdare är frånvarande kan städningen utebli en dag. Från dag två är följande
områden prioriterade:

❏
❏
❏
❏
❏

Toaletter
Entréer
Matsal
Kök
I första hand sätts eventuell intern resurs in - därefter vikarie utifrån.

Storstädning i husen sker under sommar - och jullov. Personalen ombeds då ta bort mattor
och andra saker från golven samt plocka bort allt från skrivborden.
Städmoment vid daglig städning

❏ Moppa - Torr/fukt, med mopp avlägsna damm och annan lös
❏ Smuts från hela golvytan, även under möbler (där man når in eller kommer åt utan att
behöva ﬂyttta ngt).Metoden utförs med micro/garn-mopp som är torr eller lätt fuktad
(metoden får inte avge fukt på golvet).
❏ Grovmoppa - Med mopp avlägsna synlig smuts såsom sand, skräp och papper mm i t
ex gånglinjer i korridorer.
❏ Våtmoppa - (fukttorka) Golvet avtorkas med våt/fuktig mopp/duk.
❏ Svabba - (fukttorka) Golvet avtorkas med vått/fuktigt skurgarn.
❏ Garnet ej så vått att eftertorkning behöver göras.
❏ Skura/tvätta - (golv) Golvet blötläggs med rengöringsvatten.
❏ Bearbetning utförs manuellt eller med skurmaskin. Smutsvattnet tas upp och som
regel utförs sköljning.
❏ Dammsuga mattor - Dammsuga enbart lösa textilmattor. (Mattor som
personal/elever ska at sköts av dem själva).
❏ Avﬂäcka - Punktvis borttagning av fast synlig smuts t ex vid strömbrytare, dörrlist
och dörrhandtag samt dörr/skärmglas.
❏ Tvätta - (Målade ytor) Ytan bearbetas med svamp, duk eller borste med ev.
rengöringsmedel samt eftertorkas med ren duk.
❏ Rengöra - Flera metoder i kombination betecknas ofta med ”rengöra”. Ett begrepp
som ofta används är ”rengöra sanitära enheter” där t ex toalettstolar invändigt
borstas och ibland behandlas med toalettrengöringsmedel och utvändigt avtorkas
med duk.
❏ Damma - Med dammduk eller dammvippa ta bort damm och löst.
❏ Skräp från fria ytor på t ex fönsterbänkar och skrivbord. Fönsterbänk med blommor
och skrivbord med lösa papper och boktravar har ofta inga fria ytor utan dammas där
man kommer åt utan att behöva ﬂytta något.

123

❏ Tömma papperskorg - Papperskorgarna töms och där plastpåsar förekommer bytes
dessa vid behov.
Städinstruktioner
20201005
Lokal
Brunns skola
Expeditionen

Dagligt

Veckovis

Moppa
Töm papperskorgar

Toalett

Rengöra spegel,
handfat, toalett
Avﬂäcka vägg mm
Svabba golv
Töm papperskorg
Fyll på material
Moppa
Svabba
Moppa
Svabba golv
Skaka matta
(varannan dag)

Damma
Avﬂäcka
Avﬂäcka golv
Dammsuga
ev. mattor
Damma
Avﬂäcka
Vid behov, tvätta
väggar och rör

Matsal
Hallar

Månadsvis

Vid byte av tvål, tvätta
tvålbehållare
Vid behov, skura golv

Damma
Avﬂäcka
Damma
Avﬂäcka

Städningen är behovsanpassad och är beroende på vad som sker i verksamheten för övrigt.
Alla ytor städas ej lika varje dag. Städningen är beroende av att ytorna är tillgängliga för
städning, stolar uppställda, leksaker/kläder upplockade och att kartonger/kassar ställs
upp/in i förråd. Detta är extra viktigt med tanke på alla våra allergiska barn. Ju bättre
undanplockat desto lättare är det att komma åt att städa och då mår vi alla bättre.

NYA rutiner kommer att utarbetas i januari 2021
❏ Rutiner och dokumentation över daglig städning. Städrutinen bör omfatta rengöring
av lättåtkomliga ytor, som t.ex. golv, bord, bänkar, stolar, stoppade möbler och
mattor.
❏ Rutiner för utökad städning vid sjukdomsutbrott
❏ Rutiner och dokumentation för städning, tvätt av inredningstextilier och sänglinne
med mera, hyllor, höghöjdsstädning mm
❏ Rutiner och dokumentation för storstädning (veckovis, månadsvis, årsvis)

6 OHYRA
❏ Rutin för löpande kontroll av förekomst
Arbetslagsledaren i varje hus rapporterar vid upptäckt till vaktmästaren som kontaktar
företaget NOMORE som ansvarar för sanering av skadedjur.
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7 SOLSKYDD
❏ Dokumentation om förebyggande solskyddsarbete - solskyddsﬁlm i fönstren ﬁnns på
alla utsatta platser. Detta ses över vid skyddsronden, om inte något rapporteras
tidigare.
❏ Åtgärder utomhus - markiser ﬁnns över utsatta fönster, solskydd för att barnen inte
ska utsättas för starkt solsken ﬁnns i form av persienner, rullgardiner och utomhus
ﬁnns stora parasoller som skapar skuggiga platser på skolgården.

8 HYGIEN OCH SMITTSKYDD
Rutiner Brunns skola 20200921
Ansvarig
❏ Den av personalen som upptäcker smittan informerar övriga på skolan. Varje
arbetslag åtgärdar enligt nedanstående riktlinjer.
Riktlinjer
❏ När ett barn insjuknar på skolan kontakta alltid förälder och be dem att komma och
hämta så fort som möjligt. Om möjligt se till att de andra barnen inte är i kontakt med
det sjuka barnet.
❏ Vid förkylningar och andra vanliga virus/bakterie - sjukdomar följ våra hygienrutiner,
tvätta händer före och efter måltider samt toalettbesök. Använd ﬂytande tvål.
Använd engångsnäsdukar/papper som sedan kastas. Den vuxne som hjälper barnet
att snyta sig tvättar sedan händerna.
❏ Vid barnsjukdomar, t ex vattkoppor, kikhosta, scharlakansfeber etc sätt upp anslag
med information till föräldrarna.
❏ Vid maginﬂuensa, vinterkräksjukan följ de hygienrutiner vi har. Desinﬁcera om något
barn kräkts eller haft diarré. Informera föräldrarna om att barnet ska vara hemma
minst 48 timmar efter att sjukdomstillståndet är över. Gör förälder uppmärksam på
det är önskvärt att friska syskon stannar hemma om sjukdomen ﬁnns i familjen. Efter
kontakt med kräkning eller diarré ska man alltid tvätta händerna med tvål och vatten
före desinfektion med handsprit. Det är kanske självklart, men vid just dessa virus
hjälper det inte enbart med handsprit.
❏ Om det kommer till kännedom att något barn drabbats av någon form av Hepatit eller
är HIV-positiv kontakta skolsköterskan för råd om hantering. Sjukt barn ska inte vistas
i köket.
Riskbedömning
❏ Kraftig spridning av sjukdom över lång tid.
Åtgärd
❏ Kontakta skolsköterskan för råd om hantering. Gå ut med skriftlig information till
varje familj om hur vi kan hjälpas åt för att förhindra fortsatt spridning.
Skolsköterska, Susanne Säter
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9

TVÄTT

Rutiner för tvätt ska ﬁnnas även om det ﬁnns ett anlitat externt tvätteri.
●

Rutin för tvätt: t.ex. sänglinne, handdukar, mattor, gardiner, madrass- och
kuddöverdrag, möbler, prydnadskuddar med mera. Rutinen ska åtminstone innehålla
förvaring av ren/smutsig tvätt, tvättemperatur, kontroll att ren tvätt är torr innan den
viks och läggs för förvaring

Här ﬁnns ännu ingen rutin utarbetad - den kommer att uppdateras januari 2021

10
●
●
●
●
●

KEMIKALIEHANTERING
Rutiner för hantering och förvaring
Kemikalieförteckning
Säkerhetsdatablad (fås av leverantören eller på internet)
Rutin för uppdatering av kemikalieförteckningen (hur och när detta ska ske)
Arbete enligt utbytesprincipen

Kemikalier
Arbetsuppgift

Ansvarig

1. Endast godkända kemikalier ska ﬁnnas och de förvaras enligt
föreskrift

Emilia

2. Varuinformationsblad för aktuella kemikalier ska ﬁnnas tillgängliga Emilia
3. Instruktioner och rutiner för att hantera kemikalier vid spill

Emilia

4. Instruktioner och rutiner för att hantera riskavfall

Emilia

Skyddsutrustning
Arbetsuppgift

Ansvarig

5. Ögonspolﬂaskor ska ﬁnnas i NO-salarna och de ska bytas vid behov Mia H
6. Första hjälpen material ska ﬁnns tillgängligt i varje NO-sal

Mia H

7. Pulversläckare samt brandﬁlt ﬁnns tillgängligt i varje NO-sal

Mia H

Ventilation
Arbetsuppgift

Ansvarig

8. Kontroll av dragskåp och kemikalieskåp en gång per år

Cecilia

9. Kontroll av brännare och gasslangar en gång per år

Cecilia

10. Kontroll av att gastuber förvaras i de ventilerade gasskåpen

Cecilia
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Regler och säkerhet
Arbetsuppgift

11. Skriftliga regler och hanteringsföreskrifter ska ﬁnnas tillgängliga

Ansvarig

Cecilia

12. Genomgång av säkerheten med elever i NO - salar inför varje läsår Cecilia
13. Att nyanställd personal informeras om gällande regler och
skyddsföreskrifter

Cecilia

Rutiner i NO - salarna vid laboration
❏ Läraren gör en riskbedömning av laboration som ska utföras.
❏ Läraren kontrollerar säkerhetsanordningar såsom nöddusch, ögondusch, dragskåp,
orange gaskranar, brandsläckare och brandﬁlt.
❏ Läraren förbereder lektionen genom att ta fram kemikalier ur det låsta
kemikalieskåpet. Laborationsförberedelsen sker i möjligaste mån direkt innan lektion
och materialet förvaras i det låsta preparationsrummet tills lektionen startar.
❏ Eleverna gör en planering inför sin laboration, enligt anvisningar från läraren där
också en tydlig riskbedömning ska ﬁnnas med.
❏ Eleverna uppmanas läsa varningssymboler på kemikalier och nogsamt läsa igenom
laborationsinstruktionerna samt planera sin laboration.
❏ Aktuell skyddsutrustning ska användas såsom förkläde och skyddsglasögon. Elever
med långt hår ska sätta upp det, allt brandfarligt material ska avlägsnas från
laborationsplatsen.
❏ Vid användning av gas så kontrolleras först att elevkranarna är stängda och sedan
låses huvudkranen för gasen upp i laborationssalen av läraren. Gaskranen låses i
slutet av lektionen.
❏ För laboration med gasolbrännare krävs att eleven har tagit sitt brännarkörkort.
❏ Vid laboration med hälsoskadliga ämnen används dragskåp.
❏ Efter laborationen kontrolleras alla gasreglage och huvudkranen låses, kemikalier
ställs tillbaka och låses in
❏ Preparationsrummen skall alltid hållas låsta utanför lektionstid och under lektionstid
ansvarar läraren för säkerheten. Elever skall ej uppehålla sig i preparationsrummet
utan lärares uppsyn och tillstånd.
Vid brandlarm;
❏ Undervisande lärare ser till att alla elever kommer ut ur NO-salen, eleverna går till
samlingsplats enligt brandrutiner.
❏ Undervisande lärare ser till att gasolen är avstängd och låser alla dörrar till NO-salen
samt till preparationsrummet.
❏ Undervisande lärare prickar av eleverna nere vid samlingsplatsen samt rapporterar
elevantal till brandsamordnaren och stannar kvar tillsammans med sina elever tills det
att brandsamordnaren ger klartecken
❏ Undervisande lärare fortsätter lektionen alternativt går tillbaka till NO-salen och
plockar undan efter lektionen.
Rutiner i NO - salarna vid laboration
Eleverna - alla elever förväntas kunna:
❏ Allmänna regler för vistelse i NO-salarna
❏ Hantera brännare enligt brännarkörkort
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❏ De olika varningssymbolerna som ﬁnns för olika kemikalier
Allmänna regler
Eleverna ska känna till placeringen och användningen av;
❏ Brandsläckare
❏ Brandﬁlt
❏ Nöddusch, ögondusch och handdusch
❏ Förbandslåda

❏ Följ alltid din lärarens anvisningar
❏ Gör aldrig egna experiment utan att du har fått lärarens tillstånd!
❏ Smaka aldrig! All förtäring av mat och godis är förbjuden i kemisalen på grund av
förgiftningsrisken
Innan elev börjar experimentera;
❏ Uppträd lugnt och gör experimenten försiktigt!
❏ Ta på dig skyddsförkläde och, vid speciella behov, skyddsglasögon. Bind upp långt
hår.
❏ Följ de speciella föreskrifter som ﬁnns i laborationsbeskrivningen eller som läraren
ger.
❏ Tänk igenom laborationen noga innan du börjar arbeta. Läs varningssymbolerna på
kemikalierna.
När eleven har experimenterat färdigt:
❏ Diska använda glaskärl. Ställ tillbaka övrigt material på plats i skåp eller backar.
❏ Gör rent på arbetsplatsen. Kontrollera att det inte ligger tändstickor, papper eller
liknande i vaskarna med vatten.
❏ Tvätta vid behov händerna med tvål och vatten innan du lämnar kemisalen.
❏ Innan användning av gasolbrännare ska alla elever utbildas för att kunna examineras
för ”brännarkörkortet”.
Användning av gasolbrännare

❏ Öppna kranen vid väggen genom att lyfta upp och vrida reglaget.
❏ Tänd en tändsticka och håll den brinnande i ena handen samtidigt som du öppnar
reglaget vid själva brännarfoten. Reglera gaslågan med reglaget på brännarfoten.
❏ Stäng av gasen genom att först stänga reglaget vid väggen, låt lågan brinna ut och
stäng sedan reglaget vid brännarfoten.

10.1

KEMIKALIEFÖRTECKNING

Alla kemiska produkter som är faroklassade ska ﬁnnas med: t.ex. desinfektionsmedel,
maskindiskmedel, rengöringsmedel, undervisningskemikalier, fotokemikalier, kemikalier som
används i träslöjd, vaktmästeri med mera. Även produkter som inte är faroklassade kan
förtecknas men det är inget lagkrav.
Kemikalieförteckning
Ansvariga
Revidering årligen, innan september månads utgång, av lokalvårdare, NO-lärare och
slöjdlärare. Biträdande rektor ser till att detta blir gjort.
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Riktlinjer:
Säkerhetsblad ska ﬁnnas på samtliga produkter som ﬁnns i förråden.
Städmaterial - säkerhetsbladen förvaras i pärm i städförrådet.
Övrigt
(färger, lim etc) - säkerhetsbladen förvaras i pärm i respektive förbrukningsmaterialsförråd.
Färger
❏ (för inredning eller ute) - säkerhetsbladen ﬁnns i pärm i vaktmästarens förråd. Vid
varje inköp ska det medfölja ett säkerhetsblad som förvaras enligt ovan.
❏ Kemikalier, färger, lim, medicin, tvål, lösningsmedel och dylikt ska alltid vara
innehållsmärkt. Vid de tillfällen det saknas märkning ska hanterande personal märka
upp så att det tydligt framgår vad förpackningen innehåller.
❏ Samtliga kemikalier ska förvaras högt upp eller i låsbart skåp/förråd. Endast absolut
nödvändiga kemikalier köps in och innan inköp kontrolleras om det ﬁnns alternativa
varor som är mer miljövänliga.
Riskbedömning:
Varje inköp dokumenteras. Inventering av förråden årligen, i oktober månad. Kontroll att det
ﬁnns varudeklarationsblad, utrensning av gammalt och sådant som ej används, samt kontroll
av hur det förvaras.
Kemikalieförteckning för NO - sal 1 & 2 Brunns skola 2020/2021
Listan hanteras av NO - lärarna och revideras varje år under vecka 44.
1. (översta hyllan)
Para nolja
Spolarvätska
Superglykol
Etanol röd
T-bränsle
T-gul
K-sprit
Tenol
Lacknafta
Bensin
Fotogen
Kaustiksoda
Målarsoda
Talkpulver
Karbamid
Aktivt kol
Kokt linolja
Natriumklorid
Fruktos
Sackaros
Laktos

2.
Agar
Metylenblått
Fenolftalin
Bromtymolblått
Borsyra
Vinsyra
Oxalsyra-2-hydrat
Smörsyra
Citronsyra-monohydrat
Stearinsyra
Ättiksyra
Myrsyra
Oljesyra
Salpetersyra
Fosforsyra
Saltsyra
Svavelsyra
Propionsyra
A-ﬁller

3.
Kalciumhydroxid
Natriumhydroxid
Aluminiumsulfat
Järnsulfat
Natriumtiosulfat
Natriumsulfat
Koldisulﬁd
Kopparsulfat-pentahydrat
Magnesiumsulfat
Anilin
Kalciumklorid
Zink klorid
Koppar klorid
Natriumklorid
Ammoniumklorid
Bariumklorid-2-hydrat
Strontiumklorid-Hexahydrat
Litiumklorid
Amoniaklösning
KopparIIoxid
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Potassium hexacyanoferrat
III
Kaliumhydroxid
Kaliumklorid
Kaliumkarbonat
Kaliumjodid
Natriumhydrogenkarbonat
4.
Propanol
Butanol
Isobutanol
Glyerol
Propanol
Metanol
Amylalkohol
Etylengykol
Kopparoxid
Zinkoxid
Järn (lll) oxid
Kaliumnitrat
Kalium (lll) nitrat
Silvernitrat
Ammoniumnitrat
Koppar (ll) nitrat
Kaliumpermanganat
Kaliumdikromat
Väteperoxid
Kaliumoxid
Kalciumoxid
KopparIIsulfat
Zinkoxid
pentanol
Petroleumeter
Ethylenglycol

5.
Bariumsulfat
Kalciumkarbonat
Natriumkarbonat
Tri-etanolomik
Schellak
Äggalbumin
Alunsulfat
Natriumcitrat
Kalciumkarbid
Aluminiumkarbid
Natrium
Kalcium
Röd fosfor
Jod (ren)
Bivax
Litium
Nikt (Lycopodium)
Borax
Zinkpulver
Kopparpulver
Svavel
Marmorbitar
Magnesiumband
Kaliumjodid
Järnpulver
Bu erlösning pH:4
Bu erlösning pH:7
Bu erlösning pH:9
Lycopodium

10.2 CHECKLISTA - KEMIKALIEHANTERING
•
•
•
•

Kemikalier förvaras i låsta skåp och oåtkomligt för barn
Flytande kemikalier förvaras så att ett uppsamlingskärl som rymmer hela behållarens
volym plus 10 % kan minimera riskerna för spill och att kemikalier når avloppet
Uppdatering av kemikalieförteckningen sker åtminstone en gång per år och vid inköp av
nya produkter
Vi ser till att säkerhetsdatablad ﬁnns för alla faroklassade produkter och att de är
aktuella
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•

Vi har kontrollerat om de produkter vi har går att ersätta mot en mindre skadlig produkt
– och bytt ut i så fall.

11 AVFALL
●
●

11.1

Källsortering: fraktioner, förvaring, ansvarig, borttransport, policy för minskad
avfallsmängd
Farligt avfall: förvaring, ansvar, borttransport, transportdokument och anmälan till
länsstyrelsen (om transport av farligt avfall görs själv, se mer på Länsstyrelsens
hemsida: www.lansstyrelsen.se)
PÅ JOURNAL FÖR HANTERING AV FARLIGT AVFALL

Exempel på farligt avfall är lysrör, lågenergilampor, elavfall, olja, lösningsmedelsavfall,
förbrukade fotokemikalier, kemikalier som används i kemiundervisningen, vissa färger mm.
Ansvarig:
Datum

Typ av farligt avfall

Anlitad transportör

Slutlig mottagare

Mängd

11.1.1
•
•
•
•

Checklista farligt avfall
Farligt avfall förvaras inlåst
Flytande farligt avfall ska förvaras innanför invallning så att det inte kan nå avloppet,
samma princip som för kemikalier
Avfallskärl är märkt med farligt avfall samt innehåll
Farligt avfall hämtas av transportör som har tillstånd från länsstyrelsen. Kontroll att
transportören har tillstånd/är anmäld görs inför varje transport (mer information om
reglerna ﬁnns på www.lansstyrelsen.se)
Ev. transportdokument från borttransport av farligt avfall sparas i minst 5 år

12 ALLERGIER, OLYCKOR OCH ANDRA TILLBUD
Brunns skola använder för rapportering och dokumentation - Ärendehanteringssystemet
(DF Respons). DF Respons är ett digitalt verktyg som används för att hantera ärenden, samt
i vissa fall även för att registrera ärenden.
● Synpunktshantering
● Avvikelserapportering Individ och arbetsliv
● Barnolycksfall
● Incidentrapportering
● Kränkande behandling av barn och elever
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13 TOBAK
Bakgrund
Enligt 2 § p.1 Tobakslagen (1993:581) är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för
barnomsorg, skolverksamhet, eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på
skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Detta innebär
att det är förbjudet för elever, personal, och övrig allmänhet att röka på skolgårdar
tillhörande grundskola eller gymnasieskola. Rökförbudet omfattar alla som vistas inom
skolområdet och gäller oavsett om skolverksamhet bedrivs eller inte, det vill säga även under
kvällstid och lovdagar. Det är kommunen som har tillsyn över att det inte röks på skolgårdar
enligt § 19a Tobakslagen (1993:581).
Policy
Skolan är medveten om att arbete med tobaksförebyggande insatser kommer elever och
personal till godo och efterlevnaden av tobakslagens bestämmelser ökar. Skolan arbetar
med varierande arbetssätt och sätter upp mål, genom att främja, förebygga och ﬁnna
åtgärder för att minska andelen elever som börjar använda tobak. Lagar, läroplaner och
övriga styrsystem öppnar för lösningar om hur det ämnesövergripande tobaksförebyggande
arbetet kan integreras i undervisningen. Målet är en rökfri skolgård och en tobaksfri skoltid
för elever, personal och besökare.
Skolans roll och uppdrag
Rektor skapar förutsättningar för rökfria skolgårdar och tobaksfri skoltid och ser till att alla
som arbetar i skolan verkar för ett kontinuerligt tobaksförebyggande arbete. Ett gemensamt
förhållningssätt ﬁnns där lärare och all annan skolpersonal är viktiga förebilder för eleverna
är goda förutsättningar för att lyckas med intentionerna.
Gemensamma regler och samsyn mellan alla elever, skolpersonal och föräldrar bidrar till en
hög efterlevnad av rökfria skolgårdar och skapar en möjlighet till en tobaksfri skola.
Skolpersonal agerar som överenskommet när en elev eller någon i skolpersonalen röker på
skolgården. Detta oavsett om rökningen eller snusningen förekommer på skolans område
eller någon annanstans under skoltiden.
Samverkan med elever och föräldrar
Skolpersonal, elever och föräldrar diskuterar vid läsåret början om vilka regler som ska ﬁnnas
och skapar en överenskommelse om hur de ska förhålla sig till och arbeta med reglerna på
skolan. Det innebär att stödja varandra genom medvetenhet och ansvar under skoltiden och
på vägen till och från skolan.
Samarbete med elevhälsan
Skolan har ett samarbete med elevhälsan diskuterar tobak diskuteras under hälsosamtalen.
Elever erbjuds tobaksavvänjning under hälsosamtalen.
Information och kommunikation
Skolan informerar elever, personal, föräldrar samt andra besökare om tobakslagens
bestämmelser för rökfria skolgårdar.
Vuxna på skolgården
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Personalen har uppsikt över hela skolgården, särskilt på de områden där man sett elever
röka. Vuxennärvaron utgör en central del av skolans förebyggande arbete mot tobaksbruk
och genom att vara där visar man att skolan tar sitt arbete med rökfria skolgårdar och
tobaksfri skoltid på allvar.
Sammanfattande handlingsplan i punktform
Åtgärdsplanen för rökfri skolgård ökar medvetenheten
Rektor och skolans personal är viktiga förebilder och har ett gemensamt synsätt att agera
Undervisningen är varierande och omfattar information och diskussion kring tobak, alkohol
och narkotika - framför allt i ämnena NO, SO och under mentorstid. Samverkan med
föräldrar genom föräldramöten. Hälsosamtal med elever
Vuxna med ett gemensamt förhållningssätt har dagligen uppsikt över skolgården
14

MYNDIGHETSDOKUMENTATION
●

Tidigare beslut, inspektionsrapporter med mera som meddelats från miljöenheten,
tidigare anmärkningar. För dokumentationen ansvarar Rektor, Vaktmästeriet runns
skola samt Värmdö Kommun.

15 UTOMHUSMILJÖN
Ansvarig: Vaktmästare och skyddsombud kontrollerar utomhusmiljön, årligen innan april
månads utgång. Kontrollen dokumenteras tillsammans med biträdande rektor som åtgärdar
eller informerar ansvariga om problemen. En besiktningsperson inspekterar varje vår
utomhusmiljön med tillhörande lekutrustning.
Riktlinjer
Kontrollen omfattar följande områden;
●
●
●
●
●
●

Tillgänglig yta, staket
Olycksfallsrisker för barnen
Översyn av fasta lekmaterial t.ex gungor, rutschbanor, klätterställningar etc.
Hygien i sandlådan
Buller från omgivningen
Luftföroreningar från omgivningen

Riskbedömning
Årlig kontroll enligt särskilda rutiner. Vid eventuella problem/risker görs
handlingsplan upp av biträdande rektor och åtgärdsansvarig.
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31. Kris och stödplan
Bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Brev till anhöriga
Samtal med klassen
Känslomässig första hjälp
Vanliga sorgereaktioner hos barn
Våldshandling av elev
Checklista - att tänka på vid hot

BRUNNS SKOLAS KRISGRUPP
Ledningsgrupp
Ulrika Görtz-Wetterlund, rektor
(ersättare Marie Holm, Bitr.rektor F-6
ersättare Eva Norell, Bitr.rektor 4-9
Ulrika Wedholm (från 1/12) , skolsköterska
Susanne Säter, skolsköterska
Anna Eklund, skolkurator

570 48401
570 48416
570 48418

070 - 4130400
073 - 9886733
073 - 9886735)
070 - 413 04 25
073 - 988 79 81
070 - 413 49 83

Administration/Informationsgrupp
(Charlotte Morin, skolassistent) Olena Ieromenko 570 48406 073-988 67 30
Lena Sköldås, skolsekreterare
570 48407 070-413 04 33
Stödgruppen
Jan-Åke Andersson, vaktmästare
070-4134984
Arbetslagsledare från aktuellt arbetslag
Viktiga telefonnummer:
Ambulans - brandkår - polis
Polis/anmälningar mm
Skärgårdsakuten, vårdcentral
Nacka sjukhus
Socialtjänsten kontorstid
Socialtjänsten efter kontorstid
Ingarö Församling
BUP
Psyk-jouren (barn)

112
114 14
08- 718 7390
vx 718 6000 601 5353
08- 570 482 50
08-570 307 20
08-574 10150
08-514 52800
08-718 73 37

Rutin
Rektor kallar krisgrupp:
Krisgruppen samlas omedelbart för att göra en bedömning av vad situationen avser:
● Kartläggning av vad som har hänt.
● Huvudmannen informeras.
● Konsekvenser för elever individuellt och i grupp, familjer och personal.
● Behov av stöd från kommunens krisgrupp, soc, polis, psykolog mm.
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●
●

Behovet av information, muntlig såväl som skriftlig samt till vilka målgrupper
informationen skall förmedlas.
Utarbetar en snabb aktivitetsplan samt ansvarsfördelning.

Rutin vid incidenter, tillbud och motsvarande som gäller barn
När saker händer såsom t ex bråk mellan barn, kroppsliga olyckor, skadegörelse eller
liknande skall föräldrarna informeras. Det som händer under skoltid informerar i första hand
klassläraren om. Det som händer under fritidstid informerar ansvarspedagogen på fritids
om. Grundprincipen är att vi informerar båda vårdnadshavarna om de är skilda och annan
överenskommelse inte är gjord skriftligen. Vid allvarligare händelser kan det vara mer
lämpligt att den personal som varit med vid tillbudet tar över informationsansvaret.
Klasslärare och ansvarspedagog på fritids samt rektor skall då informeras om detta. En
incidentrapport skall skrivas i DF-respons. Om de är fråga om kränkande behandling
behöver en anmälan göras i DF Respons och utredning, åtgärder m.m. dokumenteras där.
Vi olyckor och motsvarande skall i första hand skolsköterskan, telefon 070-413 04 25 eller
073-988 76 32 kontaktas. Om ytterligare behov av vård är nödvändig kontaktas ansvarig
lärare/fritidspersonal som kontaktar vårdnadshavare och ser till att någon följer med barnet
till vårdcentralen. Vid mycket allvarliga tillbud ring: 112. Vårdnadshavare skall omedelbart
kontaktas.
Generella riktlinjer
Massmedia
All kontakt med olika sorters media går enbart via rektor.
Polisanmälningar
Alla anmälningar som gäller skolan går via rektor.
När anmälningarna görs av enskild person ska rektor underrättas.
Dödsfall elev
Krisgrupp
Rektor sammankallar skolans krisgrupp, samt kontaktar kommunens krisgrupp. Krisgruppen
analyserar situationen, ﬁnns syskon eller anhöriga på skolan?
Är självmord dödsorsak är det viktigt att tänka igenom hur budskapet skall framföras.
Självmord väcker starka känslor om liv och död, livets mening, om skuld och skam. Rektor
underrättar klasslärare/mentor i klassen.
Info anhöriga
Rektor tar kontakt med hemmet. Vid dödsfall i skolan underrättas polisen. Vid dödsfall
utanför skolan inhämtas tillåtelse om vilken information som får föras vidare.
Info personal
Krisgruppen informerar först personalen i berört hus och sedan all personal, samt ev. info på
SchoolSoft eller via mail.
Info klassen
Den berörda klassen underrättas av klasslärare/mentor och någon annan av klassen känd
person som sedan under en stund håller klassen samlad. (se bilaga 2 ”samtal med klassen”)
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Info övriga klasser
Skolans övriga klasser underrättas av sina klasslärare/mentorer.
Info föräldrar
Rektor ansvarar för att samtliga föräldrar/vårdnadshavare i den drabbade klassen
underrättas samt kallar till föräldramöte, senast dagen efter. (se bil.1 ”Brev till föräldrar”)
Har dödsfallet inträ at på skolan inbjuder rektor till ett öppet föräldramöte för övriga
föräldrar på skolan.
Minnesstund
Minnesstund hålls i elevens klass/hus helst dagen efter meddelandet om dödsfallet.
Kontakta församlingens präst.
Rektor närvarar. Tala med de anhöriga om hur minnesstunden ska utformas och vad den ska
innehålla. Exempelvis:
Minnesord från rektor
Minnesord från församlingspräst
Några ord från klasslärare/mentor
Någon läser en dikt
Sång, musik
Minnesstund hålls även i övriga hus samtidigt. Arbetslagsledaren ansvarar för att
minnesstunden genomförs i övriga hus.
Minnesbord
Ett minnesbord med ljus, blommor och en kondoleansbok ordnas på expedition.
Minnesplats
Om dödsfallet skett på skolan ordnas en minnesplats utomhus där man kan tända ljus och
lägga ner blommor.
Flaggning
Flaggan hissas på halv stång först när alla på skolan är informerade om vad som inträ at.
Begravning
Rektor tillfrågar de anhöriga om de önskar låta klasskamrater/arbetskamrater delta i
begravningen.
Rektor/klassföreståndaren ser till att en skriftlig inbjudan formuleras och går ut till eleverna.
Rektor beslutar om blommor till begravningen. På begravningsdagen hissas ﬂaggan på halv
stång.
Dödsfall personal
Krisgrupp
● Rektor sammankallar skolans krisgrupp.
● Krisgruppen analyserar situationen, ﬁnns anhöriga på skolan?
● Är självmord dödsorsak är det viktigt att tänka igenom hur budskapet skall framföras.
Självmord väcker starka känslor om liv och död, livets mening, om skuld och skam.
● Rektor/biträdande rektor kontaktar kommunens personalavdelning 08 570 474 80
● Rektor underrättar klasslärare/mentor i klassen.
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Info anhöriga
Rektor tar kontakt med anhöriga. Vid dödsfall i skolan underrättas polisen. Vid dödsfall
utanför skolan inhämtas tillåtelse om vilken information som får föras vidare.
Info personal
Krisgruppen informerar först personalen i berört hus och sedan all personal, samt ev
information på SchoolSoft . Personalen inbjuds till samling efter skoldagens slut.
Info klassen
Den berörda klassen underrättas. Om det är klasslärare/mentor som avlidit ska klassen
samlas av några andra av klassen kända personer som sedan under en stund håller klassen
samlad. (se bilaga 2 ”Samtal med klassen”)
Övrig personal
Krisgruppen går runt och underrättar all personal, samt lägger in information på SchoolSoft.
Personalen inbjuds till samling efter skoldagens slut.
Info övriga
Skolans övriga klasser underrättas av sina klassföreståndare/klasser mentorer
Info föräldrar
Rektor ansvarar för att samtliga föräldrar/vårdnadshavare i den drabbade klassen
underrättas samt kallar till föräldramöte, senast dagen efter. (se bilaga 1 ”Brev till föräldrar”)
Minnesstund
Minnesstund hålls i lärares/personalens klass/hus helst dagen efter meddelandet om
dödsfallet. Kontakta församlingens präst. Rektor närvarar. Tala med de anhöriga om hur
minnesstunden ska utformas och vad den ska innehålla.
Exempelvis:
● Minnesord från rektor
● Minnesord från församlingspräst
● Några ord från klasslärare/mentor
● Någon läser en dikt
● Sång, musik
Minnesstund hålls även i övriga hus samtidigt. Arbetslagsledaren ansvarar för att
minnesstunden genomförs i övriga hus.
Minnesbord
Ett minnesbord med ljus, blommor och en kondoleansbok ordnas på expedition.
Vid allvarliga olyckor
(som berör personal och elever på skolan)
Krisgrupp
Rektor sammankallar skolans krisgrupp och beslutar om vidare åtgärder. Rektor låter
läraren/lärarna ansvara för registrering av och omsorg om elever som varit vittne till olyckan.

137

Info personal
Rektor sammankallar personalgruppen i berört hus för information om olyckans art.
Krisgruppen informerar övriga hus. Meddelande skickas även ut på mail.
Info elever
Klasslärare/mentor samlar respektive klass och informerar om vad som hänt.
Klasslärare/mentor tar upp närvaro och noterar hur eleverna mår. Uppgifterna lämnas till
krisgruppen. Expeditionen lämnar anmäld sjukfrånvaro till krisgruppen
Info föräldrar
Föräldrar som kommer till skolan hänvisas till expeditionen. Krisgruppen utser personer som
tar hand om föräldrarna. Vid behov kontaktas församlingens präst. Krisgruppen gör en
bedömning om det ska hållas ett öppet föräldramöte. Ibland kan det vara bra att bjuda in
polisen eller andra personer som kan ge elever, personal och föräldrarna direkt information.
Övrigt
Var noga med att kontrollera anledningen till elevers frånvaro närmaste dagarna efter
olyckan.
Vid elevs försvinnande
Krisgruppen
Rektor sammankallar krisgruppen och klasslärare/mentor snarast efter beskedet om
försvinnandet.
Kontaktperson
En kontaktperson utses för samarbete med familj och polis samt de sociala myndigheterna.
Kontaktpersonen är sedan den som ansvarar för information till berörd personal. Försök att
undvika ryktesspridning och spekulationer genom att lämna adekvat information till såväl
personal som elever.
Info klassen
Ge så konkret information som möjligt.
OBS! SEKRETESSEN!!
Ta reda på vilken information man har laglig rätt att ge.
Information i skolan kan bara ges efter anhörigas medgivande.
Vid personals försvinnande
Krisgruppen
Rektor sammankallar krisgruppen och ledningsgruppen snarast efter beskedet om
försvinnandet
Kontaktperson
En kontaktperson utses för samarbete med familj och polis samt de sociala myndigheterna.
Kontaktpersonen är sedan den som ansvarar för information till berörd personal. Försök att
undvika ryktesspridning och spekulationer genom att lämna adekvat information till såväl
personal som elever.
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Info till klassen
Ge så konkret information som möjligt.
OBS! SEKRETESSEN!!
Ta reda på vilken information man har laglig rätt att ge.
Information i skolan kan bara ges efter anhörigas medgivande.
Våld
Om du blir vittne till en våldshandling:
- Stanna kvar och be någon hämta en vuxen person
- Försök att prata de inblandade till rätta
- Sära på de inblandade, om det går utan risk för egen skada.
Uppföljning av våld
- Krisgrupp och klasslärare underrättas
- Skyddsombud underrättas
- Berörd personal och krisgruppen gör en bedömning av omfattningen av händelsen.
- Krisgruppen bedömer vilka åtgärder som ska sättas in.
- Förälder/vårdnadshavare underrättas.
- Skadeblankett ifylls om skada uppstått.
- Samtal med eleverna (se bilaga 5)
Hot
Muntligt eller skriftligt
Uppföljning av hot
● Krisgrupp och klasslärare/mentor underrättas.
● Skyddsombud underrättas
● Berörd personal och krisgruppen gör en bedömning om allvaret i hotet.
● Föräldrar/vårdnadshavare underrättas.
● Skadeblankett ifylls om skada uppstått
Bombhot/allvarliga hot, per telefon, mot skolan
● Rektor kontaktar polisen
● Om du tagit emot ett hot, fyll i ”checklista vid hot” (bilaga 6)
● Följ polisens rekommendationer.
Därmed har rektor överlämnat ärendet till polisen.
Ev. Utrymning genomförs på samma sätt som vid brand och annan fara.
Följande bör aktualiseras:
● Utrymningsplan
● Uppsamlingsplatser
● Klasslärare/mentorer samlar sina respektive klasser, kontrollerar närvaron
● Föräldrar/vårdnadshavare underrättas.
Uppföljning
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I alla former av kriser är uppföljningsarbetet mycket viktigt. Både barn och vuxna behöver
stöd och hjälp. Skolans krisgrupp och elevvårdsteam är viktiga personer i
uppföljningsarbetet. Ibland är det bra att ta hjälp från kommunens krisgrupp, psykolog eller
församlingens präst, personer som kan se det hela från ett ”utifrån perspektiv”.
Om en elev förolyckats kan det vara betydelsefullt för klassen att elevens plats står tom en
tid. Det kan också vara andra konkreta ting som påminner om eleven som kan tas tillvara.
Att ha samtal där man sätter ord på tankar och känslor i relation till det som hänt har stor
betydelse, även framöver. (se bilaga ”samtal med klassen”)
Det är också viktigt med kollegialt stöd och hjälp. Vi vuxna måste också få prata av oss.
Har någon skadats svårt och ligger på sjukhus eller vårdas hemma håller klasslärare/mentor
eller annan utsedd kontaktperson kontakt med sjukhus/hemmet.
Inrymningsplan vid allvarliga hot mot elever och medarbetare som innebär fara
● Försök inte att tala hotfulla personer tillrätta!
● Varje medarbetare ska direkt försöka få bort eleverna från hotet och låsa in sig med
eleverna i lämplig lokal och omedelbart ringa 112 till polisen och kontakta
skolledningen.
● Medarbetarna ska stanna kvar med eleverna inlåsta fram till polisen agerat, sökt
igenom skolan och klarerat att det är okej att komma ut.
Vid grova våldshandlingar mot elever och medarbetare
● Gå inte in och försök att stoppa våldsamma personer om det är fara för liv!
● Varje medarbetare ska direkt försöka få bort eleverna från hotet/våldet och låsa in
sig med eleverna i lämplig lokal och omedelbart ringa 112 till polisen och även
kontakta skolledningen.
● Medarbetarna ska stanna kvar med eleverna inlåsta fram till polisen agerat, sökt
igenom skolan och klarerat att det är okej att komma ut.
Vad händer sedan?
Rektor och krishanteringsgruppen samarbetar efter en sådan händelse med Polisen och
Värmdö kommuns krisberedskap runt vilka åtgärder som ska igångsättas för krisbearbetning
gällande elever, medarbetare och vårdnadshavare.
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Bilaga 1
Idag har vi mottagit det tragiska beskedet att ........ har avlidit.
Han/hon gick i klass........
Vi har berättat detta för hans/hennes klasskamrater.
Klasskamraterna, de lärare och övrig personal som ﬁnns i klassen känner stor sorg och
saknad. Vi har idag ägnat mycket tid åt att tala om hur ......... var som person och vad vi
främst kommer att minnas honom/henne för.
....... är i våra tankar och vi kommer under den närmaste tiden att tala ofta om honom/henne.
Det är viktigt att alla får möjlighet att uttrycka vad man känner om man önskar detta.
Du/ni är välkomna till föräldramöte imorgon kväll kl. 18.00 i klassrummet.
Om du /ni vill prata med någon av oss på skolan går det bra att nå oss på nedanstående
telefonnummer.
Ingarö den ..........
Rektor
...................................................
(Ulrika Görtz Wetterlund)
Telefon................................
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Bilaga 2
Samtal med klassen
Vid samtal med klassen, när något svårt inträ at, ﬁnns det några saker man speciellt bör
tänka på:
●

Det är viktigt att man inte är ensam vid samtalet. Man ska vara minst två personer
som leder samtalet, varav en person är känd för eleverna.

●

Man bör i förväg bestämma samtalsregler:
- allt som sägs under samtalet stannar i rummet, förs inte vidare till dem som inte
närvarat
- alla olika reaktioner är tillåtna
- ingen är tvingad att yttra sig
- var och en skall tala för sig och få prata till punkt

●

Berätta så konkret som möjligt om det som inträ at

●

Ge eleverna gott om tid och möjlighet att prata om sina känslor och tankar.

●

Samla avslutningsvis ihop intrycken och rekommendera eleverna att samtala med
föräldrar och kamrater.

●

Förbered eleverna på att de kan komma att reagera på olika sätt och att detta är
fullständigt normalt.

●

Erbjud dig att ﬁnnas till hands när så behövs.

●

Var under en tid observant på olika reaktioner hos eleverna.
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Bilaga 3
Känslomässig första hjälp
1.
Tillrättalägg klimatet runt den hjälpbehövande så gott det går:
- Omsorg
- Värme
- Lugn
- Trygghet
- Förståelse
- Accepterande
2.

Ge saklig information
- Vad har hänt och när?
- Familjen – vad har hänt med den?
- Redogör, så gott du kan, för vad som ska ske
- Var beredd på chockreaktioner

3.

Låt informationen vara kort, precis och taktfull.

4.

Ge dig tid att:
- Lyssna
- Lugna
- Trösta
- Verkliggöra det overkliga

5.

Låt personen tala om händelsen.

6.

Undvik tomma fraser (det kunde varit värre... etc)

7.

Lova inte för mycket. Ta inte över utan låt de drabbade göra så mycket de själva
kan. Främja aktivitet istället för passivitet.

8.

Varsam beröring lugnar.

9.

Skydda mot ytterligare stress genom att försöka hålla massmedia och nyﬁkna
åskådare på avstånd. De drabbade bör besparas ﬂer starka intryck.
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Bilaga 4
Vanliga sorgereaktioner hos barn
Sorgereaktioner kan se olika ut beroende på barnets ålder, vilket släktskap eller relation
barnet hade till den döde, vilket stöd barnet får från sin omgivning. Barn ser annorlunda på
döden, just för att de är barn, men de sörjer lika länge som en vuxen.
Här är ett försök till sammanställning av olika sorgereaktioner hos barn och vilka symptom
de kan visa då de sörjer.
Ångest
Rädd att vara ensam
Rädd för mörker
Rädd att bli sjuk
Mardrömmar, sömnsvårigheter
Förnekelser
Barn har olika förklaringar för hemska saker som hänt, särskilt då de är små. De kan t ex säga
att ”pappa har åkt till USA” då fader i själva verket avlidit. Dessa förnekanden kan förhindra
att barnets sorgbearbetning kommer igång.
Skuld, självförebråelser, skam
Barnet kan t ex skämmas för att de inte talat om för den döde hur mycket de tyckt om
denne.
Särskilt svåra skuldkänslor kan uppträda då en förälder begått självmord, barnet kan då inte
få någon förklaring till det inträ ade. Det kan vara svårt att få hjälp av den kvarvarande
föräldern eller andra släktingar, eftersom dessa har fullt upp att själva bearbeta sina egna
skuldkänslor.
Social tillbakadragenhet
Barnet vill t ex inte vara med på rasten eller trä a kamrater på fritiden.
Tristess, depression, längtan, saknad och vrede
Barnet kan känna sig övergivet, ensamt och längta efter en gemenskap, som inte längre kan
uppfyllas. Dessa känslor kan omvandlas till vrede. Det kan t o m vara så att vreden riktas mot
en allvarligt sjuk eller döende förälder, medan denne fortfarande är i livet.
Barnet blir hjälp om man låter det uttrycka sin vrede och klä sina ord, samtidigt som man
bejakar barnets känslor.
Uppmärksamhetskrävande beteende
Barnet kan bli hyperaktiv i skolan och ständigt pocka på lärarens uppmärksamhet.
Skolsvårigheter
Som kan yttra sig i passivitet eller svårigheter att koncentrera sig.
Psykosomatiska symtom
Som t ex magont, sängvätning, huvudvärk.
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Bilaga 5
Våldshandling av elev
Vad gör du som tar hand om klassen?
Om eleverna inte är direkt berörda så har du en normal lektion. Var dock lyhörd för om vissa
elever verkar ”frånvarande”, onormalt oroliga eller dylikt. Då bryter du lektionen och ni pratar
om det som hänt.
Om eleverna är direkt berörda så tänk på att vissa eller ﬂera av eleverna kan vara chockade.
En del kan också vara mycket upprörda och arga. En form av masshysteri kan råda där
eleverna jagar upp varandra.
Försök hålla klassen samlad. Om någon eller några elever gråter, be andra elever att sitta
tillsammans med dem, ”men låt dem gråta”.
En normal lektion kan i detta läge vara omöjlig att ha. Eleverna behöver få ur sig sina känslor.
Ett förslag kan vara att de sitter i små grupper om 2-4 elever och berättar lågmält för
varandra hur de själva kände vid den akuta attacken och hur de känner nu. Påminn om att
känslor handlar om ilska, förtvivlan, rädsla, sorg, osv.
Föreslå att en i taget berättar och att de går runt i gruppen.
Undvik absolut diskussion i hela klassen eller i stora grupper.
Du bör också själv undvika att gå i svaromål eller in i diskussionen.
Vad gör du som tar hand om eleven?
Först och främst bör han/hon skiljas från klassen.
Man bör inte heller låta honom/henne söka upp klasskamrater eller andra kamrater.
Han/Hon mår troligen så dåligt att han inte just då klarar av normal kamratkontakt utan att
tala kränkande och förnedrande om den utsatte läraren/eleven. Kamraterna riskerar i så fall
att också dras med i hans/hennes destruktiva attityd.
Eleven är troligen också något chockad eller starkt uppjagad.
Du bör inte lämna honom/henne ensam eller förlora honom/henne ur sikte.
I början bör du inte gå nära honom/henne – han/hon kan vara så desperat och uppjagad att
han/hon kan börja slåss.
Håll dig i närheten och försök närma dig försiktigt. Föreslå vänligt ”Kan vi prata lite?
Kan vi sätta oss här i...?”
Leta upp ett ledigt rum.
Din roll är just då att vara neutral, trygg, vuxen. Denna attityd är viktig av många skäl, bl a för
att han/hon ska slippa gå med taggarna utåt. Har du rätt attityd så kan man ganska snart ha
ett behandlingssamtal med eleven. Detta blir svårt om han/hon är försvarsinställd med
taggarna utåt.
Eventuella frågor från dig:
”Hur känns det?”, ”Är du ledsen?” Vill han/hon då gråta så låt honom/henne göra det.
”Har du lust att berätta vad som hände?” Du är enbart lyssnare! Inga förmaningar eller dylikt!
Din uppgift är att få honom/henne mindre uppjagad. Behandling och utredning kommer
senare.
Texten ur ”Vuxna stöttar varandra” av Karl Ljungström

145

Checklista – att tänka på vid hot
●

Vid behov av akut hjälp ring 112. Uppge vem du är, vilket telefonnummer du ringer
från, platsen för hotet, vad hotet gäller, ev. skador och omfattning. Om det inte är
akut, ring polisen på tel.nr. 11414.

●

Vid skyddsbehov – få den drabbade i omedelbar trygghet, ge första hjälpen.

●

Vid behov av akut vård – ring 112.

●

Informera internt och externt. Beskriv hotsituationen.

●

Dokumentera händelse – incidentrapportering, tid, plats, orsak, åtgärder, etc.
Anmälan till polismyndighet.

●

Bedöm hotet/skadorna – konsekvenser om hotet genomförs.

●

Hotbildsbedömning görs av ansvariga på arbetsplatsen i samverkan med
polismyndigheten och ev. övriga myndigheter.

●

Vidta skyddsåtgärder för den drabbade och eventuellt dennes familj t.ex. telefon,
post, besök, bevakning och säkerhetsskyddsåtgärder på arbetsplats och i bostad.

●

Kontakta berörda för åtgärder – krisgrupp, polis, sjukvården, företagshälsovården.

●

Planera för att minimera risken för nya hot och skaderisker.

●

Planera för stödåtgärder för drabbade.

●

Planera för hantering av media.

Checklista vid hot/bombhot
Datum; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lyssna noggrant. Var lugn och vänlig. Avbryt inte. Starta om möjligt inspelning och spårning
av samtalet, försök ställa följande frågor:
När ska hotet genomföras?............................................................................................................
När ska bomben explodera?..........................................................................................................
Var ﬁnns bomben eller hotet?.......................................................................................................
Mot vem/vad riktas hotet?............................................................................................................
Vilken typ av bomb eller hot, utseende?......................................................................................
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Varför har den skickats ut?..........................................................................................................
Vad heter ni eller vad representerar ni?.......................................................................................
Verkar den uppringande känna till våra lokaler och/eller personer? …………………….
Hur lät hotet exakt?......................................................................................................................
Personens identitet;
□ Man

□ Kvinna

□ Pojke

Personens röst;
□ Högljudd
□ Mörk

□ Sluddrig
□ Tystlåten/svag

□ Ljus
□ Mjuk/behaglig

Personens tal;
□ Snabbt
□ Distinkt
□ Stammande

□ Långsamt
□ Verkar förvrängt
□ Läspande

□ Välvårdat
□ Svordomar
□ Övrigt: vad?.......................................

Personens dialekt;
□ Lokal dialekt
□ Utländsk brytning (språk)

□ Övrigt?...........................................

Personens attityd;
□ Lugn

□ Upphetsad

Bakgrundsljud;
□ Oväsen från maskiner
□ Musik

□ Gatutraﬁk
□ Röster

□ Flicka

□ Annat………………………………

□ Annat………………………………

Kontakta polis tel.nr 11414 – SOS alarm 112
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32. Timplan Värmdö Kommuns skolor 2020/2021

33. Kommunikationsplan för läsåret
Aktiviteter som löper på fasta tider över läsåret;
Ledningsgrupp måndagar 15.00 - 17.00 - plats för mötet kan variera
Trygghetsteamet måndagar 15.10 - 16.30
Elev Hälso Möte (EHM) tisdagar 12.30 - 15.00
Arbetslagsmöte Bryggan, Fyren & Piren tisdagar 15.30 - 16.55
Arbetslagsmöte Holmen tisdagar 09.40 - 10.50
Arbetslagsmöte Kobben tisdagar 08.10 - 09.30
Arbetslagsmöte Skäret tisdagar 12.55 - 14.15
Resultatuppfyllelsekonferens (RUK) rektor bokar med arbsbetslagen varje termin
Arbetsplatsträ ar (APT) utlagda under terminen 2-3 gånger/termin i olika forum,
lärarkonferens, stabsmöte och fritidsmöte
Möte med Fritidsansvarig torsdagar 11.30 - 12.30
Stabsmöte fredagar varannan jämn vecka 10.00 - 10.45
Fritidsmöte fredagar 09.15 - 10.45
Lärarkonferens onsdagar 15.00 - 16.45, minst en gång i månaden med info och ﬁka
Övriga aktiviteter ﬁnns i Brunns skolas Intrakalendarium
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