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Sammilsdalskolan F-9

1



Föregående minnesanteckningar
• Ledningen

– Infomentor
– Rastaktiviteter 
– Gamla gymnastiksalen (duschar)

• Politiken
– Skolskjutsreglementet 
– Rapport som månatligen går ut gällande lägesbild i 

kommunen. 
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Lägesbildsinsamling

Leksands kommun- sociala risker mars 2019
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Information om nuläget rektor

• Arbetsmiljöarbetet

• Mycket vikarier

• Rekryteringar HT 2019,  (ca 20 st.)

• Elevenkät (nov 18 & mars 19)
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Elevenkät

Nov 2018 417 svar

Mar 2019 411 svar

• Arbete i process för att bryta ned på stadier 
för att planera in rätt åtgärder för respektive 
stadie.

• Kommunen går även ut med en enkät 
baserad på skolverkets frågor.
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HT 2018 
● Håller helt med 49,4%
● Håller med ganska mycket 40,0%
● Håller med lite   9,8%
● Håller inte alls med   2,4%  



7



8

HT 2018 
● Håller helt med 59,2%
● Håller med ganska mycket 24,9%
● Håller med lite  12,5%
● Håller inte alls med   6,5%  

Verksamhetsplan.

Målbild, 90% av eleverna ska finnas 

inom staplarna:

Gul (30%)

Grön (60%)
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HT 2018 
● Håller helt med 31,7%
● Håller med ganska mycket 40,8%
● Håller med lite  25,2%
● Håller inte alls med   7,2%  

Verksamhetsplan.

Målbild, 80% av eleverna ska finnas 

inom staplarna:

Gul (40%)

Grön (40%)
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Verksamhetsplan.

Målbild, 70% av eleverna ska finnas 

inom staplarna:

Gul (30%)

Grön (40%)
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HT 2018 
● Håller helt med 16,1%
● Håller med ganska mycket 52,3%
● Håller med lite 30,9%
● Håller inte alls med   7,7%  

Verksamhetsplan.

Målbild, 75% av eleverna ska finnas 

inom staplarna:

Gul (50%)

Grön (25%)
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• Inkomna föräldrafrågor
– Trygghetsteamet
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• Trygghetsteamet går in i ärenden för klasser i både F – 6 och 7 – 9.

• 3 – 5 lärare per termin ingår i trygghetsteamet inklusive kurator och rektorer plus en 
cafépersonal 7 – 9. 

• Föräldrar kallas in i olika grad beroende på allvaret i händelsen.

• Arbetssättet som teamet bygger sitt jobb på ett upplägg sedan ett flertal år tillbaka som de 
flesta kommuner går efter och det är främst elevbaserat. 

• Föräldrarna till de utsatta får information snabbare än ”förövarnas” föräldrar. 

• Man utreder konflikterna på själva skolan och i ett första skede är det lärarna som är 
konfliktlösare.

• När något hänt av svårare karaktär kliver trygghetsteamet in.

•  Lärare ska få vara lärare och fokusera på det dagliga arbetet. 

• Rektor aktiverar trygghetsteamet när de anser att det uppstått en mobbningssituation där 
det har signalerats från mentorer att det är alltför omfattande att hantera på mentorsnivå, 
eller om en allvarlig kränkning skett. De lärare som ingår i trygghetsteamet behöver täckas 
upp av vikarier och det är rektor som tar beslut om när detta bör ske.

• SOC & Familjeteamet

• De flesta  elevinsatser kan inte informeras av sekretesskäl annat än vid medgivande
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Verksamhetsplan/mål/budget

• Sparkrav för 2019, påverkar läsåret 19/20
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Arbetsmiljö

• Skyddsrond genomförd och arbete i process
–  ca 80 punkter är nu 24 aktiva punkter

• Ytterligare staket vid grundsärskolan

• Skadegörelse i Leksandshallen
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Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare?

• Till ledningsgruppen

• Till politikerna

• Till övriga tjänstemän i kommunen
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• Övriga frågor

• Nästa möte: hösten 2019 
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