Friendsprogrammet
Följande ingår i Friendsprogrammet
1. Kartläggning och analys
Enkät om trygghet och trivsel
Webbaserade enkäter som fylls i av samtliga elever och all personal. Olika versioner beroende på elevernas ålder. Frågorna handlar om trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier, otrygga platser samt elevernas och personalens upplevelse av skolans trygghetsarbete.
Elevträff
Elevträffen görs som en uppföljning till enkäterna. Tillsammans med elevrepresentanter går Friends
igenom enkäterna och får deras syn på resultatet. Genomgången bidrar både till ökat elevinflytande och
en djupare förståelse för situationen på skolan, vilket i sin tur ökar chansen att nå största möjliga effekt
på de insatser skolan väljer att genomföra. Deltagare: från åk 3 och uppåt.
Skolledarträff
Efter elevträffen tar vi tillsammans med skolledningen en diskussion om resultatet i enkäterna. Vi identifierar fokusområden samt lägger upp en gemensam åtgärdsplan och strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på skolan.
2. Utbildning och stöd
Personalutbildning – hela skolans trygghetsarbete
Personalutbildningen vänder sig till all personal på skolan. Vi varvar teori med praktiska övningar för
att öka kunskapen och förståelsen för vad mobbning och kränkningar är samt hur och varför de uppstår. I grupp, och utifrån tidigare kartläggning, kommer vi även fram till konkreta åtgärder och insatser
för att skapa en tryggare skola för alla barn.
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.
Metodutbildning
Friends metodutbildning är en praktisk utbildning för undervisande personal. Huvudsyftet är att diskutera och prova olika sätt att möta och arbeta med de utmaningar som kan uppstå i klassrummet. Utbildningen innehåller praktiska övningar från Friends Temabok som genomförs med eleverna inom ramen
för ert övergripande trygghetsarbete. Upp till 30 deltagare per grupp.
Tema år 1: Trygghetsarbete 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.

Teamträff
Under teamträffen med Friends får er skolpersonal möjlighet att ventilera frågor som är angelägna för
ert fortsatta trygghetsarbete. Samtalet är i fokus och diskussionen berör främst följande områden:
• Ert arbete med elevrepresentanter
• Ert systematiska trygghetsarbete
• Er plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder mot diskriminering
Temaböcker och arbetsmaterial
Friends nivåanpassade temaböcker fungerar som metodmaterial för ert trygghetsarbete ute i klasserna.
Som stöd och bränsle till era interna arbetslagsträffar får ni även ett pedagogiskt diskussionsunderlag.
3. Uppföljande dialog
Uppföljnings- och stödsamtal
I ett uppföljande stödsamtal över telefon eller Skype får ni möjlighet att diskutera hur arbetet på er skola har gått efter avslutat Friendsprogram. Uppföljningen fokuserar på implementering, stöd, verksamhetsutveckling och rådgivning kring ert fortsatta trygghetsarbete.
Pris för Friendsprogrammet
F-6, 6-9 eller gymnasiet: Från 35 000 kr/år
F-9: Från 47 000 kr/år
En kostnad på 50 kr/elev tillkommer för skolor med fler än 200 elever.
Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert.
Pengarna går tillbaka till Friends verksamhet och det fortsatta arbetet för en värld där inget barn utsätts för mobbning.
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