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”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att 

vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i 

en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade 

betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet 

och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt 

att i skolan utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger 

att göra framsteg och övervinna svårigheter”. 

                Utdrag ur ”Läroplan för grundskolan,  

förskoleklassen och fritidshemmet 2011” 
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Plan mot diskriminering och kränkande behandling  
 

Syfte 
Syftet med planen är att förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande 

behandling bland både elever och vuxna på skolan och fritidshemmet. 

Skolledningen 
Alla på vår skola ska känna sig trygga och bli respekterade oavsett kön, könsöverskridande 

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

sexuell läggning och ålder. 

All verksamhet ska präglas av en lugn och trygg miljö för både elever, föräldrar och personal. 

Bakgrund 
I januari 2009 trädde lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever i kraft. 

Den här planen bygger på en sammanslagning av diskrimineringslagen gällande 

diskriminering och trakasserier och skollagens förbud mot kränkande behandling (6 kap). 

 

Diskrimineringslagen (2008:567) 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. 

 

I skollagen (2010:800) 6 kap regleras skolans ansvar att motverka kränkande behandling av 

barn och elever. Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet 

bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 

Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn 

och elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska även 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. 
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Kristvallabrunns skolas Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling  
gäller under perioden oktober 2017 – oktober 2018 

 

Elevernas delaktighet 
Under första månaden på höstterminen diskuteras Planen mot diskriminering och kränkande 

behandling i alla elevgrupper. (Ansvarig: klasslärare) 

Planen diskuteras också på klassråd och elevråd. Synpunkter dokumenteras och behandlas på 

arbetsplatsträff under oktober månad. Därefter revideras planen. 

Synpunkter, som kommer fram i trivselenkäterna, beaktas också vid revidering. 

I trivselenkäterna 2016 framkom att alla elever känner sig trygga på skolan. Andan på skolan 

är bra och eleverna känner sig sedda av vuxna och kamrater. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
På höstterminens föräldramöten diskuteras likabehandlingsplanen. (Ansvarig: klasslärare) 

Synpunkter dokumenteras och behandlas vid arbetsplatsträff under oktober månad. Därefter 

revideras planen. 

Synpunkter, som kommer fram i trivselenkäterna, beaktas också vid revidering.  

Vi känner att vi hade en bra kontakt med föräldrar 2016-2017. När det har varit problem har 

vi snabbt kunnat nå resultat med hjälp av vårdnadshavare. De signalerar snabbt och tydligt om 

någon elev upplever sig kränkt eller utanför. 

Personalens delaktighet 
Planen diskuteras på arbetslagsmöten och arbetsplatsträffar. (Ansvarig; rektor, personal) 

I oktober följer vi upp och ser över planen. Då beaktas även elevernas och vårdnadshavarnas 

synpunkter. Personalen kände sig delaktiga 2016-2017. 

Förankring av planen 
Planen mot diskriminering och kränkande behandling 

- förankras i elevgrupperna och personalgrupperna 

- läggs ut på vår hemsida https://kristvallabrunnsskolan.nybro.se/om-

kristvallabrunnsskolan 

- finns på skolan i arbetsmiljöpärmen i personalrummet. 

 Planen är förankrad och ligger ute på nätet och i vår personaldatabas. 
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Främjande insatser 
 

Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan oavsett barnets 

ålder, kön, sexuella läggning, etnisk tillhörighet, könsidentitet, funktionshinder och vara 

förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 

religiösa åskådningen. 

 

Vårt arbete syftar till att utveckla en stimulerande och trivsam skolmiljö för alla! Vi gör 

följande insatser för att förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkning: 

- Pojkar och flickor ges lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. 

- Alla skolans lokaler är tillgängliga för alla elever och lärare. 

Ansvarig: all personal 

- Vi använder oss av medier som belyser olika typer av familjebildningar och olika 

minoriteter. 

Ansvarig: all personal 

- Elevernas individuella utveckling stimuleras likväl som vi stimulerar gruppens 

utveckling. Vi lär dem att ingå i olika grupper, personalen bestämmer alltid 

gruppsammansättningen. Det minskar risken för fasta positioner i gruppen, och ökar 

elevernas självförtroende när de klarar av att samarbeta med många olika personer. Vi 

samverkar mellan olika klasser. 

Ansvarig: all personal 

- Skolgemensamma aktiviteter till exempel talangjakt, luciafest, idrottsdagar, 

vårvandring, miljödag, skolavslutning, temadagar såsom teknikdag, speldag, 

samverkan skola/fritis. 

Ansvarig: all personal 

- Klassråd och elevråd där alla får chans att påverka. 

Ansvarig: klasslärare, all personal 

- Vi vuxna lyssnar aktivt på barnen. Vi bekräftar deras känslor och bemöter varje barn 

individuellt. Det är viktigt att vi är tydliga med att visa att alla barn är lika mycket 

värda och att vi här har en nolltolerans mot fördomar. Personalen är extra observanta 

på kamratskapet i grupperna och sammanhållningen. Vi är observanta på det sociala 

samspelet mellan barn, mellan barn och vuxna och mellan oss vuxna.  

Ansvarig: all personal 

- Vi följer alltid beslutade regler och går aldrig förbi utan att reagera och agera! För att 

få en bra och lugn arbetsmiljö för elever och personal krävs ett ständigt och 

kontinuerligt värdegrundsarbete och det ska börja på ett tidigt stadium och fortsätta 

hela skoltiden igenom. Vi skapar alla vår gemensamma arbetsmiljö. 

Ansvarig: all personal 

- Vi vuxna är goda förebilder. Att vara en god förebild är en given del i vårt arbete. 

Barn gör inte som vi säger utan som vi gör! Att var en god förebild är en uppgift som 

kräver att vi granskar och funderar över vårt eget beteende mot såväl barn som vuxna. 

Genom att vi vuxna är trygga i oss själva, lyhörda för eleverna, sätter tydliga gränser, 

visar empati och respekt så kommer vi också att kunna ge eleverna en god grund att 

stå på. 

Ansvarig: all personal 

- Vuxna är ute på raster, finns med i lek, är engagerade i elevernas situation för att se 

och upptäcka uteslutning eller kränkningar tidigt 

Ansvarig: all personal 

- Vi för regelbundna diskussioner på arbetslagsmöten gällande likabehandling. 

Ansvarig: all personal 

- Föräldrarna bjuds in till föräldramöten och andra klass- eller skolgemensamma 

aktiviteter. Ett bra samarbete mellan skola och hem är viktigt. I detta gäller det också 
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att personal bemöter föräldrarna med respekt och är lyhörda för deras tankar och 

åsikter. Vi förväntar oss givetvis ett likadant bemötande tillbaka. 

Ansvarig: klasslärare, rektor, personal och föräldrar. 

Kartläggning 
 

För att få reda på om och i så fall var det finns diskriminering och kränkande behandling på 

skolan gör vi årligen en kartläggning kring detta. 

Elever, personal och föräldrar deltar på olika sätt och kan därmed hjälpa oss att sätta in 

eventuella åtgärder i förebyggandearbetet på skolan. 

 Trivselenkät (elever) 
Vi har frågan: Hur är stämningen på skolan? på varje elevråd 1 gång per månad och i 

klasserna 1 gång per vecka. 

Eleverna i förskoleklass, åk 2, åk 5 och på fritids besvarar årligen en enkät kring trivsel, 

trygghet mm.  

Klass F-6 besvarar vår enkät 1 gång per termin. Bilaga 2 

Resultatsammanställningen presenteras för eleverna. Diskussion om vilka eventuella åtgärder 

som behöver vidtas. 

Enkäten analyseras även av berörd personal. Beslut om vilka eventuella åtgärder som behöver 

vidtas. Trivselenkät i december 2016 visar att en elev kände sig mobbad. Vi vet inte vem det 

var och jobbar förutsättningslöst för att alla elever skall känna sig välkomna och trygga i 

skolan. 

Ansvarig: klasslärare 

Trivselenkät (föräldrar) 
Föräldrar till elever i förskoleklass, åk 2, åk 5 och på fritids får möjlighet att årligen besvara 

en enkät kring trivsel, trygghet mm.  

Enkäten analyseras av personalen. Beslut om vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas. 

Resultatsammanställningen från de båda trivselenkäterna (elev- respektive föräldra-) samt 

vilka åtgärder vi planerar att göra presenteras på föräldramöte på höstterminen.  

Ansvarig: klasslärare 

Utvecklingssamtal 
På varje utvecklingssamtal i skolan tar läraren upp frågan kring kränkningar. Där diskuteras 

också om, hur och var eleven känner sig otrygg. Läraren tar med sig detta och diskuterar det i 

arbetslaget så att alla blir informerade och kan agera. Ansvarig: lärare 

Utvärderingstillfällen i december och juni för personal 
Vi diskuterar och utvärderar arbetet med en trygg skolmiljö. 

Lions Quest, EQ och SET är en del i vårt värdegrundsarbete; vi diskuterar och utvärderar det. 

Vi går igenom skolans rutiner och dokument för att motverka att diskriminering ska uppstå. 

Ansvarig personal och rektor. 

Föräldrarnas medverkan 
På höstens föräldramöten presenteras och diskuteras Planen mot diskriminering och 

kränkande behandling. Förslag till förändringar och förtydliganden som lyfts fram antecknas 

och tas med i arbetet inför kommande plan.  

Elevrådets medverkan i kartläggningsarbetet 
Under första månaden på höstterminen diskuteras Planen mot diskriminering och kränkande 

behandling i alla elevgrupper. (Ansvarig: klasslärare) 
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På elevrådet har vi alltid en punkt om hur stämningen är på skolan. Där diskuteras och 

beslutas hur eleverna tillsammans med personal skall lösa problem som uppkommer. 

Rastvakternas/personalens observationer och erfarenheter 
Vi diskuterar rastvakternas erfarenheter och observationer kontinuerligt under läsåret kring 

såväl enskilda individer som på gruppnivå. 

Skolans prioriterade mål för kommande läsår 
Med utgångspunkt från resultatet av skolans kartläggning väljer vi de områden, som ska lyftas 

fram som prioriterade mål. Arbetet ska vara klart så att Planen mot diskriminering och 

kränkande behandling ska kunna läggas ut på områdes hemsida senast den 2017-10-01. 
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Analys och kartläggning 
 

Analys och resultat av föregående års mål:  
 

Utifrån vår analys av föregående mål har vi enats om följande mål. 

 

Mål att arbeta med under perioden 2017-10-31 – 2018-10-31 
 

Förskoleklass – åk 6  
Våra elever respekterar varandra. 

Våra elever har rätt att få hjälp att hitta verktyg för att komma in i den sociala gemenskapen. 

Våra elever kan ingå i olika grupperingar. 

Våra elever har ett fungerande socialt samspel. 

Våra elever kan ibland välja att vara ensamma. 

Våra elever har ett vårdat språk och undviker ”fula ord”. 

Vi skapar en god föräldrakontakt så att alla känner sig delaktiga och värdefulla. 

 

Ovanstående når vi genom att 

Vi lär barnen att alla har rätt att vara som man är så länge man inte skadar någon annan. 

Vi arbetar med olika grupper, för att eleverna ska känna sig trygga i alla gruppkonstellationer. 

Vi arbetar med och synliggör alla våra likheter och våra olikheter. 

Vi lär barnen att visa hänsyn mot varandra och lyssna på varandra. 

De äldre eleverna är goda föredömen. 

Vi vuxna reagerar och agerar när något händer. 

Personalen ger god service och information till föräldrar på hemsida, blogg och veckobrev via 

e post. 
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Upptäcka, utreda och åtgärda 
 

Alla vuxna på skolan har ett ansvar att motarbeta och upptäcka olika former av trakasserier. 

När det kommer till skolans kännedom om att elever utsätts för diskriminering eller annan 

kränkande behandling är rektor ansvarig för att se till att en utredning inleds skyndsamt. Vad 

som hänt, vem/vilka som utfört kränkningarna för att därefter arbeta enligt upprättad 

arbetsgång. 

Arbetsgång vid trakasserier eller annan kränkande behandling (elev – elev) 
- Klassläraren eller annan berörd personal på skolan har samtal med de inblandade och 

utreder vad som hänt, så snart som möjligt. Alla berörda i en konflikt ska ges 

möjlighet att ge sin syn på saken. (Små konflikter kan lösas redan här). 

Incidentrapport fylls i vid varje tillbud, lämnas till rektor. 

- Vid behov genomförs allvarssamtal med alla inblandade och man gör tillsammans en 

överenskommelse så att händelsen inte ska upprepas. 

- Uppföljning inom 1-2 veckor. 

- Skriftlig dokumentation av processen förs vidare till rektor. 

- Vid allvarliga former av kränkningar tas kontakt med hemmet och skolan har samtal 

med alla inblandade. Information samlas in om kränkningen.  

- Först samtalar man med den som kom med informationen om kränkningen och sedan 

den som blivit utsatt och dess vårdnadshavare. 

- Oanmält samtal med de som utfört kränkningen. 

- Samtal hem till de som utfört kränkningens vårdnadshavare. 

- Uppföljningssamtal med de som utfört kränkningen. 

- Samtal med den som blivit utsatt samt dess vårdnadshavare. 

- Uppföljningssamtal med de som utfört kränkningen efter 1-2 veckor. 

- Skriftlig dokumentation av processen förs vidare till rektor. 

Arbetsgång när diskriminering, trakasserier eller annan kränkande 
behandling har uppdagats (personal – elev) 
Om en personal misstänks för trakasserier eller annan kränkande behandling av en elev ska 

rektor eller någon annan med motsvarande ledningsfunktion ansvara för utredningen. 

- Rektor träffar var och en av de som är inblandade vid enskilda samtal. 

- Rektor informerar berörda vårdnadshavare. 

- Rektor beslutar efter att ha lyssnat på alla parter vilka åtgärder som ska sättas in. 

Åtgärderna dokumenteras. 

- Rektor har uppföljningssamtal med berörda parter efter 2-3 veckor. 

- Kvarstår kränkningarna går ärendet vidare till skolchef för vidare åtgärder. 
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Arbetsgång vid indirekt diskriminering (skola, enskild elev eller grupp av 
elever) 

- Rektor, klasslärare eller motsvarande träffar elev eller elevgrupp för samtal kring den 

upplevda diskrimineringen. 

- Rektor gör utifrån det tillsammans med skolans personal en bedömning vilka åtgärder 

skolan ska vidta för att diskrimineringen ska upphöra och hur skolan ska arbeta för att 

motverka att en liknande situation uppstår. 

- Rektor kontaktar berörda vårdnadshavare och informerar om mötet med 

elev/elevgrupp och vilka åtgärder skolan kommer att vidta för att lösa ärendet. 

- Uppföljning med berörda parter efter, en utifrån ärendet, lämplig tid. 

- Skriftlig dokumentation av ärendet förs vidare till rektor. 

 

Dokumentation 
Dokumentation sker kontinuerligt i ärenden kring kränkning/trakasserier och diskriminering. 

Förvaring av förda anteckningar sker i skolan i pärmen där åtgärdsprogrammen är. Varje 

personal ansvarar för att dokumentation sker.  

Inkomna skrivelser från föräldrar sparas och arkiveras på skolan i pärmen där 

åtgärdsprogrammen är. 

 

En gång per månad går rektor och personal igenom pärmen, så att man kan se var händelserna 

sker och vilka som är inblandade. Dokumentationen ska ge svar på frågorna: 

När hände det? 

Var hände det? 

Vilka var inblandade? 

Vad var det som hände? 

Hur agerar vi? Åtgärder? 

Vad gör vi för att förhindra att det händer igen? 

Namn och datum 

(Dokument: se bilaga 1)Finns att fylla i digitalt. 

Ansvarig: rektor 
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Definitioner och begrepp 

Diskriminering 
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och 

missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder. 

I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till 

diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. 

 

Diskrimineringen kan antingen vara direkt eller indirekt: 

- Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än 

någon annan.  För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

- Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en 

bestämmelse eller förfaringssätt som framstår som neutralt, men som i praktiken 

missgynnar en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund. 

Likabehandling 
Alla elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon 

diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att alla elever ska behandlas lika, se 

indirekt diskriminering. 

Trakasserier 
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Om någon ur personalen utsätter en elev för trakasserier benämns det diskriminering. 

Sexuella trakasserier 
Ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver 

inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Med könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin 

biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt 

ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 

Etnisk tillhörighet 
Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 

förhållande. 

Funktionshinder 
Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 

begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom 

fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

Sexuell läggning 
Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 

Kränkande behandling 
Kränkande behandling är ett uppträde som, utan att vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen, kränker elevers värdighet. 
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Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en 

eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras 

inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier 

och kränkande behandling kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, 

ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa 

ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara 

systematiska eller återkommande. 
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Händelserapport vid överträdelse mot Planen mot diskriminering 
och kränkande behandling Bilaga 1 
 

 

Datum    

 

När hände det?    

 

Var hände det?       

 

Vilka var inblandade?       

 

      

 

Vad var det som hände?       

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

Hur agerar vi? Åtgärder?       

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

Vad gör vi för att förhindra att det händer igen?     

 

      

 

      

 

      

 

Anteckningar gjorda av       
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 Trivselenkät Kristvallabrunnsskola     Bilaga 2                                              
 

 
  

Jag är                       pojke                           flicka 

 

Under den här veckan har ett eller flera 

barn gjort följande 

  

Inte alls 

 

En gång 

 

Flera gånger 
1. Kallat mig ett namn jag inte tycker om.    

2. Sagt något trevligt till mig.    

3. Sagt elaka saker om min familj.    

4. Försökt sparka mig.    

5. Varit snäll mot mig.    

6. Varit elak för att jag är annorlunda.    

7. Någon log snällt mot mig.    

8. Hotat med att ge mig stryk.    

9. Gett mig pengar.    

10. Försökt få mig att ge dem pengar.    

11. Försökt skrämma mig.    

12. Stört mig när jag jobbat.    

14. Vem eller vilka störde dig och när?  

15. Sagt elaka saker om något jag gjort.    

16. Sagt något till mig om mina kläder.    

17. Berättat ett skämt för mig.    

18. Ljugit för mig.    

19. Fått andra att bråka med mig.    

20. Försökt få mig att slå någon annan.    

21. Sett vänligt på mig med ett leende    

22. Försökt få mig att göra något dumt.    

23. Hjälpt mig att bära något.    

24. Försökt göra mig illa.    

25. Hjälpt mig med läxorna.    

26. Fått mig att göra något jag inte vill.    

27. Pratat med mig om ett TV program.    

28. Tagit ett klädesplagg från mig.    

29. Delat med sig av något till mig.    

30. Skrikit åt mig.    

31. Sagt elaka saker om mitt utseende.    

32. Lekt med mig.    

33. Försökt lura mig.    

34. Pratat med mig om vad jag tycker om.    

35. Skrattat elakt åt mig.    

36. Hotat skvallra på mig.    

37. Försökt förstöra något för mig.    

38. Sagt osanna saker om mig.    

39. Försökt att slå mig.    

40. Vem eller vilka har varit goda kompisar.  

41. Finns det något ställe på skolans område 

där du känner dig otrygg? 
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Trivselenkät Kristvallabrunnsskola  klass 1-3   Bilaga 3                                              
 

 

 

      

                                                                                                                                                              

Pojke                                       Flicka 
     

  Aldrig Ibland En gång Ofta Kommentar 

1. Är det någon som brukar vara elak mot dig?           

2. Har du någon kompis att leka med på rasten?           

3. Brukar någon störa dig när du jobbar?           

4. Vem eller vilka stör dig och när?           

5. Har någon försökt få dig att göra dumma 

saker? 

          

6. Är det någon som brukar vara snäll mot dig?           

7. Är det någon som har förstört något för dig?           

8. Har någon delat med sig av något till dig?           

9. Har någon sagt något elakt om dina kläder 

eller ditt utseende? 

          

10. Har någon pratat med dig om vad du tycker 

om? 

          

11. Finns det någon som brukar säga elaka 

saker om det du gör? 

          

12. Är det någon som har pratat med dig om ett 

TV-program? 

          

13. Vem eller vilka har varit bra kompisar?           

14. Finns det något ställe på skolans område där 

du känner dig otrygg? 
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   Läsåret 2017-2018  
 

Förväntningar Bilaga 4                                              
 

    
 
Som elev kan du förvänta dig av oss 

- att vi bemöter dig med respekt 
- att vi bryr oss om dig och vill dig väl 
- att vi ingriper mot alla former av kränkande behandling 

- att vi ser till att du får en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt 
- att vi ger dig förutsättningar för att du ska få så mycket kunskaper som möjligt 

 
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 miljö 

- att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer 
- att vi ingriper mot alla former av kränkningar 

- att vi bryr oss om ditt barn 

- att vi strävar efter att ditt barn ska lära sig så mycket som möjligt 
 
Vi förväntar oss av dig som elev 

- att du bemöter alla med respekt 
- att du använder ett vårdat språk 

- 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 

 
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 vi har en öppen kommunikation 
- att du deltar på föräldramöten 
- att du tar del av all information från skolan 
- att du ansöker om ditt barns ledighet i god tid (se ledighetsansökan) 
- att du meddelar skolan, när ditt barn är sjukt, senast kl 08.30 samma dag 

 
 

Vi kan inte förvänta oss att alla tycker lika, men alla måste 
följa det som vi kommit överens om! 

   

 


