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Ölands Bank agerar för ett schystare klimat i skolan.
Skolan ska vara en trygg plats för alla barn. Ingen ska behöva bli utsatt för
mobbning eller annan kränkande behandling. Ändå sker det idag på Öland. Vi vill
att barn och ungdomar ska kunna växa upp trygga och ha en positiv bild av sin
uppväxt och skolgång. Ingen ska behöva gå till skolan med en klump i magen.
Öland ska kunna visa upp några av Sveriges bästa skolor. Ölands Bank och
Sparbanksstiftelsen Öland agerar nu för att göra skillnad genom att se till att
skolorna får hjälp med arbetet mot mobbning.
Ölands Bank och Sparbanksstiftelsen Öland kommer att genomföra och bekosta
Friendsprogrammet för alla grundskolor på Öland. Friendsprogrammet är ett treårigt
utbildningsprogram utfört av Friends. Under de tre åren kommer vi att kunna följa
utvecklingen i skolorna. Utbildningsinsatsen beräknas kosta totalt ca 1,5 miljoner kronor.
-

I våra senaste mätningar gällande bankens kundnöjdhet önskar våra kunder att vi
riktar vårt samhällsengagemang mot skolan och detta är ett led i att inrikta en del
av vår verksamhet åt det hållet. Vi vill vara med och skapa en tryggare skola,
säger David Emilsson, Marknadsansvarig på Ölands Bank.

När Friendsprogrammet är genomfört kommer vi att ha kartlagt och analyserat enheternas
behov och utbildat personalen, skolledarna och barnen, från förskoleklass upp till och med
årskurs nio, på alla 13 skolor på Öland i arbetet mot mobbning och för ett schystare klimat
i skolorna. För ett hållbart arbete som gör våra barn tryggare.
Skolorna som medverkar i projektet är i Borgholms kommun: Gärdslösa skola, Köpings
skola, Rälla skola, Slottsskolan, Viktoriaskolan, Åkerboskolan och i Mörbylånga kommun:
Alunskolan, Färjestadens skola, Glömminge skola, Gårdby skola, Skansenskolan,
Torslunda skola samt Ölands Friskola.
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Om Ölands Bank och Sparbanksstiftelsen Öland
Ölands Bank är en lokal bank med 65 anställda och har en affärsvolym på ca 11 miljarder kronor.
Vi har regionens nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex senaste mätning av den privata
bankmarknaden.
Vi engagerar oss i frågor som är viktiga för vår regions framtid. De resurser vi bygger upp stannar
kvar i regionen och gynnar våra kunder. En del av Ölands Banks vinst går till vår delägare
Sparbanksstiftelsen Öland och de i sin tur delar ut bidrag och stipendier för att stärka vår bygd och
uppmuntra eldsjälar. Det skapar stimulans och arbetstillfällen, tillväxt, bra utbildning och livskvalitet
på Öland. Sedan Sparbanksstiftelsen bildades 1998 har över 34 miljoner kronor delats ut.
Vi har Öland i vårt hjärta och vi arbetar för ett Öland där jag som människa vill leva, verka och vara.

Om Friends
Friends grundades 1997 av Sara Damber och har sedan dess vuxit till en organisation med 40
anställda. Huvudkontoret ligger i Solna och de har regionkontor i Umeå, Göteborg och Malmö.
Varje år möter och utbildar Friends drygt 46 000 lärare, föräldrar och barn kring hur de kan
förebygga mobbning. Deras filosofi är att alla kan göra skillnad och att det är tillsammans vi stoppar
mobbning.
Friends har 90-konto tilldelat av Svensk insamlingskontroll och drivs helt utan statliga bidrag. Det
innebär att det stöd som kommer från privatpersoner och företag är otroligt viktigt för att Friends
arbete ska leva vidare ute i skolor, förskolor och idrottsföreningar.
Friends vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet.

Om Friendsprogrammet
Friendsprogrammet är ett program baserat på 3 års aktivitet. Det är uppbyggt kring tre
arbetsområden: analysera, förebygg och främja. Tidigare resultat har visat att de upprepade
kränkningarna har minskat i snitt med 24,1 % redan efter första året för de skolor som arbetar med
Friendsprogrammet.
Utifrån kartläggningen av varje skola arbetar Friends tillsammans med elever och skolledning för
att analysera orsakerna och ta framstrategier för riktade åtgärder utifrån skolans problemområden.
I det förebyggande arbetet får personalen med stöd av lagstiftning, forskning och läroplan arbeta
med att ta fram konkreta åtgärder.
I det främjande arbetet arbetar personalen praktiskt för att utifrån skolans läroplaner utveckla sitt
värdegrundsarbete. Dessutom möter Friends alla elever för att inspirera och förmedla hur alla kan
göra skillnad.
Innehåll i korthet:
År 1

År 2

År 3

Kartläggning och orsaksanalys

Kartläggning, uppföljning och
orsaksanalys

Kartläggning, uppföljning och
orsaksanalys

Gemensamt förhållningssätt

Skolkultur och normkritik

En framgångsrik skola

Likabehandling i praktiken.
Praktiska verktyg för att arbeta
i elevgrupper

Att levandegöra värdegrunden.
Utveckla konkreta
ställningstaganden i
vardagssituationer.

Integrera värdegrunden i
vardagen. Förhållningssätt för
en trygg och jämlik skola.

Läs mer om Friendsprogrammet i utbildningskatalogen:
http://www.friends.se/skola/utbildningar-i-skolan

