Tryggare skola
Blekinge

Här kommer lite information vad gäller projektet Tryggare Skola, vilket har tilldelats
Stiftelsen Tryggare Sverige på uppdrag av Länsstyrelsen Blekinge. Projektledare är jag,
kriminolog Marika Johansson, och min kollega leg. psykolog Peter Strandell.
Projektet syftar till att ta fram ett verktyg som hjälper skolorna med att bedriva ett mer
systematiskt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Projektet innefattar att ta
fram en lägesbild som kartlägger både de fysiska och sociala förutsättningarna för att
skolorna ska vara säkra och trygga. I projektet ingår en skola i varje kommun i Blekinge
län.
Under september och oktober månad kommer allt material samlas in, under november
månad sker analysen av materialet och under december månad tas, i dialog med relevanta
aktörer, en handlingsplan fram för respektive skola. Parallellt med detta utvecklas under
december och januari ett verktyg som ska hjälpa skolorna att själva kunna se vad som krävs
i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kartläggningen innefattar
momenten; 1) Besiktningar, 2) fokusgruppsintervjuer, 3) elevdialog samt 4) analys av
statistik och relevanta styrdokument.
Nedan följer en detaljerad beskrivning om projektet samt en redogörelse för vad som
inledningsvis kommer krävas av varje skola. Vad gäller de dagar och tider som är aktuella
för projektet får varje skola boka in sig på den dag/tid som passar bäst. Det kan göras via
denna länk:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qPNBwy4eZPS9mWcE7B6szjlRGEySAQoVB
wk1H3JhDUw/edit?usp=sharing

September
- Under september månad behöver varje skola, i dialog med oss, identifiera vilka
personer som är viktiga att ha med under fokusgruppsintervjun.
- Senast den 30 september behöver varje skola ha skickat in relevanta styrdokument
med koppling till skolans brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det
innefattar exempelvis skolans 1) Plan mot diskriminering och kränkande
behandling, 2) ordningsregler samt 3) rastvaktsschema. Om skolan har andra

-

dokument som kan vara relevanta för uppdraget är det bra att skicka med dem
också (kontaktuppgifter finner ni nedan).
Senast den 30 september skicka resultatet av skolans senaste trygghetsmätning.

Oktober
- Under den första veckan i oktober (7-11 oktober) kommer vi komma ut till
skolorna och genomföra besiktningar. Om det finns specifika önskemål kring en
dag som passar en specifik skola bäst (pga aktivitetsdag eller liknande) kan ni
informera oss om det. Inför besiktningarna behöver vi få reda på möjligheterna till
parkering runt skolorna. Vi kommer även genomföra besiktningar utomhus
kvällstid, så det är bra om eventuella bevakningsbolag blir informerade om att vi
kommer vistas i skolans område kvällstid.
- Den 9 oktober genomför vi de första fokusgruppsintervjuerna
- Den 14-18 oktober genomför vi elevdialogerna. Syftet med elevdialogerna är att
ta reda på vad eleverna tänker om skolan och vilka förändringar de skulle vilja se.
Under elevdialogerna behöver vi därför ett klassrum/en yta där eleverna kan få
spåna fritt. Vi behöver även tillsammans planera upplägget för elevdialogen, så att
det blir så bra som möjligt för varje skola. Vi för en vidare kontakt vad gäller detta
under september månad.
- Den 24 oktober genomför vi de sista fokusgruppsintervjuerna
OBS! Boka alltså in de tider/dagar som passar din skola bäst här:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qPNBwy4eZPS9mWcE7B6szjlRGEySAQoVB
wk1H3JhDUw/edit?usp=sharing

Vi är mycket glada över att ha fått det här uppdraget och ser fram emot att komma och
jobba tillsammans med er nere i Blekinge! Hör av er med era tankar och frågor så planerar
vi gemensamt ett bra upplägg för respektive skola.

Med vänlig hälsning,
Marika Johansson
Kriminolog
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