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خالل العام، عملت الجمعية بنشاط كبير مع مختلف القضايا الهامة ألطفالنا بحيث يمكن للطالب في 

المدرسة بناء األساس مع المعرفة وتلبية األحالم والتحديات التي تواجههم في حياتهم في المستقبل. جميع 

 األنشطة. -االتصاالت  -المشاركة  -التي نعمل معها يمكن فرز تحت عنوان الجمعية واألمن  األسئلة

 

 العمل المتساوي العالج

لقد راجعنا خطة المدرسة للمساواة في المعاملة وجمعنا وجهات نظر من والديك / أولياء أمورك ثم 

تي قدمناها الحقا إلى إدارة جمعناها في وثيقة ووضعنا اقتراحات حول مختلف مجاالت التحسين ال

اقتراحات في مجاالت أخرى تحتاج إلى تحسين وفقا لآلراء التي وقد حددنا أيضا وقدمنا  المدرسة.

 .2لمزيد من المعلومات، انظر الملحق  جمعناها من والديك.

 

سلوك الجيد . تم دفع الجمعية جاهدة للقيام بأنشطة مختلفة لتعزيز ال2الجزء  -يجرؤ على أن تكون نفسك 

ضد بعضها البعض حيث أنه من المهم أن نفهم أن جميع الناس متساوون واحترام االختالفات بعضها 

 البعض.

، Kulturhusetفي  bioteaterعلى ( F-3)على نفقة النقابة، لقد قمنا بإرسال المدرسة االبتدائية بأكملها 

التصرف بطريقة جيدة تجاه  حيث عرضت على طالب المسرح في كيف يكون صديقا جيدا وكيفية

 بعضهم البعض. وتابع المسرح مع عمل في المدرسة بعد ذلك.

Frölunda  مدرسةkompisdag  هو أيضا شيء ونحن نعمل مع مراكز الترفيه والمدارس ركض من

خالل وجود كل ما كان طالب المدرسة إلى تقسيمها إلى مجموعات من جميع األعمار وتنفيذ تمارين 

 مشتركة معا.

وكانت هذه األنشطة ناجحة وسنواصل العمل على هذه األنشطة المتكررة سنويا. وسوف نكافح أيضا 

 .9-4للحصول على مزيد من النشاط للمراتب 

 كما قمنا بتنظيم محاضرة لآلباء واألمهات في هذا الموضوع الذي عقده غونيل من سبف.

 

 البيئة المدرسية

حيث جمعنا معلومات من جوالت السالمة التي أجريت سابقا، داخل ورغم أن هذا العمل الصلبة القيام به 

وخارج المدرسة، وجهات النظر من أولياء األمور والطالب وكذلك األماكن التي وصفت بأنها غير آمنة 

من قبل الطالب من خطط المساواة. وقد تم تجميع كل هذا في وثيقة وتقديمها إلى إدارة المدرسة. لقد كنا 

مع إدارة المدرسة واإلدارة المحلية وأحرزنا تقدما وعدنا بتحسينات مختلفة في المدرسة  في اجتماعات

 وحول وحول ساحة المدرسة. وقد أدخلت بعض التحسينات بالفعل.

 .3لمزيد من المعلومات، انظر الملحق 

 

 

 



 اتصاالت

على التحسينات في. وقد المعلومات بين المدرسة والولي أمر مهم جدا وشيء كنا نكافح الكثير للحصول 

بدأت المدرسة اآلن العمل الداخلي على كيفية البدء في استخدام هجارنتورجيت أفضل وعلى المسار 

 الصحيح، وكذلك إبالغ جميع اآلباء واألمهات في اتصال مع محادثات التنمية.

زز موظفي العنصر اآلخر الذي أشرنا أيضا إلى معلومات حول البدائل وكيف يمكن للمدارس أن تع

الوكالة، المؤقتين الدخول في نهج فريد في المدرسة وكيفية الحصول نحن اآلباء واألمهات إلى الواليات 

 عندما بديال. العمل مستمر في المدرسة. kotaktuppgifterالمتحدة بشأن 

 فيما يتعلق بانتهاكات المدرسة. وستقوم المدرسة أيضا بمراجعة إجراءات اإلبالغ وما شابه ذلك

 قوانين رضا

 .F-6لقد ناقشنا قواعد الرفاهية وناقشنا بعض القضايا ونرحب بحظر المحمول الذي فرض على 

. جزء من هذا الجهد هو جو 9عمل آخر أن نتابع الجهود المبذولة لزيادة تحقيق األهداف في الصف 

راسية" التي تتضمن العمل في الفصول الدراسية، واستحدث المدرسة ما تسميه "القيادة في الفصول الد

إنشاء بنية الدرس واضح للطالب والمعلمين لتكون قادرة على منع وإدارة الصراعات وبناء عالقات 

 قد ازداد. 6يق األهداف في العام وثمة اتجاه إيجابي هو أن تحق جيدة مع الطالب.

 

 املنتديات واألنشطة األخرى التي أجريناها أو شاركنا فيها خالل العام.

مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع قيادة المدرسة حيث التقينا وناقشنا وعملنا على العديد من القضايا • 

 الهامة.

 العديد من األنشطة في المدرسة لآلباء واألمهات واألطفال.• 

وتنفيذ أنشطة للمجتمع جنبا إلى جنب مع اآلباء واألمهات واألطفال  1200التعاون مع مزارع ليندن • 

 نا مباريات، مشوي، أحسب، رقص وغيرها من المرح.حيث لعب

کانت الجمعية نشطة في مجلس المستخدم المرکزي بالمقاطعة حيث تلتقي مديري الوحدات في • 

 المدرسة وأولياء األمور ممثلين عن مدارس أخرى.

ية تعاونت مع إدارات المقاطعات وشاركت في مختلف مؤتمرات الجمعيات وعدد من الحوارات األمن• 

 لزيادة األمن في بيئتنا المباشرة.

 لقد شاركنا في يوم الحديقة اإليجابية.• 

 تعاوننا مع جمعيات أخرى في بيئتنا.• 

 أشخاص من الجمعية أيضا في تعليم التوجيه الصحي. 3التعاون مع جمعية الصحة، حيث شارك • 

 نحن جزء من البيت المفتوح في المدرسة.• 
 

ر الجزيل إلى جميع والديك / أولياء أمورك، ومجلس اإلدارة، وإدارة المدرسة كما نود أن نتوجه بالشك

، وكل من شارك في العمل Boby Ghoshالمهم  kämpeوالموظفين، ومراكز الترفيه، وإدارة المنطقة، 

الهام للجمعية في خلق تعليم آمن لدينا أطفال رائع حتى أنها تجلب أساسا جيدا لكونها قادرة على النجاح 

 وتحقيق أحالمهم.

 

 



 -مستقبل أطفالنا يعني كل شيء  -

 

 مرفقات

 ، معلومات عن العمل المضطلع به داخل الجمعية.2017-2016: خطة النشاط العام الدراسي 1الملحق • 

 ، تعليقات على خطة المساواة في المعاملة2التذييل • 

 ، ملخص بيئة المدرسة المشاهدات3الملحق • 

 

 

 المالية، كان المجلس يتألف من األعضاء التالية أسماؤهم:وخالل السنة 

 سنة(. 1، رئيس )روبرت أسالن

 سنة(. 2، عضو. انتخب ألمين الصندوق )ديفيد ريهاج

 سنة(. 2، عضو. انتخب لألمين )فيرونيكا ماغنوسون

 يار(. 1، ميمبر )شوغري مير

 يار(. 1، ميمبر )هيلينا كجيلبرغ

 سنة(. انتهت صالحيتها خالل السنة المالية. 2، عضو )ماهين ربيع

 ، عضو )عام واحد(جاسيك كامزول

 سنة( 1، ألترنات )دوبريال بيجيك ريهاج

 يار(. انتهت صالحيتها خالل السنة المالية. 1ألترنات ) سارة داهلين،

 

 


