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Vår vision i bildningsförvaltningen
Bildningsförvaltningens vision är "Ett gott liv".
Bildningsnämndens löften!
*Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas
*Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet utifrån dina förutsättningar av professionella
och engagerade medarbetare
*Vi lovar att informationen är tydlig och lättillgänglig
*Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och en meningsfull fritid

Vår vision i Saltviks förskola
Alla barnen på Saltviks förskola ska möta engagerade vuxna som på olika sätt bidrar till
måluppfyllelse för varje elev enligt läroplanen". Alla på Saltviks förskola ska utvecklas och känna
trygghet, värme, glädje samt respekt för den de är. Vi når målet genom att arbeta förebyggande
och främjande enligt likabehandlingsplanen samt att vi vid misstanke om kränkande behandling
skyndsamt utreder, dokumenterar och följer upp.

Planen gäller från
2020-10-30

Planen gäller till
2021-08-31

Läsår
2020-2021

Barnens delaktighet
I förskolan samtalar barn och pedagoger dagligen om trivsel och trygghet då pedagogerna finns nära
och ser olika dilemman, tankar eller funderingar som uppstår i vardagen. När det gäller yngre barn
så hjälper pedagogerna barnen att sätta ord på händelser. Det som blir aktualiserat används i de
planerade värdegrundsamtalen. Vi lyssnar på och värdesätter barnens tankar i utformningen av den
dagliga verksamheten.
I vår kartläggning besvarar de äldre barnen trivselenkäten och utifrån vad enkätsvaren visar sker sedan
förbättringsarbete.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Vid höstterminens föräldramöte gör personalen vårdnadshavarna delaktiga i likabehandlingsplanen
och informerar om hur man arbetar med den i verksamheten. Utvecklingssamtalen är även en viktig
arena för delaktighet. Vårdnadshavare bjuds in till föräldraråd där de har möjlighet att lyfta
frågeställningar som känns aktuella. Föräldrarna bjuds även in att delta i verksamheten för att se hur
vardagen på förskolan fungerar och för att de ska få en insyn gällande likabehandlingsarbetet.
Vårdnadshavare har också alltid möjlighet att kontakta de som jobbar I förskolan och lyfta frågor
eller ge förslag kring likabehandlinsplanens innehåll.

Personalens delaktighet
All personal på förskolan har ett stort ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och till goda
relationer både med andra i personalen, barn samt med vårdnadshavare. All personal ska ta
del av likabehandlingsplanen och handla utifrån den. All personal har ett ansvar för att
kompetensutveckling sker kring det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet på
förskolan. Pedagogerna är delaktiga i framtagandet av aktuella mål.
Specialpedagogen tillsammans med personalen ansvarar för att de äldre barnen besvarar
trivselenkäterna. Utifrån vad enkätsvaren visar sker sedan ett förbättringsarbete.
Beträffande de yngre barnen uppmärksammar personalen var och med vad barnen leker och
deras samspel. Det är även viktigt att ta tillvara det som föräldrarna förmedlar i vardagen
och att det som sker i vardagen ligger till grund för pedagogernas planering i verksamheten.
Pedagogerna tar tillvara på händelser i vardagen och bygger upp arbetet utefter den
kartläggningen.

Förankring av planen
Planen förankras hos pedagogerna via rektor vid inledningen av terminen samt under
året genom träffar med kollegialt lärande. Pedagogerna förankrar planen hos barnen
tidigt på höstterminen i en anpassad version och föräldrarna tar del av planen på
föräldramöte, föräldraråd och den finns alltid tillgänglig i tamburen. Den fastslagna
planen finns sedan på Oskarshamns kommuns hemsida. Alla arbetar kontinuerligt varje
dag med hur vi är mot varandra för att skapa normen i verksamheten.

Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Vi har gemensamt utvärderat föregående års plan för diskriminering och kränkande behandling på
Saltviks förskola. Detta skedde I oktober.
Föräldrarnas och de anställdas synpunkter på förskolans likabehandlingsarbete fångades upp i den
årliga trivsel- och kvalitetsenkäten. För de yngsta barnen har personalens och föräldrarnas
iakttagelser legat till grund för utvärderingen.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Rektor
Pedagoger
Föräldrar
Barn

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Under året har vi jobbat för att barngruppen ska känna trygghet. På våra avdelningar har vi jobbat med
allas lika värde enligt barnkonvestionen på olika sätt.
Vi har bemött barnen på individnivå och gruppnivå och anpassat verksamheten och gjort åtgärder då
det krävts en insats.
Vi drabbades av en pandemi med restriktioner om nya förhållningsätt som gjort att vi har fått anpassa
verksamheten och tänka om och göra det bästa för situationen för alla berörda.

Årets plan ska utvärderas senast
2021-08-31

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Utvärdering sker genom samtal i personalgruppen, vid föräldramöten samt via elevenkäter till de
äldre barnen. Föräldrarnas och de anställdas synpunkter på förskolans likabehandlingsarbete fångas
upp i den årliga trivsel- och kvalitetsenkäten. För de yngsta barnen är det personalens och
föräldrarnas iakttagelser som ligger till grund för utvärderingen.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Åsa Björk rektor
Delaktiga i utvärdering av årets plan:
Pedagoger på Saltviks förskola
Föräldrar
Barn

Främjande insatser
Namn
Främjande förhållningssätt

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Ett främjande förhållningssätt i syfte att motverka all form av diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling är viktig. Det främjande arbetet är en beskrivning av bl.a. hur förskolan är
organiserad och vilka insatser som alltid finns i verksamheten, i syfte att aktivt arbeta med
värdegrunden. För att se den röda tråden i förskolans främjande arbete redovisas detta på olika
nivåer.

Insats
På organisationsnivå nivå:
Det främjande arbetet utgår från skollagen och läroplanen. Rektor träffar varje arbetslag en
gång per termin för att lyfta barngruppen och pedagogernas arbete med gruppen. I förskolan
finns en specialpedagog vars uppgift är att fungera som bollplank samt att handleda personalen
inom specialpedagogiska fältet. Vid dessa tillfällen förs samtal om varje enskilt barn i relation till
barngruppen samt hur det pedagogiska arbetet i verksamheten kan utvecklas. Personalen är
ansvarig för att barnen har ett inflytande i förskolan.

På gruppnivå:
- Ständig fokus och medvetet arbete så att varje barn inkluderas i gruppgemenskapen
- Vi arbetar ständigt med att vara närvarande pedagoger under hela dagen och har en medveten
strategi kring tillvägagångssätt då konflikter mellan barnen uppstår. Vi vuxna i förskolan är
förebilder för barn och föräldrar. Det är i den pedagogiska vardagen som olika värderingar och
attityder förmedlas.
- ”Värdegrundsmaterial” används vid olika tillfällen, innehållet används för att synliggöra allas lika
värde och föra samtal med barnen kring detta.
- Endast inbjudningar som gäller alla I gruppen får delas ut på förskolan.
- En tydlig struktur utarbetas för att skapa trygghet och trivsel I syfte att främja allas välmående.
- Vi har en öppen dialog med föräldrar och är lyhörda för föräldrars idéer och förslag.

- Vi arbetar aktivt för att ge flickor och pojkar lika stort inflytande och utrrymme I verksamheten
(genusperspektiv).
- Vid inskolning informerar vi om likabehandlingsplanen.
- Angående modersmålsstöd skickas en blankett till berörda föräldrar.

På individnivå:
Alla barn på vår förskola ska känna sig delaktiga, trygga och betydelsefulla. De ska känna sig
välkomna och att de är en tillgång i gruppen och efterlängtade av pedagoger och kompisar. Vi vill
hjälpa barnen att utveckla självständighet och tilltro till den egna förmågan, detta görs genom att
uppmuntra och berömma barnen så att de respekterar andra. Den fria leken är viktig och i den tränas
det sociala samspelet med andra barn. Vi vuxna finns närvarande och härvarande, redo att vägleda
och stötta den som behöver. Det kan handla om att se om det ”ensamma” barnet valt att vara själv
en stund eller om det behöver hjälp in i leken. Vi tror på att den dagliga föräldrakontakten lägger en
god grund och skapar ett förtroende mellan barn, föräldrar och pedagoger. För att lyckas med detta
arbetar vi pedagoger med uppdraget och har olika forum där vi lyfter dilemman utifrån
värdegrunden som normer, etik, moral, barnsyn, attityder och demokrati. Detta gör att vi
regelbundet arbetar med att utvärdera våra metoder.

Ansvarig
Rektor och pedagoger.

Datum när det ska vara klart
2021-08-31

Kartläggning
Kartläggningsmetoder
För att få vetskap om det finns diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på
förskolorna måste personalen vara lyhörd, närvarande, reflektera i arbetslag och göra åtgärd
direkt och vid behov prata med föräldrar.

Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur barn och föräldrar har involverats i
kartläggningen
Barnens medverkan i kartläggningsarbetet:
I förskolan samtalar barn och pedagoger dagligen om trivsel och trygghet då pedagogerna finns
nära och ser olika dilemman, tankar eller funderingar som uppstår i vardagen. När det gäller yngre
barn så hjälper pedagogerna barnen att sätta ord på händelser. De som blir aktualiserat används i
de planerade värdegrundsamtalen. De större barnen besvarar trivselenkäten. Utifrån vad
enkätsvaren visar och vad personalen har uppmärksammat sker sedan förbättringsarbete.
Beträffande de yngre barnen uppmärksammar pedagogerna barnens lekar och samspel.

Föräldrarnas delaktighet i kartläggningsarbetet:
Vid höstterminens föräldramöte gör personalen föräldrarna delaktiga i likabehandlingsplanen
och hur man arbetar med den i verksamheten. Utvecklingssamtalen är även en viktig arena för
delaktighet. Föräldrar bjuds in till föräldraråd där de har möjlighet att lyfta frågeställningar som
känns aktuella. Föräldrarna bjuds även in att delta i verksamheten för att se hur vardagen på
förskolan fungerar och för att de ska få en insyn gällande likabehandling. Vårdnadshavare har
också alltid möjlighet att kontakta de som jobbar I förskolan och lyfta frågor eller ge förslag kring
likabehandlinsplanens innehåll.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Specialpedagogen tillsammans med personalen ansvarar för att de äldre barnen besvarar

trivselenkäterna. Utifrån vad enkätsvaren visar och vad personalen uppmärksammat sker sedan
förbättringsarbete. Beträffande de yngre barnen uppmärksammar personalen var och med vad
barnen leker och deras samspel. Det är även viktigt att ta tillvara det som föräldrarna förmedlar i
vardagen och framför allt det som sker i vardagen ligger till grund för pedagogernas planering i
verksamheten. Pedagogerna tar tillvara på händelser i vardagen och bygger upp arbetet utefter
den kartläggningen.

Förebyggande åtgärder
Namn
Saltviks förskola

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Vi uppdaterar likabehandlingsplanen och hittar metoder som gör barnen delaktiga i detta arbete. I
förskolan vill vi ha aktiva barn som vill vara med och påverka vår förskola och dess innehåll och på
sikt delta i samhällslivet.

Åtgärd
Ett ständigt pågående arbete med värdegrunden tillsammans med barn och personal. Vi
uppdaterar likabehandlingsplanen och hittar metoder som gör barnen delaktiga i detta arbete.
Alla pedagoger arbetar utefter de riktlinjer och den läroplan som styr förskolan.

En förutsättning för detta är att barnet:
- Blir lyssnat på men också har skyldighet att lyssna på andra
- Får tid på sig
- Får ansvar
- Möts med förtroende för sin kompetens

Som personal ska jag arbeta för att:
- Jag är medveten om att barn liksom vuxna har rätt att bli bemötta med respekt
- Jag är medveten om att barn har olika lätt att hävda sin vilja och uttrycka sin uppfattning
- Jag ger barnet tid att reflektera kring sina tankar och åsikter
- Vår miljö är sådan att barnet kan ta för sig av det material som är synligt och lättillgängligt och
göra egna val mellan olika aktiviteter.

Ansvarig
Rektor och pedagoger

Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under hela året.

Rutiner för akuta situationer
Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på förskolan.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Vi arbetar mycket medvetet med att
vara närvarande pedagoger under hela dagen och har en medveten strategi kring tillvägagångssätt då
konflikter uppstår mellan barnen.
Vi har ett öppet klimat mellan pedagogerna där vi snabbt tar upp förhållningssätt med varandra då någon
situation uppstår som behöver diskuteras, så att vi har samma förhållningssätt.
Samt BHT träffar en gång per termin där pedagoger, specialpedagog och förskolechef tittar på vad som
händer i verksamheten.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till:
Rektor Åsa Björk 0491-76 49 20
Verksamhetschef Ulrika Mellblom 0491-76 49 01
Bildnings förvaltningschef Lotta Lindgren 76 49 86
Avdelning Snäckan 0491-764597
Avdelning Vågen 0491-764941

Rutin för anmälan till huvudmannen om kränkande
behandling, diskriminering, sexuella trakasserier
och/eller trakasserier gällande barn eller elev i
bildningsnämndens verksamhetsområde
Dessa rutiner syftar till att klargöra hur anmälan från rektor till
huvudmannen ska göras vid misstanke om utsatthet.
Bakgrund och definitioner

Enligt 6 kap skollagen (2010:800) ansvarar huvudmannen (kommunen) för att personalen fullgör
de skyldigheter som anges i detta kapitel, när de handlar i tjänsten eller inom ramen för
uppdraget.
• § 6 Målinriktat arbete
• § 7 Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling
• § 8 Plan mot kränkande behandling
• § 9 Förbud mot kränkande behandling
• § 10 skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling
I förvaltningschefens, verksamhetschefernas, rektorernas och förskolechefernas uppdrag ingår att
säkerställa att ovanstående sker. Enligt 6 kap 10 § skollagen är en lärare, förskollärare eller
annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för
trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till
förskolechef eller rektor. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till
huvudmannen. Om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella
trakasserier på ett sätt som avses i diskrimineringslagen, gäller samma anmälningsskyldighet.
Anmälningsskyldigheten gäller oavsett vem som utför den kränkande handlingen. Anmälan till
förskolechef/rektor ska göras skyndsamt det vill säga i nära anslutning till händelsen.
Anmälan från förskolechef/rektor till huvudmannen ska göras skyndsamt, det vill säga i nära
anslutning till att man fått kännedom om anmälan. Förfarandet med anmälan till huvudmannen
får inte försena enhetens arbete i det enskilda ärendet. Utredningsskyldigheten infaller så fort
kännedom finns om att det har förekommit kränkningar eller att något barn eller någon elev
känner sig kränkt. Detta innebär att det i anmälan ska finnas med en beskrivning av händelsen
och vilka åtgärder som har vidtagits/planerats.
Fastställd av bildningsnämnden 2015-05-05, § 53

Anmälningsskyldigheten omfattar alla händelser där ett barn eller en elev upplever sig ha blivit
utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten.
Skollagens definition av kränkande behandling är ”ett uppträdande som utan att vara
diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet”.
Kränkande behandling innefattar mobbning, sexuella trakasserier och trakasserier.

Rutin för anmälan till huvudmannen
1. Lärare, förskollärare eller annan personal (gäller alla förvaltningar) som får kännedom om att ett
barn eller en elev utsatts för eller anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten, ska omedelbart anmäla detta till rektor och huvudman. En anmälan kan även
komma från vårdnadshavare.
2. Anmälan till rektor och huvudman sker genom en digital anmälan via Anmälan kränkande
behandling, Draftit. Verksamhetschefen, som enligt punkt 4:4 i bildningsnämndens
delegationsordning företräder huvudmannen, får information direkt när anmälan är upprättad via
mail från systemet.
3. Rektorn får två val, antingen ska händelsen snabbutredas eller ska en grundligare utredning
göras.
4. Rektor beslutar att en snabbutredning görs. Ibland kan en enkel utredning av skolans
medarbetare vara tillräckligt när det framgår att händelsen är bagatellartad, enligt proposition
2005/2006:38 s.141. När rektor bedömer händelsen som bagatellartad och det inte finns fler
händelser som berör samma barn/elev avslutas ärendet. Huvudmannen godkänner utredningen
och utredningen bedöms då avklarad. Dokumentationen sparas i 10 år.
5. Rektor beslutar att ärendet ska utredas. Rektor ger den personal som ska utreda händelsen i
uppdrag att biträda rektor i ärendet. Rektor informerar verksamhetschefen löpande om
händelseutvecklingen i ärendet fram tills dess att ärendet avslutas. När ärendet är utrett godkänner
rektorn utredningen. Verksamhetschefen godkänner å huvudmannens vägnar utredningen som då
bedöms avklarad.
6. Vid presidieberedningar informeras bildningsnämnden löpande om anmäld utsatthet. Till
nämndens sammanträden anmäls antal ärenden i Draftit.
Fastställd av bildningsnämnden 2015-05-05, § 53 Senast reviderad av bildningsnämnden 2020-0610,§ 43

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av
andra barn
Förskolerektor ansvarar för att dokumentation upprättas samt sparas enligt gällande direktiv.
1. Förskolerektor utser två personer ur personalgruppen som samtalar och dokumenterar med barnet
som upplever sig kränkt så snart som möjligt.
2. Utifrån samtalets resultat tas kontakt med den eller de som påstås kränka och ett samtal hålls.
- Vad har hänt? Låt alla vara med och berätta. Var tydlig med din inställning till att behandla andra
illa, men moralisera inte.
- Hur kan man göra istället?
3. I samtalet får barnet redogöra/berätta genom att rita och berätta i form av sociala berättelser.
4. Personalen informerar föräldrar/vårdnadshavare om händelsen och samtalet.
5. Uppföljningssamtal med alla inblandade hålls efter 2-3 veckor med syfte att säkerhet ställa att
kränkningen har upphört.
6. Om kränkningen är av allvarligare art, inte upphör och förskolans personal misstänker att andra
problem föreligger ska en anmälan till socialtjänsten göras enligt socialtjänstlagen 12 kap.1§.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av
personal
Arbetsgång om barn utsätts för direkt diskriminering och kränkande behandling av personal. Om
ett barn, förälder eller någon av förskolans personal upplever att ett eller flera barn direkt
diskriminerar eller kränks av anställda på skolan skall förskolerektor omedelbart informeras.
1. Förskolerektor håller samtal och dokumenterar med det eller de barn som upplever sig kränkta av
personal.
2. Utifrån samtalets resultat tas kontakt med den eller de som påstås kränka och ett samtal hålls och
dokumenteras.
3. I samtalet får den enskilde ansvaret genom att svara på frågan "Hur ska du göra för att få stopp på
det här?". Här krävs konkreta svar som mynnar ut i en överenskommelse.
4. Fråga vad han eller hon ska säga till sina kollegor och berätta samtidigt att du ska informera övrig
personal om vad som skett.
5. Uppföljningssamtal med alla inblandade hålls efter ca 2-3 veckor med syfte att säkerställa att
kränkningarna har upphört.
6. Relevanta åtgärder sätts in för att säkerställa att kränkning inte återupprättas. Detta är viktigt
eftersom barnet som upplever sig kränkt är i en ytterst utsatt situation då barnet är i
beroendeställning till den vuxne. Exempel på sådana åtgärder kan vara att dela på barnet och den
vuxne genom att placera dem i olika grupper. I allvarligare fall, om den vuxne missköter sitt ansvar,
kan det handla om disciplinåtgärd i form av skriftlig varning alternativt omplacering.

Arbetsgång om barn eller en barngrupp utsätts för
indirekt diskriminering på enheten
Om ett barn, förälder eller någon av skolans personal upplever att ett barn eller en barngrupp indirekt
diskrimineras pga att förskolan tillämpar en bestämmelse som verkar vara neutral men som i praktiken
missgynnar ett barn eller barngrupp utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna skall
förskolerektor omedelbart informeras.
1. Förskolerektor träffar barnet eller barngruppen som känner sig diskriminerade på förskolan
och startar en dialog om den upplevda diskrimineringen.
- Hur har den uppstått?
- Hur och när upplevs det att den sker?
- Vad ska göras för att få stopp på den?
- Mötet dokumenteras
2. Förskolerektor kontaktar barnets/barnens föräldrar/vårdnadshavare och informerar om mötet
och det som framkommit och beskriver den tänkta arbetsgången. Tid för kontakt med
föräldrar/vårdnadshavare dokumenteras.
3. Förskolerektor tillsammans med förskolepersonal analyserar den upplevda händelsen och
diskuterar möjliga lösningar, samtalen dokumenteras.
4. Förskolerektor samtalar nu med barnet eller den barngrupp som känner sig diskriminerade.
Samtalet fokuseras på möjliga lösningar och målsättningen med mötet är att hitta lösningar som är
bestående och förhindra liknande händelser i framtiden, mötet dokumenteras.
5. Förskolerektor beslutar efter utredning och samtal med berörda att vidtaga åtgärder som det
finns behov av med syfte att få stopp på diskrimineringen.

Rutiner för uppföljning
Vid anmält ärende är arbetsgången följande;
a) Förskolerektor sammankallar relevant personal och bildar ett team .
b) Ärendet föredras.
c) Teamet träffar/kontaktar anmälaren vid behov.
d) Avdelningspersonalen informeras samt ger en kompletterande bild och lämnar över den
dokumentation som finns i ärendet.
e) Teamet träffar den som är kränkt.
f) Teamet träffar den/de som kränker.
g) Teamet kontaktar de inblandades vårdnadshavare.
h) Teamet träffar bägge parter tillsammans. Den kränkte avgör om mötet äger rum.
i) Samtliga vårdnadshavare kontaktas. Träffas vid behov där vårdnadshavarna avgör om mötet ska
äga rum.
j) Information
k) Ärendet dokumenteras och lämnas till förskolechefen, dokumentet förvaras i arkivet.
l) Uppföljningssamtal efter 2-3 veckor.
m) Relevanta åtgärder sätts in för att säkerställa att kränkningen ej fortsätter.
"Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och
sjukvården, annan rättpsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är
skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som
kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd." Socialtjänstlagen 14 kap.1§

TRYGGHET OCH TRIVSELENKÄT/BARN
RINGA IN DET ALTERNATIV SOM DU TYCKER PASSAR BÄST IN PÅ VAD DU TYCKER
Avdelning/grupp:_____
1. Tycker du om att vara på ..... avd namn........? Ja Vet inte Nej
2. Har du kompisar att vara med på ..... avd namn........?
Ja Vet inte Nej
3. Är du ibland rädd för något ?
Ja Vet inte Nej
För vad är du rädd?
..........................................................................................................................................................................
.......
..........................................................................................................................................................................
.......
..........................................................................................................................................................................
.......
..........................................................................................................................................................................
.......
..........................................................................................................................................................................
....... ........................................................................................................................
5 Om du är ledsen på ..... avd namn......finns det då någon att prata med?
Ja Vet inte Nej
6 Finns det någon på ..... avd namn...... som du tycker är ensam?
Ja Vet inte Nej
7 Får du hjälp av vuxna när du behöver det?
Ja Vet inte Nej

