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NOL. En enkätunder-
sökning för samtliga 
kommunens grundsko-
leelever håller att för-
beredas.

Den nätbaserade 
undersökningen ska 
beröra ämnena trygg-
het, trivsel och diskri-
minering.

Enkätsvaren blir ett 
underlag för den nya 
likabehandlingsplanen 
som ska tas fram.

Det är kuratorer och social-
pedagoger, ur den så kallade 
Skolsociala gruppen, som lagt 
grunden för den enkätunder-
sökning som ska genomföras.

– I vårt uppdrag ligger 
det att arbeta med likabe-
handlingsplanen, förklarar 
Martin Löwendahl, social-

pedagog på Aroseniusskolan.
Enkäter har funnits tidiga-

re, det som är skillnaden nu är 
att kommunen tar ett samlat 
grepp i ämnet. 

– Eleverna får samma 
enkät och den görs vid samma 
tidpunkt, säger skolkurator 
Jenny Wennerström.

Elevdagar har genomförts 
där två elever från respekti-
ve låg- och mellanstadiesko-
la, samt tre elever från varje 
högstadieskola, har närvarat. 

– Tanken är nämligen att 
göra tre enkäter; F-3, 4-6 och 
7-9. För att frågorna ska bli 
rätt formulerade har vi använt 
oss av elever från de olika sta-
dierna, säger Jenny Wenner-
ström och fortsätter:

– Målsättningen är att 
skapa delaktighet och elev-
inflytande, och en enkät som 

riktar sig till målgruppen. 
Enkäten förväntas synliggö-
ra och ge insikt kring rådande 
attityder och föreställning-
ar som det förebyggande ar-
betet bygger på. Enkäten ska 
ses som ett led i ett välfung-
erande årshjul med arbetet 
kring arbetsmiljö och likabe-
handling.

Undersökningen beräk-
nas ske på skolorna i febru-
ari. Efter det analyseras och 
utvärderas enkäten.

– Det blir 10-15 frågor 
som eleverna kommer att få 
svara på, säger Jenny Wen-
nerström.

Trygghet, trivsel 
och diskriminering
– Enkätundersökning ska genomföras i grundskolan

I FOLKETS HUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lokaltidningen hälsade på i Folkets Hus, Nol, där en elevgrupp från årskurs 5 hade sam-
lats för att ta fram åldersanpassade frågor till den enkätundersökning som ska genomföras i 
början av nästa år. Kommunens grundskoleelever ska få svara på frågor om trygghet, trivsel 
och diskriminering.

Delaktighet. Eleverna får vara med och framföra sina åsikter inför den kommande enkätun-
dersökningen.
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SKYLTLÖRDAG 

MED FISKDAMM OCH LOTTERI 
PÅ ICA KVANTUM!

Kassler

3990/kg
Scan. Svensk Köttråvara. Ca 1 kg

Benfri. I bit
Max två köp per kund

Clementiner 
i nät

990/st
ICA Spanien. 1,5 kg Klass 1

Jfr pris 6,60/kg

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller 
leverantörsförseningar. Priserna gäller v 47 

 Skyltlördags-
extra
Lördag 10-15
Fiskdamm för alla 
barn 

Lotteri med fina vinster. 

Vi bjuder på Glögg o 

Pepparkakor

Pengarna går till 
träningsläger för 

Potatisgratäng

 990/st
ICA 800g Kyld
Jfr pris 12,37/kg

Max 2 köp per kund

Margarin

15:-/st
Milda 1 kg

Max 2 köp per kund
Finns laddat på ditt ICA kort.

Rostbiff

 1495/hg
Direktchark

Pris utan självskanning 24,95/hg

Tulip SnackTime
Kycklingklubba

Kavli och Gille
Ädelost o Pepparkakor

Veckans 
Provsmak!
Tors - fre 11-19

I manuella disken
”för dig med självskanning”

Gott med 
potatisgratäng


