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CERTIFIERINGSBREV	  
	  
Olweus	  International	  har	  glädjen	  att	  meddela	  att	  skolan	  har	  uppnått	  certifiering	  som	  officiellt	  
godkänd	  Olweus-‐skola.	  

För	  att	  uppnå	  denna	  status	  har	  skolan	  implementerat	  Olweus-‐Programmet	  mot	  mobbning	  och	  
antisocialt	  beteende	  (OP).	  Skolan	  har	  använt	  Olweus	  System	  för	  Kvalitetssäkring	  (OSK)	  och	  revision	  
av	  skolan	  i	  november	  2016	  har	  bekräftat	  att	  skolan	  har	  fullföljt	  både	  Olweus-‐programmet	  och	  
Olweus	  System	  för	  Kvalitetssäkring.	  

Att	  fullfölja	  Olweus	  Standard	  betyder	  att	  	  

1. Skolan	  har	  arbetat	  med	  Olweusprogrammet	  vid	  personalmöten	  under	  läsåret	  
2. Skolan	  har	  genomfört	  studie-‐	  och	  handledningsmöten	  för	  personalen	  under	  läsåret	  
3. Nyanställda	  har	  haft	  introduktionskurs	  om	  Olweus-‐programmet	  
4. Enkätundersökning	  med	  Olweus	  frågeformulär	  om	  mobbning	  har	  genomförts	  under	  läsåret	  
5. Rastvaktsschema	  med	  rutiner	  har	  kritiskt	  granskats/reviderats	  under	  läsåret	  
6. De	  fyra	  skolreglerna	  mot	  mobbing	  har	  använts	  konsekvent	  och	  praktiserats	  
7. Regelbundna	  Olweusmöten	  (klassmöten)	  har	  hållits	  i	  klasserna/elevgrupperna	  
8. Mobbning	  har	  tagits	  upp	  som	  tema	  på	  möten	  i	  elevrådet	  under	  läsåret	  
9. Temat	  mobbning	  har	  berörts	  vid	  enskilda	  elevsamtal	  och	  utvecklingssamtal	  	  
10. Föräldrar/vårdnadshavare	  har	  informerats	  om	  skolans	  antimobbningsarbete	  under	  läsåret	  	  
11. All	  skolans	  personal	  har	  kännedom	  om/kan	  använda	  procedurer	  som	  finns	  i	  OP	  
12. Skolan	  har	  en	  uppdaterat	  kvalitetsplan	  för	  skolans	  arbete	  enligt	  OP	  och	  OS	  

Skolan	  har	  fullföljt	  Olweus	  System	  för	  Kvalitetssäkring	  då	  den	  

1. använder	  de	  rapporteringsverktyg	  som	  finns	  i	  OSK	  
2. har	  ett	  system	  för	  säker	  förvaring	  av	  OSK	  dokumentation	  
3. har	  ett	  system	  för	  hantering	  av	  avvikelser	  från	  OS	  

Denna	  certifiering	  är	  giltig	  för	  läsåren	  2016-‐2017	  och	  2017-‐2018	  
	  
	  MVH	  
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