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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. 



DETTA GÖR VI FÖR ATT FÖREBYGGA KRÄNKANDE 
BEHANDLING OCH FRÄMJA LIKABEHANDLING: 
 
● Vi för kontinuerliga samtal om värdegrundsfrågor och kopplar        

detta mot Plan för trygghet i alla klasserna.  
 

● Vi stärker barnens EQ genom värderingsövningar, samtal om        
känslor och om överenskomna regler, empatiträning etc. 
 

● Vi har trygghetssamtal med eleverna om det finns behov av det. 
 

● Vi har rasttillsyn ute på skolgården, med särskilt fokus på de 
områden där det är mycket aktiviteter. De vuxna som har 
rasttillsyn har väst på sig. Vårt mål är att utveckla skolgården 
och rasterna.  
 

● Alla vuxna hjälps åt att se alla elever. Vi arbetar aktivt med 
språkbruk för att motverka kränkningar och tillsägelse sker om 
detta händer.  
 

● Kartläggning av elevernas upplevda trygghet på skolan, med 
hjälp av ”Huset-undersökningen” en gång per läsår. 
 

● Kontinuerligt arbete med “Plan för trygghet” i elevgrupperna, på 
arbetsteamsmöten och som en stående punkt på APT.  
 

● Trygghetsteamet arbetar kontinuerligt kring skolans 
likabehandlingsplan och påminner om Kompisreglerna. 

 
● Representanter från trygghetsteamet introducerar vid läsårsstart      

vilka de är och vad deras uppdrag är samt presenterar innebörden           
av Östra skolans Kompisregler. 
 

● Vi genomför två kompisdagar per läsår. 
 



 
 

ÖSTRA SKOLANS 
KOMPISREGLER 

 
 

 

  
 

 
 
 



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. 

 


