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INLEDNING 

Vid Sunnemo skola och fritidshem ska det råda nolltolerans mot all diskriminering och annan krän-

kande behandling. Likabehandlingsplanen gäller för elever och personal vid Sunnemo skola och fri-

tidshem och utgår från följande dokument: 

 Diskrimineringslagen. Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter, 

samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att mot-

verka annan kränkande behandling. 

 FN:s konvention om barns rättigheter. 

 Skollagen 

 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

 Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter som reglerar arbetet mot kränkande behandling i 

skolan. 

Likabehandlingsplanen mot diskriminering och annan kränkande behandling har arbetats fram i sam-

arbete med elever, personal och skolans föräldrarepresentanter (föräldraföreningen). 

Rektor ansvarar för att utvärdering och revidering av likabehandlingsplanen genomförs varje läsår 

tillsammans med elever, personal och skolans föräldrarepresentanter(föräldraföreningen). 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR LIKABEHANDLING 

 Det ska överhuvudtaget inte förekomma kränkning i vår skola. 

 Alla ska komma till skolan och känna sig trygga och respekterade som den man är. 

 Vi skall ha ett förebyggande arbete av god kvalitet. 

 Vi skall alltid ha beredskap att hantera kränkningar om de skulle uppstå. 

 Vi skall tidigt upptäcka förekomsten av kränkningar. 

 Ett trygghetsteam för stöd och hjälp vid kränkningssituationer finns. 

 All personal är ansvarig för alla elever. 

 Alla elever har ansvar för att berätta för personalen om de sett att kränkningar förekommer. 

 

 

 

 

 



 

ORDNINGSREGLER FORMULERADE I SAMRÅD MED 
ELEVRÅDET, PERSONAL, REKTOR OCH FÖRÄLDRAFÖR-
ENINGEN 

HÄNSYN 

 Att komma i tid till lektionerna med rätt material. 

 Att göra sitt bästa för att skapa arbetsro i klassrummet och trivsel i matsalen. 

RESPEKT 

 Att inte medverka till kränkande behandling av någon annan. 

 Att inte medverka till mobbning. 

 Att använda ett vårdat språk. 

 Att alltid värna om människors lika värde. 

 Att respektera en tillsägelse av all personal. 

 Att vara artig. 

 Att respektera fattade beslut. 

ORDNING 

 Att vara aktsam om skolans miljö. 

 Att vara aktsam om läroböcker och skolans material. 

 Att inte bära utomhusplagg på lektioner eller i matsalen. 

 Att snöbollskastning bara sker på anvisad plats. 

 Att vara ute på rasterna (inne med lärares medgivande i eget klassrum). 

 Att inte lämna skolans område på raster utan lärares tillåtelse. 

 Att det är godisförbud förutom på Säterdagen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

VAD ÄR DISKRIMINERING? 

Diskriminering innebär att en elev 

missgynnas direkt eller indirekt av 

skäl som har samband med någon 

av diskrimineringsgrunderna kön, 

könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller trosuppfattning, funktions-

nedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. VAD ÄR TRAKASSERIER? 

Trakasserier är ett uppträdande 

som kränker någons värdighet och 

som har samband med något av 

diskrimineringsgrunderna kön, 

könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller trosuppfattning, funktions-

nedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. 

VAD ÄR MOBBNING? 

Mobbning är en form av krän-

kande behandling eller trakasse-

rier som innebär en upprepad 

negativ handling när någon eller 

några medvetet och med avsikt 

tillfogar eller försöker tillfoga en 

annan skada eller obehag. 

VAD ÄR KRÄNKANDE BE-

HANDLING? 

Kränkande behandling är ett 

uppträdande som utan att vara 

diskriminering enligt diskrimine-

ringslagen, kränker elevers vär-

dighet.. 

 

DEFINITIONER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskriminering kan vara direkt och indirekt. Med direkt diskriminering menas att någon miss-

gynnas och det har en direkt koppling till exempelvis kön. Indirekt diskriminering kan ske 

genom att alla behandlas lika, som till exempel när skolan tillämpar en bestämmelse som ver-

kar vara neutral men i praktiken missgynnar en elev på grund av kön, etnisk tillhörighet, relig-

ion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  Trakasse-

rier är uppträdande som kränker någons värdighet som har samband med ovan nämnda dis-

krimineringsgrunder. 
 

Även när någon kränks på grund av en vårdnadshavare eller syskons sexuella läggning eller 

funktionsnedsättning med mera är det trakasserier. 



 

DEFINITION AV KRÄNKANDE 
BEHANDLING 
Kränkningar kan vara 

Verbala, exempelvis bli hotad eller 

kallad olika tillmälen 

Fysiska, exempelvis bli utsatt för 

slag och knuffar 

Psykosociala, exempelvis bli utfryst 

eller utsatt för ryktesspridning 

Kopplade till ord och bild  

exempelvis e-post, sms, mms, brev 

eller klotter 

 

 

VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING? 

 

Kränkande behandling är uppträdande där någon eller några kränker principen om alla männi-

skors lika värde men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att 

retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller att rycka någon i håret. 

 

TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 
 

Trakasserier och kränkande behandling är ett uttryck för makt eller förtryck. 

Det kan utövas av en eller flera personer och kan ske i alla miljöer – när som helst. Det kan 

ske vid enstaka tillfällen eller systematiskt och återkommande. 

En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som uppger att han 

eller hon blivit kränkt alltid måste tas på allvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH KVALITETSSÄKRING 

Varje vårtermin utvärderas arbetet mot kränkande behandling genom elevenkät, hälsosamtal 

och elevsamtal som tar upp trivsel och trygghet. Trygghetsteamet är ansvariga för elevenkäten 

och Elevhälsoteamet är ansvarig för hälsosamtal och elevsamtal. Teamet utvärderar även ar-

betet som genomförts i elevrådet/fritidshemsrådet samt i klassråden. I utvärderingen innefattas 

också skolgårdsenkät. Arbetet med likabehandling är en del av det systematiska kvalitetsar-

betet. 
 

Elevrådet liksom fritidshemsrådet leds av en vuxen tillsammans med elever/barn. Mentorerna 

ansvarar för att klassråd genomförs regelbundet, minst en gång per månad.  

Fritidshemsråd hålls två gånger per termin. 

Skolledning, elevhälsoteam och trygghetsteam samlas varje vårtermin för att utvärdera och 

analysera det arbete som genomförts i trygghetsteamet samt i klasserna/grupperna mot krän-

kande behandling. Därefter genomförs en revidering av likabehandlingsplanen inför nästa 

läsår. 



 

UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE ÅRS MÅL FÖR LÄSÅRET 
Respektera andra människors egenvärde. 

- Vi har under läsåret jobbat aktivt med att försöka skapa en ”förlåtande stämning” i 

klassrummet. Detta är ett arbete som hela tiden ska pågå och utvecklas. 

Leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen.  

- Under läsåret har vi kontinuerligt tagit upp och fördjupat oss inom olika områden som 

har med värdegrundsarbete att göra. Vi har diskuterat och arbetat kring värdegrunds-

frågor på olika sätt, sedan har vi i vardagliga situationer ofta kunnat relatera och ge 

återkoppling till eleverna kring det vi diskuterat. 

Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att hjälpa andra människor. 

- Detta mål har vi arbetat aktivt med genom att kontinuerligt diskutera Likabehand-

lingsplanen och Sunnemo skolas regler. 

Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

- Skofri inohusmiljö som efterföljs av både barn och vuxna. 

- Genom att föräldraföreningen tillsammans med sina barn hjälper till att hålla skolgår-

den fin, och att de dessutom ger bidrag till rastredskap och utemöbler så ökar omsor-

gen om vår skolmiljö. 

- Åk f-1 var med i Pantresan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Målenkäten som genomfördes i april/maj i årskurs 4-6 visar 

 Ett genomsnitt på den tiogradiga skalan på 7.6 respektive 7.8.  

Resultaten redovisas här nedanför: 

 

 
 

Värdegrund 

elever nov 

13 

Värdegrund 

elever vt-15 

Värdegrund 

elever vt-16 

Antal erhållna svar 19 25 15 

1. Vi tror att allt går 8.8 8.5 8.0 

2. Andra tror att jag kan 9.2 8.0 7.9 

3. Alla visar mig respekt 8.7 7.6 7.3 

4. Alla bjuder på sig själva 8.8 7.8 7.6 

5. Alla vill veta hur det går för dem 8.5 7.7 7.7 

6. De vuxna är bra förebilder 9.2 8.2 7.5 

7. Jag får bra utmaningar 9.5 8.8 8.2 

8. Andra ber mig vara med 8.5 8.0 7.1 

9. Jag vågar prova 9.7 8.4 7.7 

10. Andra litar på mig 9.3 8.2 7.4 

11. Vi gör som vi sagt 8.5 7.5 7.1 

12. Alla visar hänsyn 9.1 7.8 7.8 

13. Andra berättar vad jag gör bra 9.3 8.4 7.8 

14. Vi pratar om hur det går 8.3 7.6 7.3 

15. Vi gör så det blir bättre 8.8 7.9 8.1 

16. Alla är rädda om saker 7.9 7.4 6.6 

17. Alla tar väl hand om sig 9.1 8.5 7.5 

18. Vi gör tillsammans 9.1 8.4 7.5 

    

Medelvärde 8.9 8.0 7.6 

 

 



 

 
 

Målenkät 

elever nov 13 

Målenkät 

elever vt-15 

Målenkät 

elever vt-16 

Antal erhållna svar 19 25 16 

1. Jag kan påverka mitt lärande 8.6 8.1 8.3 

2. Jag får vara med och påverka i skolan 7.9 8.1 7.3 

3. Jag har kunskap om utbildningens mål 8.0 7.7 7.4 

4. Jag får den hjälp jag behöver i skolan 8.7 9.0 7.8 

5. Skolan är meningsfull 9.1 7.8 8.0 

6. Jag har arbetsro på lektionerna 7.7 7.6 6.6 

7. Jag blir respekterad av de vuxna på skolan 9.2 8.3 8.3 

8. Jag blir respekterad av mina skolkamrater 8.9 8.4 7.6 

9. Jag känner att jag utvecklas i skolan 9.3 8.4 8.5 

10. Utvecklingssamtalet är meningsfullt för mig 8.9 8.4 8.0 

11. Jag känner mig trygg i skolan 9.1 8.2 7.8 

12. Jag kan använda min tid effektivt i skolan 9.0 8.4 7.9 

13. Skolan utgår från att jag kan och vill 8.9 8.7 7.8 

14. Jag tycker min skola är bra 9.3 8.8 7.6 

    

Medelvärde 8.8 8.3 7.8 

 

 
 

 
 

MÅL FÖR LÄSÅRET 2016/2017 
 

 Skapa bättre arbetsro på lektionerna 

 Alla ska vara rädda om sina och skolans saker 

 Alla ska visa varandra respekt 

 Alla ska känna trygghet i skolan 



 

UPPRÄTTANDE OCH IMPLEMENTERING AV LIKABEHANDLINGS-
PLAN 
 

AKTIVITET ANSVARIG TIDPUNKT 

Upprättande av den nya likabehandlingspla-

nen utgår från Trygghetsteamets utvärdering 

 

Trygghetsteamet – en ar-

betsgrupp 

 

Vårterminen 

 

Elever är delaktiga genom klassråd, fritids-

hemsråd och elevråd. 

 

Mentor, elevrådsansvarig, 

fritidshemsrådsansvariga 

Hela året 

Information och diskussioner om likabe-

handlingsplanen på arbetslagskonferenser 

 

Trygghetsteamet Hela året 

Eleverna informeras om planen i såväl sko-

lan som på fritids 

 

Mentor Höstterminen 

Vårdnadshavare informeras om planen och 

likabehandlingsarbetet. 

 

Mentor I början av höstterminen 

Revidering av ordningsreg-

ler/fritidshemsregler 

Mentor, elevrådsansvarig, 

fritidshemsrådsansvariga 

Vårterminen 

senast 1april 

Förväntningsdokument skall diskuteras med 

eleverna och vårdnadshavarna 

 

Mentor Höstterminen 

Vårdnadshavarna kan lämna synpunkter på 

planen genom att kontakta någon i trygg-

hetsteamet eller rektor.  

 

Rektor, trygghetsteam Hela året 

Planen skickas hem i ”lightversion” Mentor Höstterminen 

Planen ska läggas ut på hemsidan Rektor Inför höstterminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE INSATSER FÖR 
VARJE DISKRIMINERINGSGRUND 
 
Det förebyggande arbetet utgår från skolans och trygghetsteamets utvärdering, där bl.a. enkä-

ter, elevsamtal och hälsosamtal ligger som grund. 

 

KÖN/GENUS    
 

All verksamhet på skolan ska genomsyras av ett genusperspektiv i syfte att öka jämställdhet-

en. 

Inga elever på skolan ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av 

kön. Alla elever ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön. 

 

         AKTIVITET ANSVARIG TIDPUNKT 

Genom att ha ett könsperspektiv på sko-

lans/fritids verksamhet och organisation, 

arbetar vi för en jämställd skola. Vid alla 

beslut och aktiviteter som rör skolan/fritids 

ska könsperspektivet beaktas. 

 

Rektor samt all personal Hela året 

Vid genomgång av skolans likabehand-

lingsplan och ordningsregler ska språkbruk 

särskilt beaktas. Eleverna ska informeras 

om att ”nolltolerans” gäller beträffande 

kommentarer utifrån kön. 

 

Mentor I början av höstterminen 

Normativa påståenden om kön i undervis-

ningsmaterial ska särskilt uppmärksam-

mas. Lärarna ska i dessa situationer föra en 

diskussion med eleverna om påståendena. 

 

Undervisande lärare Hela läsåret 

I undervisningssituationen ska pojkar och 

flickor ges lika stort utrymme och möjlig-

heter till inflytande. 

 

Undervisande lärare Hela läsåret 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ETNISK TILLHÖRIGHET, RELIGION ELLER ANNAN TROSUPP-
FATTNING 
 

På skolan ska alla oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-

ning, ha samma rättigheter och möjligheter. Inga elever ska känna sig utsatta för diskrimine-

ring eller trakasserier på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan tros-

uppfattning. 

 

AKTIVITET ANSVARIG TIDSPERIOD 
Vid information till elever och vårdnads-

havare med utländsk bakgrund ska tolk 

användas vid behov. Information om möj-

ligheten till stöd av tolk är viktig. 

 

Berörd personal Hela läsåret 

Vi accepterar inte användandet av symbo-

ler, märken eller kläder som kan förknip-

pas med antidemokratiska värderingar 

eller grupperingar. 

  

All personal Hela läsåret 

Vid särskilda evenemang som skolavslut-

ning, friluftsdagar etc. ska elever med an-

nan etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning uppmärksammas för att 

indirekt diskriminering inte ska uppstå. En 

dialog ska ske med eleven samt vårdnads-

havaren för att situationen ska lösas på 

bästa sätt. 

 

Mentor, undervisande lärare Hela läsåret 

 

 

 

 

 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
 

Vid planering av skolans verksamhet och organisation ska alltid konsekvenserna för elever 

med olika funktionsnedsättningar beaktas. 
 

På skolan ska alla elever ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning. 

Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av funktionsnedsätt-

ning. 

 
AKTIVITET ANSVARIG TIDSPERIOD 

Vid stadie- och lärarbyte ska information 

om elever med funktionsnedsättning ske i 

syfte att kunna erbjuda rätt stödinsatser 

från början. 

 

Rektor, Mentor och Elevhäl-

soteamet 

Vid övergångar 

Vid all undervisning och vid särskilda 

evenemang som t.ex. friluftsdagar måste 

elever med funktionsnedsättning särskilt 

uppmärksammas och ges det stöd de be-

höver för att kunna delta tillsammans med 

andra elever. 

Mentor, undervisande lärare Hela läsåret 



 

SEXUELL LÄGGNING 
 

På skolan ska inga elever känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av 

sexuell läggning. 

 
AKTIVITET ANSVARIG TIDSPERIOD 

Vid genomgång av skolans ordningsregler 

ska språkbruket särskilt beaktas. Eleverna 

ska informeras om att ”nolltolerans” gäller 

beträffande nedsättande kommentarer uti-

från sexuell läggning. 

 

Mentor Hela läsåret 

 

 

ÅLDER 
På skolan ska inga elever känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av 

ålder. 

 

AKTIVITET ANSVARIG TIDSPERIOD 
I alla situationer ska skolan ha ett aktivt 

förhållningssätt för att undvika att elever 

missgynnas på grund av ålder. 

 

All personal Hela läsåret 

 

 
 
 
 
ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 
 

Inga elever på skolan ska känna sig utsatta för någon form av kränkande behandling. All per-

sonal och alla elever samt föräldrar måste omedelbart reagera på alla former av kränkande 

behandling. 

 
AKTIVITET ANSVARIG TIDSPERIOD 

I alla situationer ska skolan ha ett aktivt 

förhållningssätt när det gäller att upptäcka 

olika former av kränkande behandling. 

 

All personal Hela läsåret 

Etiska och moraliska frågor ska lyftas fram 

och diskuteras i sitt naturliga samman-

hang. 

 

Berörd personal Hela läsåret 

När elever, föräldrar eller vuxna i skolan 

misstänker eller upptäcker kränkande 

handlingar eller trakasserier informeras 

arbetslaget resp. rektor. 

Arbetsgången vid utredning tar vid. 

 

Alla Hela läsåret 

 



 

KARTLÄGGNING FÖR UPPTÄCKT AV KRÄNKNINGAR, 
FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE 
 

 
AKTIVITET ANSVARIG TIDPUNKT 

Hälsosamtal förskoleklass, årskurs 2 Skolsköterska Hela läsåret 

Elevsamtal i årskurs 3 Elevhälsoteamet Hela läsåret 

Målenkät och värdegrundsenkät i Incito, 

årskurs F-6 

Rektor och mentor April-maj 

Alla vuxna tar ansvar för att hålla god 

uppsikt inom respektive verksamhet. Miss-

tanke om kränkning tas alltid på allvar. 

Alla Hela läsåret 

Klassråd Mentor 1-2 gånger i månaden 

Elevråd åk F-6 Mentor, elevrådsansvarig 2-3 ggr/termin 

Fritidshemsråd Fritidshemspersonal 2 gånger/termin 

Utvecklingssamtal Mentor Höst- och vårtermin 

Aktiviteter i grupp, i arbetslag/arbetslagen 

och hela skolan 

Arbetslag, arbetslagen, Hela läsåret 

Vuxna gör de flesta placeringar och grupp-

indelningar  

Berörd personal Hela året 

Bussvärdar vid varje skoldags slut Berörd personal Hela året 

Aktiva rastvärdar  Berörd personal Hela läsåret 

Kontroll av frånvaro, kontakt tas med för-

äldrar samma dag vid oanmäld frånvaro 

Berörd personal Hela läsåret 

Värdegrundsarbete som innefattar vardag-

liga diskussioner och övningar 

All personal Hela läsåret 

Konflikter reds ut i ett tidigt skede Berörd personal Hela året 

Trygghetsteamets representanter träffas 

regelbundet 

Trygghetsteamets representan-

ter, rektor 

Hela året 

Vid klassråd, elevråd,fritidsråd, arbets-

lagsmöten och föräldramöten ska en punkt 

på dagordningen vara: Hur ser det ut på 

skolan gällande trygghet och kränkningar? 

Berörd personal 

 

 

 

 

Hela läsåret 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
UTREDNING OCH ÅTGÄRDER VID KRÄNKNINGAR OCH  
TRAKASSERIER 
 

Så snart lärare eller annan personal fått kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit 

utsatt för trakasserier eller kränkande behandling ska detta anmälas till rektor.( Skollagen 6 

kap 10 § ) 

 

 Det är allas ansvar att ingripa så att kränkningarna upphör omedelbart. 

 Berörda mentorer kontaktas. 

 Mentorerna följer utarbetad rutin för arbetsgång vid misstanke om kränkande behand-

ling och trakasserier. 

 Rektor ansvarar för att händelsen snarast utreds. Utredningen dokumenteras.   

 Åtgärderna ska vara grundade på utredningen av vad som skett och riktas till såväl det 

barn som blivit utsatt som till dem som utövat kränkningen eller trakasserat. 

 Rektor underrättar huvudman genom att skicka in blanketten ”Anmälan om kränkande 

behandling” samt återkopplar när utredningen är genomförd. 

 

 

 
 
ARBETSGÅNG VID MISSTANKE OM KRÄNKNING ELLER TRAKASSERIER MOT 
BARN/ELEV 
 

1. Den personal som ser händelsen samtalar med berörda barn för att få en bild av det in-

träffade. Samtalet dokumenteras på blanketten ”allvarssamtal”. 

2. Personalen informerar mentor. 

3. Om allvarssamtalet visar att det handlar om en kränkning anmäler mentor detta inom 

två skoldagar till rektor på blanketten ”Anmälan om kränkande behandling”. Rektor 

ansvarar för att händelsen snarast utreds. Rektor underrättar huvudman genom att 

skicka in blanketten ”Anmälan om kränkande behandling” samt återkopplar när utred-

ningen är genomförd. 

4. Utredningsteamet kopplas in och har så snart som möjligt ett samtal med den utsatte 

för att få information om hur han/hon uppfattat situationen. Samtalet dokumenteras. 

5. Vårdnadshavare till de berörda barnen/eleverna informeras av utredningsteamet.  

6. Utredningsteamet informerar elevhälsoteamet.  

7. Utredningsteamet samtalar med de personer som har utfört kränkningen. Samtalet do-

kumenteras. 

8. Utredningsteamet har uppföljningssamtal med berörda barn/elever och återkopplar till 

mentor. Ett första uppföljningssamtal sker efter en vecka och ett andra efter ytterligare 

två veckor. Samtalen dokumenteras. 

9. Om kränkningarna/trakasserierna upphör avslutas ärendet. 

10. Om ingen ändring sker – konferens med rektor, berörd personal, vårdnadshavare, elev. 

11. Rektor ansvarar för att anmälan till polis/socialtjänst görs vid misshandel eller annan 

allvarlig kränkning. 

 

 
 
 
 
 



 

VUXNA KRÄNKER ELLER TRAKASSERAR ELEV    

 
Om man upptäcker att någon vuxen agerar mot denna plans syfte och mål rapporteras detta 

omedelbart till rektor som skyndsamt utreder och vidtar lämpliga åtgärder. 

 
 
KRÄNKNING ELLER TRAKASSERIER MELLAN VUXNA 

 
Om man upptäcker att någon vuxen agerar mot denna plans syfte och mål rapporteras detta 

omedelbart till rektor som skyndsamt utreder och vidtar lämpliga åtgärder (agerar utifrån ar-

betsmiljölagen). 

 
VID ELEVERS KRÄNKNING ELLER TRAKASSERIER AV VUXNA 

 
Om en vuxen upplever sig kränkt eller trakasserad av en elev rapporteras detta omedelbart till 

rektor som skyndsamt utreder och vidtar lämpliga åtgärder. 

 
DOKUMENTATION 

 
Dokumentation förs av berörd personal på respektive blanketter. Blanketterna finns i trygg-

hetspärmarna som förvaras i respektive arbetsrum. 

Allvarssamtalens dokumentation förvaras i arbetslagen. 

Utredningsteamets dokument förvaras hos rektor. 

 

 
UPPFÖLJNING 

 
Efter Utredningsteamets arbete är det viktigt att det sker en uppföljning av det som skett för 

de inblandade parterna. Det sker genom flera samtal kring det inträffade. Första uppföljnings-

samtalet sker efter en vecka och det andra efter ytterligare två veckor. Samtalen leds av två 

personer från trygghetsteamet. 
 

Den utsatta eleven ska få klart för sig att han/hon inte ska skuldbelägga sig för det som varit. 

Även om eleven genom sitt eget beteende haft del i det inträffade, finns det inga ursäkter för 

kränkande handlingar. 

  

Den som har utövat kränkningar ska uppleva att han/hon kan ändra sin roll och bryta sitt bete-

endemönster. Han/hon ska inför kamrater kunna ta avstånd från tidigare handlingar. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

TRYGGHETSTEAMET 
 

Läsåret 2016-2017 

 
ORGANISATION 
 

 Trygghetsteamet arbetar utifrån skolans likabehandlingsplan. 

 Trygghetsteamet består av representanter från varje arbetslag, fritidspersonal, skolskö-

terska, kurator och specialpedagog. 

 Trygghetsteamet har valt några personer som ska utgöra utredningsteamet. 

 F - 6:s trygghetsteam träffas flera gånger per termin. Utredningsteamet träffas utifrån 

behov. 

 Utvärdering av trygghetsteamets arbete ska ske i slutet av varje läsår. Utvärderingen 

ska ligga som grund för revidering av likabehandlingsplanen samt för planering av 

kommande års förebyggande arbete. Som grund för kommande års förebyggande ar-

bete ligger även hälsosamtal, elevsamtal, trygghetsenkät, synpunkter, iakttagelser, 

elevråd, fritidshemsråd och kvalitetsredovisningar där både elever och vårdnadshavare 

deltar. 

 

Personal 
Trygghetsteamet/utredningsteamet Sunnemo skola förskoleklass – årskurs 6 

 

Håkan Johansson        5-6 

Linda Gustavsson       2-4 

Camilla Gerebro         F-1               

Martina Åkerlind        Fritids 

Anette Lindström  Platea 

 

Elevhälsan 

Lina Viklund             Kurator 

Erika Steorn               Specialpedagog 

Yvonne Ståhlberg      Skolsköterska 

 

 

Matråd 

Tilde Bergström                                 F-klass 

Elin Johansson                                   år 1 

Leah Tingberg          år 4 

Lucas Henriksson        år 5 

Linus Vessby-Ejdsell         år 6 

 

 
 
 



 

Elevrådet 
Ansvarig för elevrådet F-6: Håkan Johansson 

Elevrepresentanter från varje klass F-6. 

 

Elias Persson   Fsk ledamot 

Demi Zwetsloot                     år 1 ledamot   

Elna Nyborg   år 2 ledamot 

Nova Hultgren                år 3      ledamot 

Leah Tingberg                       år 4      ledamot 

Nicole Edkvist                  år5       ledamot 

Tea Tedenljung              år 6     sekreterare 

William Rådman             år 6      ordförande 

Håkan Johanson        lärarrepresentant 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fritidshemsrådet 
Ansvarig för fritidshemsrådet: Camilla Gerebro 

Representanter från fritidshemmet.Rullande 

 

 

 

 

 

 

 



 

FÖR ATT DET HÄR ARBETET SKA GÅ BRA VILL VI VISA PÅ DE FÖR-
VÄNTNINGAR VI HAR PÅ VARANDRA 

Som elev kan du förvänta dig av oss: 

 Att vi bemöter dig med respekt 

 Att vi bryr oss om dig 

 Att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig om du råkar illa ut 

 Att vi kommer att ingripa mot alla former av mobbning/kränkning 

 Att vi ska se till att du får en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt 

Vi förväntar oss av dig som elev: 

 Att du aldrig bidrar till att någon råkar illa ut 

 Att du använder ett vårdat språk 

 Att du bemöter andra med respekt 

 Att du aldrig medverkar till någon form av skadegörelse 

 Att du passar tider och tar ansvar för skolarbetet 

 Att du är utvilad och har ätit frukost 

Som förälder kan du förvänta dig av oss: 

 Att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet i skolan 

 Att vi arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö 

 Att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer 

 Att vi ingriper i alla former av mobbning/kränkning 

 Att vi bryr oss om ditt barn 

Vi förväntar oss av dig som förälder: 

 Att du hjälper ditt barn att ta ansvar för skolarbetet 

 Att du ser till att barnet kommer i tid 

 Att barnet är utvilat och har ätit frukost 

 Att du ställer upp på skolans regler som vi kommit överens om 

 Att du meddelar oss om ditt barn råkat illa ut i skolan 

 Att du meddelar oss om ditt barn gjort någon annan illa 

 Att du meddelar om ditt barn inte kommer till skolan 


