Vara Vänner
Granåsskolan ska vara en plats där man träffar vänner - både barn och
vuxna. Skolan är till för alla och ska ge alla barn en god utbildning. Alla
elever ska känna sig trygga på vår skola. De ska kunna gå till skolan med
glädje och känna att de duger och blir sedda. På vår skola ska ingen elev
bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för annan kränkande behandling.
Vi ska tillsammans skapa ett gott klimat. Viktigt är allas lika värde i en trygg,
positiv och harmonisk arbetsmiljö. Tillsammans med Er föräldrar kan vi
arbeta för ett bra klimat bland barn och ungdomar. Vårt arbete ”Vara
vänner” är en del i denna strävan.
Personalen på Granåsskolan
•

Om elev använder kränkande uttryck, ordval, attityd eller hot ska
alltid elevens vårdnadshavare och vårdnadshavare till den som blivit
utsatt meddelas samma dag.

•

När misstanke om återkommande kränkningar finns agerar skolans
handledningsgrupp utifrån gällande handlingsplan.
(se plan mot diskriminering och kränkande behandling)

•

Skolans elevråd har del i arbetet där de på olika sätt uppmuntrar och
arbetar för ett gott klimat.

•

Någon gång varje termin skickas brev till hemmet med information
om ”Vara Vänner” och dess aktiviteter.

•

”Vara Vänner” utvärderar fortlöpande trygghet och trivsel. Dessa
kartläggningar ger viktig information om hur vi skall fortsätta vårt
arbete på skolan.

•

Det pågår ett regelbundet förebyggande arbete ute i klasserna.
Våra certifierade skolgårdsvärdar bidrar också till en trygg skola med
goda förebilder.

•

Några tillfällen varje termin har vi våra uppskattade ”Vara Vänner
dagar” och samlingar – där samlas hela skolan i syfte att främja ett
gott skolklimat och gemenskap.

Vad säger barnen på Granåsskolan
Alla är hjälpsamma och respekterar varandra - Moa
Vi pratar mycket i klassen och viktiga saker för trygghet – Klara
Granås är så bra för att vi just har Vara Vänner - Erik
Alla känner till vilka regler som finns - och det är viktigt - Samuel
Vi gör många saker tillsammans – då blir vi trygga med varandra
- Ella
Granåsskolans lärare och elever bra attityd vilket betyder mycket
- Rasmus
Jag tycker vi har det jättebra på vår skola, det är bra med Vara
Vänner – Tindra
Det är inte mycket bråk på vår skola – Melker
Man känner sig tryggare på skolan med Vara Vänner – Linnea
Det är bra med Vara Vänner meddelanden, så man kan prata
med mamma och pappa hemma och då lär man sig – Lukas
Det är mysigt att förskolebarn och ettor kommer fram till oss
sexor och inte är ett dugg rädda utan kramas – Matilda
Det känns som att Granåsskolan är en väldigt bra skola med
snälla elever – Ester
Vi har en väldigt bra skolgård - Julina

www.vanersborg.se/granasskolan

