Syfte och uppdragsbeskrivning Trygghetskompisar
Syfte
Vi har trygghetskompisar för att involvera alla elever i arbetet med trygghet och likabehandling.
Syftet med detta är att du som elev ska förstå att du har ett ansvar för den gemensamma tryggheten
på skolan och att du ska kunna agera utifrån det ansvaret. Som trygghetskompis är du med och tar
ansvar för det som står i Likabehandlingsplanen. Det som står i Likabehandlingsplanen bygger på
de svar som kom fram i trygghetsenkäten som alla elever på skolan gjort under vårterminen.
Det övergripande syftet är att du, liksom alla andra elever ska få en möjlighet att växa som
medmänniska och lära dig mer om hur ditt agerande påverkar din omgivning.
Vad ska en trygghetskompis göra?
På träffen med trygghetsgruppen så träffar du och två till från klassen elever från alla klasser på ditt
stadium. Där samtalar ni lite allmänt om läget i skolan, och ni får sedan göra en övning/uppgift som
trygghetsgruppen har planerat.
Du som går på låg- eller mellanstadiet kommer få vara med och leda en aktivitet i klassen och blir
på så sätt en viktig del i den gemensamma förståelsen för vad trygghetsskapande är. Ni som
trygghetskompisar ska få stöd av den lärare/mentor som håller i lektionen när ni genomför
uppdraget i klassen.
Du som går på högstadiet kommer att tillsammans med de vuxna från trygghetsgruppen planera
innehåll och genomförande av en lektion kring trygghetsarbetet. Det är sedan lärarna som genomför
lektionen i klasserna.
Till nästa trygghetskompisträff utser klassläraren/mentorn tre nya elever i klassen. Tanken är alltså
att du som elev går på en träff, gör ditt uppdrag i klassen (låg- och mellan) eller planerar med
trygghetsgruppen (hög) och sedan går uppdraget över till tre nya elever som återför information om
hur uppdraget i klassen gick till trygghetsgruppen. De får i sin tur ett nytt uppdrag.
Under en två-årsperiod kommer alla elever att få vara trygghetskompisar och träffa
Trygghetsgruppens vuxenrepresentanter samt vara med och planera och genomföra ett uppdrag.
Vi vuxna som ingår i Trygghetsgruppen är:
På lågstadiet: Lina, Anna S, Gunilla S, Cicki
På mellanstadiet: Gunilla F, Martin W
På högstadiet: Joanna, Micke
På Särskolan: Olga
Från elevhälsoteamet: Kristina Z, Lehna och Anna Karin
Hör gärna av er om ni har några frågor!
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