Att bli en KiVa-skola
Arbetet mot mobbing är ett långsiktigt arbete som bäst bedrivs över flera år. Enstaka
punktinsatser kommer inte ge samma resultat som att arbeta strukturerat över flera år.
Magelungen vill därför helst inleda ett samarbete som varar över tre år. Samtidigt måste
insatserna vara av den arten att de är lätta att genomföra inom ramen för den ordinarie
verksamheten. KiVa uppfyller båda dessa kriterier. I programmet ingår dels en akut del med
tydliga rutiner, riktlinjer och åtgärder när mobbing förekommer dels en förebyggande del
som kraftigt reducerar kränkningar, mobbing och förbättrar det sociala klimatet på skolan.
Mobbing är allas ansvar och alla på skolan, både vuxna och elever har ett ansvar för att
arbeta för ett bra socialt klimat.
Detta ingår under första årets arbete
Varje skola utser ett team på skolan (KiVa-teamet) som kommer att leda
implementeringsarbetet samt fungera som de som arbetar med akuta mobbingärenden.
Enkätundersökning och analys av denna
Under maj månad det första året deltar alla elever på skolan i en enkätundersökning vars
syfte är att undersöka hur det ser ut med mobbing, kränkningar, socialt utanförskap och
socialt klimat på skolan. Akademi Magelungen analyserar resultaten tillsammans med skolan.
Tvådagars utbildning i KiVa
I slutet av vårterminen eller i början av höstterminen genomförs en tvådagarsutbildning i
KiVa-metoderna. Varje skola får skicka upp till tio deltagare till denna utbildning. Under
utbildningen drillas deltagarna i vilka insatser som görs i akuta mobbingärenden samt i det
förebyggande arbetet som består av KiVa lektioner som varje lärare genomför under
terminen. Utbildningen är praktiskt inriktad med mycket övningar.
Stöd i implementeringsprocessen
För att säkerställa att arbetet mot mobbing verkligen kommer igång och att KiVa genomförs
enligt plan kommer Magelungen att stödja er skola i implementeringsprocessen. I
programmet ingår Skypehandledning till KiVa-teamet två gånger per termin vad gäller arbetet
att få igång KiVa på hela skolan. KiVa teamet kan också alltid ringa Magelungen för att få stöd
och handledning i akuta mobbingärenden. Vid behov kan också Magelungen komma till er
skola för att hjälpa till med implementeringen.

Material som ingår:
I priset ingår en mängd material:
Lektionsplaneringar till alla de KiVa-lektioner som hålls inom ramen för det
förebyggande arbetet. Tio pärmar ingår i priset. Möjlighet finns att beställa fler till
självkostnadspris.
•

KiVa-västar för rastvakter att ha på sig när de rör sig på skolgårdar och i
skolans rastlokaler.
• Mycket av KiVa materialet ligger också på nätet. Här finns:
• Lektionsplaneringar i form av PP. Lista på vilka PP som ingår.
• Kiva spelet. KiVa spelet är ett pedagogisk instrument där alla elever som ett led
i det förebyggande arbetet spelar spel där man tränar på de begrepp och
färdigheter som tas upp på KiVa-lektionerna.
• På KiVa-Sveriges hemsida finns också filmer, bilder och annat material som
hjälper till i arbetet.
•

•
•

Informationsmaterial till föräldrar inför och under insatsen.
Pärmar med material

I priset ingår också support vad gäller det material som ligger på nätet. Det är lätt att
använda och lättillgängligt men om stöd behövs är det bara att höra av sig till Magelungen så
hjälper vi dig.

Priser för att implementera KiVa på din skola:
Priset för KiVa beror till viss del på hur stor din skola är.
3 års abonnemang
0-300: 87 750:- (Ett år i taget: 97 500:-)
301-600: 109 350:- (Ett år i taget: 121 500:-)
601-900: 134 550:- (Ett år i taget: 149 500:-)
901 eller fler 160 200:- (Ett år i taget: 178 000:-)

År 1
Antal elever: Pris (alla priser är ex moms)
0-300 59 500:301-600 68 500:601-900 76 500:901 eller fler 85 000:-

KiVa gör sig bäst som en flerårig satsning och därför ser vi helst att man kommer överens
om ett längre samarbete. År två handlar mycket om att upprätthålla arbetet med KiValektionerna samt att genomföra elevenkäten och analysera och kartlägga resultaten. I priset
för år två och tre ingår just detta samt visst stöd med den fortsatta implementeringen.
År två
Antal elever Pris (alla priser ex moms)
0-300 25 000:301-600 30 000:601-900 40 000:900 eller fler 50 000:Stöd i genomförandet av elevenkäten.
Kartläggning och analys av resultaten.
Skypehandledning till KiVa-teamet

År 3
Antal elever: Pris (alla priser ex moms)
0-300 13 000:301-600 23 000:601-900 33 000:901 eller fler 43 000:Stöd i genomförandet av elevenkäten.
Kartläggning och analys av resultaten.
Skypehandledning för KiVa-teamet

Tilläggstjänster
Beställning av ytterligare manualer 600:Utbildning av ytterligare personal 5 900:- per person

