FÖRÄNDRA
1 F O K U S E R A PÅ E N F R Å G A
•
•
•
•
•

Sammanställ resultaten från skyddsronden/enkätundersökningen och välj ut den
viktigaste frågan. Det kan vara antingen ett stort eller litet problem!
Ta fram fakta om frågan. Vem är ansvarig? Hur mycket skulle en förändring kosta?
Här kan det vara bra att hänvisa till arbetsmiljölagen!
Kom med egna förslag på lösning!
Få skolpersonalens skyddsombud på er sida – då blir ni starkare och har större
chans att påverka skolledningen.
Boka in ett möte med skolledningen.

ELEVSKYDDSOMBUD
- en handbok i förändring -

2 FÖRHANDLING
•
•
•
•
•
•
•

Ha möte med skolledningen.
Lämna ert förslag skriftligt till rektorn och förklara de problem ni hittat.
Diskutera möjliga lösningar!
Anteckna vad ni kommer överens om på mötet.
Det är bra att informera eleverna, antingen själva eller med elevrådet, så att alla
kan följa ert arbete.
Ge skolledningen tid att tänka på saken – men kom ihåg att boka in ett uppföljningsmöte!
Håll det ni lovar så gör skolledningen också det.

3 FÖLJ UPP
•
•
•

Vad har hänt sedan ert möte?
Om skolledningen har ett eget förslag – lyssna och diskutera era gemensamma
intressen. Givetvis kan ni argumentera mot ifall ni inte alls håller med.
Kom ihåg att avsluta denna fråga innan ni påbörjar något nytt – det är bättre att lösa
ett problem än att ha tre olösta.

Det här är en fördjupning! Utöver
det du lärt dig under utbildningen
är detta ett bra material att ha med
dig tillbaka till skolan. Vi tar upp
fler viktiga frågor inom arbetsmiljö,
vem du kan samarbeta med eller
vända dig till och hur du kan få till
en förändring.

S A K E R AT T U N D E R S Ö K A

P R ATA M E D

ERGONOMI

DISKRIMINERING

ELEVRÅD

Ergonomi betyder fysisk arbetsbelastning.
Det betyder hur du sitter, står, lyfter,
bär och rör dig i skolan. Ni kan bevaka
om stolarna på skolan är ergonomiska
(alltså utformade så att de är
bekväma och inte belastar kroppen).

Blir alla elever bemötta på samma sätt
eller finns det olika förväntningar beroende
på någon av diskrimineringsgrunderna?

De finns till för att eleverna ska få en mer givande skoltid och
för att skolan ska vara en bra arbetsplats för sina medlemmar.
Om samarbetet fungerar bra kan ni långsiktigt utveckla ett mer
stadigt samarbete mellan elevrådet och elevskyddsombuden, där
elevrådet kan hjälpa till med att föra fram eventuella problem
eller andra frågor till skolledningen.

Det kan handla om saker som att din
dag i skolan innehåller för tunga lyft, att
bänkar och bord inte är för höga eller
för låga eller att gympasalsgolvet är
tillräckligt mjukt och skönt att springa på.

D AT O R E R
Finns det ordentliga skärmar till skolans
datorer? Ger datorerna ifrån sig buller och
ljud som kan vara tröttande? Hänger det
lösa elkablar i datorrummen som kan ge
elstötar? Det är eventuella problem som
kan vara lätt att glömma bort.

BRANDSKYDD
I din skola ska det finnas en utrymningsplan. Genomförs det brandövningar varje
år? Har alla lokaler två av varandra oberoende utrymningsvägar som är utmärkta?
Om faran är framme är det viktigt att alla
vet hur de ska göra.

FA R L I G T A V FA L L
Finns all nödvändig skyddsutrustning i de
lokaler där det förekommer kemikalier
och metaller som kan skada kroppen?
Hanteras skolans farliga avfall på ett
hälsosamt, säkert och miljövänligt vis?

•
•
•
•
•
•
•

Ålder
Kön
Könsidentitet eller könsuttryck
Etnisk tillhörighet
Funktionsnedsättning
Religion eller annan trosuppfattning
Sexuell läggning.

ALLERGI
Visste du att 4 av 10 elever har någon
form av allergi? Är skolan säker för till
exempel nötallergiker, fiskallergiker,
parfymallergiker eller andra? Vissa
allergier kan vara luftburna, då är det
extra viktigt att säkra miljön.

SKOLANS SKYDDSKOMMITTÉ
Ni har rätt att närvara vid skolans skyddskommittés möten.
Skolpersonalens skyddsombud har också som uppgift att verka
för en god arbetsmiljö på skolan men oftast med fokus på just
personalen. Samarbeta med dem! Skyddskommittén har mandat
att i värsta fall kunna stänga ner delar av skolan om allvarliga
problem uppstår.

MYNDIGHETER
Ni kan också vända er till Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljö
inspektionen om ni har frågor gällande arbetsmiljön eller
vill ha något på skolan särskilt inspekterat. Även Miljö- och
hälsoskyddsnämnden, Skolinspektionen och Barn- och elev
ombudet kan göra särskilda granskningar av arbetsmiljön på er
skola. Det är deras uppdrag och det är inte roligt för rektorer att
få kritik från dem. På elev.skolinspektionen.se kan ni läsa mer!

LOBBYUTSKOTT
Tillsammans med elevrådet kan ni bilda ett lobbyutskott som
driver frågor mot skolledningen som eleverna är missnöjda med.
Där kan ni som elevskyddsombud uppmärksamma problem i
arbetsmiljön eller de frågor som eleverna tycker är viktiga på er
skola.

(Gör ni en skyddsrond eller enkätundersökning får ni veta vad
som kanske fungerar mindre bra på er skola. För att förändra
er arbetsmiljö behöver ni också ta de problemen till rektor och
skolledning.)

