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Grunduppgifter
Verksamheter som omfattas av planen
Likabehandlingsplanen gäller för förskoleklass, fritidshem och grundskolan 1-4 på
Gäddgårdsskolan.
Vår vision på Gäddgårdsskolan F-9
Unga människor, stora möjligheter!
Vi på Gäddgårdsskolan:
• Hälsar och respekterar varandra.
• Ser olikheter som tillgångar.
• Samarbetar.
• Har strukturerad och varierad undervisning.
• Känner trygghet och studiero.
• Ger alla förutsättningar att lyckas i framtiden.

Syftet med likabehandlingsplanen
Likabehandlingsarbetet reglerades från 1:a januari 2009 av två lagar; diskrimineringslagen
och skollagen. Skolans fokus är att arbeta för elevernas lika rättigheter och möjligheter och
mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Varje år upprättar vi en plan för likabehandlingsarbetet och mot kränkande behandling.
Planen utvärderas och revideras varje läsår.
Skolan är skyldig att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och åtgärda trakasserier,
diskriminering och annan kränkande behandling.
Syftet med vår likabehandlingsplan är att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,
könsöverskridande identitet eller uttryck ålder.
Likabehandlingsplanen ska vara väl förankrad hos skolledning och all personal.
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Definition av begrepp
En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla som vistas i skolan ska
ha samma rättigheter och kunna vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande
behandling.
Diskriminering: är när barn eller vuxen blir särbehandlat än andra är direkt diskriminering,
som har samband med diskrimineringsgrunderna vilka är; kön, etnisk tillhörighet, religon
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet
eller uttryck och ålder. Men man kan också indirekt diskriminera genom att behandla alla
lika.
Trakasserier: är ett beteende eller handling som kränker ett barns eller vuxens värdighet som
har samband med diskrimineringsgrunderna.
Kränkande behandling: är ett beteende eller handling som kränker ett barns eller vuxens
värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara
mobbning, enstaka händelser som att retas, frysa ut någon, knuffas eller rycka någon i håret.

Planen gäller från
2017-08-22
Planen gäller till
2018-08-20
Ansvarig för planen
Rektor och trygghetsteamet på skolan har i uppdrag att utvärdera, analysera och utarbeta
likabehandlingsplanen.
Elevernas delaktighet
Eleverna är delaktiga i kartläggningar gällande trygghet och trivsel genom kommunens
elevenkät som görs 1 gång/läsår och trygghetsteamets trivselenkät som görs 2 gånger/termin.
Vid utvecklingssamtal, klassråd och elevråd ges möjlighet till diskussion runt trivsel och
trygghetsfrågor. Vid läsårets slut diskuteras årets likabehandlingsarbetet på klassrådet och
eleverna kan komma med förslag på åtgärder.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårdnadshavare får information om det pågående arbetet genom klassernas rum på edWise,
föräldramöte, utvecklingssamtal och möjlighet att delta i ett digitalt föräldraråd tillsammans
med skolans rektor en gång/termin samt ett föräldraråd på skolan en gång på termin. Här har
vårdnadshavare möjlighet att tycka till om vårt likabehandlingsarbete.
Personalens delaktighet
All personal är delaktiga i planen. På arbetslagsträffar arbetar vi tillsammans med planens
innehåll. All personal i skolan ska vara väl förtrogen med planen och har ansvar för att följa
den samt hålla sig uppdaterad.
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Uppföljning och översyn sker på planeringsdagen i början av januari 2018.
Förankring av planen
Rektor tillsammans med trygghetsteamet ansvarar för att ta fram planen, genomföra
kartläggning samt utvärdering.
Vårdnadshavare informeras att planen finns tillgänglig på Edwise och på Arboga kommuns
hemsida.
Trygghetsteamet delger alla elever planens mål i början av läsåret.
Den förankras hos personalen under arbetets gång.
Planen finns uppsatt i en förenklad version vid varje entre.

Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Planen har utvärderats i slutet av läsåret.
Kamratstödjarna har muntligt utvärderat planen och sitt arbete under läsåret.
Utvärderingen sker genom en trivselenkät som görs vid fyra tillfällen per läsår, kommunens
elevenkät som görs vid ett tillfälle per läsår, observationer och samtal som analyserats i
arbetslagen samt kamratstödjare och trygghetsteamet har utvärderat sitt arbete.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Utvärderingen gjordes i början av juni på en planeringsdag, då all personal från fritidshem,
förskoleklass, 1-4 samt resurspersoner deltog.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Resultatet av kamratstödjarna och trygghetsteamets trivselenkät samt kommunens elevenkät
visade följande resultat.
Trivselenkät 16/17
Antal elever som deltar i undersökningen var;
september 121 elever
december 100 elever
mars 117 elever
maj 113 elever
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Otrygga platser
Platser som eleverna upplever som otrygga i september var vid stora huset 5-9, gungorna vid
5-9, i korridoren i paviljongen, utanför och bakom slöjden och hemkunskapen, vid särskolan
samt omklädningsrummet (tjejerna) vid idrotten.
Under mars var det fortfarande Stora huset 5-9, gungorna vid 5-9, utanför och bakom slöjden
och hemkunskapen, vid särskolan samt omklädningsrummet (tjejerna) vid idrotten. Det som
tillkom den här gången var också äppelträden vid paviljongen, basketplan och att det är bilar
som kör på skolgården.
Kommunens Enkätundersökning
Under hösten gjordes en gemensam enkätundersökning för hela kommunen. Här ser du
resultatet ut för Gäddgårdsskolan 1-4. Svarsfrekvensen var 87,2%.
2016/2017

0

%

1

%

2

%

3

%

4

%

1

Jag känner mig trygg i skolan

2

2

0

0

4

5

17

21

59

72

2

Jag kan prata med någon vuxen på skolan om jag känner mig
ledsen eller orolig

0

0

0

0

4

5

14

17

64

78

3

Det är arbetsro på lektionerna

0

0

5

6

34

41

41

50

2

2

4

Jag tycker det är roligt att gå till skolan

0

0

1

1

6

7

11

13

64

78

5

De vuxna på skolan lyssnar på vad jag tycker

0

0

0

0

4

5

15

18

63

77

6

Jag känner att jag lär mig bra saker i skolan

0

0

0

0

1

1

9

11

72

88

7

Jag känner mig trygg på rasterna

0

0

0

0

6

7

12

15

64

78

8

Det finns något att göra på rasterna

1

1

0

0

4

5

16

20

61

74

9

Jag har någon att vara med på rasterna

0

0

1

1

2

2

20

24

59

72

10

Jag vet någon som är mobbad på skolan

1

1

71

87

4

5

2

2

4

5

11

Jag känner mig trygg på fritte

33

40

0

0

1

1

7

9

41

50

12

Det går att hitta lugn och ro på fritte

33

40

7

9

4

5

14

17

24

29

Det vi kan utläsa av resultatet i trivselenkäten, kommunens elevenkät och i samtal med elever
och vårdnadshavare är att man vill få en bättre arbetsro. Man vill att det ska vara tyst och inte
så pratigt och rörigt på lektionerna. Personalen har upplevt att det blivit lugnare och mer
arbetsro i klasserna generellt under läsåret som gått, vilket även syns i resultatet i
elevenkäten. Vi är nöjda med resultatet eftersom vi har haft personal som slutat hos oss och
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andra som varit långtidssjukskrivna vilket gjort att vi haft ett flertal vikarier under
vårterminen. Vi kommer att lyfta begreppet ”arbetsro” med elever och även göra
vårdnadshavare observanta på att arbetsro kan se olika ut beroende på klassrumsaktivitet. Vi
behöver jobba vidare med arbetsron i klassrummen.
De flesta elever trivs på skolan. De som svarat att de inte trivs har kommenterat att det finns
för lite att göra på rasterna, för mycket läxor, att det är för pratigt på lektionerna, att man inte
får använda sin mobil på rasterna eller på fritidshemmet, att man vill leka mer och mindre
lektioner eller att man har varit osams med sin kompis.
Det var några elever som upplevde att de inte hade några kompisar att vara med under
skoltiden. De svarade att de inte fick vara med, inte hade någon kompis att vara med, kände
sig ensamen eller att man var osams med sin bästa kompis. Dessa elever måste vi vara
observanta på under skoldagen, särskilt raster, grupparbeten och förflyttningar till aktiviteter
utanför skolan, tex bad, teater m.m.
De elever som svarat att de inte har någon vuxen att prata med har sagt att de inte har något
behov att prata med en vuxen.
De flesta elever tycker det finns något att göra på rasterna men inte alla. Vad kan vi göra åt
det?
Under läsåret som gått har vi fått en ny skolsköterska och en ny kurator vilket gör att under
en viss tid har vi inte haft någon skolsköterska eller kurator på skolan, där av resultatet.
I början av läsåret skrev vi tillsammans skolan regler som skickades hem och elever och
föräldrar skrev på. Vi i arbetslaget upplever att vi har haft för många regler. Det har varit svårt
för elever och personal att komma ihåg alla. Därför har vi beslutat att vi ska ha färre regler i
år.
Fritidshemmets resultat är missvisande eftersom alla elever fick frågor om fritidshemmet, även
de elever i år 1-4 som inte har plats på fritidshemmet. Elever i år 4 är inte inskriven på
fritidshemmet. Deras svar hamnade på 0. Förskoleklassen deltog inte i undersökningen.
Genom den dagliga föräldrakontakten vid lämning och hämtning på fritidshemmet upplever
personalen att barnen trivs och att de är nöjda med de aktiviteter som finns att göra. Några
föräldrar berättar att de upplever att det är ett hårt klimat/språkbruk mellan barnen på
fritidshemmet och är medvetna om att personalen arbetar med att förbättra klimatet. Några
elever upplever att det är svårt att hitta en plats där man kan få lugn och ro på fritidshemmet.
Hur kan vi jobba vidare med det tillsammans med eleverna?
Kamratstödjarnas arbete har inte fungerat i den utsträckning vi önskat. Vi har haft svårt att få
till möten med kamratstödjarna på grund av att trygghetsteamet inte har kunnat komma ifrån
sina lektioner på grund av olika skäl och att kamratstödjarna inte vill missa sina lektioner.
Detta har gjort att det inte har blivit några temadagar under året. Kamratstödjarna har träffat
trygghetsteamet när det funnits tillfälle. Kamratstödjarna har velat haft fler träffar men inte
under lektionstid eller raster.
Kamratstödjarna har sagt att det är bra att det finns vuxna med i omklädningsrummet på
idrotten, men det finns inte alltid en vuxen med i flickorna omklädningsrum vilket har gjort
att elever har kränkt varandra. Kamratstödjarna tycker det är bra att många vuxna är ute på
rasterna. De vill ha tillbaka rastskoj som inte blivit av under vårterminen. Bra med många
vuxna på lektionerna, snabb hjälp mindre konflikter.
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Till hösten har vi valt att inte ha några kamratstödjare utan jobba uti får att det är alla elever
och vuxnas ansvar att se till att alla elever och vuxna trivs och mår bra på skolan.
Föräldrar, elever, lokalvårdare och personal tycker det har blivit bättre ordning i korridorerna
och på toaletterna under året som gått. Något vi kommer jobba vidare med under det här
läsåret.
Under läsåret som gått har föräldrar och elever tagit kontakt med oss när de har sett, hört
eller upplevt kränkningar från andra elever. Det känns tryggt att föräldrar och elever har
förtroende och tar kontakt med skolan när de sett, hört eller fått reda på saker som hänt
under skoltid, på nätet eller till och från skolan. Vi har haft färre trygghetsärenden i år än i
fjol.
Årets plan ska utvärderas senast
2018-06-22
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Utvärderingen sker genom personalens observationer, trivselenkät, kommunens elevenkät
och karta över skolgården där eleverna pekar ut otrygga platser, klassråd, elevråd, digitalt
föräldraråd och föräldraråd på skolan samt vad som framkommit vid utvecklingssamtalen.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor och trygghetsteamet

Främjande insatser
Namn
Alla elever ska känna sig trygga och bli respekterade för den man är.
Områden som berörs av insatsen
Respektera varandra, kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Mål och uppföljning
Alla elever och vuxna hälsar och respekterar varandra.
Alla elever och vuxna ser olikheter som tillgångar.
Alla elever och vuxna känner trygghet och arbetsro.
Uppföljning sker genom trivselenkät, kommunens elevenkät, samtal och personalens
observationer.
Personalen träffas i juni 2018 för utvärdering av målen.
Insats
Under hösten kommer trygghetsteamet arbeta regelbundet i klasserna med
värdegrundsövningar, samarbetsövningar, maktlekar och nätkränkning (år 3-4).
Personalen arbetar med värdegrunden i alla grupper kontinuerligt.
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I början av terminen enas elever och personal om gemensamma regler för F-4. Varje lärare
går igenom reglerna med sin klass. Reglerna skickas hem och elev/förälder pratar igenom
reglerna och skriver under reglerna. Reglerna finns uppsatta i varje klassrum.
Personalen skapar rutiner under skoldagen för att undvika situationer/miljöer där kränkning/
diskriminering kan förekomma.
Personalen tar fram regler för olika lekar och aktiviteter som gäller på rasterna. Personalen tar
fram rutiner i början av terminen om vem som är ansvarig för att det som tas ut på rasterna
tas in.
Personalen tar direkt tag i och reder ut situationer där diskriminering eller kränkning
förekommer.
Arbetsro i klassrummet skapas med hjälp av regler och struktur. Personalen dokumenterar
varje klass dagsrutiner och förhållningssätt.
Vi anordnar temadag där man blandar elever från förskoleklass till årskurs 4 i grupper för att
skapa trygghet, gemenskap och sammanhållning på skolan. I år har vi ett gemensamt projekt
genom skapande skola där vi tillsammans skapar en musiksaga från förskoleklass till årskurs
4.
Årskurs 4 är faddrar åt förskoleklassen för att skapa trygghet och gemenskap över
klassgränserna.
Vi sätter upp bilder på personalen utanför personalrummet och i hallen i paviljongen.
Ansvarig
Alla vuxna på skolan, rektor, lärare, fritidspedagog och övrig personal.
Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under hela läsåret 17/18

Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Trivselenkät
Kommunens elevenkät
Karta
Observationer
Samtal
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Eleverna har svarat på trivselenkäten och diskuterat tillsammans på klassrådet. Elevrådet har
deltagit i analysen av kartläggningen. Elevernas åsikter om utformningen på trivselenkäten
har tagits tillvara.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Trygghetsteamet har arbetat fram kartläggningen och resultatet har diskuterats i arbetslagen.
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Resultat och analys
Utifrån kommentarer i trivselenkäten framkom det att några få elever är elaka och säger
kränkande saker till andra elever och till personal. Många elever upplever att klasskamrater
stör på lektionerna.
Personalen har tillsammans bestämt att vi fortsätter arbeta med målet att använda ett vårdat
språk. Utifrån trivselenkäten beslutar vi att arbeta med målet att ta ansvar för en trevlig miljö
att vistas i samt arbetsro i klassrummet.
Kamratstödjarna och personal upplever samma sak. Föräldrar har också kommenterat
klimatet i grupperna.
Alla elever som vill prata med en vuxen på skolan upplever att de har den möjligheten.

Förebyggande åtgärder
Namn
Alla ska känna sig trygga, må bra och trivas på Gäddgårdsskolan.
Områden som berörs av åtgärden
Att motverka trakasserier, kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Mål och uppföljning
Elever och vuxna ska använda ett vårdat språk.
Elever och vuxna tar ansvar för en trevlig miljö att vistas i.
Elever och vuxna tar ansvar för att skapa arbetsro i klassrummet.
Uppföljning
Uppföljning sker av trygghetsteamet i början av januari och kontinuerligt på arbetslags
träffarna under terminen.
Utvärdering sker genom kommunens elevenkät som vi gör en gång per läsår och
trygghetsteamets trivselenkät som görs två gånger per termin, i september, november, februari
och maj.
Åtgärder
Trygghetsteamet träffar klasserna regelbundet under läsåret för att skapa gemenskap och
förebygga kränkningar, trakasserier och mobbning. De jobbar för att stärka gruppen och
individen genom olika övningar, lekar och diskussioner. De lär sig ta ställning till olika saker
och att det är okej att vi är olika. Trygghetsteamet kommer under året arbeta fram ett
planering inför arbetet uti klasserna som täcker alla diskrimineringsgrunderna.
Vi gör eleverna medvetna om våra mål och diskuterar i elevråd/klassråd om vad som menas
med reglerna, tex vad är arbetsro i olika undervisningssituationer? Är det att vara knäpptyst?
Under läsåret arbetar vi utifrån vår gemensam vision för Gäddgårdsskolan F-9 med eleverna.
Det är viktigt att alla vet vad vår vision innebär och står för.
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Det är allas ansvar att arbeta medvetet med att använda ett vårdat språk. Vi uppmärksammar
ett gott språk och ett gott uppförande. Vid upprepande tillsägelse av elev som använder ett
ovårdat språk kontaktas vårdnadshavare av personal.
Arbetet med trivsel pågår kontinuerligt under läsåret. Tillsammans arbetar vi t.ex. med att
plocka undan efter oss, hålla snyggt i korridorerna och klassrummen, plocka in leksakerna
efter utevistelse, klasserna ställer upp i led när vi går in, klassen går tillsammans till matsalen
och har gemensamma regler. Klasserna har bestämda bord/platser i matsalen där eleverna
sitter och äter tillsammans med pedagogerna. Vi har fyra rastvärdar ute på rasterna. I
omklädningsrummet på idrotten ska det finnas en vuxen hos pojkarna och en hos flickorna.
Fritidshems personalen ansvarar för rastskoj vid två tillfällen i veckan.
Rastvärdar har reflexvästar på sig för att synas bättre.
Vi har valt att gör om trygghetsenkäten. Vi har formuleringar om, tagit bort och gjort nya
frågor till årets trygghetsenkät.
Motivera åtgärd
Utifrån elevenkäten framkom det att vissa elever är elaka och säger dumma saker till andra
elever och lärare, samt att vissa elever stör på lektionerna.
Vi vill uppmuntra ett vårdat språk och gott beteende för i de situationer det förekommer ett
ovårdat språk uppstår det konflikter mellan elever och elever - lärare. Vi vill minska
konflikterna på skolan.
Personal, lokalvårdare, föräldrar samt elever upplever att det är stökigt i korridorerna under
vissa perioder. Skor och kläder ligger på golvet, saker kommer bort eller går sönder både ute
och inne. Föräldrar blir irriterade att de inte hittar sina barns kläder vid hämtning. Det blir
konfliktsituationer i korridorerna mellan eleverna.
För att få en trivsam miljö behöver vi arbeta med att alla elever och vuxna tar ansvar för sina
saker/kläder/skor och att alla tillsammans ser till att plocka in våra uteleksaker efter
utevistelsen. Här gäller det att alla vuxna hjälps åt att hålla våra gemensamma regler vi satt
upp.
Vi anser att behovet kvarstår att det finns vuxna med i omklädningsrummet på idrotten för att
eleverna ska känna sig trygga. Där har det förekommit kränkningar. Det är ett önskemål ifrån
eleverna också.
Rastskoj ska vi börja med igen. Eleverna tycker det är kul och för de elever som känner att de
inte har några kompisar har möjlighet att vara med och bygga relationer till andra elever på
ett lekfullt sätt.
Ansvarig
Temadagar - trygghetsteamet, värdegrund - klasslärare, fritidshem - fritidspersonal, rast rastvärdar.
Datum när det ska vara klart
Vi kommer att arbeta med insatserna under läsåret 2017 - 2018

11

Åtgärdande arbete
Upptäcka
Vi vet att det trots förebyggande arbete kan förekomma kränkningar, trakasserier och
diskriminering. Det är alla vuxna på skolan som ansvarar att reagera när något sker och själv
aktivt försköna upptäcka kränkningar, trakasserier och diskriminering genom att:
• att vara där eleverna är
• att vara uppmärksam på förändringar i eleven/elevernas beteende
• att lyssna på eleverna och ta dem på allvar
• att observera eleverna
• att prata med dem och skapa en god relation
Utreda
All personal ska vara delaktiga i arbetet att upptäcka och utreda kränkningar, diskriminering
och trakasserier på skolan. Alla som upplever kränkningar, diskriminering eller trakasserier är
skyldig att rapportera detta till rektor.
Känner du dig som elev otrygg på skolan är det viktigt att du berättar det för en vuxen du kan
lita på. Det kan vara läraren, trygghetsteamet, fritidshemspersonal, resurs, speciallärare eller
att du pratar med din vårdnadshavare som kontaktar oss på skolan.

Rutiner för akuta situationer
Policy
Vi arbetar tillsammans för att främja barn och elevers lika rättighet. Vi motverkar
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell
läggning, funktionshinder och annan kränkande behandling (t.ex. trakasserier, mobbning, hot
och våld). Inget barn eller vuxen ska känna sig rädda för att gå till skolan/arbetet.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Vid läsårets början tillsätts ett trygghetsteam. Vid skolstart finns ett rastvaktsschema. Vid fyra
tillfällen under läsåret görs en kartläggning om var på skolan eleverna kan uppleva otrygghet.
Eleverna svarar även på en trivselenkät vid fyra tillfällen per år samt en kommunenkät vid ett
tillfälle per år. Genom observationer och samtal med eleverna.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Trygghetsteamet; Kent Norling, Marie Forsberg och Christina Lagerström eller till vår
biträdande rektor Ulrica Persson (1-4) och vår rektor Daniel Eriksson (förskoleklass och
fritidshem).
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
1. Mentor har yttersta ansvaret för att rätt åtgärder sätts in och kontaktar trygghetsteamet.
2. Trygghetsteamet och/eller klasslärare samlar information (diskret) och dokumenterar.
Arbetet kan ta olika lång tid och är specifika för varje enskilt fall. Punkt 3-6 sker samma dag.
3. Mentor/Trygghetsteamet har samtal med den som blivit trakasserad/kränkt/mobbad.
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4. Mentor/Trygghetsteamet har samtal med den/de som har trakasserat/kränkt/mobbat en och
en; a) Mentor/ trygghetsteamet deltar under samtalet och anteckningar förs. De vuxna
poängterar att beteende är oacceptabelt och att det måste upphöra omedelbart.
b) Gemensamt hittar man konstruktiva lösningar som leder till en muntlig överenskommelse.
c) Den/de som trakasserar/kränker/mobbar uppmuntras att informera sina föräldrar samma
dag att mötet har ägt rum.
5. Ansvarig för ärendet kontaktar föräldrar till den/de som trakasserar/kränker/mobbar för att
informera om ärendet.
6. Ansvarig för ärendet kontaktar föräldrarna till den som blivit trakasserad/kränkt/mobbad för
att informera om hur skolan har hanterat ärendet.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Rektor informerar förvaltningschefen om att utredning påbörjas. Efter insamling av
information hålls ett samtal med berörd personal. Elev och föräldrar får information och
återkoppling som överenskommet. Dokumentationen av händelsen samt vidtagna åtgärder
lämnas till förvaltningschefen som beslutar om eventuella vidare åtgärder.
Rutiner för uppföljning
7. Trygghetsteamet har uppföljning med alla inblandade en gång/vecka under fyra veckor då
utvärdering av överenskommelserna genomförs.
8. Skriftlig rapport till rektor skrivs och lämnas in.
9. Om trakasserierna/kränkningarna/mobbningen fortsätter kontaktas rektor som vidtar
åtgärder.

Rutiner för dokumentation
Dokumentationen sker enligt dokumentet "Utredning om mobbning/kränkning/mobbning”.
Mentor och trygghetsteamet ansvarar för dokumentationen.
Ansvarsförhållande
Punkt 1-8 lärare, fritidspersonal, resursteam eller trygghetsteamet. Punkt 8-9 rektor
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