Minnesanteckningar Skolsamråd 22 oktober 2019
Dagens skolsamråd hade temat Trygghet och studiero. Vi fick en genomgång av den
Trivselenkät som eleverna precis gjort. Överlag är resultaten bra men det finns ett svar som
sticker ut. Det är frågan om ovårdat språk. Eleverna på Margretelundsskolan upplever att de
hör ovårdat språk bland skolans elever. Detta kommer vi på skolan arbeta aktivt med under
detta läsår.
På dagens skolsamråd fick skolsamrådsrepresentanterna hjälpa till och komma med förslag
på hur vi på skolan kan arbeta för att förebygga och hantera ovårdat språk bland våra
elever.
I korthet följer här de förslag som föräldrarna redovisade efter gruppdiskussioner:
● Träna in alternativa ord med barnen hemma och med eleverna i skolan.
● Förklara innebörden av vissa ord eftersom barn inte alltid vet vad de ord som de
använder faktiskt betyder. Förklara så barnen förstår vilka ord som inte är lämpliga.
● Att sitta i mindre grupper med eleverna och diskutera hur ovårdat språk påverkar
kompisar och andra människor i närheten.
● Att eleverna hjälps åt, kanske genom att samla dagar/raster då det inte förekommit
ovårdat språk.
● Samla poäng/stjärnor för raster/dagar då ovårdat språk ej förekommit och få någon
form av belöning efter en tid.
● Reagera direkt och säga till.
● Ibland ignorera och istället förstärka vårdat språk.
● Att föräldrar måste arbeta hemma med detta / att skola och hem hjälps åt.
● Att föräldrar föregår med gott exempel och inte svär hemma. Att barnen gärna får
hjälpa till hemma och att man gör vårdat språk till ett gemensamt mål.
● Att det ska finnas ett konsekvenstänk.
På elevrådet har eleverna fått arbeta med detta på liknande sätt och förslagen var många.
De följer här i korthet:
● Skamvrån
● Kvarsittning
● Att en vuxen ringer hem
● Svärburk
● Att en vuxen säger till
● osv
Det förslag som flest elever tyckte var bäst var att en vuxen ska reagera och säga till. Flera
elever vittnar om att de själva svär och att de inte riktigt tänker på det. Många svär i deras
flöden på digitala medier. Gamers och influencers svär på youtube. Vi ber föräldrar att finnas
i närheten och hjälpa eleverna göra bättre val vad gäller vilka flöden de väljer att följa. Det
finns fina alternativ till de som svär väldigt mycket.
I fortsatta arbetet kring språkbruket på skolan kommer all personal gå igenom elevernas och
föräldrarnas förslag. Utifrån dessa kommer vi att fortsätta att utveckla sättet vi arbetar för att
förebygga och hantera ovårdat språk.

Övriga frågor vi diskuterade var:
- Tider för aktiviteter ex. simning eller teaterbesök. Önskas längre framförhållning på
datumen för dessa så att föräldrar har möjlighet att följa med de tillfällen som skolan
så önskar.
- Det förekommer goda exempel på skolan med belöningssystem för att exempelvis
hålla ordning på toaletter och i hallarna. Detta önskas att pedagogerna sprider mellan
sig så att fler elever ges möjlighet till detta.
Vi tackar alla skolsamrådsrepresentanter för att ni kom och att ni bidrog till att vi kan bli ännu
bättre.
Datum för vårens skolsamråd är 2 april 2020 klockan 18.00 - 19.00.

