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Förebyggande åtgärder för den psykosociala miljön
för personal på Centralskolan läsåret 2009/2010
Följande åtgärder använder vi på Centralskolan så att den psykosociala miljön
blir lättare/trevligare för vår personal.
Arbetslagssamordnare
Centralskolans personal är indelad i tre arbetslag efter årskurs. Varje arbetslag
har valt en samordnare. Samordnare och rektor träffas en gång i veckan för
utbyte av information, bland annat om den psykosociala miljön.
Arbetslag
Arbetslagen träffas var annan onsdag för att diskutera de olika problem/idéer
som finns i arbetslagen.
Arbetsplatsträff
Vi träffas en gång per månad och diskuterar olika saker, bland annat psykosocial
miljö.
Medarbetarsamtal
Var och en har ca en timme per läsår där bland annat arbetssituation och dylikt
hanteras.
Enkät
En gång per termin svarar man på en enkät från skolchef eller fack om trivsel
och arbetsmiljö på arbetsplatsen.
Friskvård
En gång/månad på betald arbetstid ca en timme används för personalens
välbefinnande d v s olika aktiviteter som personalen själv bestämmer.
HaLuxa
Vid behov använder vi Haluxas tjänster t ex sjukgymnast, psykolog,
beteendevetare.
Personalen har möjlighet att utnyttja Haluxas träningslokal.
Avslutningar
Vi har gemensamma avslutningar varje termin.
Avkoppling
Vi har gjort i ordning ett rum, vilket endast personal har tillgång till ifall de
behöver varva ner.
Trivselkvällar
Personal ordnar själva utflykter på sin fritid.
Rektor
Rektor finns tillgänglig nästan hela tiden i fall problem uppstår, personligt eller
pedagogiskt.

Samförstånd/Högt i tak
Vi har olika åsikter om saker, men vi respekterar allas åsikter och alla har rätt att
komma med idéer och kritik.
Krisplan
Det finns en krisplan om en olycka eller personlig tragedi uppstår.
All personal ska kunna trivas med varandra, inga intressegrupperingar ska
existera eller kommer att tolereras.
Skyddsrond
En gång/termin, där diskuteras den fysiska miljön
Klassråd
Där finns möjlighet till diskussion av olika slag.
Pedagogisk lunch
Personalen har möjlighet att till en summa av 18:- äta tillsammans med eleverna
vilket kan öka trivseln mellan personal och elever.
Nyhets/Informationsblad
En gång/månad få personalen Centralnytt där all kommande och aktuell
information förmedlas.
Informationsmöte
Skyddsombud/fack och rektor träffas en gång/vecka där b la den psykosociala
miljön diskuteras.
Terminskonferenser
I förväg bestäms tider för olika konferenser för hela terminen.
Vikarie vid behov
I förväg bestäms när och hur man kan vikariera. Man har rätt att tacka nej om
man inte kan ställa upp just då. Vid långvarig sjukfrånvaro behöver ej
arbetslaget täcka upp, utan då skall utomstående vikarie sättas in.
Vi anser att alla dessa åtgärder för den psykosociala miljön ökar trivseln för
personalen på Centralskolan
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