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1. Grunduppgifter  
 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 

Marielund-Språkskolan F-6 samt fritidshem 

Ansvarig för planen 

Rektor Seija Fjellvind 

Referensgrupp 
Intendenten, skolkuratorn och arbetslagsledare 
 
Planen gäller från 
2022-01-11 
 
Planen gäller till 
2023-01-10 

Elevernas delaktighet 
Eleverna har varit delaktiga genom att de fått besvara enkäter om trivsel och arbetsmiljö.  

Pedagogerna förankrar och arbetar med likabehandlingsplanen medvetet och kontinuerligt 

under läsåret. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

Föräldrarna delges Likabehandlingsplanen vid utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldraråd 

samt via InfoMentors familjewebb. 

Personalens delaktighet 

Personalen arbetar systematiskt med trivsel och arbetsmiljön i våra verksamheter. 

Personalen är delaktig i framtagande av Likabehandlingsplanen. Trivsel och arbetsmiljön för 

både elever och personal är en stående punkt under våra AE-träffar. 

Förankring av planen 

Planen presenteras under föräldramöten och utvecklingssamtalen.  
Planen presenteras för föräldrarådet. 
Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på skolans hemsida och InfoMentors familjewebb.  
Rektorn ansvarar att nyanställd personal får kännedom om likabehandlingsplanen. 
 

Uppföljning och utvärdering av planen 
Likabehandlingsplan utvärderas och revideras en gång per år.  
Utvärdering och uppföljning av aktiviteter kopplat till planen sker kontinuerligt. 
Eleverna ges möjlighet att ha synpunkter på innehållet i Likabehandlingsplanen genom 
elevrådet och klassråd.  
Personalen utvärderar Likabehandlingsplanen i arbetslagen. 
Vårdnadshavare ges möjlighet att ha synpunkter på innehållet i Likabehandlingsplanen 
genom föräldraråd, föräldramöten och vid utvecklingssamtal. 
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2. Marielund-Språkskolans vision och mål för arbetet mot 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

 
Vår vision 

 
Vår skola är en arbetsplats som Du delar med elever och personal och hit ska alla ska kunna 

komma med glädje.  

Vi vill uppfylla de mänskliga behoven att få vara delaktig, bli sedd, bli uppskattad, att få 

tillåtelse att vara och utvecklas som den unika människa man är. 

Alla elever och vuxna i verksamheten ska känna sig trygga, utan rädsla för att bli utsatta för 

diskriminering eller kränkande behandling. 

Alla elever och föräldrar samt all personal ska känna till likabehandlingsplanen. 

Alla arbetar aktivt med att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. 

Vi vidtar direkt åtgärder enligt vår handlingsplan om någon typ av kränkande behandling 

trots allt sker. 

 

 

3.  Lagar, läroplan och konventioner bakom  
         likabehandlingsplanen 

 

Skollagen (SFS 2010:800) 
 
1 Kap. 5 § 
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 
människor. 
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling. 
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
 
6 Kap. Åtgärder mot kränkande behandling 
 
Ändamål och tillämpningsområde 
1 § Detta kapitel har till ändamål att ändamål att motverka kränkande behandling av barn 
och elever. Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag. 
 
Diskriminering 
2§ Bestämmelser om förbud med mera mot diskriminering i samband med verksamhet 
enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567) 
 
Plan mot kränkande behandling 
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 
elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas 
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eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna 
har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.  
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-
2010800 sfs-2010-800/ 
 
Diskrimineringslagen (2008:567) 
 
1 Kap. 1§ ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på annat sätt främja 
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 
ålder”. 
 
3 Kap 16 § Skolan skall upprätta en likabehandlingsplan. 
http://www.regeringen.se/SB/D/11043/A/111986 
 
Lgr 11 
 
1. Skolans värdegrund och uppdrag 
    Förståelse och medmänsklighet 
    Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg och 
    den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan 
    utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
    trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
    funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt 
    motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 
    diskussion och aktiva insatser. 
 
2. Övergripande mål och riktlinjer 
    2.1. Normer och värden 
    Alla som arbetar inom skolan skall aktivt motverka diskriminering och kränkande 
    behandling av individer eller grupper. Läraren skall uppmärksamma och i samråd med 
    övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av 
    diskriminering och kränkande behandling. 
 
AFS (Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling) 1993:17 6§ 
”Arbetstagare som utsatts för kränkande särbehandling skall snabbt få hjälp eller stöd. 
Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner för detta”. (Med arbetstagare avses här nedan elever 
samt all personal). 
”Det är viktigt att varje arbetstagare är medveten om sin egen möjlighet och skyldighet att 
medverka till ett gott klimat på arbetsplatsen”.  
www.av.se/dokument/afs1993 17. pdf 
 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter de äro utrustade med förnuft 
och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap”. Vad som inte får 
göras mot någon människa och vad som måste göras för varje människa. 
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-
forklaring 
 
 
FN:s barnkonvention 
Artiklarna 2,3,6,12,19 och 28. 
www.unicef.se/barnkonventionen 
 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800%20sfs-2010-800/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800%20sfs-2010-800/
http://www.regeringen.se/SB/D/11043/A/111986
http://www.av.se/dokument/afs1993
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring
http://www.unicef.se/barnkonventionen


6 

 

4.  Marielund-Språkskolans värdegrund – Definitioner 
 
 
Marielund-Språkskolans värdegrund 
 
Vår verksamhet präglas av Vi-anda, mångfald, kreativitet, struktur, tydlighet, delaktighet, 
trygghet och glädje. 
 
Vårt arbete är målinriktat. Alla berörda vet vad som gäller, vart vi är på väg, vad vi gör och 
varför. 
 
Alla orkar, vill och vågar vara tydliga med att ”sätta gränser” och handleda, när det gäller 
ordning, stil och respekt. 
 
Vår gemensamma värdegrund är bas för all vår verksamhet i mötet med våra elever, föräldrar 
och mellan oss som personal. 
 
Vi följer kommunens och verksamhetens riktlinjer och mål. 
 
Vi bemöter varandra med respekt och öppenhet.  
 
Vi tillvaratar varandras kunskap, erfarenhet och vi lär av varandra. 
 
Vi är goda föredömen och strävar efter att hålla en hög kvalité i skolarbetet. 
 
Vi deltar i gemensamma möten och har eget ansvar att ta reda på information när vi ej är 
närvarande. 
 
Vi tar själva ansvar för att konflikter tas upp i arbetslaget. 
 
Vi är goda föredömen för vår skola. 
 
Vi bemöter varandra med respekt och empati. 
 
Vi värnar om varandras integritet och trygghet. 
 
Vi utgår i vårt arbete från elevens individuella resurser och behov.                           
 
Vi har viljan att förstå även det outtalade. 
 
Vi använder vår samlade kompetens och resurser till elevernas bästa. 
 
Vi bjuder in föräldrar till ett aktivt engagemang kring elevens skolarbete. 
 
Vi bryr oss om varandra. 
 
 
Våra definitioner 
 
Vad är diskriminering? 
En handling eller struktur som utestänger eller kränker en person behöver inte vara 
medveten eller aktiv. Det finns direkt diskriminering och indirekt diskriminering. 
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Direkt diskriminering är när elev/vuxen missgynnas genom särbehandling på grund av kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder. 
 
Indirekt diskriminering är när elev/vuxen missgynnas genom att till synes neutrala 
ordningsregler mm. tillämpas så att det får en i praktiken diskriminerande effekt. 
 
Vad är trakasserier? 
Trakasserier är ett uppträdande som kränker elevens/vuxens värdighet och som har 
samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 
eller funktionshinder. 
Detta kan gälla mellan elever och elev gentemot personal. Om någon ur personalen utsätter 
en elev för trakasserier används i stället ordet diskriminering. 
 
Vad är kränkande behandling? 
Begreppet ’kränkande behandling’ används som ett samlingsbegrepp för olika former av 
kränkningar inklusive missgynnande. Det kan i princip vara vad som helst, till exempel 
uppträdande som kränker någons värdighet, men som inte har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna. 
 

• Gemensamt för alla kränkande behandlingar är att någon eller några kränker  
       principen om alla människors lika värde. 

• Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. 

• Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.  

• En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och  
       återkommande. 

• Kränkningar kan utföras av och drabba såväl elever som vuxna. 
 
Kränkande behandling är en subjektiv bedömning. Det är inte handlingen i sig som är 
kränkande utan om en handling upplevs som kränkande av den som utsätts. 
 
Trakasserier och kränkande behandling kan vara 
 
Fysiska (till exempel att bli utsatt för slag, knuffar); absolut förbjudet är alla typer av 
sparkar, alla typer av slag mot kroppen, otäcka grepp runt huvud, hals och dylikt eller att 
brottas fler mot en. 
 
Verbala (till exempel att bli hotad, få öknamn, bli kallad hora, bög); absolut förbjudet är att 
håna eller reta någon för utseende eller ursprung, att använda ett språk som är kränkande 
eller att hota någon om fysiskt våld.  
 
Psykosociala (till exempel att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, miner) 
 
Texter och bilder (till exempel klotter, brev, lappar, e-post, sociala medier, sms, mms) 
 
Trakasserier kan också ta sig i uttryck som sexuella trakasserier. 
 
Vad är likabehandling? 
Att aktivt främja människors lika rättigheter och möjligheter, att främja de mänskliga 
rättigheterna. 
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5.    Främjande arbete 
 
Definitioner 
 
Främjande arbete är det som genomsyrar en verksamhet och hur vi förhåller oss till det 
som sker. 
Förebyggande arbete är när vi försöker undvika/förutse mötesplatser där diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling kan ske. Det förebyggande arbetet ska utgå och 
fortgå utifrån den kartläggning som görs. 
Ansvariga är personal på skolan, utifrån den kartläggning och den utvärdering som gjorts.  
 
Förebyggande insatser och metoder 
 

• Förväntansdokument (Bilaga 1) 

• ”Alla elever är allas elever” 

• Gemensamt förhållningssätt 

• Alla reagerar och markerar samt sätter tydliga gränser vid elakheter, retande, 
       störande av lektion, stöddighet, skadegörelse, slagsmål mm. 

• Tillsyn av elever på raster och vid busshållplatser 

• Medvetet arbete för goda kamratrelationer 

• Öka medvetenhet och kunskapen om diskriminering, trakasserier och 
       kränkande behandling hos personal, elever och föräldrar/vårdnadshavare 

• Ha en stående punkt ”Hur har eleverna det i klassen/i vår skola?” i  
       klassråden/AE-möten och föräldramöten 

• Värderingsövningar i klasser 

• Representanter i elevrådet är delaktiga och ”bevakar” 

• Fadderklass-verksamhet F-1-4, 2–5, 3–6  

• Trivselenkät genomförs med alla elever en gång per år och följs upp på 
       individnivå, klassnivå, AE-nivå och verksamhetsnivå 

• ”Trygghetsvandring” 
 
Att upptäcka diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling. 
All personal iakttar och observerar ständigt elevgruppen och hur de enskilda eleverna mår. 
Den enskilda eleven, kamrater, vårdnadshavare och personal ska informera skolan om man 
uppmärksammar diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 
 
Att utreda kränkande behandling 
När diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling sker eller vid misstanke om det, 
informeras alltid rektorn. Vid diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling mellan 
elev/elev, vuxen/elev eller vuxen/vuxen följer vi de av skolan upprättade handlingsplanen. 
Rektor har det yttersta ansvaret över att åtgärderna efterföljs. 
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6.    Åtgärder vid diskriminering, trakasserier eller kränkande 
        behandling 
 
Trakasserier eller kränkande behandling mellan elever 
Elev, som känner sig/blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt, kontaktar direkt en vuxen. 
Vuxna som blir vittne till kränkande behandling ingriper genom att genast avbryta 
handlingen och tydligt markera. En anmälan görs direkt till Draftit. Därefter meddelas 
berörda klassföreståndare om vad som har hänt och vilka åtgärder som har vidtagits. Det är 
viktigt att agera snabbt och kraftfullt. 
 
Klassföreståndaren/läraren/kuratorn, vid behov med stöd av kontaktperson i 
likabehandlingsteamet, har samtal med eleven som har blivit kränkt och även med 
eleven/eleverna som gjort sig skyldiga till kränkningen. Allvaret i situationen betonas. 
Klassföreståndaren undersöker fallet genom faktainsamling. Allt dokumenteras i Draftit. 
 
Klassföreståndaren tar kontakt med vårdnadshavarna och informerar om situationen. 
Dokumentation av fallet sker via Draftit.  
  
Rektorn får information om fallet direkt via Draftit. Rektorn informerar berörda om 
incidenten. 
 
Om problemet kvarstår tas kontakt med likabehandlingsteamet. Någon i teamet ska med kort 
varsel ”rycka in” och vara klassföreståndaren till hjälp. Vårdnadshavarna till de inblandade 
informeras att likabehandlingsteamet inkopplats. Teamet har samtal med de berörda 
eleverna, vårdnadshavarna och skolpersonalen. Efter samtalen görs det upp ett avtal om att 
kränkande behandling upphör. 
 
Polisanmälan/anmälan till socialtjänsten görs av rektorn om kränkningen fortsätter eller om 
kränkningen bedöms som grov. 
Uppföljningssamtal med de inblandade är viktigast. Arbetslaget följer upp genom att 
noggrant iaktta vad som händer mellan offer och den skyldige. Hur många 
uppföljningssamtal som behövs avgörs från fall till fall. Hela processen dokumenteras 
noggrant i systemet Draftit. 
Huvudmannen får rapporten direkt från systemet. 
 
Diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling mellan elev och vuxen 
(F-6) 
Rektor och mentor tar reda på så mycket som möjligt om situationen, före samtalet med de 
inblandade. Om någon av dessa är inblandade går andra vuxna in. Rektor ansvarar för vilka. 
En incidentrapport skrivs i KIA-systemet. 
Rektor och mentor/facklig representant samtalar med den diskriminerande, trakasserade 
eller kränkta och även med den/de som diskriminerar, trakasserar eller kränker, så fort som 
möjligt. 
Skolan informerar vårdnadshavare till de inblandade eleverna och facklig representant till 
den vuxne (om han/hon inte funnits med i samtalet). Ansvariga för information till 
vårdnadshavare är mentor. Ansvarig för information till facklig representant är rektor. 
Uppföljningssamtal med de inblandade bör ske inom två veckor. 
Rektor dokumenterar processen i ärendet.  
Huvudmannen får information om fallet via KIA-systemet. 
 
Skolkurator och skolsköterska finns med som samtalspartner till de vuxna och även med 
elev/elever när så anses nödvändigt. 
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Diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling mellan vuxna 
Rektor är ansvarig och agerar utifrån Haparanda Stads policydokument om Riktlinjer mot 
kränkande särbehandling. (Senast ändrad 2019-06-28) 
https://www.haparanda.se/download/18.6ce5045216a58f96d2f4fb4/1556873142031/Kränk
ande%20särbehandling.pdf 
 
alt. Riktlinjer mot trakasserier pga. kön och sexuella trakasserier (Antagen av 
kommunfullmäktige 2008-12-15) 
http://www.haparanda.se/download/18.5eb93fb81210c13433b8000453/1241678979205/Ri
ktlinjer+mot+trakasserier+pga+k%C3%B6n+och+sexuella+trakasserier  
 
 

7.   Uppföljning av fjolårets plan 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 

Genomförda trygghetsenkäter angående trivsel på skolan visar att 90 % av elever i årskurser 
F-6 trivs bra eller mycket bra i skolan och 99 % av elever svarar att de har kompisar i skolan. 
95 % av elever känner sig trygga i skolan. Enligt trygghetsenkäten är skolans toaletter, 
omklädningsrum och skolgården platser som en del elever upplever som otrygga. 91 % av 
elever svarar att det finns vuxna på skolan som man kan prata med eller be om hjälp om det 
behövs. 83 % av elever tycker att de har arbetsro ofta eller ganska ofta och 95 % vågar be om 
hjälp av läraren under lektioner. 87 % av elever vågar berätta om sina åsikter i klassen. Enligt 
enkäten tycker 95 % av elever att vuxna pratar om hur man ska vara mot andra. 
 
I slutet av vårterminen gjordes en elevenkät där man även frågade om elevernas frukostvanor 
och sovvanor och enligt den enkäten var det fler elever som inte äter frukost och som sover 
för lite för att orka i skolan. Enligt elevsvaren är det många som spelar dataspel långt in på 
kvällarna och har svårt att somna. 
 
De flesta eleverna trivs på fritidshem mycket bra, men eleverna önskar att de får vara mer 
delaktiga i planeringen av fritidsverksamhet. 
 
Vi har blivit bättre på att involvera elever och föräldrar i kvalitetsarbetet och elevinflytandet 
och elevrådets arbete har blivit bättre och fått struktur. 
 
Elevernas trivsel, trygghet och studiero samt språkbruk är saker som vi har arbetat mycket 
med under de senaste åren, men vi behöver arbeta med dessa även under detta år. Vi 
kommer att ordna trygghetsvandringar med elever i skolan för att veta, vilka platser och 
saker eleverna är otrygga med i skolan. Dessutom ska vi arbeta aktivt och förebyggande med 
värdegrundsfrågor samt arbetar tematiskt med områden hälsa, mat och sömn samt 
värderingar och regler. Kuratorerna kommer även att arbeta med vissa klasser om elevers 
beteende på internet och sociala medier, eftersom nätmobbning på fritiden påverkar 
elevernas skolarbete och är en viktig del av skolans värdegrundsarbete. Årskurser 5 och 6 
kommer även arbeta mot rökning genom arbete med tobaksfri duo.  
 

Årets plan ska utvärderas senast 

2023-01-10 

 

 

 

http://www.haparanda.se/download/18.5eb93fb81210c13433b8000453/1241678979205/Riktlinjer+mot+trakasserier+pga+k%C3%B6n+och+sexuella+trakasserier
http://www.haparanda.se/download/18.5eb93fb81210c13433b8000453/1241678979205/Riktlinjer+mot+trakasserier+pga+k%C3%B6n+och+sexuella+trakasserier
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Beskriv hur årets plan ska utvärderas 

Vi tar del av rapporter från utvecklingssamtal och medarbetarsamtal angående kränkande 

särbehandling. Föräldrar får ta del av information om arbetet med Likabehandlingsplanen i 

samband med utvecklingssamtalen och föräldramöten samt via föräldrarådet. Vi kommer att 

genomföra enkätundersökning för vårdnadshavare för att de skall bli mer delaktiga och få 

inflytande i barnens skolgång. Vi genomför och sammanställer elevenkäter i både klasser och 

fritidshem. Vi har möten med elevråd en gång/månad och vi skriver protokoll från möten. 

Elevrådet tar del av resultatet av enkätundersökningen och får komma med förslag på 

förbättringsområden. 

 

 

8. Marielund-Språkskolans F-6 Likabehandlingsteam 
 
Likabehandlingsteamet träffas minst 2 ggr/termin 
 
Följande ingår i Likabehandlingsteam 2022  
 
Tarmo Holappa  AE F-3 
Lars-Göran Harila  AE 4–6 
Satu Kangas   Skolkurator 
Marcus Roininen  Intendent 
Seija Fjellvind  Rektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

           Bilaga 1 
  

 

        

 

Förväntansdokument 

Vår skola ska vara en skola där vuxna och elever känner sig trygga, visar respekt för 
varandra och tar ansvar för skolans saker. Detta är en förutsättning för att våra elever ska få 
en god självkänsla och ges ökad möjlighet till lärande. 
Därför har vi skapat ett förväntansdokument, där vi beskriver personalens, elevernas och 
vårdnadshavarnas gemensamma ansvar. 
 
 
Vi förväntar oss av dig som elev: 

▪ att du kommer i tid och med rätt utrustning till lektioner och andra aktiviteter 
▪ att du lämnar meddelanden mellan skolan och hemmet 
▪ att du gör dina läxor 
▪ att du är trevlig och visar respekt mot alla barn och vuxna på skolan 
▪ att du är en bra kompis 
▪ att du är ärlig och står för det du gör 
▪ att du alltid försöker göra ditt bästa 
▪ att du är rädd om våra gemensamma saker på skolan 
▪ att du följer reglerna i skolans förväntansdokument. 

 
 
Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare: 

▪ att du tar huvudansvar för ditt barns uppfostran och ditt barns beteende 
▪ att du ser till att ditt barn får tillräckligt med sömn, har ätit frukost och kommer i tid till 

skolan med rätt utrustning (idrottskläder, handduk, ytterkläder anpassade efter årstid 
och väder) 

▪ att du håller god kontakt med skolans personal och har en öppen dialog med oss 
▪ att du tar del av veckobrev och övrig information samt skickar tillbaka svarslappar 
▪ att du deltar på föräldramöten och utvecklingssamtal 
▪ att du låter ditt barn vara hemma vid sjukdom samt meddelar det till skolan 
▪ att du ser till att ditt barn gör sina läxor samt tar tillbaka dem till skolan 
▪ att du pratar gott om skolan hemma 
▪ att du i möjligaste mån undviker ledigheter utöver våra skollov 

 
 
 
 



13 

 

Ni kan förvänta er av oss vuxna på skolan: 
▪ att vi arbetar för att alla barn ska trivas och känna sig trygga i skolan 
▪ att vi inte accepterar någon form av kränkande behandling eller mobbning och agerar 

därför kraftigt mot det 
▪ att vi skapar förutsättningar för att ditt barn ska ha möjlighet att nå målen i läroplanen 
▪ att vi har ett demokratiskt synsätt och lyssnar på ditt barns åsikter 
▪ att vi ger regelbunden information och har en öppen dialog om vad som händer i 

skolan 
▪ att vi arbetar med grundläggande värdegrundsarbete 
▪ att vi ser till att skolans regler och konsekvenser på regelbrott följs 

 
På grund av säkerhet och omsorg har vi dessa ordningsregler på vår skola: 

▪ Vi är utomhus på rasterna. 
▪ Vi använder hjälm när vi cyklar, enligt lag. 
▪ Vi kommer i tid till lektionerna. 
▪ Vi använder inte våra mobiltelefoner under skoltid på grund av mobilfri skoldag. 
▪ Vi ansvarar själv för våra värdesaker. 

 
På vår skola: 

▪ Använder vi inte fula ord. 
▪ Använder vi inte våld. 
▪ Kränker eller mobbar vi inte någon. 
▪ Äter vi inte godis, tuggummi, snacks eller dricker läsk/energidryck. 
▪ Använder vi inte ytterkläder och mössor inomhus. 
▪ Lämnar vi inte skolans område utan tillåtelse. 
▪ Cyklar vi inte på skolgården. 
▪ Röker vi inte och använder inte heller snus på skolans område. 
▪ Använder vi inte starka dofter. 

 
 

Konsekvenser om reglerna inte följs: 
1. Samtal med eleven. 
2. Elevens mentor/klasslärare är i kontakt med hemmet 
3. Vårdnadshavare kallas till samtal med rektor och handlingsplan upprättas. 
4. Vid grova kränkningar/brott polisanmälan samt anmälan till socialen. 

 
Vid skadegörelse ersätts skadan av eleven och/eller eleven hjälper till att städa/laga det 
skadade föremålet. 
Vi förväntar oss att förlorad tid på grund av försenad ankomst/skolk ska arbetas in. 
 
 
 
Ovanstående regler godkänns 
 
 

………………………………………. ………………………………………. 
Datum      Elev 

 
………………………………………. ……………………………………….    
Målsman   Ansvarig lärare    
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     Bilaga 2 
 
Kränkande behandling, hot och mobbning 
 
Handläggare: _____________________________Datum: _____________ 
 
Vem är utsatt?  
 
Namn:__________________________________Klass_______________ 
 
Den/de som kränker, hotar eller mobbar 
 
_______________________________________Klass_______________ 
 
_______________________________________Klass_______________ 
 
_______________________________________Klass _______________ 
 
Kort beskrivning av vad, som har hänt och när? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Åtgärder 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Kontakt med vårdnadshavarna 
 
Kontakt med vårdnadshavare (till den utsatta eleven) 
 
Vårdnadshavarens namn:______________________________________________ 
 
Datum:____________ 
 
Kontakten togs av:  __________________________________________________ 
 
via telefonsamtal/E-mail/personligt möte                       
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Kontakt med vårdnadshavare (till den/de som kränker) 
 
Vårdnadshavarens namn:______________________________________________ 
 
Datum:____________ 
 
Kontakten togs av: __________________________________________________ 
 
via telefonsamtal/E-mail/personligt möte                       
 
 
Uppföljning 
    
Datum:____________ 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________ 
 
 
Avslut 
 
Datum: ___________ 
 
Underskrift: ____________________________ 
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