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Allmänt 

Detta dokument riktar sig till alla som verkar inom Fridhemsskolan, såväl elever som all personal inkl. 

kost och städ, för att klargöra skolans inställning till mobbning och kränkande behandling. 

Denna handlingsplan är utvärderad och reviderad september 2017. 

Ur skolans styrdokument Lgr 11, (skolans läroplan) 

Skolans mål är att varje elev 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 

rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 

• respektera andra människors egenvärde, 

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att 

hjälpa andra människor, 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras 

bästa för ögonen. 

Alla som arbetar i skolan ska 

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också 

utanför den närmaste gruppen, 

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, 

• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och 

• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt. 

Utdrag ur skollagen 

1. En lärare, förskollärare, fritidspedagog eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 

anmäla detta till rektor/biträdande rektor. Detta görs via Ankaret av berörd personal. 

2. En biträdande rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

Rektor/biträdande rektor är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 

kränkningarna och i förekommande fall vidta åtgärder. Utredning av kränkande behandling görs av 

skolans Trygghetsteam. 

FN:s konvention om barnens rättigheter; 

Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Konventionen bygger på 

perspektivet att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet. Den talar om rätten till liv och utveckling, om 

barns rättighet till inflytande och att få göra sin röst hörd. Barnet skall, enligt artikel 36, skyddas mot alla former 

av utnyttjande som kan skada barnet i något avseende. 
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Om trakasserier, kränkande behandling och mobbning 

A.    Förbud mot diskriminering och kränkande behandling: 

1. Könsidentitet 

Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av sitt mentala kön eller sitt sociala kön. 

 

2. Etniskt ursprung 

Avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga sätt. 

 

3. Sexuell läggning 

Avser motvilja eller förakt för homo- bi- transsexualitet samt queer. 

 

4. Religion 

Ingen ska känna sig kränkt eller trakasserad på grund av sin tro. 

 

5. Funktionshinder 

Innebär att man på grund av varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar har 

svårt att fungera i sitt dagliga liv. 

 

6. Kön 

Ingen ska behandlas olika på grund av att de är pojke eller flicka. 

        

7. Ålder 

Ett barn eller elev får inte behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation och det har 

samband med ålder. 

 

Kränkningar kan vara: 

• Fysiska (t.ex. slag och knuffar) 

• Verbala (t.ex. att bli hotas eller kallad hora, bög, osv.) 

• Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) 

• Text- och bildburna (t.ex. klotter, brev, lappar, användandet av sociala medier) 

• Jargong i verksamheten som kan upplevas som kränkande vad gäller ålder. 

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika 

värde. Kränka är ett uttryck för makt och förtryck. 

Kränkningar kan utföras av alla, oavsett ålder, och kan drabba alla. En viktig utgångspunkt är att den som uppger 

att han eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. 

 

Kränkningar skall inte förekomma på skolan. Det är allas skyldighet att aktivt motverka kränkningar. 

B.   Det är också förbjudet att utsätta en elev för mobbning.  

Med mobbning menar vi situationer när en eller flera elever upprepade gånger under en tid 

utsätter en annan person för negativa handlingar. Det är också mobbning när parterna i en 

konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten ständigt är i underläge och blir kränkt. 

Mobbning skall icke förekomma på skolan. Det är allas skyldighet att motverka mobbning. 
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Främjande arbete 

Fridhemsskolans värderingar och likabehandling 

Alla människor är olika och lär på olika sätt och i olika takt. 

Alla elever har rätt att få undervisningen anpassad efter behov och förutsättningar. Alla vuxna har både rättighet 

och skyldighet att på ett tydligt sätt vägleda eleverna i detta. 

Likabehandlingsplanen stärker denna värdering genom att förtydliga vikten av tydliga gränser. 

Utmanande mål och tydliga krav 

Genom att ställa rimliga krav och förväntningar på elever visar vuxna att man tror på elevens förmåga att ta 

ansvar. Denna värdering hjälper eleverna att ta ansvar för sig själv, sina handlingar, sina studier och sitt sociala 

liv på skolan. Därmed minskar risken för mobbning. 

Kunskap 

Eleverna ska få kunskap kring varje specifik diskrimineringsgrund utifrån ålder och mognad. Vi ska ge eleven 

kompetens att leva och verka i det moderna samhället med ständigt nya utmaningar och fler och svårare val. En 

viktig del av denna kompetens utgörs av kunskap. Kunskap ger förmågan att se sammanhang och mönster, förstå 

och tolka skeenden, fatta beslut och välja, och en drivkraft att hela tiden fördjupa och bredda sin kompetens. 

Kunskap motverkar alla former av kränkningar och trakasserier. 

 

Vision 

Fridhemsskolan ska vara en trygg och vänlig plats, där ingen blir utsatt för negativa handlingar. Ingen form av 

kränkande behandling accepteras på Fridhemsskolan. Barn och vuxna ska känna att omgivningen reagerar med 

full kraft, så fort som möjligt. Om kränkande behandling och mobbning förekommer betraktas det som en 

olaglig handling och det krävs att det ovillkorligen upphör. 

Vår vision är att föräldrar och elever görs delaktiga och upplever att de har möjlighet att påverka trygghetsarbetet 

på Fridhemsskolan. 

 

Mål  

• Alla elever, vårdnadshavare och medarbetare ska ha tagit del av likabehandlingsplanen. Genomgång till 

all personal samt till alla elever vid läsårets början. Blankett för påskrift till vårdnadshavare vid höstens 

föräldramöte. 

• Alla elever ska känna att de har en vuxen att vända sig till vid behov. Trygghetsteamet presenteras i 

samtliga elevgrupper i början av läsåret. 

• Alla elever som blivit utsatta för trakasserier eller kränkande behandling ska känna att de fått det stöd 

de behöver av vuxna. Detta sker via utredning och uppföljningssamtal med Trygghetsteamet. 
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Förebyggande arbete 
Trivsel och trygghetsenkäterna och de ämnen som tas upp på BIG-träffarna utgör grunden för nästa års 

likabehandlingsplan. 

 

           Aktiviteter för att nå målen 

• Alla elever, vårdnadshavare och medarbetare skall informeras om Fridhemsskolans ställningstagande 

mot mobbning och kränkande behandling såsom sexuella trakasserier, rasism, främlingsfientlighet och 

homofobi. 

 

• Likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling skall göras känd för såväl elever som 

föräldrar och medarbetare. Detta sker  genom information via hemsidan, via klassråd, personalmöten 

och föräldramöten. 

 

• Det åligger en medarbetare en skyldighet att uppmärksamma alla former av mobbning, 

våldsbenägenhet, främlingsfientlighet, rasistiska tendenser, vandalism, sexuella trakasserier eller annan 

kränkande behandling av människor. 

 

• Genom att reagera omgående på varje form av trakasserier och kränkande behandlingar visar skolan att 

detta är något som inte tolereras. 

 

• Alla vuxna ute i verksamheten ska vara ett stöd för alla elever. 

 

• Skolan har ett Trygghetsteam som består av de BIG-vuxna samt bitr. rektor och skolsköterska. Teamet 

träffas ca 1 g / månad. Dessa träffar schemaläggs vid läsårets början. Trygghetsteamet har till uppgift att 

arbeta med upprepade trakasserier och kränkande behandlingar. De som arbetar i trygghetsteamet är 

utsedda av bitr. rektor som har huvudansvar. Trygghetsteamet har även som uppgift att upprätta 

trygghetsplanen. De som arbetar i trygghetsteamet under läsåret är finns att läsa på vår hemsida. 

 

• I skolans BIG-grupp ingår elever i åldern 7 – 12 år. 

 

• BIG har en brevlåda i matsalen, där elever anonymt kan lämna meddelanden. 

 

• BIG ger även läxor där klasserna får träna på samarbets- eller värderingsövningar. 

 

• Arbetslagen, BIG-vuxna / Trygghetsteamet  informerar varandra regelbundet om mobbning, 

trakasserier eller om kränkningar förekommer. 

 

• BIG har en fast tid varje vecka för elevträffar och samtal.  

 

• BIG anordnar speciella raster (BIG-raster) för att stärka sammanhållningen på skolan och att alla barn 

ska ha något att göra. 

 

• Mellanstadiet har återkommande rastaktiviteter för samtliga elever på skolan. 

 

• Att vid arbetslagsträffar uppmärksamma barn som utsätts eller utsätter andra för kränkande behandling. 
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• Skolan anordnar faddergrupper och gemensamma friluftsdagar i förebyggande syfte. 

 

• Att det finns ett väl fungerande rastvakt- och matschema. Rastvakterna har västar eller orange band på 

sig så att de syns. 

 

• Personalen är medveten om att flickor och pojkar bemöts olika utifrån traditionella krav och 

förväntningar på könen och reflekterar återkommande över sitt eget förhållningssätt för att motverka 

detta. Dessa diskussioner har bl.a. lett till att eleverna har fått pröva på olika tjej- och pojklekar utifrån 

traditionella könsrollsmönster. 

 

• Vi erbjuder alla barn anpassade aktiviteter vid friluftsdagar utifrån det enskilda barnets behov.  

 

• Analysera resultatet av kommunens enkät som skickas till vårdnadshavare i förskoleklass, åk 2 och åk 5 

vartannat år. 

 

• Kommunal trygghetsmätning för elever i år 5. 

 

• Varje klassråd har en stående punkt där de behandlar hur stämningen är i gruppen. 

 

• Skolans elevråd är aktivt i frågor som rör elevernas trygghet och trivsel på skolan. 

 

• Trygghetsvandringar genomförs årligen av klassläraren med stöd av skolans enkät. (se bil.) 

 

• Vi uppmanar vårdnadshavare att meddela skolan om de får kännedom om kränkande behandling elev 

mot elev, elev mot vuxen eller vuxen mot elev. 

 

• Fridhemsskolan kommer ht-17 att arbeta med ”En bra start”. Vars syfte är att bidra till en bra skolmiljö 

samt vikten av att samarbeta och vara en bra kompis. 

 

• Trivselreglerna ska presenteras på höstens första föräldramöte. 

 

• Elevrådet reviderar Trivselreglerna vid höstens första möte. 
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Åtgärdande arbete 

Ansvarsfördelning/arbetsgång 

• Biträdande rektor har det yttersta ansvaret för att utreda vad som hänt vid mobbning, trakasserier 

och kränkande behandling. 

 

• Skolan har ett utredningsansvar gentemot kränkningar av olika slag. Även de kränkningar som sker 

på fritiden, som är kopplade till skolan. Detta ska ske i samarbete med hemmen. 

 

• Elevansvarig lärare tar hand om den drabbade eleven och ansvarar för att se till att han eller hon får 

rätt hjälp och stöd av till exempel BIG-vuxen eller Trygghetsteamet. 

 

• Allvarssamtal genomförs med elev som utfört kränkningen som leds av Trygghetsteamet.  Det ska 

alltid vara två vuxna som genomför samtalet med eleven. Viktiga punkter att fokusera på under 

samtalet: 

1. Vad som framkommit om elevens beteende 

2. Att kränkningarna/mobbningen ska upphöra omedelbart 

3. Förslag på hur eleven ska förändrar sitt beteende. Viktigt att förmedla att det är elevens 

kränkande beteende som ska ändras, inte elevens personlighet. Fokus ska ligga på elevens 

möjligheter att vara en del av lösningen. 

4. Att situationen kommer att följas upp tills vi är säkra på att kränkningarna upphört 

5. När nästa uppföljningsmöte kommer att äga rum 

6. Den kränkande samt den kränkte elevens vårdnadshavare informeras 

 

• Elevansvarig eller BIG-vuxen ansvarar för att information rörande den kränkte dokumenteras, se 

blankett. Blanketten lämnas till biträdande rektor. Denna finns på Ankaret. 

 

• Elevansvarig  / Trygghetsteamet  informerar övrig personal på skolan om så erfordras. 

 

• Elevansvarig ser till att eleven, vid behov, får hjälp via elevhälsoteamet. 

 

• Elevansvarig informerar vårdnadshavare vilka åtgärder som sätts in. 

 

• Elevansvarig håller kontinuerlig kontakt med barnens vårdnadshavare. 

 

• Personalutbildarna informerar personalen på skolan kontinuerligt. 

 

 

 

   

Arbetsgång vid kränkande behandling av vuxen mot elev 

 

• Om någon ser eller hör kränkande behandling ska detta omedelbart rapporteras till biträdande 

rektor. 

 

• Biträdande rektor har då ett samtal med berörd personal och eventuellt facklig representant. 

 

• Biträdande rektor kallar till möte med berörd personal och elevens vårdnadshavare. 
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• Vid mötet diskuteras det inträffade och åtgärder vidtas. 

 

• Biträdande rektor följer upp att den kränkande behandlingen upphört. 

 

• Händelsen dokumenteras av biträdande rektor. 

 

Om en vuxen kränkt en elev kan arbetsrättsliga åtgärder vidtas. 

 

 

Utvärdering av förra läsårets insatser. 

 

• Samtalen vid ärenden har fungerat bra. Tiden för samtalen har varit för korta och tagit tid från annan 

verksamhet där avsetts mer tid inför kommande läsår. 

• Övningar i klassrummen, samarbetsövningar och värdegrundsarbete har fungerat bra. 

Förskoleklassen bör dock involveras mer. 

• Mer tid behöver avsättas för avslutning och uppstart för BIG-eleverna. 

• Inställningen från personal kan hindra eleverna i klassrummet med övningar. Trygga elever tar in 

kunskap bättre. 
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Mål med Likabehandlingsplanen läsåret 17/18 

 

• Att Likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling blir förankrad hos all personal, kost och 

städ, föräldrar och elever 

 

• Se till att Likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling används av all personal, inkl. kost 

och städ, på Fridhemsskolan. Detta måste återigen förtydligas. 

 

• Rastvärdarna måste fördela sig på ett strategiskt sätt, så att de har uppsikt över hela skolgårdsområdet. 

Viktigt att utgå från Trygghetsvandringen. 

 

• Elevernas trygghet på skolgården före kl.8.20 ska öka 

Det ska finnas minst en vuxen på skolgården from 8.00 på morgonen. 

 

• Eleverna ska känna trygghet på fotbollsplanen och därför gör elevrådet ett tidsschema som alla ska 

följa. Det är allas ansvar. 

 

• Elevrådet reviderar skolans Trivselregler 

 

• Analysera kommunens föräldraenkät och utifrån resultatet arbeta med det mest angelägna. 

 

• BiG kommer under läsåret att fokusera på temat ”Gemenskap”. 

 

• Fokusera på förbättringsåtgärder som elevenkäten i Gävlemodellen påvisar. 

 

• Arbetet med ”En bra” start initieras. 

 

• Mellanstadiet ansvarar för rastaktiviteter kontinuerligt. 

 

• Rutinerna kring elevernas Trygghetsenkät sak förbättras. 

 

• Big tar upp olika dilemman på ALT-möten. 
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Trivselregler för Fridhemsskolan 

 

På Fridhemsskolan möter vi varandra med respekt. Alla ska känna sig trygga på skolan och inte utsättas för 

fysiska eller psykiska kränkningar. Alla elever tar del av likabehandlingsplanen och plan mot kränkande 

behandling.                         

• Alla ska använda ett vårdat språk. 

• Vi vill att våra saker ska hålla länge och därför är vi rädda om skolan och skolans material såväl 

inomhus som utomhus. De tomter som gränsar mot vår skolgård är förbjudet område. 

 

• Vårt skolområde ska vara tryggt och olycksfritt. 

 

• Vi ska ha lugn och ro i klassrum, korridorer och matsal och en trevlig miljö.  

 

• Mobiltelefoner används utanför skolans område om inte annat överenskommits med ansvarig pedagog. 

 

Om du bryter mot skolans regler upprepade gånger får du prata med en vuxen på skolan om detta och sedan 

kontaktas vårdnadshavare.  

De konsekvenser som kan bli för dig är att: 

• du får enskild placering i klassrummet 

• du får gå över till en annan klass och arbeta 

• du får ha rast utan dina klasskamrater under tillsyn 

• du får stanna kvar efter skolans slut 

• du blir avstängd från klassens eller skolans aktiviteter  

• Din mobil omhändertas och återfås vid skolans slut. Vid omhändertagande i fritidsverksamheten eller 

på fritidsklubben återfås mobilen vid hemgång 

 

Blanketten som går hem till vårdnadshavare och elever finns på sidan 

 

 

Reviderad av elevrådet september 2017? 
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Trivselregler för Fridhemsskolan 

På Fridhemsskolan möter vi varandra med respekt. Alla ska känna sig trygga på skolan och inte 

utsättas för fysiska eller psykiska kränkningar. Alla elever tar del av likabehandlingsplanen och plan 

mot kränkande behandling. Alla ska använda ett vårdat språk. 

• Vi vill att våra saker ska hålla länge och därför är vi rädda om skolan och skolans material 

såväl inomhus som utomhus. De tomter som gränsar mot vår skolgård är förbjudet område. 

• Vårt skolområde ska vara tryggt och olycksfritt. 

• Vi ska ha lugn och ro i klassrum, korridorer och matsal och en trevlig miljö. 

• Mobiltelefoner används utanför skolans område om inte annat överenskommits med 

ansvarig pedagog. 

Om du bryter mot skolans regler upprepade gånger får du prata med en vuxen på skolan om detta 

och sedan kontaktas vårdnadshavare. 

De konsekvenser som kan bli för dig är att: 

• du får enskild placering i klassrummet 

• du får gå över till en annan klass och arbeta 

• du får ha rast utan dina klasskamrater under tillsyn 

• du får stanna kvar efter skolans slut 

• du blir avstängd från klassens eller skolans aktiviteter tex. Friluftsdagar 

• Din mobil omhändertas och återfås vi skolans slut. Vid omhändertagande i 

fritidsverksamheten eller på fritidsklubben återfås mobilen vid hemgång. 

 

Trivselregler och likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 

Jag har tagit del av Fridhemsskolans trivselregler och likabehandlingsplan och plan mot kränkande 

behandling i klassrummet tillsammans med mina klasskamrater. 

______________________________________________________ 

Elevens namn   klass 

Likabehandlingsplanen finns på hemsidan så att ni kan läsa den och ta del. (länk text).  

Den här delen av blanketten ska returneras till pedagogerna som är kopplade till ditt barns klass med 

underskrifter så att vi ser att ni tagit del av dessa viktiga dokument. 

Vårdnadshavare 

_______________________________________________ 

Vårdnadshavare 

_______________________________________________ 


