TRYGGHETSTEAMET PÅ VÄXJÖ
ISLAMISKA SKOLA
Trygghetsteam nedan kallad TT
Trygghetsteamet består av en huvudansvarig/sammankallande lärare, kurator, representant
från F-klass samt personal från båda arbetslagen på skolan. Totalt är det fem personer i
teamet.
Målsättning
Trygghetsteamets ska arbeta med elevvård genom planerade arbetsmöten, samt
förebyggande arbete. TT träffas varje tisdag under läsåret för att kartlägga, upptäcka och
följa upp våra elevers sociala situation på skolan. Trygghetsteamet kontaktas alltid vid alla
former av misstänkt mobbning.
Åtgärder för måluppfyllelse
För att arbetet genererar bättre resultat är det viktigt att skapa rutiner för: förebyggande
arbete, arbetsgång vid misstanke om mobbning, uppföljning, handlingsplan mfl.
Förebyggande arbete
■ Vid varje läsår-start arbetar samtliga på skolan med skolans värdegrund.
■ Stödjarverksamhet på skolan genom att utse exempelvis en elev ifrån varje klass 3-6
till skolvän. Den gruppen av elever har som en uppgift att vara uppmärksamma på
vad som händer på olika delar av skolan som tex i klassrummet, under rasterna ute,
men framför allt att vara en bra kompis gentemot andra elever på skolan.
■ Skolvännen träffas regelbundet. På mötena deltar en eller flera från TT för
avstämning.
■ Skolvännen gruppen kan skapa och planera kamratövningar som indirekt stärker både
gruppen och individer.
■ Faddergrupper: Föräldrarådet på skolan är också som en bollplank i förebyggande
syfte.
Arbetsgång vid misstanke om mobbning av ett barn eller en elev:
■ Vid misstanke om mobbning kontaktas trygghetsteamet direkt.
■ TT bestämmer vem som ska utreda ärendet.
■ TT tar ansvar för att ytterligare bakgrundsinformation samlas in.
■ TT för samtal med berörda parter, enskilt eller i grupp.
■ TT informerar föräldrar till berörda elever.
■ TT följer upp inom 2 veckor med alla inblandade.
■ TT informerar all berörd personal när ärendet är avslutat.
■ TT/mentor/klasslärare informerar vårdnadshavare till alla berörda parter när ärendet
är avslutat.
Uppföljning/utvärdering
■ TT utvärderar arbetet tillsammans med berörda lärare.
■ När anmälningar/ärenden aslutas görs en sammanställning av TT kring antalet
ärenden och dess resultat.
■ TT avser att göra trivselenkäter under slutet av höstterminen.
Förbättring av handlingsplan
TT håller arbetsgången levande och omarbetar vid behov. På så sätt tillhandahåller skolan en
förbättrad handlingsplan till stöd för verksamheten.

