Analys av Olympens trivselenkäter 2020/2021
(för elever och vårdnadshavare)
Analys elever
Vi kan konstatera att de flesta klasser upplever rasten som en trevlig paus i skoldagen. Några elever
upplever att rasten är för kort och önskar ett större inflytande när det kommer till val av park.
De flesta klasser upplever även att klassrumsklimatet är bra. Den största utmaningen är fortsatt att
få bukt med elevernas känsla av otrygghet kring toaletter och omklädningsrum. Efter att ha läst
igenom samtliga klassers enkäter kan vi dessvärre konstatera att förra terminens utmaning kring
toaletter och omklädningsrum kvarstår.
Vi ser dock en god potential till förbättring inför vårtermin då det sker en del förändringar på fritids
just nu som förhoppningsvis medför ännu tydligare riktlinjer för vad som gäller för vuxna, för att
öka tryggheten hos eleverna i en redan utsatt miljö.
Analys vårdnadshavare
De flesta vårdnadshavare uppger att deras barn känner sig trygga i skolan och att de stimuleras till
lärande. Majoriteten svarade att deras barns läxor är tydliga och att de upplever att barnen får vara
med och påverka skolarbetet. De flesta uppgav att de läser veckobrevet och tar del av den infon som
står där. Det var dock inte lika många som uppgav att de tog del av sitt barns utveckling under
terminens gång med hjälp av ämnesmatriserna. Några uppgav att de inte tycker att skolan är bra på
att hantera kränkande beteende mellan eleverna eller att personalen har ett bra bemötande. På frågan
om de var nöjda med sitt barns skolmiljö var svaren blandade mellan ”stämmer ganska bra” och
”stämmer ganska dåligt”.
Åtgärder elever
-en pedagog ska vara inne i omklädningsrummet hela tiden.
-samtliga elever ska vara ombytta innan de börjar lämna omklädningsrummet.
-Införa "Jakten på stjärntoaletten" där åk6 slumpmässigt besöker en klasstoalett om dagen. Efter ett
visst antal stjärnor får tillhörande klass en belöning. Se instruktioner nedan och bifogad affisch.
Åtgärder vårdnadshavare
-Hänvisa i veckobrevet när man uppdaterar ämnesmatriserna
-Jobba mer aktivt i schoolsoft och för in elevernas provresultat för att locka föräldrarna dit
-Antal svarande bland vårdnadshavare till mellanstadieelever var lågt. Till nästa enkät får ansvariga
lärare för mellanstadiet ligga på mer för att få in fler svar.
Jakten på stjärntoaletten
Varje dag kommer två representanter från Alektrona (åk6) slumpmässigt att besöka en klasstoalett.
De kommer undersöka om klassen uppfyllt kriterierna som står på dörren för en ren toalett
(trygghetsteamets checklista).
Om klassen uppfyllt checklistan får klassen en guldstjärna. Har de inte fått en stjärna så berättar de
vad de måste tänka på hädanefter för att få en stjärna nästa gång.
När en klass samlat ihop tre stjärnor får de en belöning beståendes av en rastaktivitetspåse.
Affuscgerna kommer att sättas upp i varje klassrum och allmänna utrymmen.
Vid protokollet: Johanna Jarquemada och Helena Wåhlin (Trygghetsteamet)

