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Ekängens skolors plan mot kränkande behandling/Likabehandlingsplan 

Innefattar all verksamhet dvs. skola, förskoleklass och fritidshem  
 
Lagen ställer tydliga krav på att verksamheterna har ett målinriktat arbete för att motverka 
diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Verksamheterna är även 
skyldiga att utreda, kartlägga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling som 
ägt rum i eller i samband med verksamheten. Planen gäller alla på skolan, barn, elever och 
personal. Lagen som reglerar detta är skollagen, arbetsmiljölagen (AML), socialtjänstlagen 
(SoL), brottsbalken, barn- och elevskyddslagen, FN:s barnkonvention och Lgr 11. 

Övergripande Vision  

Ekängens skolor vill med denna plan visa vårt avståndstagande från alla tendenser till 
trakasserier och annan kränkande behandling. 
På Ekängens skolor skall alla barn och elever kunna känna sig trygga och ha lika rättigheter 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. 
Ingen form av kränkande behandling, mobbning, rasistiska yttringar eller hedersrelaterat våld 
ska förekomma. 
Var och en har ansvar att utifrån sina egna förutsättningar bidra till att skapa den goda 
lärandemiljön och arbetsplatsen. 
Alla barn och elever och vuxna i verksamheten förväntas respektera detta och inte utsätta 
andra elever eller vuxna för något slags kränkande handlingar. Om sådant ändå sker förväntas 
varje anställd som får kännedom om detta att omedelbart agera enligt skolornas handlingsplan 
mot diskriminering och annan kränkande behandling. 
Rektor är ansvarig för arbetet mot trakasserier och annan kränkande behandling. 

Definitioner 

Trakasserier 
Ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna. Exempel på trakasserier är nedsättande kommentarer, nedsvärtning, 
förlöjligande, förnedrande uppförande, osynliggörande eller utfrysning på grund av: kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. 
Sexuella trakasserier 
Ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver 
inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 
Kränkande behandling 
Ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns 
eller en elevs värdighet. 
Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkande 
behandling kan äga rum i alla miljöer – när som helst. En kränkning kan äga rum vid enstaka 
tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Kränkningar kan vara brister i bemötande 
som klart avviker från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, 
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trygghet och värdighet. En viktig utgångspunkt är att den som upplever att han blivit kränkt, 
alltid måste tas på allvar (skolverkets definition). 
 
Mobbning 
Mobbning förekommer när en elev upprepade gånger eller under en viss tid utsätts för 
negativa handlingar från en eller flera andra elever. Det är en negativ handling när någon eller 
några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan person skada eller 
obehag. Negativa handlingar kan utföras genom fysisk kontakt, verbalt eller på annat sätt 
genom ryktesspridning, grimaser, gester eller uteslutning. 
 
Diskrimineringsgrunder: 

1. kön: att någon är kvinna eller man. Även den som avser att ändra sin könstillhörighet 
omfattas av diskrimineringsgrunden kön. 

2. könsidentitet eller könsuttryck: en persons identitet eller uttryck i form av kläder, 
kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön. 

3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 
förhållande. 

4. religion eller annan trosuppfattning: en religiös, livsfilosofisk eller annan motsvarande 
livsåskådning. 

5. funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av 
en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid 
födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

6. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 
7. ålder: alla oavsett ålder kan anmäla diskriminering som har samband med ålder. 
8. utseende: kroppsstorlek, kläder, hår och andra personlighetsdrag. 

Skolornas och Fritidshemmens fortlöpande förebyggande insatser  

 Trygghetsgruppen SVÄN har regelbundna schemalagda träffar varje vecka. 

 Trygghetsgruppen SVÄN har postfack på respektive skola där eleverna kan lämna 
meddelanden. 

 Kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågor. Alla klasser har varje vecka lektionspass då 
vi arbetar med värderingar och attityder. Fritidshemmen arbetar kontinuerligt med 
värdegrundsövningar.  

 Trygghetsgruppen SVÄN har lektionsförslag kopplat till värdegrundsarbetet.  

 Värdegrundsdiskussioner genomförs regelbundet i arbetslagen. 

 Skolornas personal arbetar på olika sätt med skolans ordningsregler och skolgårdsregler 
tillsammans med eleverna för att hålla dem levande. Reglerna revideras återkommande. 

 En gång per läsår genomförs en trygghetsenkät från trygghetsgruppen SVÄN. Enkäten 
sammanställs av trygghetsgruppen SVÄN som också gör ett förslag på handlingsplan. 
Den färdiga handlingsplanen presenteras för eleverna och verkställs vid läsårsstart. 

 Personal finns ute på rasterna enligt skolornas rastvärdsschema och observerar och 
ingriper direkt när något oacceptabelt sker. 

 Kompisstödjare i år 2-6. Genom denna verksamhet får eleverna lära sig att ta ansvar för 
sina kamrater. Trygghetsgruppen Svän ansvarar för verksamheten och träffar 
regelbundet kompisstödjarna. Utbildning för kompisstödjare genomförs regelbundet. 
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 Fadderverksamhet – Äldre elever tar hand om yngre. Varje klass har en fadderklass som 
de träffar minst två gånger om året under fadderveckorna.  

 Klassråd - ger möjligheter för personal och elever att regelbundet ta upp och diskutera 
läget på skolan. 

 Elevråd – elevrådsrepresentanter utses i år F-1 och 2-6. Genom skolornas elevråd får 
eleverna möjlighet att framföra sina önskemål, ge sina synpunkter på skolornas 
verksamhet och påverka denna. I elevrådet ingår två pedagoger på Ekängsskolan och en 
personal på Bärstadskolan som är ansvariga.  

 Elevskyddsombud utses i år 2-6. De har tillsammans med skolornas skyddsombud ett 
ansvar för elevernas arbetsmiljö. 

 Skolsköterskan genomför hälsosamtal varje läsår med eleverna i förskoleklass, år 2 och 
år 4.  

 Vänskapsvecka genomförs med hjälp av kamratstödjarna och trygghetsgruppen SVÄN. 

 Trygghetsgruppen har regelbundna träffar med rektor. 

 Skolornas personal agerar alltid när barn bråkar/skojbråkar. 

 Personalen uppmanar eleverna att berätta för någon vuxen om de eller någon annan 
blivit retad eller illa behandlad. 

 Berörd personal stödjer de inblandade att lösa en uppkommen situation genom samtal 
med en vuxen som stöd. Vårdnadshavare informeras. 

 Skolorna har gemensamma aktiviteter i olika grupperingar till exempel trivselkvällen, 
skoljoggen och lägerskola. 

 Linköpings kommun har varje år en attitydundersökning. Resultaten av 
attitydundersökningen analyseras och gås igenom i arbetslagen. Rektor och 
arbetslagsledare har ansvaret för att detta genomförs. 
 

För att skapa ett positivt klimat i klassen och på fritidshemmen tillåter vi inte 

 Kommentarer, suckar, miner och liknande när någon säger eller gör något eller blir vald 
till något. 

 Att eleverna själva väljer grupp vid lärarledd undervisning eller i matsalen. 

 Att eleverna delar ut inbjudningskort på skolan till fest där alla i gruppen inte är bjudna. 

Kartläggning 
Se bifogat dokument, Analys av SVÄN-enkäten VT-2016. 

Genusperspektivet 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011 ”ska skolan aktivt och 
medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och 
pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till 
att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och 
utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.” 
 

Insatser Läsåret 2015-16 
 Trygghetsgruppen SVÄN har haft regelbundna schemalagda träffar varje vecka. 
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 Alla klasser och fritidshemsavdelningar har under läsåret kontinuerligt arbetat med 
värdegrundsfrågor. 

 Skolans ordningsregler och skolgårdsregler är reviderade tillsammans med elever och 
elevråd. 

 Kommunens attitydundersökning genomfördes under höstterminen och följdes upp av 
skolans personal under vårterminen.  

 SVÄN-enkäten genomfördes i mars och följs upp av skolans personal vid uppstart läsår 
2016-17.  

 Vuxna har funnits ute på rasterna enligt skolans rastvärdsschema. 

 Kompisstödjare i år 3-6 har regelbundet träffat Trygghetsgruppen Svän och fått 
utbildning för sitt uppdrag. Under detta läsår har även år 2 börjat som kompisstödjare. 
De har under året tillsammans med Trygghetsgruppen arbetat aktivt med att stärka 
gemenskapen på skolan och skapa ett positivt klimat. Kompisstödjarna genomförde 
vänskapsveckan med hjälp av Trygghetsgruppen SVÄN då de bland annat höll i 
rastaktiviteter.  

 En affisch som visar skolans arbete mot kränkande behandling finns i varje klassrum. Se 
bifogat dokument. 

 Alla klasser har kontinuerligt haft klassråd. 

 Alla klasser även förskoleklasserna har varit representerade i skolans elevråd under 
läsåret. 

 Vi har haft två fadderveckor, en på respektive termin. 

 Vid två tillfällen har vi gjort gemensam trivselaktivitet: mössdagen och crazy hair-day. 

 Vi har anlitat dramapedagog för att genomföra forumteater med samtliga klasser i 
årskurs 3 - 6. 

 Rektor har anmält kränkningar till huvudman enligt Skollagen 6 kap 10§. 

 Elevskyddsombuden har tillsammans med skolans skyddsombud träffats kontinuerligt 
och tagit ett ansvar för elevernas arbetsmiljö. 

 Skolans ordningsregler och skolgårdsregler gicks igenom med alla klasser vid 
terminsstarten. 

 Skolans årliga plan mot kränkande behandling/Likabehandlingsplan utvärderades och 
reviderades. 

 Bärstadskolan har bildat en egen SVÄN-grupp. 

 År 2-3 har haft höst-, vinter- och vårdagar med blandade grupper för att stärka 
gemenskapen mellan klasserna.  
 

MÅL 2016-2017 

  
 

Aktiviteter 2016-2017 
 En gång per läsår gör varje klass/fritids en enkät i mars/april från Trygghetsgruppen 

SVÄN.  

 Trygghetsgruppen SVÄN gör en handlingsplan utifrån de behov som kommit fram av 
enkäterna och återkopplar till arbetslagen. 
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 Elevskyddsombuden har tillsammans med skolans skyddsombud ett ansvar för 
elevernas arbetsmiljö.  

 Alla klasser och fritidshemsavdelningar arbetar under läsåret kontinuerligt med 
värdegrundsfrågor. 

 Skolans ordningsregler gås igenom i alla klasser vid terminsstart. Se bifogat dokument. 

 Skolgårdsreglerna gås igenom i alla klasser vid terminsstart. Se bifogat dokument. 

 Skolans årliga plan mot kränkande behandling/Likabehandlingsplan utvärderas och 
revideras i maj av trygghetsgruppen SVÄN. 

 Trygghetsgruppen SVÄN utbildar kompisstödjarna. 
 
Höstterminen 2016 
Augusti: likabehandlingsplanen gås igenom och handlingsplaner görs i arbetslagen. 
September: faddervecka vecka 38. 
Oktober: crazy hair-day vecka 43. 
November: Kommunens attitydundersökning 2-6, egen enkät F-1 + sammanställning. 
 
 
Vårterminen 2017: 
Januari: resultat på egen enkät F-1. 
Februari: resultat på kommunens attitydundersökning.  
Februari: vänskapsvecka vecka 7. 
Mars: handlingsplaner klara i arbetslagen. 
Mars: mössdag vecka 14. 
April: SVÄN-enkät + sammanställning. 
April: faddervecka vecka 17. 
Maj: revidering av likabehandlingsplanen. 
Se bifogat flödesschema. 

 
Åtgärdsplan 2016-17: 

 Trygghetsgruppen SVÄN ansvarar tillsammans med lärarna för att planen mot 
kränkande behandling/likabehandlingsplanen blir ett känt dokument för eleverna och 
att det arbetas aktivt med under året.  

 SVÄN-gruppen vidareutbildar sig i nätetikett. 

 Skoldagen börjar för eleverna med att de 7.50 kan gå in i klassrummet, där läraren finns. 

 En personal finns i tamburen vid skoldagens slut, för att det ska bli ett lugnt avslut på 
skoldagen. 

 Arbetslagen ska diskutera vad ett bra arbetsklimat innebär och hur man uppnår det, för 
att sedan lyfta det med eleverna. SVÄN gör diskussionsfrågor.  

 Elevhälsoteamet presenterar förslag på hur lärare kan arbeta med rörelsepauser och 
koncentrationsövningar.  

 Bemötande av flickor och pojkar tas upp till diskussion.  

 Fritidshemmen ser över sin organisation och sina lokaler för att skapa bättre möjlighet 
till lugna aktiviteter. 

 Under nästa läsår vill öka tillfällena för gemensamma och gruppstärkande aktiviteter av 
olika slag.  
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 Trygghetsgruppen Svän märker upp och aktualiserar material som kan användas av 
lärarna för värdegrundsarbetet.  

 Ett strävans mål är att få rasterna mer trygga med planerade rastaktiviteter några 
dagar/vecka. Vi tar hjälp av kompisstödjarna. 
 

Rutiner 

Arbetsgång vid trakasserier, kränkande behandling och diskriminering (barn-
barn) 

Den som får vetskap om kränkningen kontaktar skyndsamt berörd klasslärare eller 
fritidshem, Trygghetsgruppen SVÄN, skolsköterska eller rektor. 
 

 Om inte trakasserierna/kränkningen/diskrimineringen upphör, görs en anmälan till 
Trygghetsgruppen SVÄN.  
- Skriftligt via en anmälningslapp för personalen (gul lapp i kopieringsrummet på 

respektive skola).   
- Privata brev, samtal och mail.  

 Trygghetsgruppen samlar fakta om fallet, vad har hänt, vem/vilka är inblandade, när det 
hände. 

 Trygghetsgruppen genomför strukturerade enskilda samtal med de inblandade. 
Skriftliga anteckningar förs under samtalen. 

 Vårdnadshavare informeras skriftligt. Då informeras om och redogörs för vad samtalet 
har bestått av. En särskild blankett för detta ändamål används och brevet ska 
undertecknas av vårdnadshavare och skickas tillbaka till trygghetsgruppen SVÄN. 

 Trygghetsgruppen SVÄN genomför stödsamtal med den kränkte. 

 Trygghetsgruppen SVÄN rapporterar till rektor om kränkningar har förekommit. 

 Rektor rapporterar till skolområdeschef om kränkningar har förekommit. 

 Trygghetsgruppen SVÄN har uppföljande samtal med den/de som kränkt, för att 
kontrollera att kränkningarna har upphört. Anteckningar förs och vårdnadshavare 
informeras skriftligt om vad som framkommit under uppföljningssamtalet. Brevet 
skickas tillbaka med underskrift av vårdnadshavare. 

 Trygghetsgruppen SVÄN har uppföljningssamtal med den kränkte. Anteckningar förs och 
vårdnadshavare informeras skriftligt om vad som framkommit under 
uppföljningssamtalet. Brevet skickas tillbaka med underskrift av vårdnadshavare. 

 All dokumentation om enskilda fall sparas i en pärm i låst skåp som trygghetsgruppen 
SVÄN ansvarar för. 

 Skolan skall överväga behov av åtgärder om det visat sig att kränkningar uppstått. 
Åtgärderna skall vara riktade dels till den elev som blivit utsatt men också till den eller 
de personer som utövat kränkningen och åtgärden kan vara både av akut, kortsiktig och 
av långsiktig karaktär. 

 Om vi på skolan anser oss vara i behov av högre eller kompletterande kompetens anlitas 
skolans Elevhälsoteam. 

 Alla åtgärder skall dokumenteras. 
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 Om trakasserier och kränkningar inte upphör kan rektor vidta någon av följande 
åtgärder: 
- Samtal mellan barn/förälder, personal och rektor 
- Polisanmälan 
- Miljöbyte för elev: Skolan kan föreslå åtgärder som att flytta en elev som kränker 

från den egna skolan, ytterst mot elevens vilja. Detta ska inte ske i bestraffningssyfte 
utan ska ske för att garantera andra elevers trygghet och för att 
undervisningskvaliteten ska kunna upprätthållas (Skolverkets Allmänna råd och 
kommentarer, för arbete med att motverka alla former av kränkande behandling). 

 

Arbetsgång vid våld (fysisk kränkning) 
Skolan och fritidshemmen accepterar ingen form av våld. Elev som brukar fysiskt våld kallas 
till samtal ihop med vårdnadshavare, personal och elevvårdspersonal. Här förs diskussion 
om lämpliga åtgärder. Vid upprepade våldshandlingar övervägs en kontakt med 
socialförvaltningen. 
För elev som blivit utsatt skall vårdnadshavaren kontaktas. Härom informeras 
vårdnadshavaren angående incident och densamme avgör om polisanmälan skall göras eller 
inte. 
 

Arbetsgång vid kränkande behandling (vuxen- barn) 
Kränkningar kan vara 

 fysiska (t.ex. slag, hårda tag, fasthållning, misshandel) 

 psykiskt (t.ex. att bli hotad, trakasserad eller hånad) 

 psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) 

 sexuella 
 
Vem ska anmäla 

Den som är anställd, uppdragstagare, praktikant eller motsvarande eller deltar i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom Barn och ungdom och Bildningsnämndens 
verksamhet. 
 
Personal som uppmärksammar situationer som ovan nämnts eller känner tveksamhet kring 
en situation ska utan dröjsmål kontakta rektor som i sin tur har ansvar för att en anmälan 
görs enligt de rutiner som gäller. 
 
Till vem skall anmälan göras? 
Anmälan skall göras till rektor 
 

Rutin för handläggning av anmälan 
 Så snart rektor fått kännedom om att vuxen kränkt elev eller att kränkning kan ha 

inträffat skall rektor utreda uppgifterna. 

 Rektor vidtar nödvändiga åtgärder. 

 Vårdnadshavaren underrättas. 

 Kontakt tas med sociala myndigheter för samråd/anmälan. 
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 Bedöms kränkningen som allvarlig, dvs. att kränkningen är att betrakta som en brottslig 
handling skall rektor göra en polisanmälan. 

 Eleven erbjuds medicinsk/psykologisk hjälp och eventuellt upprättas ett 
åtgärdsprogram. 

 Rektor anmäler ärendet till skolområdeschefen. 
 

 

Arbetsgång när elev stör undervisningen/bryter mot skolans och 
fritidshemmens regler/påverkar arbetsklimatet negativt för klasskamrater 
 
Samtal med eleven med uppmaning om att ändra sitt beteende. Om detta inte hjälper 

 Kontaktas elevens vårdnadshavare.  

 Om en elev ändå inte ändrar sitt beteende kallas vårdnadshavare till möte på skolan. 
Då deltar personal, elev och vårdnadshavare. Målet är att eleven ändrar sitt beteende. 

 Rektor kontaktas om inte beteendet förändras. Rektor kontaktar i sin tur   
Elevhälsoteamet. 

 Rektor kallar till möte för att utreda orsaker till beteendet, åtgärdsplan upprättas. 

 Rektor anmäler ärendet till skolområdeschef 

Ansvarsfördelning 

Trygghetsgruppen 

 Har regelbundna schemalagda träffar. 

 Genomgår utbildningar. 

 Initierar förebyggande aktiviteter. 

 Ansvarar för att enkätundersökning genomförs, F-1: två ggr/läsår, 2-6: en gång/läsår. 

 Har enskilda samtal med berörda elever. 

 Ansvarar för kompistödjarverksamheten. 

 Kontinuerligt kollar postfacket tillhörande trygghetsgruppen SVÄN. 

 Reviderar Ekängens skolors plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. 

 Har kontinuerliga träffar med rektor. 
 

 
Rektor 

 Ansvarar för personalens kompetensutveckling inom området. 

 Har huvudansvaret för att arbetet mot mobbning och kränkande behandling fungerar. 

 Övertar ärenden från Trygghetsgruppen SVÄN om mobbningen eller kränkande 
behandling inte upphör. 

 Ansvarar för att aktuell plan mot kränkande behandling/Likabehandlingsplan finns 
tillgänglig på hemsidan. 
 

 
Ledningsgruppen (Arbetslagsledare, biträdande rektor, rektor) 

 

 Ansvarar för att handlingsplaner följs upp i arbetslagen. 
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Personal 

 Arbetar förebyggande. 

 Arbetar fram en handlingsplan med hjälp av sammanfattningen från 
attitydundersökningen och gör en återkoppling till Trygghetsgruppen Svän. 

 Arbetar aktivt efter framtagna handlingsplaner från Trygghetsgruppen Svän. 

 Delar ut Trygghetsgruppen Sväns informationsfolder till vårdnadshavare om 
Ekängsskolan antimobbningsarbete. 

 Informerar berörd personal. 

 Informerar på föräldramöten om Trygghetsgruppen Svän. 

 Ansvarar för föräldrakontakterna. 
 
Kompisstödjare 

 Går på kompisstödjarnas möten och deltar i utbildning.  

 Fungerar som en länk mellan barn och vuxna. 

 Planerar vänskapsdagen. 
 

Föräldrar 

 Förmedlar en positiv syn på skolan och förankrar hos barnen de grundläggande värden 
som vårt samhälle vilar på. 
 

Delaktighet och inflytande 

”Delaktighet och inflytande kräver att alla är medvetna om sitt ansvar att bidra till den 
gemensamma goda arbetsplatsen och lärandemiljön för barn, elever och vuxna. Alla vuxna har 
ett ansvar att i sitt arbete vara demokratiska föredömen”. 
Ur ”Program för livslångt lärande” 
På Ekängens skolor skall elever och föräldrar göras delaktiga i skolornas förebyggande arbete 
mot diskriminering och kränkande handlingar. 
Barn, elever och föräldrar ska känna till hur skolorna arbetar om diskriminering eller kränkande 
behandling uppstår och vilka rutiner som finns. 
 
Så här blir Elever och Föräldrar delaktiga i våra verksamheter och informeras om skolornas 
förebyggande arbete 
 

 Vid läsårsstart och vid behov informeras eleverna på skolan om Skolans plan mot 
kränkande behandling/Likabehandlingsplan. Hur skolans arbete med normer och värden 
och hur arbetet för att upptäcka trakasserier eller annan kränkande behandling bedrivs. 

 Vid skolstarten på höstterminen skickas ordningsreglerna hem med eleverna och tas 
upp på föräldramöten. 

 Föräldrarna informeras om skolans Likabehandlingsplan på föräldramöten och via 
skolans hemsida. 

 Trygghetsgruppen Svän går runt och presenterar sig och beskriver sitt arbete för alla 
skolans elever.  



 
Utbildningsförvaltningen 

Ekängens skolor   
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Uppdaterad 2016-05-25 

 Alla klasser har lektionspass då de arbetar med värderingar och attityder.  
Trygghetsgruppen Svän har lektionsförslag från EQ-verkstaden. 

 Fritidshemmen arbetar med förebyggande övningar. 

 Klasslärare/mentor och fritidshemmen lägger ut aktuell information på Fronter. 

 Klasserna har regelbundet klassråd. 

 Skolans elevråd träffas regelbundet med tydliga arbetsformer och ansvarsfördelning. 

 Elevskyddsombuden träffas regelbundet. 

 
 Trygghetsgruppen ”SVÄN” Läsåret 2015-2016 består av: 

 
Åsa Linkegård  asa.linkegard@linkoping.se 
Lotta Nielsen  Lise-lotte.nielsen@linkoping.se  
Malin Wilhelmsson Rengfors malin.wilhelmsson-rengfors@linkoping.se 
Malin Arkad  malin.arkad@linköping.se 
Amanda Kjellström  amanda.kjellstrom@linkoping.se 
Sandra Karlsson  sandra.karlsson2@linkoping.se 
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