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1. Hur 2018/19 års likabehandlingsplan tagits fram 
 
Sörbyskolans arbete med likabehandlingsplanen för 2018/2019 har utarbetats under 
vårterminen 2018. Utvärderingar och undersökningar i de olika arbetslagens 
verksamhetsmöten samt på arbetsplatsträffar ligger till grund för likabehandlingsplanen.  
 
För Sörbyskolan har processen i korthet gått till enligt följande: 
 
1) Samma förutsättningar gäller vad likabehandlingsplanen ska innehålla utifrån de två 
regelverken Diskrimineringslagen och 14 a kap.200:567 i skollagen. Även handledningen 
”Förebygga diskriminering och kränkande behandling” utgiven av DO, BEO & 
skolinspektionen har gett ledning. 
 
2) Utvärdering av årets arbete har gjorts fortlöpande under året genom enkäter och samtal. 
 
3) Sammanställning av enkätresultat har gjorts i respektive grupper på de olika stadierna. 
 
4) Utifrån resultaten från Gävlemodellens enkät har nya utvecklingsområden föreslagits. 
 
5) Beslut om likabehandlingsplanen tas i ledningsgruppen. 
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2. Definitioner och begreppsförklaringar 
 
Diskrimineringsgrund: 
När en elev blir sämre behandlad av skolan än en annan elev utifrån någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. 
Diskriminering i skolan kan ske genom de vuxnas beteende, regler, undervisning eller 
läroböcker. 
 
Direkt diskriminering: 
När en elev missgynnas och det har en koppling till någon diskrimineringsgrund. Exempelvis 
när en elev inte får vara med på friluftsdagen för att hon eller 
han sitter i rullstol. 
 
Indirekt diskriminering: 
När det finns regler på en skola som verkar rättvisa men som missgynnar en elev på grund av 
någon diskrimineringsgrund.  
Exempelvis om skolan serverar alla elever samma mat, diskriminerar skolan indirekt de elever 
som av religiösa skäl behöver annan mat. 
 
Trakasserier: 
En behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till någon 
diskrimineringsgrund. Trakasserier kan ske både elever emellan och när en vuxen i skolan 
utsätter en elev. 
 
Kränkande behandling: 
En kränkning av en elevs värdighet som inte har koppling till någon av 
diskrimineringsgrunderna. 
Kränkning kan gälla både mellan elev/elev och elev/vuxen 
 
Kränkningar/trakasserier kan vara fysiska - slag eller knuffar, verbala - hot, svordomar eller 
öknamn, psykosociala - utfrysning, blickar, alla går när man kommer, eller kränkningar i 
texter och bilder - sms, fotografier och på olika sociala forum på nätet. 
 
Mobbning: 
En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller 
försöker tillfoga en annan skada eller obehag.  
Mobbning innebär att en person blir utsatt för kränkande behandling. Men en enstaka 
kränkande behandling innebär inte mobbning. Kränkningarna övergår i mobbning när de 
upprepas. 
 
Etnisk tillhörighet: 
Någon tillhör en grupp personer med samma etniska ursprung, etnisk nationalitet, hudfärg 
eller liknande förhållande. 
 
Exempel på diskriminering: Maria är bäst i klassen i svenska. Hon är aktiv på lektionerna och 
har alla rätt på proven. Läraren vill inte ge Maria betyget A, då svenska inte är hennes 
modersmål. 



5 
 

 
 
 
Funktionsnedsättning: 
Funktionsnedsättning kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella. Som 
funktionsnedsättning räknas både sådana som märks, som att man använder rullstol och 
sådana som inte märks lika lätt: allergi, ADHD och dyslexi.  
Exempel på diskriminering och trakasserier: Malin som har ADHD blir utkörd från 
klassrummet för att hon inte kan sitta still. En dag klarar läraren inte av situationen utan 
skickar hem Malin med orden: "Du är inte tillräckligt mogen för att börja på högstadiet". 
 
Kön: 
Enligt lag finns två kön: man, kvinna och hen. 
Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt 
kopplade till en elevs könstillhörighet. Sexuella trakasserier är kräkningar av sexuell natur. 
Exempel på trakasserier på grund av kön: Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för 
att han är den enda killen som valt att gå med i dansgruppen. 
 
Sexuell läggning: 
Med sexuell läggning menas heterosexualitet och paraplybegreppet HBTQ . Exempel på 
diskriminering: På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och Anna, som är ett par, får inte 
dansa den första uppvisningsdansen tillsammans. 
 
Könsöverskridande identitet eller uttryck: 
Diskrimineringsgrunden omfattar de personer som på olika sätt bryter mot samhällets normer 
kring könsidentitet och könsuttryck -föreställningar om hur män och kvinnor, pojkar och 
flickor ska vara och se ut. Exempel på könsöverskridande diskriminering: Alex som sminkar 
sig med mascara och läppglans blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan. 
 
Religion eller annan trosuppfattning: 
Annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i eller samband med religiös 
åskådning, till exempel buddism, ateism eller agnosticism. 
Exempel på trakasserier: Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir retad för det av 
några andra i klassen. 
De säger det ofta på skämt, men han tycker inte att det är roligt. 
 
Ålder: 
Hur många år man har levt, uppnådd levnadsålder. Exempel på diskriminering som har 
samband med ålder: Maria är ett år yngre än sina klasskamrater och blir retad på grund av 
detta. 
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3. Sörbyskolans vision  
 

• Trygga elever med hög måluppfyllelse! 

4. Skolans värdegrund   
• Alla människor är lika mycket värda, ingen skall bli diskriminerad, trakasserad eller 

utsatt för kränkande behandling. 
• Vi strävar efter att var och en ökar sin empatiska förmåga. 
• Vi främjar ständigt den demokratiska processen. 
• Vi verkar aktivt mot främlingsfientlighet. 
• Allt detta skall vara tydligt i förhållningssätt, arbetssätt och vår gemensamma 

arbetsmiljö. 
• Varje människa skall ges möjlighet att tillsammans med andra utvecklas till trygga 

ansvarstagande individer 
 

5. Likabehandlingsplanens förankring  
 
Riktlinjer 

• Alla som arbetar inom skolan ska vara väl förtrogna med innehållet i skolans 
likabehandlingsplan och arbeta utifrån den. 

• Planens kartläggning och mål ska utvärderas och upprättas varje år 
• Revideringen sker utifrån årligt utförda kartläggningar rörande trygghetsfrågor  
• Både personal och elever ska vara delaktiga i likabehandlingsplanens upprättande 

 
Förankring hos elever 

• Förankringen bland eleverna ska ske genom diskussioner och samtal om 
trygghetsfrågor där de får ge sina synpunkter på hur de upplever tryggheten på skolan 

• Likabehandlingsplanen är en stående punkt på klassråd och elevråd där elevernas 
synpunkter och förslag tas till vara. 

 
Förankring hos personal 

• Förankringen hos personalen sker via diskussioner, samtal i arbetslagen och på 
arbetslagsträffar under trygghetsteamets ledning 

• På medarbetarsamtalet med rektor 
• Genom ledningsgruppen 

 
Förankring hos vårdnadshavare 

• Klassföreståndare/mentor informerar om likabehandlingsplanen på läsårets första 
föräldramöte. 

• Klassföreståndare/mentor beställer tolk om det behövs på mötet 
• Likabehandlingsplanen finns på Sörbyskolans hemsida 
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6. Utvärdering av föregående års plan. 
 
Skolans kvalitetsredovisning 
 
Åtgärder som genomförts:  
 

 Under året har skolan följt årshjulet för Sörbyskolans trygghetsarbete.  
 I början av läsåret lades ett särskilt arbete ned på att medvetandegöra planen och dess 

intentioner hos eleverna.   
 Kontinuerligt arbete i klasserna med språkvård och attityder. 
 På lågstadiet har personalen schemlagd rastaktivitet under lunchrasten. 
 Tydliggjort skolans trygghetsteam för eleverna genom att sätta upp foton på teamets 

medlemmar på skolan. 
Trygghetsteamet informerade samtliga klasser i skolans aula vid läsårets början. 
Samtlig personal har deltagit i diskussioner om trygghet och normer vid 
arbetsplatsträffar. 
Fler vuxna ute på rasterna. 
Alla vuxna har rastvärdssvästar med namn. 
Rastvärdscheman finns tydligt uppsatta. 
 

7. Kontroll gällande trivsel, trygghet och likabehandling på 
skolan – kartläggningsprocessen (arbetet att förebygga, 
förhindra och upptäcka)  

 
a. Skolans olika forum för trygghetsfrågor: 

 
Trygghetsfrågor och likabehandling diskuteras kontinuerligt i ledningsmöten, 
arbetslagsmöten, trygghetsteam, fritidshemsmöten, samverkansträffar, klassråd, 
fritidsklubbsråd, elevråd och skolråd. 
 

b. Mål med kartläggningen: 
 
Målet för den årliga kartläggningen är att upptäcka vilka eventuella brister som finns 
vad beträffar trygghet, likabehandling enligt diskrimineringsgrunderna och trivsel.  
 

c. Kartläggningsmetoder: 
 
Elevenkäter, webbaserad från Gävlemodellen samt egna lokala enkäter. 
Sociogram 
Samtal i klasserna 
Samtal med enskilda elever 
Trygghetsfrågor regelbundet på verksamhetsmöten  
Trygghetsvandring 
Skolsköterskans hälsosamtal 
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d. Tidsplan, ansvar och dokumentation 
Sörbyskolans årshjul för trygghetsarbete 
 
Följande insatser är en gemensam lägstanivå av insatser som ska genomföras och utvärderas. 
Utöver dessa sker det dagliga trygghetsfrämjande arbetet bland våra elever. Målet med arbetet 
är att få trygga elever och vuxna och att leva upp till mottot ”Alla barn är allas barn”. 
Utvärdering av insatserna görs kontinuerligt/periodvis på arbetslagsmöten. 
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 Främjande arbete~ ht 2018 
Vecka Aktivitet                                                                                   Ansvarig 

33 Trygghetsteamet träffas och har planeringsdag 
v33-37 Repetition av rutiner kring anmälan                             Biträdande rektor 
av kränkande behandling 

34 Personalen presenterar sig för sig för alla klasser. 
Trygghetsteamet presenteras  för alla klasser.                                                                     
Gå igenom likabehandlingsplan och klassens regler.                Klassansvariga 
Informera eleverna om främjande och förebyggande arbete. 
Beskriva vad skolan gör och varför. 
Skolans regler sätts upp tydligt för eleverna.                             Klassansvariga 

35 Klasslärarna visar sin klass skolgårdsgränsen och  
uppsamlingsplats vid brandlarm.                                               Klassansvarig                                                                                                                    

 36 Rastvärdschemat sätts upp tydligt för eleverna,                        Trygghetsteamet 
gärna med bildstöd.                                                      

37 v 37-39 sociogram 
Bjuda in sodexo                                                                         Trygghetsteamet 

38  Utrymningsövning                                                                    Vaktmästare                                            

39 Trygghetsvandring 
    
                                                                                                  Elevrådsansvarig 

40 Förberedelser inför trygghetsenkät 
Friluftsdag                                                                                 Idrottsansvariga                

41  

42 V 42-43 Trygghetsenkät Gävlemodellen                                  Klassansvariga                       

43  

44 Höstlov! 
45 Utvärdering av klassens regler                                                Klassansvariga 

Halloween-fest                                                                       Fritidsklubbsansvarig 
Klassråd 

46 v 46-47 Samarbete i fadderklasserna                                       Klassansvariga                    
 

47 Uppföljning av kartläggningen                                               Trygghetsteamet 
v 47-48 
 

48                                                                               

49  
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50 Luciafirande åk F-6                                                                     lärare åk 3 
Julskapande                                                                                 Alla pedagoger 

51 Julavslutning                                                                                Lärare 4-6 
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Främjande arbete - vt 2019 

 
 
 

Vecka Aktiviteter                                                                                    Ansvarig 

2 Gå igenom likabehandlingsplan och klassens regler.                   Klassansvariga 
Informera eleverna om främjande och förebyggande arbete. 
Beskriva vad skolan gör och varför. 
v 2-5 Repetition av rutiner kring anmälan av                              Biträdande rektor 
kränkande behandling 

3  

4 Sociogram 

5  

6 v 6-7  Central elevenkät åk 5                                                        Lärare åk 5 
 

7  

8  

9 SPORTLOV 
10 v.10-12 Sammarbete i fadderklasserna                                      Klasslärarna                                                                                     

11 v 11-12 Trygghetsvandring                                                        Elevrådsansvarig 
 

12 Repetion av skolgränsen och återsamlingsplatser                      Klasslärarna 

13 Utrymningsövning                                                                      Torbjörn 

14   
15 Aktualisera kartläggningsfrågorna                                                 Trygghetsteamet 

16 PÅSKLOV 
17                                                            

Trygghetsenkät Gävlemodellen                                                      Ansvariga lärare                                                                  

18 Tryggshetsenkät Gävlemodellen   
Innebandy/fotbolls-cup åk 3-6                                                        Idrottslärarna 

19   
 

20 Fritidshemmens dag/öppet hus                                                       Fritidspedagoger 
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Löpande under terminen 
 
Aktivitet     Ansvarig 
 
Klubbråd en gång i månaden   Fritidspedagogerna 
Klassråd varannan vecka Klassansvariga 
Elevråd en gång per månad                                                                 Biträdande rektor 
Skolråd 1-2 gånger per termin Biträdande rektor 
Rastaktiviteter åk 1-6 må-fre ansvarig pedagoger 
Fixargrupp med åk 6, 1 gång i veckan Vaktmästare 
 
Rastboden, elevansvar personal 4-6 
Ta upp punkten öka trivseln på skolan på elevråd Elevrådsansvarig och bitr. 

rektor 
Information kring elever som behöver extra stöttning All personal 
på varje verksamhetsmöte 
 
Utvärderingen av insatserna görs kontinuerligt. 
 
 

 

Vecka Aktivitet                                                                                         Ansvarig 

21  

22 Genomgång av trygghetsenkäten i arbetslagen                             Klasslärare      
        

23 Uppföljning av kartläggning                                                          Trygghetsteamet 
 

24 Brännboll   åk 6 – lärarna                                                               Lärarna åk 6 

25 Återupprättar likabehandlingsplanen                                             Trygghetsteamet                                                
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8. Årets kartläggning  
a. Mål 
Kartläggningen syftade till att identifiera riskfaktorer som finns i verksamheten för att 
minimera risken för kränkningar och trakasserier. 
 

     b. Resultat och analys  
 
Resultat av kartläggning på låg och mellanstadiet 2018/2019: 
  
Kartläggningen har genomförts med elevenkäter och samtal samt trygghetsvandringar. I 
dessa framkom vilka platser eleverna anser vara otrygga vilket alla måste vara observanta 
på. 

 
Elever på lågstadiet upplever att många säger fula ord till varandra. 
 
Elever på mellanstadiet upplever att om det förekommer kränkningar så är det på 
skolgården, i omklädningsrummen eller i matsalen. 
 
Elever på låg/mellanstadiet upplever att fottbollsplanen är en plats där det händer saker. 
 
Kartläggningen visar att det finns elever på skolan som känner sig ensamma under 
rasterna. 

 
Analys 
 
I kartläggningen har det framkommit att vi måste jobba med språkbruket, klimatet på 
fotbollsplanen samt de elever som känner sig endsamma. 
 

 
 c. Mål och prioriterade åtgärder 
 
Mål: 
Ett vårdat språk och trevliga attityder mellan elever. 
Nolltolerans mot all form av kränkning. 
Nolltolerans mot skojbråk. 
Ingen får känna sig utanför 
Fungerande spel på fotbollsplanen där alla elever är inkluderade. 
 
Åtgärder: 
En större kraft behöver läggas på språkbruk och attitydförändring hos elever. Detta skall 
arbetas med kontinuerligt av all personal i samarbete med vårdnadshavarna. 
All personal bryter aktivt all form av skojbråk. 
All personal ser till att fånga upp elever som ser ensamma ut under rasten. Under läsåret har 
vi en pedagog som ansvarar för rastaktiviteter. 
Utforma gemensamma regler på fotbollsplanen med tydliga konsekvenser.  
 
Alla, både vuxna och elever, ska vara förtrogna med vad de olika diskrimineringsgrunderna 
betyder. 
 
Utöka den styrda rastverksamheten så mycket som resurserna tillåter. 
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d. Tidsplan och ansvar    
      
Åtgärd     Ansvar 
 
Arbetslagen gör heltäckande rastvärdsscheman.  Utvecklingsledaren 
Detta ska vara klart till läsårsstarten.    
 
Samtal förs i arbetslagen för hur arbetet med elevernas  Utvecklingsledaren och 
attitydförändring sker på bästa sätt och att integreringen  trygghetsteamet 
av nya elever blir så bra som möjligt. Genomförs kontinuerligt  
under läsåret.      
 
Trygghetsteamet får tid för möten 1 timme varannan vecka. Biträdande rektor 
Trygghetsteamet ansvarar för och ges tid att  
diskutera trygghetsfrågor på arbetsplatsträffarna.  Biträdande rektor 
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9. Mål och aktiviteter för att förebygga kränkande 
behandling 
 
 
 
Mål: 
Att förmedla vikten av respekten för alla människors lika värde. 
Att genom vuxnas tydlighet och närvaro samt elevers delaktighet skapa en harmonisk och trygg 
miljö för alla i skolan. 

 
 
Aktiviteter: 
 

• All personal ingriper snabbt mot kränkande behandling 
• Att alltid säga till om elever använder olämplig vokabulär 
• Alltid ingripa om elever/barn bråkar, även vid skojbråk  
• Aldrig tillåta nedsättande kommentarer, suckar, miner eller liknande  
• Gemensamma friluftsdagar 
• Klassråd 
• Kontinuerliga utvärderingar med eleverna om trivsel och trygghet 
• Samarbetsövningar 
• Arbete över stadierna 
• Temaarbete i tvärgrupper 
• Inte tillåta inbjudningskort i skola, fritids och förskoleklass  
• Rastvärdar 
• Lekmaterial tillgängligt på rasterna 
• Vuxenledda rastaktiviteter 
• Övriga förebyggande aktiviteter som finns i årshjulet 
• Kontinuerlig information och diskussion om sociala medier med eleverna 

 
Ansvarig:  
 
All personal 
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10. Mål och aktiviteter för att förebygga diskriminering 
utifrån diskrimineringsgrunderna (vårt arbete för att 
främja barns och elevers lika rättigheter och 
möjligheter)  

 
 

Mål: 
 
Att personal och elever ska få fördjupad kunskap om de olika diskrimineringsgrunderna. 
 
Att personal och elever ska få kunskap om vad diskriminering, trakasserier, kränkande. 
behandling, konflikter och mobbning innebär, samt skillnaderna mellan dessa. 
 
Att utveckla ett normkritiskt förhållningssätt bland personalen och elever. 
 
 
Aktiviteter 
 
Personalen/eleverna ska aktivt och regelbundet arbeta med ett reflekterande normkritiskt 
förhållningssätt i verksamheten, genom att diskutera och problematisera sina egna normer, 
värderingar och attityder.  
 
 
Ansvarig: All personal 
 
Utvärdering: På APT 
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11. Arbetsgång och rutiner vid akuta händelser  
 

a. Åtgärder vid kränkande behandling och mobbning 
– Alla i skolan ska alltid agera och ingripa när man upptäcker kränkande behandling. 
-Den vuxne som får kännedom om kränkningen ansvarar för att fylla i en 
kränkningsanmälan på Ankaret samt påbörja en utredning. 
– Vid upprepade kränkningar ska elevansvarig vuxen ansvara för samtal med inblandade 
elever och vårdnadshavare. 
– Om kränkningarna ej upphör trots detta, kontaktas biträdande rektor som beslutar om 
trygghetsteamet ska kopplas in. 
– Skolans trygghetsteam tar kontakt med uppgiftslämnaren, eventuella vittnen och med 
den kränkte. 
– Trygghetsteamet undersöker om det rör sig om kränkningar som är att betrakta som 
mobbning. 
– Om så är fallet jobbar trygghetsteamet vidare med ärendet, och ansvarar för 
dokumentationen. 
 
Trygghetsteamet samtalar med den mobbade. 
Trygghetsteamet samtalar med den/de som mobbat(en i taget) så snart som möjligt, helst 
samma dag under lektionstid. Övrig personal måste då om nödvändigt täcka upp i 
elevgrupperna. Trygghetsteamet informerar vårdnadshavare och klassföreståndare. 
 
Trygghetsteamet har uppföljningssamtal med de inblandade senast en vecka efter första 
samtalet. 
Uppföljningssamtal sker sedan regelbundet till dess att man vet att mobbningen har 
upphört. 
Samtalsstöd erbjuds vid behov för de inblandade. 
Inträffar ytterligare händelser går ansvaret för ärendet till biträdande rektor och 
elevvårdsteamet för beslut om vidare åtgärder via elevstödet, utbildning Gävle,  
socialtjänsten eller polisen. 
 

b. Åtgärder om elev känner sig kränkt av vuxen 
– Rektor informeras av elev/vårdnadshavare/lärare/ annan personal 
– Rektor samtalar med berörd elev/personal och vårdnadshavare och ansvarar för 
uppföljning. 
 

c. Om en vårdnadshavare får kännedom att ens barn eller annan elev 
känner sig kränkt  

Likabehandlingsplanen ska förankras hos vårdnadshavare genom information på läsårets 
första föräldramöte. Genom den informationen görs de förtrogna med de rutiner som 
gäller. Klassföreståndaren ansvarar för informationen. 
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12. Rutiner för anmälningar till socialtjänst, polis och 
arbetsmiljöverket  

 
 

a. Anmälan till Socialtjänsten 
Skolan har enligt 14 kap.1 & 2 st 1 SOL(2001:453) skyldighet att göra en anmälan till 
socialtjänsten om vi får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 
ingripa till ett barns skydd. Sörbyskolans personal ska och kommer således alltid göra en 
anmälan vid minsta misstanke om att ett barn far illa. 
Arbetsgång 
1) Den vuxne som misstänker att ett barn far illa meddelar rektor om detta och ansvarar för att 

skriftligt dokumentera den information som ligger till grund för oron. Dokumentationen ska 
innehålla svaret på frågorna Vad har hänt? När och var har det inträffade hänt? Vilka 
personer är inblandade? Finns det uppgifter om att liknande saker har hänt förut? Vilka 
åtgärder har vidtagits? Dokumentationen ska undertecknas med namn och datum. 
 

2) Rektor tar i samråd med barnets klassföreståndare eventuellt beslut om vem som skall 
meddela barnets vårdnadshavare att en anmälan till Socialtjänsten har gjorts eller kommer att 
göras (när, hur och om vårdnadshavaren informeras om anmälan beror på orsaken till 
anmälan, rektor avgör i varje enskilt fall). 

 
3) Rektor gör anmälan till Socialtjänsten (vid mycket tveksamma fall rådgör rektor med 

Socialtjänsten om en anmälan bör göras). 
 

4) Rektor följer upp anmälan genom att återkoppla till den person som som anmält ärendet samt 
eventuell övrig skolpersonal som bör få kännedom om att en anmälan gjorts och varför den 
gjorts. Om behov finns ansvarar rektor för att skolpersonal får psykosocialt stöd och/eller 
handledning. 

 
5) Vårdnadshavaren informeras. Skolan ska arbeta för att bibehålla ett gott samarbete med 

hemmet och erbjuda stöd och hjälp samt samråda om hur en plan för framtiden kan se ut. 
Barnets behov av stöd sätts i centrum. 

 
6) Rektor håller i kontakten med Socialtjänsten och har fortsatt kontakt med Socialtjänsten i den 

omfattning som är möjligt med tanke på regelverk, sekretess och ev. överenskommelser. 
 

7) Regelbunden uppföljning sker till dess att berörda parter enas om att det inte längre behövs. 
 
 
 

 
b. Anmälan till Polisen 

Skolan polisanmäler alla större tillbud som är att betrakta som brott. 
Vid grov skadegörelse eller andra allvarliga tillbud i skolan gör vaktmästare, rektor eller 
skolassistent en polisanmälan. Tillbudet rapporteras i STINA och/eller till Gavlefastigheter. 
När elever eller personal utsätts för hot och våld gör rektor polisanmälan(ev. även en anmälan till 
socialtjänsten se punkt 12.2). Skolans handlingsplan vid hot och våld följs. 
 
Arbetsgång vid lättare skadegörelse och hur frågor om ersättning hanteras. 
Den som med avsikt, vårdslöshet eller oaktsamhet vållar skada, kan enligt Skadeståndslagen bli 
ersättningsskyldig för de skador hon/han åsamkat. Det är eleven själv som blir ersättningsskyldig, 
såvida inte det gäller små barn eller där vårdnadshavare anses ha brustit i sin tillsyn. Där ställs 
ersättningsgrunden till vårdnadshavaren. 
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Då de flesta elever på grundskolan inte har ekonomiska möjligheter att betala med egna pengar, 
kan skadan ersättas genom en rad olika typer av arbete. Efter frivillig överenskommelse som 
bygger på en skriftlig utredning angående grunderna för anspråken mellan elev/vårdnadshavare 
och skola, kan ersättningen även kombineras med en del ekonomisk ersättning och en del 
arbetsinsats. Överenskommelsen utformas från fall till fall. 
Syftet med överenskommelsen är att eleven skall förstå konsekvenserna av sitt handlande 
samt att ge information till vårdnadshavaren (det primära med överenskommelsen är inte att 
ge skolan full ekonomisk kompensation). 
Vid vissa tillfällen kan ersättning även regleras vid elevens hemförsäkring. 
Vid skador som sker av ren olyckshändelse kan skolan inte kräva någon ersättning. 

 
 
 

12.3  Anmälan till Arbetsmiljöverket 
Ansvar 
Arbetsgivare och arbetstagare skall samarbeta och samverka för att uppnå en tillfredsställande 
arbetsmiljö- hur Sörbyskolan arbetar med detta finns förutom i denna plan också beskrivet i 
skolans plan för det Systematiska Arbetsmiljöarbete. 
Varje medarbetare är skyldig att snarast underrätta rektor eller skyddsombud om arbetet innebär 
omedelbar eller allvarlig fara för liv eller hälsa(Arbetsmiljölagen 3 kap. 4§ 2st) 
Rektor ansvarar för att vidta åtgärder som behövs för att undanröja eventuell fara. 
 
Arbetsgång för skyddsombud(i enlighet med Arbetsmiljölagens 6 kap. 6:e §) 
1) Om skyddsombudet anser att åtgärder behöver vidta för att uppnå en tillfredställande 

arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till rektor och begära sådana åtgärder. 
Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska göras för kontroll av 
förhållandena inom skyddsområdet. 

2) På framställning ska rektor genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att 
arbetsgivaren mottagit denna begäran. Rektor ska utan dröjsmål lämna besked i frågan. 

3) Gör rektor inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, ska Arbetsmiljöverket efter 
framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt kap. 7 7:e § ska 
meddelas. 
 

Rektors anmälningsskyldighet (Arbetsmiljöförordningen 1977:1166 2§) 
Har olycksfall eller annan skadlig inverkat i arbete föranlett dödsfall eller svårare personskada 
eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, skall arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta 
arbetsmiljöverket. Detsamma gäller vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa 
 
På Sörbyskolan är rutinen att rektor gör anmälan utifrån personals rapport. 
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13. Åtgärder för långsiktiga lösningar i syfte att förhindra 
framtida trakasserier och kränkande behandling  

 
 

• Regelbundet kartlägga elevers trivsel och inflytande samt förekomst av kränkande 
behandling. (Se ”Sörbyskolans årshjul för trygghetsarbete” s.8-11) 

• Aktivt och kontinuerligt arbete med främjande-och förebyggande åtgärder. 
• Rutiner för hur akuta situationer ska hanteras och lösas. 
• Rutiner för dokumentation, uppföljning och utvärdering av utredningar och åtgärder 

som vidtas. 
 

14. Uppföljning och utvärdering  
 
Likabehandlingsplanen ska vara ett redskap i arbetet och regelbundet användas på 
arbetslagsmöten.  
 
Trygghetsteamet i varje arbetslag ansvarar för detta arbete. 
 
Utvärdering sker kontinuerligt under läsåret genom delårsrapporter samt varje år vid läsårets 
slut på arbetslagsmöten och redovisas i skolans delårsrapporter. 
 
Rektor ansvarar för utvärderingen. 
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15. Kontaktuppgifter 
 
Har du frågor eller funderingar kring planen eller andra trygghetsfrågor: 
   

• Vänd dig i första hand till respektive klassföreståndare 
 
       
 
 
Trygghetsteamet 
 
Katarina Jonsson, bitr. rektor 
Kent Håkansson, fritidspedagog    
Mia Sundvall Jäderberg, lärare 
Jennie Winroth Holst, lärare 
Elisabeth Carlson, skolsköterska                
Hanna Strömbergsson, kurator   

            Torbjörn Garneryd, vaktmästare    
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Sörbyskolans trivselregler F-6 
 
 
 

• Vi uppträder trevligt och visar hänsyn, använder ett vårdat språk. 
• Vi har nolltollerans mot skojbråk och andra maktlekar. 
• Vi passar tiderna. 
• Vi är ute på skolans område under rasterna. 
• Vi är rädda om varandra. Lek och spel på skolgården får inte medvetet skada andra. 
• Vi är rädda om skolans hela miljö och vi skräpar inte ner. 
• Behöver du lämna skolans område måste du ha vuxens tillåtelse. 
• Vi bär inte ytterkläder eller mössa/keps inomhus under lektionstid, i matsalen eller i 

biblioteket. 
• Vi använder inte mobiltelefoner under skoldagen. 

 
  

Konsekvenser om man inte följer skolans regler: 
• Enskilt samtal med personal 
• Vårdnadshavare kontaktas 
• Samtal med vårdnadshavare, personal och elev 
• Biträdande rektor inkopplas för beslut om vidare åtgärder 
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