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Inledning 
Till grund för skolans trygghetsarbete ligger FN:s barnkonvention, Skollagen, Diskrimineringslagen 

och Klockarbergsskolans Likabehandlingsplan. Skolan ska vara en plats fri från diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling. En trygg tillvaro är en förutsättning för att lära och utvecklas 

och systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. Arbetet ska vara långsiktigt och såväl personal, 

elever som vårdnadshavare ska vara engagerade. 

 

Klockarbergsskolans Trygghetsteam består av kurator, skolcoach samt en representant ifrån varje 

arbetslag. 

 

Trygghetsteamet går under ledordet TJENA. trygghet, jämlikhet, empati, närvaro och ansvar.  

 
Trygghet 
Jämlikhet 
Empati 
Närvaro 
Ansvar 
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Trygghetsteamets främjande arbete 
Alla elever ska känna sig trygga och må bra i skolan. Eleverna ska känna varandra och kunna arbeta 

bra tillsammans i klassen. De ska känna arbetsglädje och delaktighet. Eleverna ska ha kontaktytor 

även utanför den egna klassen och kunna möta och arbeta med unga och vuxna, som de inte redan 

känner. De vuxna i skolan ska möta och arbeta med elever som de inte själva undervisar eller inte 

redan känner. 

 

Träffar 

Trygghetsteamet träffas regelbundet en gång i månaden samt extra vid behov för att se över vilka 

främjande insatser som är aktuella just nu och vart det finns behov för stöttande arbete, samtal eller 

liknande. 

 

Värdegrundsdagar 

Värdegrundsarbete ska genomsyra elevernas hela skolgång. Vi lägger extra fokus på detta arbete på 

våra värdegrundsdagar. På värdegrundsdagarna lär vi oss om värderingar och samtalar kring vår 

gemensamma värdegrund och vilka regler som gäller. Vi kommer överens om hur vi ska ha det i våra 

klasser för att alla ska må bra, utvecklas och lyckas i sina studier. Trygghetsteamet finns med för att 

stötta, planera och genomföra gruppstärkande aktiviteter. 

 

Elevråd 

Skolkuratorn och skolcoachen finns med på elevrådsmöten för att fånga upp frågor som rör elevernas 

trygghet. 

 

Trygghetsenkät 

Varje termin gör eleverna en individuell trivselenkät i samband med utvecklingssamtalet. Denna 

utvärderas först i respektive arbetslag, där representant från Trygghetsteamet sedan tar det vidare för 

vidare analys och utvecklingsåtgärder. Detta för att skapa en samsyn över hela Klockarbergsskolan där 

elevernas trygghet är i fokus. 
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Trygghetsteamets ärendegång 
 

• Trygghetsteamet får ett ärende som anmälts av till exempel klasslärare/mentor, annan 

personal, elev eller vårdnadshavare. Trygghetsteamets postfack öppnas varje dag och 

beroende på ärendet så kontaktar kurator/skolcoach berörda direkt. 

• Trygghetsteamet diskuterar ärendet och avgör om det är ett ärende som ska öppnas i teamet 

och avgör sedan vilka som tar sig an ärendet. 

• Trygghetsteamet förbereder klasslärare/mentor på att ett möte med berörda elever kommer att 

ske och berättar kortfattat om ärendet ifall klasslärare/mentor ej är insatt. 

• Efter första och sista samtalet så ringer klasslärare/mentor hem och informerar 

vårdnadshavaren om att samtal med Trygghetsteamet påbörjats/avslutats. Trygghetsteamet kan 

också kontakta vårdnadshavare, i samråd med klasslärare/mentor. 

• Vidare åtgärder kan vara att fortsätta samtal med elever/klasser, stötta övrig personal i arbetet, 

workshops och övningar i klasser. 
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Kontakta oss 
Känner du dig otrygg i skolans miljö är du alltid välkommen att kontakta oss eller lyfta din oro med 

din klasslärare/mentor. 

Känner du som vårdnadshavare att ditt barn känner sig otrygg eller inte trivs i skolan kontakta oss 

direkt. Första steget kan vara att kontakta klasslärare/mentor.  

Klockarbergsskolan arbetar ständigt med förbättring kring elevernas trygghet i skolan. Tveka därför 

inte att söka hjälp/stöd hos den person i skolan som du känner förtroende för. 

 

Kontaktuppgifter till oss i trygghetsteamet: 

Mikael Nilsson, kurator 

tel: 0222-515676 

mikael.nilsson@skinnskatteberg.se,  

Ingrid Örfelth-Kraft, skolcoach 

tel: 0222-51 57 39 

ingrid.orfelth-kraft@skinnskatteberg.se 

Michaela Sjöstrand, skolcoach/biträdande rektor 

tel: 0222-515712 

michaela.sjostrand@skinnskatteberg.se 

Frida Jakobsson, F–3 

frida.jakobsson@skinnskatteberg.se 

Sofia Larsson-Österback, 4–6 

sofia.larsson@skinnskatteberg.se 

Roger Ingvarsson, 7–9 

roger.ingvarsson@skinnskatteberg.se 

Zara Haapala, 7–9 

zara.haapala@skinnskatteberg.se 

Emil Åhlén, Fritidshemmet 

emil.ahlen@skinnskatteberg.se  
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