PLAN FÖR TRYGGHET
ÖSTRA SKOLAN
LÄSÅRET 18/19

VISION
På Östra skolan ska varje elev kunna gå till skolan med glädje och nyfikenhet.
Alla barn ska känna sig sedda och vara trygga med alla vuxna. Alla ska
behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller
sexuell läggning.
Vi vill att alla ska känna och visa EMPATI.
Därför har vi återkommande samtal i klasserna om kamratrelationer.
Vi vill ge våra barn TRYGGHET.
Därför har vi nolltolerans mot hot och våld.
Vi vill att alla ska ha en god SJÄLVKÄNSLA.
Därför m
 otarbetar vi alla former av kränkningar och arbetar för att stärka
barnens självkännedom.
Vi vill ge våra barn en GOD ARBETSMILJÖ.
Därför ingriper vi om någon stör eller förstör.
Vi vill att alla ska känna RESPEKT.
Därför motarbetar vi all form av kränkande behandling.

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 samtal med eleverna före och efter rast om det finns
behov för det.
● Vi har rasttillsyn ute på skolgården, med särskilt fokus på
fotbollsplan där det är mycket aktiviteter. Alla med rasttillsyns
ansvar har västar på sig. Eleverna skall erbjudas utmaningar på
rasterna i form av aktiva raster. På sikt skall skolgården och
rasterna utvecklas.
● Alla vuxna hjälps åt att se alla elever. Direkt tillsägelse sker vid
kränkningar.
● Arbete med hjälp av ”Huset” modellen en gång per läsår.
● Kontinuerligt arbete med planen på arbetslagsmöten och som en
stående punkt på APT.
● Trygghetsteamet arbetar kontinuerligt kring skolans
likabehandlingsplan och uppmanar till Bry-sig-om reglerna.
● Trygghetsteamet presenterar sig i alla klasser vid läsårsstart och
diskuterar innebörden av Östra skolans Bry-sig-om regler.
● Temadag med skolans gemensamma tema genomförs varje läsår
med åldersblandade grupper.

ÖSTRA SKOLANS
BRY-SIG-OM REGLER

Regel

Konsekvens om regeln inte följs

Kommentar

Ingen form av mobbning eller
trakasseri är tillåten.

Tillsägelse och samtal.
Kränkningsärende startas.

Skollagen 6 kap Åtgärder
mot kränkande behandling, §
10 Insatser görs av
Trygghetsteamet.
Skollagen 5 kap § 3.

Du har ett vårdat språk för att
det skall bli vänlig stämning.

Tillsägelse och samtal. Vid
återkommande tillsägelser
dialog med vårdnadshavare.
Mobilen tas med på eget
Om mobiltelefonen/spelaren
ansvar. Mobilen får inte
ändå används i kränkande
användas inom skolans område syfte tar personal hand om
den och kränkningsärende
startas.
Att kasta saker som kan skada Tillsägelse och samtal. Vid
andra eller egendom får inte
återkommande tillsägelser
förekomma på Östra skolan.
dialog med vårdnadshavare.
Hjälm ska användas vid
Eleven får inte delta i
cykelutflykt, skridskoåkning,
aktiviteten. Vårdnadshavare
utförsåkning, sparkcykel,
informeras vid
skateboard, iskaneåkning,
återkommande misskötsel.
pulka och liknande aktiviteter.
Du ska hålla ordning på dina
Individuellt samtal och
saker och vara aktsam om
eventuell kontakt med
skolans material.
vårdnadshavare.
Du går inomhus och stör inte
Tillsägelse och samtal och
andra elever.
eventuell kontakt med
vårdnadshavare.
Nötter får inte tas med till
Godis omhändertas eller
skolan. Du lämnar även godis, spottas ut.
läsk och tuggummi hemma.
Elever får lov att använda egen Tillsägelse och samtal. Vid
sparkcykel/skateboard på
återkommande tillsägelser
angivet område. Dessa skall
dialog med vårdnadshavare.
förvaras utomhus.
På skol- och fritidshemstid
Tillsägelse och samtal.
vistas du inom Östra skolans
skolgårdsgränser.
Du följer skolans gemensamt
Tillsägelse, samtal och
beslutade spelregler, t.ex. vid
eventuell tillfällig
King.
avstängning från spelet.

Skollagen 5 kap, § 3 samt §
22-23.

Vårdnadshavare kontaktas
om personal bedömer att elev
inte förstår faran.
Detta för att minimera
skaderisk samt att lag om
cykelhjälm ska följas.
Vid större skadegörelse
polisanmäls händelsen.
Skollagen kap 5 § 3 Studiero
Bestämt av hälsoskäl samt att
allergiska barn utsätts för
livsfarliga risker.
Se bilaga skolgårdsgränser,
orangemarkering. Sparkcykel
parkeras vid cykelstället.
Se bilaga skolgårdsgränser
streckad markering.
Åtgärd utifrån analys av
materiel från
husetundersökningen.

