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Grunduppgifter 
Verksamhetsformer som omfattas av planen 

Fritidshem, förskoleklass och grundskola. 

 

Ansvarig för planen 

Rektor. 

 

Skolans Mål 

En attraktiv skola i framkant som ger mening, berikar alla varje dag, bygger på tilltro till alla elevers 

förmåga och baseras på forskning samt beprövad erfarenhet. Den inriktas på att rusta dagens elever för 

att möta framtiden. 

En skola som ger mening till varje individ och ser samhällets mångfald och varje elevs e,farenheter som 

en tillgång som berikar alla. Genom att tillvarata denna tillgång bidrar vi till att skapa ett tolerant, 

öppet och demokratiskt samhälle. Skolan berikar alla elever i ett bildningsperspektiv där tilltron till 

elevers möjligheter att utveckla förmågor är central. Det betyder att på Östra skolan skall vi aktivt 

stödja varandra att se elevernas förmågor och det skall finnas en vilja att hitta nya lösningar för att öka 

må/uppfyllelsen hos eleverna. Vi skall aktivt arbeta för en god stämning och ett öppet klimat på Östra 

skolan. Det skall råda en öppen och god dialog mellan hemmen och skolan. Skolans personal skall 

ständigt måna om att kommunicera detta uppdrag på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. På detta 

sätt får vi trygga och glada elever och vuxna som känner glädje och mening med att gå till skolan. 

 

Vision 

På Östra skolan ska varje elev kunna gå till skolan med glädje och nyfikenhet. Alla barn ska känna sig trygga 

på Östra skolan. De som går på vår skola ska känna sig sedda och de ska ha någon att prata med. Alla ska 

behandlas lika oavsett kön, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning. 

 

Vi vill att alla ska känna och visa EMPATI. 
Därför har vi återkommande samtal i klasserna om våra kompisregler.  

 
Vi vill ge våra barn TRYGGHET. 
Därför har vi ett kontinuerligt trygghetsarbete. 

 
Vi vill att alla ska ha en god SJÄLVKÄNSLA. 
Därför jobbar vi för att våra elever ska stärka sin självkänsla och självkännedom genom positiv förstärkning 

och ge dem ett forum där de får lyckas.  
 

Vi vill ge våra barn en GOD ARBETSMILJÖ. 
Därför arbetar vi för att främja en god studiero. 

 
Vi vill att alla ska RESPEKTERA varandra. 
Därför arbetar vi för allas lika värde.
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Elevernas delaktighet 

 Eleverna deltar i revideringen av planen genom skolförvaltningens trivselenkät för både skola och 

fritidshem kopplat till kap 1 och 2 i Lgr 11 samt Östra skolans Husetundersökning. 

 Plan för trygghet delges därefter samtliga elever i respektive klassråd och i elevrådet. 

 Elevens sociala utveckling tas upp som särskild punkt vid utvecklingssamtal samt vid behov. 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

 Vårdnadshavare deltar i revideringen av planen genom skolförvaltningens trivselenkät kopplat till kap 1 

och 2 i Lgr 11. 

 Samrådsgruppen delges planen och har möjlighet att lämna sina synpunkter på planen under året. Plan för 

trygghet är en stående punkt på samtliga samrådsmöten. 

 Elevens sociala utveckling tas upp som särskild punkt vid utvecklingssamtal samt vid behov. 

 Plan för trygghet finns tillgänglig för vårdnadshavare. 

 

Personalens delaktighet 

 Personal deltar i revideringen av planen genom skolförvaltningens trivselenkät kopplat till kap 1 och 2 i 

Lgr 11. 

 All personal är involverad i det förebyggande arbetet och kartläggningar och därmed i planens upprättande 

och val av åtgärder och nya mål. 

 

Rutiner i arbetet 

Planen för trygghet är en punkt som lyfts i elevgrupperna och på APT och Arbetsteamsmöten systematiskt under 

läsåret. 

 Skolans Trygghetsteam har regelbundna träffar varje vecka. 

 Trygghetsteamets medlemmar informerar och presenterar sig i klasserna i samband med skolstart. 

 Skolans elevhälsoteam (EHT) träffas varje vecka och består av rektor, specialpedagoger/lärare, 

skolsköterska och kurator. Psykolog kan även konsulteras till EHT. 

 Östra skolan har brevlådor där eleverna kan lämna synpunkter/tankar/anmälningar till Trygghetsteamet. 

 På Östra skolan arbetar vi aktivt för allas lika värde genom våra gemensamma Kompisregler för att alla 

elever ska kunna gå till skolan och känna trygghet, glädje och nyfikenhet. 

 Skolsköterskan har hälsosamtal i Förskoleklass och årskurs 4:a, där trygghetsfrågor berörs. 

 Trygghetsfrågor berörs och lyfts under utvecklingssamtalen. 

 Varje klass genomför en övergripande undersökning där eleverges möjlighet att lyfta områden som kan 

upplevas otrygga, den så kallade Husetundersökningen. 

 Alla elever genomför skolans och fritidshemmets trivselenkät en gång per läsår. 
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Detta gör vi för att förebygga kränkande behandling samt främja likabehandling 

• Kontinuerligt samtal om värdegrundsfrågor och Plan för trygghet i alla klasser. 

• EQ (värderingsövningar, prat om känslor, prat om överenskomna regler, empatiträning etc. vid 

behov). 

• Åldersöverskridande trygghetsdagar under läsåret. 

• Uppstartsdagar vid terminsstart. 

• Rasttillsyn ute på skolgården. Alla med rasttillsyn har väst på sig. 

• Kontinuerligt arbete för att utveckla rasterna.  

• Rastprat med eleverna före och efter rast vid behov. 

• Närvaro av vuxna som trygghet vid omklädningsrummen för alla årskurser. 

• Alla vuxna hjälps åt att se alla elever. Tillsägelse vid kränkningar. 

• Arbete med Husetundersökningen en gang per läsår.  

• Kontinuerligt arbete med planen på arbetsteam möten och systematiskt på APT under året. 

• Trygghetsteamet presenterar sig i alla klasser vid läsårsstart och diskuterar innebörden av Östra 

skolans Kompisregler. 

• All personal arbetar kontinuerligt kring skolans plan för trygghet och uppmanar till Kompisreglerna. 

 

Handlingsplan och kartläggning för att främja likabehandling 

Skolnivå 

 

I samband med höstterminens start skall Trygghetsteamet informera personal, elever samt vårdnadshavare 

på skolan om gruppens sammansättning och arbetssätt. 

Trygghetsteamet har information vid APT utifrån behov. Teamet ska fortlöpande erhålla 

kompetensutveckling på arbetsplatsen. 

Skolan ska ha ett väl fungerande system för rast-, idrott- och måltidstillsyn samt att rasttillsynen ska vara 

aktiv och cirkulerande. Skolan ska även skapa en attraktiv utemiljö som ger möjlighet till sysselsättning 

för alla under rasterna och upprätta ordningsregler (se bilaga) där syftet är att skapa trygghet och trivsel. 

En trivselenkät och Husetundersökningen genomförs varje år. Sammanställning av resultatet ligger till grund 

för revidering av ny Plan för trygghet som delges personal på APT, VH på samrådsmötet och elever på 

elevrådet. Ansvarig för genomförandet är EHT.  
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Arbetsteamsnivå 

Arbetsteamen ansvarar för: 

• Att det förebyggande trygghetsarbetet utförs. Detta görs genom att de olika lagen arbetar med EQ 

med hjälp av till exempel värderingsövningar, samtal om känslor och empatiträning. 

• Rastprat före och efter rast. 

• Att kartlägga klimatet i elevgruppen genom klassråd, trivselenkäter och husetundersökning. 

• Att skolans trivselregler aktualiseras och följs. 

• Att gruppindelningar är vuxenstyrda. 

• Att det finns trygga vuxna i klassrummet, korridorer, på raster, i omklädningsrummet och andra 

utrymmen där våra elever rör sig.  

 

Personalnivå 

• Alla i personalen är ansvariga för att ta itu med problem när de upptäcks och att vara trygga vuxna 

på vår skola. 

• Trygghetsteamet samarbetar och stödjer personalen i arbetet för ökad trygghet. 

• Diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling rapporteras direkt till rektor genom 

Flexite. Varje enskilt ärende ska noggrant dokumenteras och arkiveras. 

 

Främjande insatser för att skapa ett tillåtande klimat 

Läsårets insatser utvärderas senast: 2020-10-31 
 

Diskrimineringsgrund: Funktionshinder  

Mål Metod Ansvarig 
I 

Alla elever och all personal ska 

ha kunskap om och förståelse för 

olika funktionsnedsättningar. 

Pedagog informerar och arbetar i klasserna aktivt 

och löpande vid  behov  om olika 

funktionsnedsättningar. 

Fortbildning av personal utifrån behov. 

Kontinuerligt samtal om Plan for trygghet i 

vardagen. 

Mentor/Pedagog 

 

 
Rektor 

 

 

Diskrimineringsgrund: Religion och/eller etnisk tillhörighet  
I 

Mål 
j 

Metod Ansvarig 

Alla elever och all personal ska 

känna till och ha förståelse för att 

det finns olika etniska 

tillhörigheter, religioner och 

trosuppfattningar. 

Undervisning om religioner/trosuppfattningar och 

etniska tillhörigheterkopplat till Lgr 11. 
Mentor/Pedagog 
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Diskrimineringsgrund: Sexuell läggning  

Mål Metod Ansvarig 

Alla elever och all personal ska 

känna till och ha förståelse om 

att det finns många olika sätt att 

ingå en relation/ familjebildning. 

Sexualundervisningen utgår från ett 

känsloperspektiv samt vara kopplat till Lgr 11. 

 

 

Mentor/Pedagog 

 

 
Rektor 

 

Diskrimineringsgrund: Kön/Könsuttryck  

Mål Metod Ansvarig 

Alla behandlas likvärdigt oavsett 

könstillhörighet. 

Alla pedagoger har 

ett genusmedvetet 

förhållningssätt.  

   Mentor/Pedagog/Rektor 

 

 

Diskrimineringsgrund: Ålder  

Mål Metod Ansvarig 

Bra relationer och respekt mellan 

åldersgrupperna. 

De yngre eleverna känner sig 

trygga när de möter de äldre 

eleverna på skolan. 

Elever och lärare planerar åldersöverskridande 

aktiviteter på skolan exempelvis kompisdagar. 
Trygghetsteamet tillsammans 

med pedagoger 

 
Begrepp 

Diskriminering 

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

behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet- eller 

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

läggning eller ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 

 

Direkt diskriminering 

Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas på så vis att det har en direkt koppling till 

någon av diskrimineringsgrunderna. 

 

Indirekt diskriminering 

Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett tillvägagångssätt som 

verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med 

diskrimineringsgrunderna. 
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Trakasserier och kränkande behandling 

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet på ett 

sätt som har samband med någon av diskrimineringsgrundema Ufr kränkande behandling nedan). 

 

Kränkande behandling 

Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet utan att 

ha samband med någon diskrimineringsgrund. 

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

en elevs värdighet. 

 

Sexuella trakasserier 

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. Det kallas då för sexuella trakasserier. 

 

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. Detta gäller även när en elev (exempelvis som vittne) medverkar i en utredning som 

rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 

 

Diskrimineringsgrunder 

Kön 

Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. 
 

Könsidentitet eller könsuttryck 

Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som 

kvinna eller man eller som genom sin klädsel (eller på annat sätt) ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än det 

som registrerats för hen vid födseln. 

Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck 

eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en 

avvikelse från "det normala". Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden "sexuell läggning". 

Transpersoner kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. 
 

Etnisk tillhörighet 

Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat 

liknande förhållande. 

Alla människor har en etnisk tillhörighet. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. 
 

Religion eller annan trosuppfattning 

Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens proposition 

(2002/03:65)bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller har samband med en religiös åskådning 

omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som 

inte har samband med religion faller utanför. 
 

Funktionsnedsättning 

Med funktionsnedsättning menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 

begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har 

uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 
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Sexuell läggning 

Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 
 

Ålder 

Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. 

 

Kontaktuppgifter 

Vid misstanke om att någon är utsatt för kränkande behandling kontakta någon i Trygghetsteamet: 

Anna Svedgård (fritidspedagog), Karin Billstedt (lärare), Amela Osmancevic (lärare), Lisa Hollsten (lärare), Moa 

Sundström (lärare), Felix Forsberg (fritidspedagog), Erika Gillberg (fritidspedagog), Johanna Frej (kurator) 

Christina Björk (skolsköterska), Sara Moghaddas (kurator) och Ingrid Stenvall (Rektor) 

 

Planen gäller från 2019-11-01 till 2020-10-31 

 

Gällande utsatt vuxen 

När det istället är en vuxen som känner sig utsatt antingen av en elev eller av en annan vuxen informeras rektor 

och ärendet anmäls i Flexite under Arbetsmiljöavvikelse. 
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Bilaga 1, åk F - 6 Enligt Skollagen kap 5 Trygghet och studiero Ordningsregler 5 § Ordningsregler ska 

finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje 

skolenhet. Rektor beslutar om ordningsregler. 

 

Regel Åtgärder om regeln inte följs Kommentar 

Ingen form av kränkning, 

diskriminering eller trakasseri är 

tillåten.  

Samtal med både berörda elever och 

vårdnadshavare.  

Ärende startas i Flexite. 

Skollagen 6 kap - Åtgärder mot 

kränkande behandling, § 10  

Vi använder ett vårdat språk och 

visar respekt mot varandra.  

Samtal med elev. Vid behov tas 

kontakt med vårdnadshavare.  
Skollagen 5 kap § 3.  

Mobilen tas med på eget ansvar och 

lämnas in under hela skoldagen 

inklusive fritidstid. Foton får ej tas 

på skolans område.  

Samtal med elev. Vid behov tas 

kontakt med vårdnadshavare. 
Skollagen 5 kap, § 3 samt § 22-23. 

 

Vi är rädd om våra egna och andras 

tillhörigheter samt skolans material 

och lokaler.  

Samtal med elev. Vid behov tas 

kontakt med vårdnadshavare. 
Vid större skadegörelse 

polisanmäls händelsen. 

(Brottsbalken kap 12) 

Hjälm ska användas vid cykelutflykt, 

skridskoåkning, utförsåkning, 

skateboard, iskaneåkning, pulka och 

liknande aktiviteter. 

Eleven får inte delta i aktiviteten. 

Vårdnadshavare kontaktas. 
Skaderisk samt 

Trafikvägsförordningen kap 6 § 4a 

Alla på skolan bidrar till arbetsro och 

en lugn miljö.  

Samtal med elev. Vid behov tas 

kontakt med vårdnadshavare.  
Skollagen kap 5 § 3 Studiero 

Vi går inomhus.  Samtal med elev. Vid behov tas 

kontakt med vårdnadshavare. 
Skollagen kap 5 § 3 Studiero 

Nötter får inte tas med till skolan. Vi 

lämnar även godis, läsk och 

tuggummi hemma. 

Nötter kastas bort omedelbart. 

Det eleven tagit med återfås vid 

skolslut.  

 

Bestämt av hälsoskäl samt att 

allergiska barn utsätts för 

livsfarliga risker. Skollagen kap 5 

§ 22-23 

Vi får lov att använda egen 

sparkcykel/skateboard på angivet 

område.  

Samtal med elev om 

sparkcykel/skateboard används på ej 

angivet område. Vid upprepade 

regelbrott tas kontakt med 

vårdnadshavare.   

Se bilaga skolgårdsgränser, 

markering.  

På skol- och fritidshemstid vistas vi 

inom Östra skolans 

skolgårdsgränser.  

Samtal med elev. Vid behov tas 

kontakt med vårdnadshavare. 
Se bilaga skolgårdsgränser 

streckad markering. 

Vi följer skolans gemensamt 

beslutade spelregler, t.ex. vid King. 

Samtal med elev. Vid behov tas 

kontakt med vårdnadshavare. 

Eventuell avstängning från aktivitet.   

Åtgärd utifrån analys av resultat 

från Husetundersökningen. 

Vi lämnar toalettbesökare ifred.  Samtal med elev. Vid behov tas 

kontakt med vårdnadshavare. 
Åtgärd utifrån analys av resultat 

från Husetundersökningen. 

Vid vistelse i omklädningsrummen 

visas respekt för varandras 

integritet.  

Samtal med berörda elever. Vid behov 

tas kontakt med vårdnadshavare. 

Ärende i Flexite kan bli aktuellt.  

Åtgärd utifrån analys av resultat 

från Husetundersökningen. 



 

 
 

ÖSTRA SKOLAN 

ÖSTRA SKOLAN         Telefon: 023-826 10 

Magasingatan 11 

791 72 Falun   

 

Rutiner för utreda och åtgärda när en elev känner sig kränkt av en annan elev 

 

Handlingsplan 19/20 

Ansvarar: alla vuxna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

                                                                             *agera: uppmärksamma och utreda händelsen.  

                                                                                        Kontakta kurator vid behov. 
 

                                                                      

Vid misstänkt kränkande 

behandling (agera*) 
 

Informera inblandade elevers 

mentor/mentorer och dokumentera i Flexite. 

A-teamet utser en person för fortsatt arbete i 

samarbete med de berörda.  

Rektor informeras genom Flexite.  

Kränkning konstateras  

              inte 

 

Misstanke om kränkning  

eller 

kränkning konstateras 

 

Ärendet 

avslutas i 

Flexite.  
 

A-teamet utser en person som  

kontaktar vårdnadshavare om 

kränkning konstateras 

Rektor beslutar om 

eventuella åtgärder   
 

Utsedd personal följer upp 

ärendet och dokumenterar i 

Flexite  
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