Pressinformation
Götene kommun - Sveriges första kommun att kvalitetssäkra sina skolor
genom att certifiera barnens och elevernas arbetsmiljö i samtliga förskolor
och skolor.

Källby Gård
blir den första skolan i kommunen som får kvalitetsutmärkelsen

En trygg, säker och utvecklande skola.
Utmärkelsen och certfieringsbeviset får skolan vid kommunfullmäktiges sammanträde nu på
måndag den 27 febr. kl 1900.

Inbjudan till presskonferens
Tidigare under dagen, måndagen den 27 febr. kl 1300
samlas skolans elever till en liten högtidlighet i skolans idrottshall och därefter hålls en
presskonferens där skolans rektor och arbetsmiljögrupp, Säker skola gruppen, berättar om sitt
arbetsmiljöarbete och varför man anser det så viktigt att ha en god arbetsmiljö. Säker skola gruppen
består av elever, rektor och personal.
Du är hjärtligt välkommen!
_________________________________________________________________
Bakgrundsfakta
Skolornas arbetsmiljö har under de senaste åren fått stor uppmärksamhet i media och oftast har det
handlat om den dåliga arbetsmiljön, fysiskt som psykiskt.
Så sent som idag, tisdagen den 22 febr. kom barnombudsmannen med en nedslående rapport om
skolans dåliga arbetsmiljö. I rapporten pekar man bl.a bristen av elevernas inflytande över sin egen
arbetsmiljö.
Götene kommun arbetar sedan två år tillbaka målmedvetet för att förbättra och utveckla barnens och
elevernas arbetsmiljö genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete med ett tydligt fokus på barnens och
elevernas inflytande.
Barn och ungdomsnämnden i Götene kommun har i febr. 2005 tagit beslut om att kommunens
förskolor och skolor skall kvalitetssäkras genom att certifieras för att skapa en trygg, säker och
utvecklande arbetsmiljö för kommunens barn och elever. Kriterier för certifiering grundas på WHO:S
krav för trygga och säkra skolor, Safe Schools.

Kännetecken för en trygg, säker och utvecklande skola i Götene kommun, se bifogat blad.
Den här stora satsningen som Barn och ungdomsnämnden gör för att trygga, säkra och utveckla
barnens och elevernas arbetsmiljö är en helhetssatsningsom idag unikt för en kommun. Finns
ingen kommun i Sverige som har tagit ett motsvarande initiativ.
När målet, som är satt till 2007, är nått har kommunen som den första kommunen i hela landet
fått sina skolor kvalitetssäkrade.

Arbetsmiljöprogrammet:
Febr. 2005 antog barn och ungdomsnämnden beslut om arbetsmiljöprogrammet
”Trygga, säkra och utvecklande skolor.
Arbetsmiljöarbetet skall ha ett barn- och elevperspektiv.
Programmet har elev arbetsmiljömål. Det första målet är att barnen och eleverna skall kunna
påverka och vara delaktiga i att skapa den goda arbetsmiljön och ett systematiskt
arbetsmiljöarbete bedrivas.
På varje skola finns en särskild arbetsmiljögrupp som består av rektor, elever och personal.
Även föräldrarna skall involveras i arbetsmiljöarbetet.
Varje skola skall beskriva hur man hanterar olika risksituationer som tex. vid brand, våld och
övergrepp, kränkande särbehandlingar, mobbning , buller, stress, hur man förebygger skador
och olyckor osv. och det skall finnas utarbetade arbets- och handlingsplaner. Elevernas
trafikmiljö skall inventeras och risker ska åtgärdas, ett arbete som redan nu pågår. Även
elevernas simfärdigheter skall främjas,
Skolgården är den farligaste miljön för skolans elever. Skolgården skall dels vara kreativ men
också säker. Varje olycka och skada skall därför registreras för att med den kartlägga och
eliminera risker framöver. Målet är att reducera antalet olyckor och tillbud som inträffar i
skolan – en slags 0-vision. Olika trygghetsfrämjande utbildningsinsatser skall göras för såväl
personal som barn och elever.
Arbetsmiljöprogrammet finns i sin helhet på www.gotene.se Barn och
Kunskap/projekt/arbetsmiljö
Även andra sektorer i kommunen skall involveras bla, räddningstjänsten(brand), tekniska
kontoret(säkerhetsfrågor) och miljökontoret(buller, farliga ämnen).
Redan i dag har arbetet uppmärksammats ute i landet. Arbetsmiljöverket, Arbetslivsinstitutet
och Räddningsverket följer arbetet med stort intresse och flera kommuner har visat intresse
eftersom arbetsmiljöarbetet i landets skolor har fått stor uppmärksamhet.
Arbetet kommer också att presenteras på Nordens viktigaste fackmässa för arbetsmiljö och
hälsa 2006 den 9-11 maj i på Elmia i Jönköping och vid en internationell säkerhetskonferens i
Kapstaden Sydafrika den 9-19 april 2006 anordnad av WHO inom ramen för Safe School.

Du kan även få mer information på www.gotene.se Skola och Förskola /Skolans arbetsmiljö

Ansvarig för skolorna certifiering är
Utvecklingsledare Anders Ader
Barn och kunskap
Götene kommun
Anders.ader@gotene.se
Tel. 0511 34 60 55, 070-645 26 24

