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Tallbodaskolorna och fritidshemmens vision 
________________________________________ 

För att uppnå vår vision om likvärdighet, lust, engagemang och maximalt 

lärande för alla vill vi på Ekdungeskolan, Tallbodaskolan och 

fritidshemmen att alla elever och all personal känner trygghet, trivsel, 

engagemang och lust. Vi tar avstånd från varje form av kränkning och 

diskriminering.  

Tallbodaskolornas värdegrund 
_______________________________________ 

På våra skolor och inom vår fritidsverksamhet ska alla känna trygghet, 

trivsel, engagemang och lust. Vi tar gemensamt avstånd från alla former av 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla elever är allas 

vuxnas ansvar och vi är varandras arbetsmiljö.  

Trygghet: Vi arbetar för att alla elever och alla medarbetare ska känna sig 

trygga på skolan.  

Trivsel: Vi arbetar för att alla ska ta ansvar för vår gemensamma miljö så 

att alla kan trivas. Vi arbetar också för att alla ska få en god självbild och 

känna acceptans inför varandras olikheter samt lära sig strategier för att 

hantera det som är svårt.  

Engagemang: Vi arbetar för att alla ska lära sig att ta ansvar för det egna 

arbetet, sina egna handlingar och dess konsekvenser både för sig själv och 

andra. Vi vill att alla bryr sig om både de individuella och kollektiva 

delarna i att tillhöra ett större sammanhang, som skolan och 

fritidsverksamheten är. 

Lust: Vi vill att alla ska känna glädje och lust i att lära och utveckla både 

sina ämneskompetenser och sina sociala färdigheter. Vi vill att det ska vara 

självklart att vara engagerad och delaktig.  

På skolan arbetar vi för att ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det innebär 

att vi som personal kritiskt granskar vilka normer som förmedlas i 

verksamheten och att detta sker aktivt och kontinuerligt.  

 
 
 
 
 
 



Jag visar respekt genom att: 

 Jag hjälper och tar hjälp av andra 

 Jag är rädd om mina, andras och gemensamma saker 

 Jag visar hänsyn 

 Jag lyssnar till och rättar mig efter personalens instruktioner 

Diskriminering 
_____________________________________ 

Årlig plan mot kränkande behandling/Likabehandlingsplan syftar till att 

skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. Detta innefattar även diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling som sker på sociala medier. 

Trakasserier 
En handling 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 eller funktionshinder.  

Sexuella trakasserier 
En handling 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 

någons värdighet verbalt eller fysiskt. 

Mobbning 
Mobbning innebär att någon upprepade gånger utsätts för negativa handlingar från 

en eller flera andra. Det är en negativ handling när någon eller några medvetet och 

med avsikt tillfogar en annan persona skada eller obehag. Negativa handlingar kan 

utföras genom fysisk kontakt, verbalt, genom ryktesspridning, grimaser, gester, 

uteslutning eller via sociala medier.  

Diskriminering 
När någon på osaklig grund behandlas sämre än andra utifrån någon av 

diskrimineringsgrunderna. 
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Diskrimineringsgrunder:  

Kön:  kvinna eller man, intersexuell, intergender eller transsexuell omfattas av 

diskrimineringsgrunden kön 

Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte definierar sig 

kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att 

tillhöra ett annat kön. 

 

Etnisk tillhörighet: tillhörighet till nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg 

eller andra liknande förhållanden. 

 

Religion eller annan trosuppfattning 

 

Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 

begränsningar av en persons funktionsförmåga. 

 

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
 

Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell, queer, asexuell eller heterosexuell 

läggning 

 

Ålder 
 

Skolfrånvaro: 
Skolverket har de senare åren fått signaler om att elever inte får sin 

grundläggande rätt till obligatorisk undervisning tillgodosedd.  

I samarbete med vårdnadshavarna arbetar skolan för ökad medvetenhet 

gällande skolpliktens betydelse. Stannar eleverna hemma under lång 

period missar hen mycket av vinsterna med att gå i skolan: kunskap och 

färdigheter, betyg, den sociala aspekten av att känna tillhörighet, 

uppleva nya saker, vara en del av något större och känna sig som alla 

andra.  

Skolan beviljar därför inte ledigheter överstigande nio dagar för 

semester. Ingen ledighet beviljas under nationella prov-perioderna.  

Hög frånvaro ses också som en möjlig indikator för bristande trivsel 

och trygghet. Den följs därför upp regelbundet. 
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Förebyggande arbete 
_____________________________________ 

Ekdungeskolan och Fritidshem  

 För att skapa en trivsam miljö för våra elever på rasterna finns 

det alltid fritidshemspersonal som organiserar rastverksamhet på 

elevernas raster. Rastvärdar är både fritidshems- och 

lärarpersonal och de bär synliga västar.  

 Vi har gemensamma sångstunder och Ekdungefestivalen på 

skolan för att skapa en vi - känsla. 

 Fasta platser i matsalen för att eleverna ska känna sig trygga. 

Tallbodaskolan 

 Personal finns med i samband med att skolbussen kommer och 

går till och från Kungsbergsplanen. 

 Eleverna får utbildning i säkerhet på buss.  

 Fasta platser i matsalen för att eleverna ska känna sig trygga.  

 Regnbågstema (genusfrågor) inleder läsåret 17-18, och arbetet 

sker delvis i samarbete mellan elever i olika årskurser. 

 Vi använder film, teater och gemensamma texter som 

utgångspunkt för samtal kring värdegrundsfrågor, t ex Billy 

Elliot, Trollkarlen från Oz och 5768 visningar på Youtube.  

Gemensamt för all verksamhet 

  Vi övar inflytande genom elevråd, fritidsråd, matråd, och 

klassråd, bland annat. 

 Skolrådet är ett forum där vårdnadshavare ges möjlighet till 

inflytande. 

 Vi har klassöverskridande aktiviteter och temadagar där de äldre 

eleverna ges ansvar för de yngre. 

 Vi arbetar aktivt med skolans ordningsregler tillsammans med 

elever och personal. Rektor beslutar. 

 Kontinuerligt arbete sker med elev- och personalgrupp kring 

värdegrundsfrågor 
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 Vi genomför trygghetsvandringar och trygghetsenkäter med 

elever som sedan följs upp 

 Elevhälsoteamet träffas regelbundet och arbetar förebyggande 

tillsammans med arbetslagen. 

 Elevskyddsombud finns i alla klasser och träffas regelbundet för 

samtal om trygghet och trivsel.  

 Likabehandlingsgrupperna träffas regelbundet.  

 Ett nära samarbete mellan skola och fritidshem ger oss en 

helhetssyn på varje elev.  

 Samarbetsövningar och värdegrundsfrågor bearbetas både i 

skolan och på fritidshemmen.  

 Skolans personal har i augusti introducerats i ämnet lågaffektivt 

bemötande. Likabehandlingsgrupperna kommer att arbeta aktivt 

med detta under läsåret. Syftet är att förebygga och hantera 

konflikter. Fritidshemmet kommer att få samma utbildning under 

året.  

 Vi arbetar aktivt med en hög närvaro för att eleverna inte ska 

känna sig utanför utan vara en del av skolans sociala och lärande 

sammanhang. 

 Vi arbetar med språkbruket och hur vi använder vårt kroppsspråk 

mot varandra. 

 

Kommunikation av planen 
_____________________________________ 

Årlig plan mot kränkande behandling/ Likabehandlingsplan upprättas i 

oktober varje år av personal, elevråd, och skolråd.  

Information om planen ges på föräldramöten samt på skolan hemsida. 

Klasserna diskuterar planen under början av höstterminen. Utvärdering 

av planen sker i maj månad. I klasserna tas den upp vid behov under 

året.  
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Rutiner 
_____________________________________

Rutin vid kränkande behandling elev-elev  

 Berörd personal, dvs. den som ser, hör eller får kännedom om en 

händelse fyller denne i blanketten ”Anmälan om kränkande 

behandling”.  

 Dokumentation och kartläggning genomförs av den personal som fått 

vetskap om ärendet.  

 Vårdnadshavarna till inblandade elever informeras av den som upprättat 

anmälan om kränkande behandling.  

 Alla inblandade elever ska ges tillfälle att ge sin berättelse och erbjudas 

stöd.  

 Uppföljning sker inom två veckor. Om kränkningen / mobbningen 

upphör avslutas ärendet.  

 Behövs hjälp med medling anmäls ärendet till Likabehandlingsgruppen. 

 Om kränkningar/ mobbning inte upphör kallas de inblandade elevernas 

vårdnadshavare till möte var för sig på skolan. 

 Kränkningsrapporten lämnas till diariet, och rapporteras till skolans 

rektor som skyndsamt meddelar huvudmannen. Kurator får också en 

kopia som ligger till grund för den sammanställning och analys av 

kränkningarna på skolan samt de åtgärder som vidtas.  

Rutin vid kränkande behandling – personal till elev 

 Så snart det uppdagas att personal kränkt elev ska en kränkningsrapport 

upprättas.  

 Rapporten lämnas till rektor. 

 Rektor utreder uppgifterna och vidtar nödvändiga åtgärder. 

 Vårdnadshavarna underrättas.  

Rutin vid kränkande behandling - elev till personal 

 När elev kränker personal anmäls kränkningen till rektor som upprättar 

en kränkningsrapport 

 Rektor utreder kränkningen och genomför ett allvarssamtal med eleven 

 Vårdnadshavarna underrättas 
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 Upprepas kränkningen kallas vårdnadshavare och elev på samtal till 

rektor.  

Rutin för handläggning av anmälan 

 Bedöms kränkningen som allvarlig tas kontakt för samråd / anmälan 

med sociala myndigheter. 

 Den som utsatts erbjuds medicinsk och/eller psykologisk hjälp, 

eventuellt upprättas ett åtgärdsprogram. 

 Rektor anmäler till skolområdeschef som företräder huvudmannen.  

 Barn- och ungdomsnämnden informeras fortlöpande 

 

Rutin vid hög frånvaro 

 Mentor ansvarar för att ha kontroll på sina mentorselevers frånvaro/ 

närvaro. Skälen till hög frånvaro kan vara många, men det kan vara en 

idikator på sjukdom, bristande trivsel eller bristande förståelse för 

skolplikten. Effekten av hög frånvaro kan bli en känsla av utanförskap 

och att eleven inte kan följa undervisningen.  

 Elever som har hög frånvaro under en längre tid (15% eller mer) 

kontaktas av mentor. Om detta inte hjälper upp närvaron kontaktar 

mentor rektor och skolsköterska. 

 Rektor skickar hem ett utdrag ur Dexter som vårdnadshavarna skriver 

på och lämnar tillbaka till skolan vid en frånvaro överstigande 15%.  

 Skolsköterskan tar kontakt för samtal om skälet till frånvaron.  

 Om frånvaron är fortsatt hög anmäls ärendet till EHT för fortsatt 

utredning och åtgärder.  

 Kontakt tas vid behov med Utbildningsförvaltningens närvaroteam.  

 

Rutin vid konflikter 
Konflikter uppstår i de flesta mellanmänskliga relationer. Skolan är inget 

undantag. En konflikt är en oenighet mellan två relativt jämnbördiga. Skolan 

arbetar för att stödja eleverna i att utveckla effektiva strategier för att hantera 

konflikter när sådana uppstår. Vi hanterar dessa med hjälp av medlingssamtal.  

 Alla inblandade ges möjlighet att ge sin bild av händelsen vid 

individuella samtal.  
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 Skolan erbjuder eleverna att sitta ner vid ett gemensamt samtal, där 

båda parter har med sig en vuxen som stöd. Vid större konflikter finns 

en samtalsledare med. Syftet med samtalet är att eleverna ges möjlighet 

att ge varandra sin bild av händelsen och att de båda därmed får ta 

ansvar för de känslor som de förorsakat någon annan. Ytterligare ett 

syfte är att eleverna kommer överens om hur de ska hantera situationen 

framåt och hur de då behöver bete sig.  

 Konflikthanteringsmodellen syftar också till att förebygga mobbning 

genom ett snabbt hanterande och ökande kompetens kring hantering av 

konflikter hos eleverna.  

 

Åtgärdsplan 2017-2018 
_____________________________________ 

Utifrån analyser av attitydundersökningarna för åk 2-6, enkäter för åk F-2, 

trygghetsvandringarna, elevskyddsombudens arbete samt 

likabehandlingsgruppens arbete har elever och personal tagit fram nedanstående 

åtgärdsplan för 2017/2018 
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Mål Åtgärd Tid Ansvarig Uppföljning 

Att alla 

elever ska 

känna sig 

trygga.  

Matro.  

Fasta platser i 

matsalen för att 

eleverna ska 

känna sig 

trygga. 

 

5 tysta minuter 

Läsåret 

17-18 

Pedagoger 

år 4-6 

Regelbundet i 

årskursarbetslagen. 

 

 Elever och 

pedagoger.  

Allas lika 

värde. Att 

eleverna ska 

uppleva sig 

rättvist 

bemötta.  

Att lära 

känna 

varandra på 

skolan.  

Regnbågstema 

(genusfrågor) 

inleder läsåret 

17-18, och 

arbetet sker 

delvis i 

samarbete 

mellan elever i 

olika årskurser.  

Ht 17 Årskurs 6 

gör en 

gemensa

m 

aktivitet.  

Alla 

arbetslag 

och 

elever.   

attitydundersöknin

gen 

Allas lika 

värde.  

Vi använder 

film, teater och 

gemensamma 

texter som 

utgångspunkt 

för samtal kring 

värdegrundsfråg

or, t ex Billy 

Elliot, 

Trollkarlen från 

Oz och 5768 

visningar på 

youtube. 

17-18 Alla 

arbetslag 

år 4-6 

I gemensamma 

samtal med 

eleverna.  

Att alla 

elever ska 

känna sig 

trygga och 

delaktiga. 

Rastverksamhet 

i alla årskurser 

på 

Ekdungeskolan.  

 

Fadderverksamh

et med 

Läsåret 

17-18 

All 

personal 

år F-3 

Attitydundersökni

ngen.  
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gemensamma 

aktiviteter.  

Att alla 

elever ska 

våga vara sig 

själva utan att 

bli retad eller 

kränkt.  

 

Arbeta med 

språkbruket och 

kroppsspråket. 

Hur vi är mot 

varandra.  

Läsåret 

17-18 

All 

personal 

år F-3 

Attitydundersökni

ngen.  

Att alla 

elever ska 

känna sig 

trygga.  

Matro. 

Bestämda 

platser i 

matsalen och 5 

tysta minuter för 

att skapa matro 

Läsåret 

17-18 

All 

personal i 

år 3 

Regelbundet i 

arbetslaget 

Alla ska ha 

möjlighet att 

kunna delta i 

samtal 

Samtala på ett 

gemensamt språk 

som alla förstår 

Kolla 

v.43 

hur det 

gått i 

arbetsla

get 

All 

personal i 

år 3 

Regelbundet i 

arbetslaget 

Arbeta med 

värdegrund 

Värdegrundsarbet

e under FA tid i 

åk 1 

 Fritids  

Elevinflytand

e 

Fritidsråd och 

önskemål om 

aktiviteter 

 Fritids  

Förebygga 

konflikter 

Personal i otrygga 

områden och 

personal som 

hjälper till att 

styra upp 

rastaktiviteter. 

Hela 

året 

Fritids  

Öva 

gemensam 

lek 

Personal som styr 

upp rastaktiviteter 

Hela 

året 

Fritids  

Minska 

otrygghet vid 

aktiviteter 

Genomtänkta 

rutiner vid 

Hela 

året 

Fritids  
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och 

förflyttningar 

aktiviteter och 

förflyttningar  

Likvärdig 

behandling 

av alla 

Samarbete inom 

hela 

personalgruppen 

och tydliga regler 

och rutiner. 

Hela 

året 

Fritids  

 

Likabehandlingsgrupp Ekdungeskolan 

Magnus Hesselstrand , Förskoleklass 013-20 88 74 

Erika Johansson, Åk 1, 013-20 89 67 

Yvonne Axelsson, Åk 1, 013-20 89 67 

Sylvana Andersson, Åk 2, 013-20 89 96 

Camilla Bäckman, Åk 3, 013-20 87 59 

Marie Andersson, Åk 3, 013-20 87 59 

Likabehandlingsgrupp Tallbodaskolan 

Maria Harbrecht, Åk 6, 013-20 87 48 

Annelie Morath, Åk 5, 013-20 87 48 

Elisabeth Arnell, Åk 4, 013-20 87 48,  

Henrik Åhs, Åk 4, 013-20 87 48 

Kontaktpersoner på Tallbodaskolorna  

Monica Långström, Rektor, 013-205777 

Mikael Almén, Biträdande Rektor, 013-26 27 98 

Monica Johansson, skolsköterska, 013-20 71 19 

Marie Emanuelsson, skolpsykolog, 013-20 88 41 

Åsa Linkegård, kurator, 013-26 37 45 


