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1. Inledning 
Den här planen handlar om hur rektor och all personal på Strandvägsskolan arbetar för att 

     metodiskt främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda trakasserier och  

kränkande behandling. Det finns två lagar som ska skydda eleverna från kränkningar, 

diskriminering och trakasserier i skolan, Skollagen samt Diskrimineringslagen. 

 

Skollagen  

6 kap 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 eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 

åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan” 

 

Diskrimineringslagen 

2 kap 5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen… får inte diskriminera något 

barn eller någon elev. 

1 kap 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning eller ålder. 

2 kap 7 § Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev…anser 

sig…ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är 

utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna 

trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för 

att förhindra trakasserier i framtiden. 

 

Barnkonventionen 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

 

Lgr 11  

”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” 

 

2. Vår vision 
I Filipstads kommun skall alla barn och ungdomar känna sig trygga  
 

Strandvägsskolans vision 

 Alla barn i förskoleklass, skola och på fritidshem känner sig trygga.  

 Barn och personal bemöter varandra med respekt. 

 Alla har rätt till gemenskap och samhörighet. 
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 Alla elever känner sig sedda och ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller 

kränkningar. 

 Alla får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten oavsett ålder, kön, 

religion, sexuell läggning, funktionshinder eller etnisk tillhörighet. 

 
Det innebär att 

 Ingen på vår skola skall utsättas för kränkande behandling. 

 Alla skall känna att de blir respekterade av såväl elever som personal. 

 Alla skall veta vem de ska vända sig till om de själva eller någon kamrat behöver 

hjälp. 

 Alla skall hjälpa till så att inte mobbning eller annan kränkande behandling sker. 

 Alla som arbetar på skolan ansvarar för att det råder ett tryggt klimat och en god 

stämning på skolan och skall medvetet och engagerat arbeta för att målen i planen 

uppfylls. 

3. Så här blir planen känd för barn/elever, vårdnadshavare och 
personal 

 Rektor förankrar planen hos personalen. 

 Mentorerna ansvarar för att planen förankras hos eleverna.  

 Rektor ansvarar för att vårdnadshavarna får kännedom om att planen finns. 

 Planen finns tillgänglig på skolans hemsida samt utdelas i en kortversion till samtliga 

vårdnadshavarna. 

 Ordningsregler skickas hem för påskrift vid höstterminens start. 

4. Definition av begrepp 

     Diskriminering 
Diskriminering är när en elev behandlas sämre än andra barn och missgynnandet har 

 samband med: 

 kön 

 etnisk tillhörighet 

 religion eller annan trosuppfattning 

 funktionsnedsättning 

 sexuell läggning 

 könsöverskridande identitet 

 ålder   

 

     Alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande 

behandling. 

En elev kan också bli diskriminerad om barnet blir särbehandlat på grund av en förälders eller 

syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. 

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev 

missgynnas och det har en direkt koppling till exempel till kön. Man kan också diskriminera 

genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering. Det sker när  
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skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt, men som i 

praktiken missgynnar en elev på grund av diskrimineringsgrunderna här ovan. 

Om exempelvis alla elever serveras samma mat diskriminerar skolan indirekt de elever som 

till exempel av religiösa skäl behöver annan mat. 

 

Trakasserier och kränkande behandling 
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande 

som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara: 

 fysiska (slag och knuffar) 

 verbala (hot, svordomar, öknamn) 

 psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) 

 texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier och meddelanden 

på olika webbcommunities) 

 trakasserier och kränkningar med sexuell anspelning. 

      

     Trakasserier   Kränkande behandling 
 är uppträdande som kränker en elevs                        är uppträdande som kränker en elevs    

     värdighet och som har samband med  värdighet, men som inte har sam- 

 kön    band med någon diskriminerings- 

 etnisk tillhörighet   grund. 

 religion eller annan trosuppfattning Det kan vara att retas, mobba, frysa 

 funktionshinder   ut någon, knuffas eller rycka någon i 

 sexuell läggning   håret 

 könsöverskridande identitet 

 ålder 

      
Sexuella trakasserier 

Trakasserier kan också vara av sexuell art. De kallas då för sexuella trakasserier. 

Det kan handla om ovälkomna beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller 

bilder som är sexuellt anspelande och upplevs som kränkande. Det kan också 

 handla om sexuell jargong. 

 

Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkande  

behandling. 

 

Mobbning 

Mobbning är när en eller flera personer upprepade gånger under en längre tid utsätter en eller 

flera individer för medvetna destruktiva handlingar och/eller uteslutning. En kränkning som 

sker en enstaka gång är inte att betrakta som mobbning. 

Repressalier 

Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på 

grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller 

påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. 
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5. Uppföljning av förra årets plan 

 
Planen revideras i sin helhet inför nytt läsår. Rektor ansvarar. 

 

Läsårsvis kan man också läsa om skolans värdegrundsarbete i det systematiska 

kvalitetsarbete som lämnas till barn- och utbildningsnämnden och som går att ta del av på 

skolans hemsida under www.filipstad.se 

 

 Värdegrundsarbete har förekommit under 2018/2019. 

 Förebyggande och främjande åtgärder för att förstå skolans inställning till mobbning, 

trakasserier eller annan kränkande behandling har förekommit i det vardagliga arbetet. 

 En värdegrundsvecka genomfördes under höstterminen 2018. Ingen värdegrundsvecka 

genomfördes under vårterminen 2019. 

 Skolan har följt de rutiner som finns runt anmälan, utredning och uppföljning kring 

kränkande behandling. 

 Trivselledare och rastvärdar har funnits ute på rasterna. Trivselledarorganisationen har 

utökats på skolan. 

 Elevhälsoteamet har träffats varje vecka samt haft fri tid för rådgivning. 

 

6. Årets mål för det främjande arbetet 
 

Det främjande arbetet riktas mot alla inom skolans verksamhet (förskoleklass, fritidshem, 

grundskola) och är en naturlig del i vardagsarbetet. Arbetet syftar till att lyfta fram sådana 

faktorer som förstärker respekten för allas lika värde och de mänskliga rättigheterna. Arbetet 

omfattar samtliga diskrimineringsgrunder.  

 

 All personal har huvudansvaret för att motverka kränkningar i det dagliga arbetet. 

Detta skall ske genom ett förebyggande arbete som skapar goda relationer mellan alla, 

och som medför ett tryggt arbetsklimat. Till exempel har vi bestämda placeringar i 

klassrummet och i skolmatsalen. All personal har ansvar. 

 På klassråd, elevråd och arbetsplatsträffar finns alltid ”Trygghet och studiero/arbetsro” 

med som en punkt. Rektor och all personal har ansvar. 

 Inför höstens utvecklingssamtal genomförs trygghetssamtal som sedan diskuteras med 

vårdnadshavarna. Mentor har ansvar. 

 Eleverna jobbar vid höstterminsstarten tillsammans med pedagogerna med hur man 

skapar trygghet och studiero, som sedan utmynnar i ordningsregler vid 

höstterminsstarten. All personal har ansvar. 

 Vårdnadshavarna informeras om Planen för likabehandling och ordningsregler. Rektor 

och all personal har ansvar. 

 Alla hälsar på varandra när man möts i skolan och ute på raster. Ett särskilt ansvar finns 

att prata med de ensamma samt att skapa relationer med alla elever. All personal har 

ansvar. 

 Fadderverksamhet planeras och genomförs mellan eleverna i årskurs 1 och årskurs 3. 

Mentorerna har ansvar. 

http://www.filipstad.se/
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 Skolans årshjul för värdegrundsarbete används. Elevhälsoteamet och mentorerna har 

ansvar. 

 All personal använder sig av de dokumentationsblanketter som skall användas vid olika 

händelser och lämnar dem sedan till rektor. All personal har ansvar. 

 Ny personal ska informeras om innehållet i Planen mot kränkande behandling. Rektor 

och arbetslag ansvarar. 

 All fakta som kommer fram vid uppföljningar ligger till grund för analys och 

upprättande av åtgärder samt revidering av denna plan. Rektor och arbetslagen. 

 

7. Kartläggning av situationer i verksamheten 
Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja faktorer som riskerar att leda till 

diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Arbetet omfattar faktorer som identifieras av 

verksamheten som riskfaktorer i kartläggningar. Regelbundna kartläggningar ska göras av 

eleverna trivsel, skolans organisation och arbetslagens arbetssätt för att upptäcka förekomsten 

av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  

 

Kartläggningen sker:  

 I mitten av höstterminen (efter höstlovet) då det görs en kartläggning med alla klasser 

och barngrupper med utgångspunkt i en trygghetsvandring. Den ger oss vägledning om 

hur eleverna upplever sin skolmiljö och om det finns områden eller situationer som 

personalen måste ägna särskild uppmärksamhet. Rektor och arbetslagen ansvariga. 

 I samband med utvecklingssamtal besvarar elever tillsammans med föräldrar ett antal 

frågor gällande trivseln. Mentorer är ansvariga. 

 Vi tar upp frågan om trivsel och trygghet som en särskild punkt vid klassråd, fritidsråd 

och elevråd. Rektor och mentorer är ansvariga 

 Trivsel och trygghet på skolan lyfts som särskild punkt på arbetslagets möten. Rektor 

och arbetslaget är ansvariga.      

 Trivselenkät görs varje vår för alla elever i åk F-6. Skolenkät i februari. Trygghetssamtal 

med varje elev sker på hösten. Rektor och arbetslagen är ansvariga. 

 All personal använder sig av de dokumentationsblanketter som behövs och som skall 

användas vid händelser och lämnar dem därefter till rektor. Arbetslaget är ansvarigt. 

 

 

8. Mål för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling 

8.1 Mål för årets arbete 

 All personal och elever bemöter varandra på ett trevligt och respektfullt sätt. Personal 

och elever är ansvariga. 

 Det är en god studiero i alla klasser. Rektor, lärare och elever är ansvariga 

 Det är ett trevligt språkbruk på skolan. Personal och elever är ansvariga. 

 Personalen känner till och finns i närheten av de områden som bedöms som riskområden. 

Rektor och rastvärdar är ansvariga. 

 Alla elever har möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara med och påverka skolmiljön, 

både fysisk och psykisk. Rektor och lärare är ansvariga. 
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 Trygghetsenkäter används i samband med utvecklingssamtal. Rektor och lärare är 

ansvariga. 

 Alla, elever, vårdnadshavare och personal har fått möjlighet att ta del av innehållet i 

Planen mot kränkande behandling. Rektor och lärare är ansvariga.  

  

8.2 Insatser under året 

 Vi hälsar på varandra när vi möts i skolans korridorer och kapprum. 

 Vi hjälper varandra med olika saker i klassrummet och ute på rasterna. 

 Det finns klassråd och fritidsråd där alla elever har möjlighet att uttrycka sina åsikter i 

olika frågor. 

 Varje klass har representanter till elevrådet.  

 Ett fritidsråd inrättas. 

 Klassråd, fritidsråd och elevråd har några stående punkter som tar upp trygghet, trivsel, 

studiero, raster och undervisning. 

 Den sociala situationen för varje elev tas upp med ett antal trivselfrågor till 

utvecklingssamtalen. 

 Det finns rastvärdar ute på alla raster. 

 Vi jobbar med Trivselledare som aktiverar eleverna några raster varje vecka. 

 Klasslärarna jobbar med sina klasser utifrån årshjulet för värdegrundsarbetet. 

 Idrottsläraren och klassläraren finns med vid omklädningsrummen.  

 Skolsköterskan har hälsosamtal med barn/elever i förskoleklass och i årskurs 2 och i 

årskurs 4.  

 Personalen har trygghetssamtal med alla elever en gång per läsår. 

 Innehållet i Planen mot kränkande behandling lyfts fram på olika sätt under läsåret. 

 

8.3 Uppföljning 

Uppföljning och utvärdering av Planen mot kränkande behandling sker enlig nedanstående: 

 Med eleverna vid de årliga enkäterna och vid utvecklingssamtalen. 

 I klassrådet, fritidsrådet och elevrådet. 

 I arbetslaget  

 Vid utvärdering och kvalitetsredovisning för läsåret. 

 

 

9. Ansvarsfördelning 
Rektors ansvar: 

 Se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att kränkande 

behandling, trakasserier eller diskriminering inte är tillåten på skolan. 

 Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att förebygga kränkande 

behandling, trakasserier eller diskriminering 

 Årligen upprätta och utvärdera planen mot kränkande behandling i samarbete 

med medarbetare och elever 

 Se till att en utredning görs och åtgärder vidtas och följs upp om det 

uppmärksammas att det förekommit kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering 
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Lärares och annan skolpersonals ansvar: 

 Att skapa en verksamhet där förståelse, tolerans och respekt för människors lika 

värde utvecklas, där man aktivt arbetar mot mobbning, kränkande behandling 

och andra trakasserier. 

 Följa den årliga planen för arbetet mot kränkande behandling 

 Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon 

förmedlar till eleverna. 

 

Det är alla elevers gemensamma ansvar att:  

 Påtala kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering som förekommer 

på skolan 

 

10. Föräldrainformation 
Förutsättningen för att vi ska lyckas i vårt arbete med att skapa en trivsam skola är att du som 

förälder stöder oss. Det kan du göra genom att prata med ditt barn hur det är i skolan och hur 

det fungerar mellan kamraterna. Tala om för ditt barn att det är fel att mobba, trakassera, retas 

och vara elak. Fråga barnen hur de har det i klassrummet, skolbussen och ute på rasterna, till 

exempel om de leker med kamrater, om det är någon som är utanför gemenskapen eller om 

några barn är elaka mot någon.  

 
10.1 Brukar en elev som är kränkt berätta hemma? 

För det mesta berättar säkert eleven om hur den har det i skolan, men det är inte alltid så. 
 

10.2 Blir ditt barn mobbat/kränkt? 

Följande tecken kan tyda på att ditt barn blir mobbat/kränkt: 

 Barnet verkar ledset, deprimerat och har stora svängningar i humöret. 

 Barnet sover dåligt, har mardrömmar, gråter i sömnen och har ofta ont i huvudet eller i 

magen.  

 Barnet går motvilligt till skolan och träffar sällan eller aldrig kamrater på fritiden och 

saknar vänner. 

 Barnet vill inte berätta hur det är i skolan. 

 Barnet kommer ofta hem med smutsiga/trasiga kläder. 

 Barnet ger krystade förklaringar angående förstörda saker och har skråmor eller 

blåmärken utan naturlig förklaring. 

 Barnet stjäl pengar hemma, som används för att muta sina klasskamrater. 

 

Dessa tecken kan även bero på andra saker men det motiverar ändå att du tar kontakt med 

skolan för att få hjälp. Kontakta klasslärare eller trygghetsteamet på skolan. Om ditt 

barn skulle bli kränkt av någon vuxen på skolan så kontakta alltid rektor. 

Det är alltid rektor som utreder kränkningar som gjorts av personal mot personal 

eller barn/elev. 

 
10.3 Kränker ditt barn andra? 

Det är svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra. Men om det är så, är det viktigt att 
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göra något åt det. Det är bra både för det utsatta barnet och ditt eget barn. Forskning visar att 

barn som kränker andra ofta får problem senare i livet om de inte ändrar sitt negativa sätt. 

Det finns många orsaker till att barn kränker andra, men oavsett orsaken är det viktigt att du 

gör något. Vi föreslår följande:  

 Gör helt klart för barnet att du inte accepterar någon kränkning.

 Förklara att du ser mycket allvarligt på ett sådant beteende. 

 Samarbeta med skolan för att få hjälp med problemet. 

 

11. Våra rutiner för akuta och uppföljande åtgärder 
11.1 Att UPPTÄCKA kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering 

 Vid misstankar om att en elev känner sig kränkt av en annan elev tas kontakt med 

mentor, Trygghetsteam eller rektor. 

 Ledning och personal skall vara uppmärksam på om en elev upplever sig kränkt av 

någon vuxen. Om eleven känner sig kränkt av personal på skolan tar eleven eller 

vårdnadshavare kontakt med elevens mentor, kurator eller rektor. 

 Enkätundersökning och trygghetssamtal. Trygghetssamtalen skall dokumenteras 

klassvis och delges rektor. 

 All personal rapporterar händelser/iakttagelser till mentor. 

 Kontinuerlig kartläggning av otrygga områden via Trygghetsteamen och 

Trygghetssamtalen. 

 

11.2 Att UTREDA kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering 

 Vid misstanke om kränkningar mellan elever utreder berörda mentorer den uppkomna 

situationen så fort som möjligt genom samtal, dokumentation och kontakt med 

vårdnadshavare. Utredningen skall innehålla en analys av bakomliggande orsaker till 

kränkningen. 

 Om personal misstänks för kränkningar mot elev utreder rektor händelsen genom 

samtal med berörda. Samtalen dokumenteras alltid. Upprepas kränkningarna arbetar 

rektor utifrån den plan som finns i kommunen och underrättar sedan skolchefen. 

 Alla ärenden ska dokumenteras och åtgärderna utvärderas för att förhindra att 

kränkningarna upprepas. 

 Dokumentation sker på särskild blankett ”Kränkande behandling”, se bilaga 2 

 

 

11.3 ÅTGÄRDER vid kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering 

 Personal som blir vittne till kränkande behandling ingriper genom att genast avbryta 

handlingen och tydligt markera. Därefter meddelas berörda mentorer om vad som hänt 

och vilka åtgärder som vidtagits. Mentorerna till den elev som gjort sig skyldig till 

kränkningen pratar med denne och gör klart att detta inte får förekomma samt följderna 

(inkoppling av Trygghetsteamet) som blir om detta fortsätter. Mentorerna kontaktar 

vårdnadshavaren. Mentorerna till den elev som blivit kränkt pratar med denne och 

kontaktar vårdnadshavaren. Om problemet kvarstår tas kontakt med Trygghetsteamet. 

 På Strandvägsskolan arbetar Trygghetsteamet vid upprepade kränkningar/mobbning på 

följande sätt: 

 Anmälan om misstänkt mobbning kan komma från elever, personal eller 

föräldrar. 
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 Anmälan om mobbning lämnas till Trygghetsteamet. 

 Trygghetsteamet undersöker om det är fråga om mobbning genom 

faktainsamling som observationer och samtal med den utsatte och ev. vittnen. 

 Teamet behöver veta: Vem är det som mobbar? Vad gör eller säger mobbarna? 

Var sker mobbningen? När gör han/hon det? Har det skett vid upprepade 

tillfällen? 

 Efter informationssamlandet har Trygghetsteamet samtal med mobbarna, och 

samtalet skall komma oanmält. Samtalet sker efter ett bestämt mönster och är 

tänkt att leda till en bekräftelse på att mobbning sker. Målet är att mobbarna 

deltar aktivt i att mobbningen upphör. 

 Alla inblandade uppmuntras att själva berätta om samtalen hemma. 

 Skolan tar alltid kontakt med hemmet efter genomfört samtal. 

 Efter första samtalet sker alltid uppföljning med de inblandade inom en vecka. Hur 

många uppföljningssamtal som behövs avgörs från fall till fall. Regelbunden uppföljning 

görs av mentor. 

 Eventuella bakomliggande orsaker tas upp i Elevhälsosteamet. Där gör vi en bedömning 

om det skall ske en förändring på grupp- eller verksamhetsnivå. 

 Insatserna dokumenteras alltid av Trygghetsteamet, se bilaga 3. 

 Vid behov beslutar rektor om upprättande av åtgärdsprogram. 

 

11.4 UPPFÖLJNING vid kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering  

För att säkerställa att kränkningarna inte upprepas måste åtgärderna följas upp och 

utvärderas. Detta görs när trygghetsteamet träffas. Uppföljningarna dokumenteras. Om det 

visar sig att åtgärderna varit otillräckliga måste andra eller kompletterande insatser 

genomföras till dess att situationen är varaktigt löst. 

 

Rektor ansvarar för att det finns Trygghetsteam på varje skola. 

 Skolan har ett Trygghetsteam som består av personal som arbetar på skolan 

 Trygghetsteamet skall agera när återkommande kränkningar ägt rum och allvarssamtal 

inte gett effekt 

 Alla på skolan och föräldrar ska veta vilka som ingår i trygghetsteamet och veta hur man 

når dessa.  

 

 

11.5 Trygghetsteamet läsåret 19/20 

Johan Schönnberg   0590-615 14 

Marita Wallin   0590-615 14 

Lena Stridsberg   0590-615 14 

Emelie Gruvberger, biträdande rektor 070‑180 12 73 

 

11.6 Dokumentation 

Trygghetsteamet lämnar en detaljerad beskrivning av det inträffade, hur processen sett ut, 

vilka överenskommelser som gjorts, hur uppföljningen ska gå till och att samtliga 

inblandades föräldrar kontaktats. Rektor tar del av all dokumentation. Materialet förvaras hos 

rektor.   

 Blankett ”Åtgärd efter samtal med elev/förälder/lärare mm.” se bilaga 1 

 Blankett ”kränkande behandling” se bilaga 2 

 Blankett ”Dokumentation vid mobbningssamtal” se bilaga 3 
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12. Rutiner för hur barn/elever och vårdnadshavare gör anmälan 
Hit vänder du dig om du vill anmäla att någon har blivit utsatt för diskriminering eller annan 

kränkande behandling: 

Till respektive mentor    0590‑615 14 

Till rektor Katarina Hellund Eriksson  0590–615 13 

Till biträdande rektor Emelie Gruvberger 070‑180 12 73 

13. Rutiner för hur personalens/rektors anmälningsskyldighet skall 
fullgöras 
 Personal som upptäcker att en elev blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier 

eller diskriminering anmäler detta till skolans rektor. 

 Anmälningsskyldigheten fullgörs genom att rektor anmäler uppkomna ärende till 

huvudmannen på blanketten ” Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, 

trakasserier och diskriminering av barn/elever” som läggs i en mapp i det lokala 

nätverket. Alla åtgärder som genomförs inom ramen för utredningen skall dokumenteras. 

14. Barn/elevers delaktighet i arbetet med planen 
 Eleverna ges möjlighet att ha synpunkter på innehållet i planen genom elevrådet och 

klassråd 

 Eleverna är med och arbetar fram ordningsreglerna vi höstterminsstarten. 

 Eleverna deltar i kartläggningen genom Trygghetssamtalen, Trygghetsenkäten och 

trygghetsvandringen. 

 

Konsekvenstrappan 
Konsekvenstrappan används när något inträffat som behöver redas ut. Konsekvensen för eleven 

gör upp i respektive samtal. Disciplinära åtgärder kan komma att tillämpas beroende på ärende 

och oavsett steg i trappan. 

 

 
 

Alla stegen kräver dokumentation. Vid elevvårdskonferens ska ett protokoll skrivas och skickas 

ut till deltagarna och berörda utifrån beslut. 
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Bilaga 1 

Åtgärd efter samtal med elev/förälder/lärare mm 
 

 

Datum:____________________  

 

 

Samtal: ___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Åtgärd: Ansvar 

 

___________________________________________________________________ ______ 

 

___________________________________________________________________ ______ 

 

___________________________________________________________________ ______ 

 

___________________________________________________________________ ______ 

 

 

Resultat: 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Utförd av: 
Bilaga 2 
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Anmälan avseende kränkande behandling 
Blanketten fylls i och lämnas till rektor 

Datum 

 
Plats 

Beskriv händelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vem/vilka är inblandade 

 

 

 

 
Följande har inträffat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Åtgärder 

 

 

 

 

 

Ansvar 

 

 

Uppföljning 

 

 
För kännedom till 

 
Anställd/inblandad 

 
Underskrift uppgiftslämnare 

 
Underskrift rektor 

 
Bilaga 3 
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Dokumentation vid mobbningssamtal 
 

Fallbeskrivning 
 

Den utsattes namn____________________________________________________________ 

 

 

Uppmärksammat av __________________________________________________________ 

 

Datum______________________________________________________________________ 

 

Händelsebeskrivning ________________________________________________ _________ 

 

 _________________________________________________________________ _________ 

 

 _________________________________________________________________ _________ 

 

 _________________________________________________________________ _________ 

 

 _________________________________________________________________ _________ 

 

 _________________________________________________________________ _________ 

 

 _________________________________________________________________ _________ 

 

 _________________________________________________________________ _________ 

 

 _________________________________________________________________ _________ 

 

 _________________________________________________________________ _________ 

 

 

Samtal med den utsatte________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________ _________ 

 

 _________________________________________________________________ _________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Namn på den/de som eventuellt är skyldiga till den påstådda mobbningen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Information till vårdnadshavare (alla parter skall informeras)__________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Datum när vårdnadshavare informerats____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Uppföljning har genomförts den_________________________________________________ 

 

Hur har det gått? _____________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________ _________ 

 

 _________________________________________________________________ _________ 

 

 _________________________________________________________________ _________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Följande vårdnadshavare har informerats om uppföljningsresultatet 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________ _________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Handläggande lärare eller annan personal 

 

Namn______________________________________________________________________ 

 

Datum______________________________________________________________________ 
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Trivselregler för Strandvägsskolan läsåret 2019/2020 

På Strandvägsskolan ska alla vara trygga, trivas och må bra och det betyder 

att  

-vi använder ett vårdat språk 

 vi är rädda om varandra och vår skola 

 vi respekterar tillsägelser när man bryter mot skolans regler 

 alla bidrar till att det är arbetsro på lektionerna 

 vi gör vårt bästa för att alla ska må bra 
 

På Strandvägsskolan finns också följande regler: 

 Alla elever skall vara inom skolområdet under skol- och fritidstid. 

 Ingen skojbråkar. 

 Vintertid när vi åker kana använder vi stjärtlapp eller åkmadrass. Alla som åker ska ha 

hjälm. Ingen åker på baksidan ner mot sjön. 

 Det är tillåtet att åka skateboard, inlines och kickboard utomhus om du använde hjälm 

och tar hänsyn till andra på skolgården. 

 Snöbollskastning är förbjuden. 

 Keps/luvor är inte tillåtet i matsalen. Du lämnar din keps i klassrummet eller hängandes i 

korridoren. 

 Om du har med mobiltelefon får den inte användas under skoltid eller fritidstid om inte 

personalen har sagt något annat. Lärarna samlar in mobilen vid dagens start och förvarar 

dem gemensamt.  

 Skola och fritids ansvarar inte för dina saker. Lämna dyrbarare saker hemma. 

  Då något medvetet förstörs tas alltid kontakt med hemmet och ersättning 

för det förstörda kan komma att krävas. 

_____________________________________________  

Jag har tagit del av Strandvägsskolans regler läsåret 2019–2020. Åter till skolan. 

 

Elevens namn …………………………………… Klass …………………………………. 

 

………………………………………….. …………………………………………  

underskrift vårdnadshavare  underskrift vårdnadshavare 

Datum……………………….. 
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Information till: 

Barn/Elever och vårdnadshavare 

Filipstads kommun 

 

 

KLAGOMÅLSHANTERING 
Vid alla verksamheter inom Barn och Utbildning är vår strävan att elever och vårdnadshavare 

skall vara nöjda med vårt arbete. Det kan dock hända att man har klagomål att framföra. 

 

Detta är den rutin som skall tillämpas: 

Kontaktuppgifter till personerna nedan finner Du på kommunens hemsida eller kan fås via 

förvaltningen. 

 

1. Ta i första hand kontakt med den pedagog som är ansvarig för Ditt barn. Det kan vara 

en förskollärare, en klasslärare eller en mentor beroende på barnets ålder. 

 

2. Om Du inte känner att någon förändring sker, så vill vi att Du kontaktar ansvarig 

rektor. 

 

3. Situationer kan uppstå där Du fortfarande inte känner Dig nöjd. Då ber vi Dig kontakta 

respektive verksamhetschef. 

 

4. Om klagomålet fortfarande består skall förvaltningschef och sist Barn- och 

Utbildningsnämndens ordförande kontaktas. 

 

5. Skulle Du fortfarande inte vara nöjd med verksamheten för Ditt barn så får Du 

kontakta Statens Skolinspektion. Det är den statliga myndighet som tillser att 

kommunen fullgör sina skyldigheter. 

 


