Friendsprogrammet (3 år)
Friends utbildningar och arbetsmaterial utgår från skollagen, diskrimineringslagen samt skolans
läroplaner. Utbildningarna syftar till att ge kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra
och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde. Innehållet i utbildningarna baseras på
omfattande forskning om hur skolan effektivt kan förhindra mobbning, men också på Friends
mångåriga erfarenhet av trygghetsarbete. Genom att utbilda hela skolan i arbetet mot kränkningar,
trakasserier och diskriminering når ni tillsammans målet med en trygg och jämlik skola.
Friends utbildningar i skolan innefattar såväl analys som förebyggande och främjande arbete. Därmed
kan ni utifrån era behov avgöra vad som passar er skola bäst. De olika utbildningsstegen bygger på
varandra, och varje steg sträcker sig över flera år.

Analysera
Kartläggningsenkät
Webbaserade nivåanpassade enkäter som fylls i av samtliga elever och all personal.
Resultatet visar trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier,
otrygga platser samt elevers och personals upplevelse av likabehandlingsarbetet.
Elevträff (åk 3-6, åk 7-9, gymnasiet) 2h
Elevträffen vänder sig till elevrepresentanter på skolan. Under en gemensam workshop
fördjupar vi oss i svaren från kartläggningen. Tillsammans med eleverna analyserar vi
orsakerna till resultaten samt utvecklar förslag på åtgärder för skolan (max 15 elever/grupp).
Skolledarträff 2-2,5h
Vi går igenom skolans kartläggningsresultat tillsammans med skolledning och lägger upp en
strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på skolan utifrån kartläggningen och elevträffen.

Förebygg
Personalutbildning 3h
Personalutbildningen vänder sig till all personal på skolan. Vi ger kunskap och verktyg för att
förstå förekomsten av kränkningar samt arbetar med att ta fram konkreta åtgärder utifrån
skolans kartläggningsresultat och elevernas fördjupande analyser.
Tema år 1: Gemensamt förhållningssätt. En struktur för kontinuerliga åtgärder utifrån skolans
behov.
Tema år 2: Skolkultur och normkritik. Verktyg för en inkluderande skolkultur.
Tema år 3: En framgångsrik skola. Effektiva insatser som utgångspunkt för uppföljning och
utveckling.
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Främja
Mentorsutbildning – metoder för undervisande personal (åk F-6, åk 7-9, gymnasiet) 3h
Mentorsutbildningen vänder sig till mentorer/undervisande personal. Utbildningen innehåller
praktiska övningar från Friends Temabok som sedan kan göras med eleverna inom ramen
för ett övergripande trygghetsarbete. Utbildningen bygger på att prova och diskutera olika
sätt att arbeta med värdegrundsfrågor i klassrummet (max 30 deltagare/grupp).
Tema år 1: Likabehandling i praktiken. Praktiska verktyg för att arbeta främjande i
elevgrupper.
Tema år 2: Att levandegöra värdegrunden. Utveckla konkreta ställningstaganden i
vardagssituationer.
Tema år 3: Integrera värdegrunden i vardagen. Förhållningssätt för en trygg och jämlik skola.
Trygghetsteamsträff 1h
Överlämning till nyckelpersoner/trygghetsteam. Här har ni möjlighet att diskutera utifrån tre
områden: 1) arbetet med elevrepresentanter, 2) det systematiska kvalitetsarbetet på skolan,
3) er likabehandlingsplan.

Arbetsmaterial
Temaböcker, arbetsmaterial för arbetslagsträffar
De nivåanpassade temaböckerna är Friends metodmaterial för arbete i klasserna.
Arbetslagsträffarna är färdigplanerade diskussionsunderlag för att använda i arbetslagen.

Pris
Från 35 000 kr/år exkl. moms

Kontakt
Tel
Mail
Webb

0771-77 11 77
bokning@friends.se
www.friends.se
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