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Hos oss ska var och en kunna 
bli allt det man vill och har 
förutsättningar att bli. Vi motiverar 
våra elever att utmana och utveckla 
sig själva.
 
Du får detta nyhetsbrev för att vi 
tror att det intresserar Dig :)

Telefon 0650-541 540
E-post info@gladahudikgymnasiet.se 
www.gladahudikgymnasiet.se
facebook.com/gladahudikgymnasiet

Vad tycker eleverna?

Tror ni att det finns mobbning på 
den här skolan?
Hannes och Nicole i kör: - Nej

Har det funnits på skolor ni gått på 
tidigare?
Hannes: Ja Nicole: Det tror jag

Vad beror det på att det inte finns 
här tror ni?
Nicole: ”Oj, jag tror en grej är att vi har 
ett öppet kritikklimat här”.
Hannes: ”Jag tror att på tidigare skolor 
jag gått på så tänkte alla liksom att 
det var normalt med mobbing – här 
tar man tag i det”. >> 

 

 

Nicole och Hannes; i Samhälls- 
programmet åk 3 intervjuades.

Lena Lingman 
berättar i TV hur
man lyckats med 
sin nollvision 
kring mobbning 
 
Gå till vår hemsida med länk till  
programmet på kunskapskanalen.

Det är inte bara vår absoluta 
övertygelse. Vi har bevis för att 
det är så. Därför är vår skola helt 
utan mobbning...>>

Blir man behandlad 
med respekt, mår man 
bra, utvecklas och når 
resultat.

Rektor
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Menar du att de vuxna på de skolorna tänkte att 
det var normalt med mobbning?
Hannes: ”Ja” >>

Finns det några andra anledningar, tror ni, till att 
människor beter sig schysst mot varandra här?
Nicole: ”Teambuildingen, att vi åker på teamveckor, 
att vi får lära känna varandra tidigt”.

Hannes: ”Sen att vi gör sånt här hela tiden! (Hannes 
sveper med handen över skolans elever som står 

och lyssnar på en utomhuskonsert och äter glass 
på fredag eftermiddag. Hela dagen har ägnats åt 
gemensamma aktiviteter med de nya ettorna).
Vi gör så mycket roliga saker tillsammans!”

Vad tror ni skulle hända om någon vuxen på 
skolan fick reda på att det fanns mobbning?
Hannes och Nicole i kör: Det skulle tas upp - direkt!

Hannes: Vi höll på att prata om det häromdagen. Om 
vad som skulle hända om någon betedde sig riktigt 
illa. Vi trodde att om någon skulle ge någon stryk tex 
så skulle den åka ut ur skolan direkt. Alla vet att det 
skulle bli hårda tag om någon mobbades. 

>> Vad tycker  
eleverna, forts

Hur gjorde vi? 
Vi hade en idé, om en kultur och en vision om vad 
vi ville uppnå. Det ledde till en organisation som vi 
förstod skulle krävas. När man jobbar så blir arbete 
mot mobbning en självklar del i verksamheten. 
Något som sitter i väggarna. 

Varför lyckas vi? 
Vi lyckas för att vi är tydliga, med hur det ska vara. 
Sedan är vi konsekventa i vårt praktiska/dagliga 
genomförande, för att det ska bli så. Det resulterar i 
en miljö där man är trygg och utvecklas.

Hur går det till?
- I alla lägen ska elever och personal på skolan 
känna sig motiverade och veta att schysst och 
respektfullt beteende belönas.

Motivations- och Ledarskapsutbildningen  
genomgår alla elever och all 
personal deltar i den.  Där 
lär man sig att bli medveten 
om sitt eget och andras 
beteende. Man lär sig bl.a. 

konflikthantering, att ta ansvar för sig själv och 
sitt beteende och att uppskatta och respektera 
olikheter. 
 
Teambuilding - Alla årskurser åker på en team-
vecka med sina lärare i början på läsåret. Under 
hela året läggs sedan extratid på aktiviteter som 
bara har som mål att stärka gruppens inbördes 
relationer. I personalgruppen genomförs också 
regelbundna teambuildingövningar och aktiviteter. 

Vi reagera kraftfullt och omedelbart 
Mobbning ska aldrig uppstå. Därför är vi snabba, 
om en elev känner sig kränkt. Om en kränkning 
uppstår reagerar rektor kraftfullt och omedelbart. 
Inte dagen eller veckan efter. Signalen vi då sänder  
är ”den här typen av beteende är inte förenligt med 
skolans kultur”.

Signalfel blir det däremot om en vuxen liksom i 
förbifarten säger åt någon att hörru… sluta nu... 

Skolvärlden ser oss som (gott exempel). Läs mer på 
hemsidan >>
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