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Vision 

På Fredriksbergskolan ska alla barn och elever känna sig trygga och lika mycket värda.  

Alla, både vuxna och barn har rätt att bli behandlade som individer på lika villkor och att vi  

alltid blir sedda, hörda, respekterade och delaktiga. Verksamheten ska präglas av att vi ser 

olikheter som en tillgång. Aktivt arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling 

mellan barn, elever och vuxna ska genomsyra alla våra verksamheter. Arbetet ska ske i 

samverkan mellan elever, hemmen och skolans personal. 
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Definitioner av begrepp 

 

DISKRIMINERING: 

De sju diskrimineringsgrunderna 

 Kön 

 Etnisk tillhörighet 

 Religion och annan trosuppfattning 

 Sexuell läggning 

 Funktionsnedsättning (fysiska likväl som av neuropsykiatrisk karaktär) 

 Ålder 

 Könsöverskridande identitet och uttryck 

 

UTTRYCK AV DISKRIMINERING 

Direkt diskriminering 

Ett barn eller en elev missgynnas genom särbehandling pga. någon av de ovanstående 

grunderna. Uttrycket för den direkta diskrimineringen kan ske genom trakasserier. 

Exempel kan vara: 

 Könsdiskriminering: att få för- eller nackdelar på grund av sitt kön eller när skällsord 

används som syftar till personens kön. 

 Etnisk diskriminering: att bli förolämpad eller hotad med ord som anspelar på den 

etniska tillhörigheten. 

 Religiös diskriminering: att betygssättningen påverkas av personens 

religionstillhörighet. 

 Sexuell diskriminering: skällsord används som förknippas med den sexuella 

läggningen. Man blir behandlad annorlunda av andra elever och lärare pga. den 

sexuella läggningen eller sexuella anspelningar sker med ord eller handling. 

Diskriminering på grund av funktionshinder 

Det erbjuds inte andra alternativ vid av skolan anordnade aktiviteter t.ex. friluftsdagar. Man 

blir ej erbjuden rätt hjälp för att kunna tillgodose sig undervisningen på samma villkor som 

andra elever. 
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Indirekt diskriminering 

Ett barn eller en elev missgynnas genom att till synes neutrala regler, strukturer eller arbetssätt 

tillämpas så att det får en diskriminerande effekt i praktiken. 

Exempel kan vara: 

• Att inte få bära huvudduk eller kippa. 

• Att pga religiösa orsaker inte kunna äta den erbjudna lunchen. 

• Att hänsyn inte tas vid schemaläggning och provplanering eller att elever kan behöva ledigt 

vid religiösa helgdagar. 

• Att välja läromedel/material som diskriminerar 

 

OBS! 

En viktig utgångspunkt är att den som uppger att hon eller han har blivit kränkt alltid ska 

tas på allvar. Det är individen som avgör om beteendet eller handlingen är oönskad och 

kränkande. 

 

 

 

KRÄNKANDE BEHANDLING 

 

Kränkande behandling innebär att en eller flera personer kränker principen om människors 

lika värde utan koppling till de sju diskrimineringsgrunderna.  

Kränkningar kan vara: 

 Verbala (t.ex. att bli hotad, svordomar, fula ord, könsord eller förolämpningar ) 

 Psykosociala (t.ex. utsätta någon för utfrysning, ryktesspridning, skratt, suckar, miner, 

blickar) 

 Fysiska (t.ex. utsätta någon för slag, knuffar eller att ha sönder annans ägodel) 

 Text- och bildburna (t.ex. klotter, brev, lappar, sms, e-post, mms, nya sociala medier) 

Kränkningen kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En kränkning 

kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande och då kallas det 

mobbing. Mobbing kan ibland förväxlas med en konflikt, men vid konflikt är parterna relativt 

jämbördiga och det finns en ömsesidighet i konflikten som inte existerar i 

mobbingsituationen. 

 

 

 

REPRESSALIER 

 

Med repressalier avses att om ett barn eller en elev har anmält någon ansvarig person för 

kränkande behandling eller medverkat i en utredning så får barnet/eleven inte bestraffas som 

en följd av detta. 
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Arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling 
 

Bedrivs på dessa nivåer: 

 

Följa upp och utvärdera 

Undersöka 

Analysera  

Åtgärda 

 

I detta arbete måste alla hjälpas åt, elever, personal, övrig personal och vårdnadshavare. Det 

är allas ansvar att upptäcka diskriminering och annan kränkande behandling och det är 

skola och fritidshemmets skyldighet att åtgärda de fall då detta förekommer. 

 

För att säkerställa att arbetet mot kränkande behandling sker på ett tillfredsställande sätt och 

att alla rutiner följs har skola/fritidshem tagit fram följande ansvarsfördelning och insatser: 

 

Rektor har ansvar för... 

- att upprätta en årlig plan mot kränkande behandling varje läsår. Planen tas fram i samarbete 

med personal, elever och föräldraråd. I planen skall beskrivning av planerade och genomförda 

åtgärder redovisas. 

 

Kompisteamet har ansvar för… 

-att informera övrig personal om kompisteamets arbete i samband med läsårets uppstart 

- att vårdnadshavare informeras kring planen mot kränkande behandling på föräldramöten  

- att eleverna i början av varje läsår informeras om veckans kompis 

 

Pedagoger har ansvar för... 

- att följa planen mot kränkande behandling i sitt dagliga arbete med eleverna och arbeta 

aktivt för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Som 

pedagog på Fredriksbergsskolan förutsätts man respektera andra och vara en god förebild för 

eleverna. 

- att eleverna i början av varje läsår får ta del av och förstår innebörden av 

planen mot kränkande behandling.  

Personal som upplever att annan personal trakasserar eller kränker elever ska tala med 

denne och informera rektor.  

-om elev kränker en annan elev ska kränkningsrapport lämnas till rektor. 

Rektor anmäler skyndsamt till huvudman enligt Linköpings kommuns policy. 

 

Annan personal i skolan har ansvar för… 

- att skapa gynnsamma förutsättningar 

- att agera vid kränkningar av elever genom tillsägelse eller information till rektor. 

Personal som upplever att annan personal trakasserar eller kränker elever ska tala med 

denne och informera rektor. Rektor anmäler skyndsamt till huvudman enligt Linköpings 

kommuns policy. 
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Elever har ansvar för… 
- att bidra med en god arbetsmiljö och goda relationer med både personal och elever. 

- att ta del av planen mot kränkande behandling och handla utifrån den. Som elev på 

Fredriksbergskolan förutsätts man respektera andra och visa hänsyn. 

-att informera en vuxen på skolan om hen själv eller någon annan elev blir utsatt för 

kränkande behandling eller diskriminering. 

 

 

Vårdnadshavare har ansvar för... 

- att aktivt läsa planen mot kränkande behandling på forumet Fronter eller på kommunens 

hemsida: www.linkoping.se. i början av varje läsår. 

- att kontakta skolan om deras barn berättar om kränkningar i skolan. 

 
Samverkan 
 

På skolan samverkar personal med hemmet för att nå bästa möjliga arbetsmiljö för elever 

och personal. Alla arbetar för att skapa en god miljö för samtliga elever på skolan. I 

kommunen finns också ett resursteam som kan tillkallas i olika ärenden. 

 

Främjande arbete 
 

Skolstarten  Vid varje läsårs början ska personal informera eleverna om 

veckans kompis och plan mot diskriminerande behandling. 

  Under läsåret har vi ett antal gemensamma aktiviteter som främjar 

  vi-känslan. 

 

Klassens inre arbete  Inom all verksamhet under hela läsåret arbetar personalen 

främjande med moral och etikfrågor. 

 

Samverkan Samverkan mellan olika klasser på skolan förekommer tex i form 

av fadderverksamhet. I samband med FN dagen arbetar man extra 

med moral och etikfrågor. Vi har även sångsamling, skridskodag 

och friidrottsdag tillsammans. 

 

Skolans miljö  Skolan har gemensamt med elever och vårdnadshavare genom 

FSFG, tagit fram förhållningssätt och trivselregler på 

Fredriksbergsskolan. Dessa lyfts kontinuerligt i klasserna vid 

läsårsstart för vårdnadshavare då de skickas hem.  

För att eleverna ska känna sig trygga på raster finns det personal 

ute med gula västar så de är extra synliga. På raster observerar alla 

och ingriper när någon bryter mot skolans regler. 

 

Frånvaro  Oanmäld frånvaro samt sen ankomst skall kontrolleras av 

klassläraren. Om elev, som inte är sjukanmäld, uteblir från skolan, 

kontaktas vårdnadshavaren. Vid en hög frånvaro ska rektor 

kontaktas. Skolan följer handlingsplanen för hög frånvaro. 
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Information  I början av varje läsår skickas det hem information om 

kompisteamets arbete samt att vi har en plan mot kränkande 

behandling. 

Plan mot kränkande behandling finns tillgänglig på skolans 

hemsida och på fronter. 

 

Revidering/måluppfyllelse Revidering av planen för kränkande behandling görs i maj/juni av 

kompisteamet i samarbete med personalen, ledningsgrupp och 

rektor. 

 

Kompisteamet På Fredriksbergsskolan arbetar vi med att förebygga mobbing. 

Kompisteamet består av 4 pedagoger från skolan. 

Eleverna får lära sig ta ansvar för sina kamrater genom ”Veckans 

kompis”. Två elever från varje klass får i uppgift att under en eller 

två veckor vara lite extra uppmärksamma på sina klasskamrater. 

”Veckans kompis” uppmärksammar att alla har det bra under 

skoldagen, i klassrummet, korridorer, omklädningsrum, raster och 

fritidshem dvs. under hela skoldagen. Teamet träffar ”kompisarna” 

en gång i veckan och går igenom vad de sett och hur de upplever 

stämningen i klassen och på skolan.  

Kompisteamet träffas en gång i veckan. Då går de igenom 

information de fått genom ”veckans kompis”, från föräldrar eller 

från kollegor. Protokollet lämnas till rektor, klasslärare och  

berörd personal. Allvarligare ärenden rapporteras till rektor och 

skolans handlingsplan följs. Kompisteamet har vid behov samtal 

med elever för att förebygga kränkande behandling.  

 

Elevhälsoteamet Teamet består av rektor, psykolog, specialpedagog, skolsköterska, 

och kurator. Gruppen träffas måndagar varannan vecka, vid behov 

oftare. Gruppen har som uppgift att informera varandra om 

händelser inom skolans olika verksamheter samt hantera 

utredningar.   

Representant/er för Kompisteamet redogör för läget på skolan 1-2  

ggr i månaden. 

 

Elevrådet  Elevrådet är representerat av samtliga klasser i åk 1-6.  

Elevrådet har möte ca en gång i månaden där man tar upp saker 

som är angelägna för eleverna. Man utvärderar och reviderar 

målen och delar av planen mot kränkande behandling. Via 

elevrådet revideras också skolans trivselregler, se bilaga 8. 

 

Föräldrasamverkan  Föräldrar/vårdnadshavare har ansvar för att diskussionen om 

  diskriminering, trakasserier, kränkningar och främlingsfientlighet 

  även sker i hemmet. 
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Uppföljning av föregående plan 

 
Målet för föregående år var: 

1. Att alla elever skulle känna sig trygga i skolan  

 

Vad har då hänt? 

Rasterna 

 Vi har genomfört en rastenkät.  

 Vi har ett rastsystem med längre tider för rastvärdar.  

 Vi har bibehållit bolltunnorna. 

 I rastssystemet har vi ökat vår personaltäthet med fler vuxna ute från kompisteamet. 

 Vi har haft sporadiska rastaktiviteter. 

 Vi har fyllt på med rastmateriel regelbundet kopplat till årstider. 

 Vi har bibehållit att det ringer in till 9.55 för att elever gemensamt ska städa, gå på 

toalett, dricka etc och vara redo till lektion kl 10.00. Lärarpersonal ska vara på plats 

9.55 vid klassrummet. Alla klasser går inte in vid kl 10.00 beroende på schema och det 

är då klassläraren som bestämmer vilken ingångssignal som ska gälla.  

 

Matsal 

 Eleverna har bestämda platser eller bord för att skapa en bra matro. 

 Vi har till läsåret 17/18 försökt lägga mer tid mellan klassernas mattider i matsalen för 

att minska trycket i matsalen. 

 Skapat Matråd inom elevrådet. 

 

Omklädningsrum 

 Det har funnits vuxen vid omklädningsrummen.  

 

Kompisteamet-Kompisblanketten 

 Personal från kompisteamet har haft förebyggande samtal med elever. 

 Kompisteamet medverkar varannan vecka i Elevhälsoteamet. 

 Vi har inkluderat nätmobbing i kompisblanketten. 

 Gula skyltar att man är veckans kompis finns i varje klass. 

 

Samverkan mellan skolans elevstödjande grupper 

 Representant från kompisteamet finns med varannan vecka. 

 

Samverkan 

 Vi har under läsåret vid vissa tillfällen arbetat med olika former av faddersamarbete. 

Vi har haft FN samling, friidrottsdag, skridskodag, musiktävling, Lucia och 

avslutningar på skolan. 

 

Trivselregler 

 Varje klass har gått igenom trivselreglerna. 

 

Övrig tid 

Vi har arbetat aktivt med att skapa en bra stämning på skolan under hela skoldagen. 

Fritidshemmet har arbetat med organiserad kompislek. 
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Analys 
 

Vårt arbete med att skapa trygghet och trivsel för våra elever känns stabilt och utvecklande på 

ett sätt som gynnar alla på skolan. Många åtgärder ger god effekt i form av färre konflikter och 

ett mer gynnsamt klimat i våra elevgrupper. Vissa åtgärder kan förbättras och utvecklas vidare 

dels i personalgruppen samt med eleverna. 

Vi har genomfört en rastenkät på skolan där 84% av eleverna oftast känner sig trygga på rasten, 

14% ibland och 2 % som uppger att de oftast inte känner sig trygga. Vi upplever detta som ett 

bra resultat och vi har gått ut till varje klass och pratat om dessa siffror samt påtalat vad man 

ska göra om man inte känner sig trygg. Meddela lärare/pedagog/förälder. 

Bolltunnor till varje klass har bibehållits för att strukturera upp klassernas bollar vilket vi tycker 

bidrar till att konflikter kring bollar har minskats. 

För att ha en smidig ingång till lektion på ett tryggt sätt har vi haft signal 9.55 på 10 rasten. 

Det har fungerat olika bra i olika klasser beroende på vilka rutiner varje klass gjort upp med 

sina elever. Detta behöver arbetas med i arbetslagen så att varje klass vet vad som just gäller i 

sin klass. När elever går in där det inte finns vuxna som tar emot kan det bidra till konflikter. 

Vi har bibehållit rastvärdssystemet med längre tidsintervaller där rastvakterna under en längre 

period hinner att vara delaktig i leken och upptäcka konflikter. Vi tycker att det har fungerat 

bra. 

Personal från kompisteamet är ute varje rast vilket vi upplever som lyckat då fler vuxna finns 

ute och kan förebygga kränkande behandling. Kompisteamet har också bra kännedom om alla 

elever på skolan vilket bidrar till att man vet var det kan uppstå konflikter. 

Rastaktiviteter har förekommit sporadiskt samt ett återkommande påfyllning av rast materiel 

har uppskattats av eleverna vilket vi tycker har bidragit till ökad sysselsättning och ett bättre 

klimat på skolgården.  

Rh klassernas elever har varit mer delaktiga i aktiviteter med deras basklasser vilket vi ser 

som positivt och det ökar förståelsen för allas lika värde trots olika funktionsnedsättningar. 

Kösystemen vid matsalen har ibland upplevts som trångt och rörigt. Flera klasser kan ibland 

komma samtidigt vilket blir rörigt. Kökspersonalen tycker att lågstadiets matlag fungerar bra 

medan mellanstadiets matlag är mer högljudda och röriga. Bra med bestämda platser eller 

bord då vi upplever att det bidrar till ett bättre klimat. 

Matråd som vi ville införa har skolan bestämt att det forumet kan finnas med i elevrådet vilket 

är bra då det finns representanter med där från olika klasser. 

Vid omklädningsrummen så finns det klasser där det borde varit bättre personaltäthet för att 

förebygga kränkande behandling. Viktigt att se över hur det ser ut i varje klass. 

Vi har fortsatt med våra veckans kompissamtal där vi varje vecka pratar med representanter 

från varje klass. Det har vi personal på skolan upplevt som positivt och man får en 

kontinuerlig överblick om hur stämningen är i klassen/fritidshemmet och på skolan. Detta är 

en mycket viktig del av vårt arbete mot kränkande behandling. 

Kompisteamet har under läsåret haft sporadiskt elevförebyggande insatser i form av 

gruppsamtal samt enskilda samtal. Det har varit givande och vi ser att detta arbete hjälper 

eleverna att genom konkreta tips få verktyg till hur man kan agera i olika situationer. Detta 

arbete kommer vi att fortsätta med. 

Kompisteamet har infört nätmobbing under våra veckosamtal. Det handlar om hur vi uppför 

oss på sociala medier och viktigt inför framtidens alltmer moderna teknik. Vi ser också att i 

vissa klasser framförallt på mellanstadiet hamnar elever i olika konflikter när man på sin fritid  

använder sociala medier. Skolan blir på detta sätt inblandad och vi ser detta som mycket 

viktigt och givande att diskutera detta med eleverna. Vi har i vissa fall haft föräldrakontakt 

men vi borde bli bättre på att samarbeta med föräldrar i denna fråga. 
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Samverkan mellan skolans elevstödjande grupper (EHT) och kompisteamet har införts 

regelbundet. En personal från kompisteamet träffar EHT en gång varannan vecka vilket har 

varit mycket givande då vi kan samarbeta om åtgärder för olika elever. Personal från 

kompisteamet finns med i ledningsgruppen vilket vi ser som en fördel när även vissa elevfall 

kan beröras där eller olika typer av dilemman i våra elevgrupper. 

Vi har samverkan på skolan i olika typer av aktiviteter under hela läsåret. Vi som personal 

upplever att detta främjar trygghetskänsla och bidrar till sammanhållning som bidrar till ett 

bättre socialt klimat på skolan. 

Våra trivselregler och bollregler går vi igenom i skolstarten men detta arbete bör följas upp på 

att mer kontinuerligt sätt under läsåret, tex vid terminsstarter. 

På fritidshemmet arbetar vi dagligen med socialt samspel i olika former. Vi stödjer elever i 

den fria leken samt använder oss av organiserad verksamhet där vi arbetar mer aktivt med 

socialt samspel som tex styrd kompislek. Vi upplever att detta arbete hjälper eleverna att 

utvecklas i deras sociala utveckling. 
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Mål för året 2017/18 

 

Mål Åtgärder Ansvarig 
*Alla elever ska 

känna sig trygga i 

skolan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Raster  

Inringning 9.55 på tiorasten eller egen klassignal. 

Bibehålla rastvärdssystemet samt att de vuxna har 

sammanhängande rastvärdstider. Vi ska ha 

personal från kompisteamet ute de flesta raster. 

Genom rastaktiviteter och nytt materiel öka 

sysselsättningen. 

 

* Matsal 

Ha ett väl fungerande kösystem och insläpp till 

matsal.  

Arbeta för mer utspridda mattider mellan 

klasserna för att skapa matro.  

Ha en fungerande bordsplacering. 

Införa ”öra” för att få ner ljudvolymen. 

Arbeta för att ha bra personaltäthet. 

 

* Omklädningsrum 

Det ska finnas personal vid ombyte. 

 

*Kompisteamet 

Kompisteamet har regelbundna samtal med elever 

från varje klass. 

Genomföra rastenkät. 

Bedriva förebyggande samtal vid behov. 

Personal från teamet ska finnas med på raster. 

En person ska finnas med i EHT. 

Kompetensutveckling till vt 18. 

 

* Samverkan mellan skolans olika 

elevstödjande grupper 
Kompisteamet medverkar varannan vecka vid 

elevhälsoteamets möten. 

 

*Samverkan 
Ha samverkan på skolan genom skridskodag, 

friidrottsdag, skoljoggen, FN dagen, Lucia och 

avslutningar.  

 

*Trivselreglerna 

Vi ska kontinuerligt gå igenom trivselreglerna vid 

varje terminsstart. 

 

*Övrig tid 

Arbetar vi aktivt med det sociala klimatet i våra 

grupper. Under hela vistelsen på fritidshemmet 

tränar vi socialt samspel på olika sätt, i den fria 

leken samt vid organiserade aktiviteter. 

All personal 

Kompisteamet 

 

 

 

 

 

 

 

Ledningsgrupp 

All personal  

Berörd klasslärare 

 

 

 

All personal  

Berörd klasslärare och 

idrottslärare 

 

Kompisteamet 

Berörd klasslärare 

 

 

 

 

 

Rektor 

Kompisteamet 

 

 

 

 

All personal  

Berörd klasslärare 

 

 

All personal  

Berörd klasslärare 

 

 

All personal 
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Rutiner för akuta situationer 
 

 

Diskriminering, trakassering eller kränkning 
 

Arbetsgång: 

1. Direkt tillsägelse av vuxen. 

 

2. Samtal med vuxen 

 

3. Allvarliga individuella samtal av kompisteamet 

   a. med utsatt part 

   b. med kränkande part 

   c. om möjligt sammanför a och b och hjälpa dem att lösa konflikten 

   d informera berörda vårdnadshavare samma dag 

   e. uppföljningssamtal . 

 

4. Elevhälsoteamet och kompisteamet träffas en gång per termin, vid behov oftare. 

Dokumentation ska göras vis varje fall och följas upp en eller flera gånger beroende på 

ärende. 

 
 

Utredning 
 

Vid misstanke om att en elev eller vuxen utsätts för diskriminering, trakassering eller 

kränkning ska teamet mot kränkande behandling kontaktas, dvs Rektor eller kompisteamet. 

En kränkningsrapport ska skrivas och lämnas in till rektor. 

Rektor:  Viola Molander  013-207744  Viola.molander@linkoping.se  

Rektor har ansvar att redovisa händelser till skolområdeschef. 

Kompisteamet: Bo Allert, Rigmor Moberg, Håkan Odin och Maria Jansson 

 

Handlingsplanen mot diskriminering och kränkande behandling stödjer sig på olika 

lagar/dokument som beskrivs nedan. Häfte med utdrag från dessa dokument som handlar om 

diskriminering och kränkande behandling finns hos rektor. 

 

Skollagen (2011) 

LGR (2011) 

Diskrimineringslagstiftning (2009) 
Arbetsmiljölagen 
Socialtjänstlagen 
Brottsbalken 
FN:s  

 
 

mailto:Viola.molander@linkoping.se
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Linköpings kommunala skolor 

Fredriksbergsskolan 

 

TRIVSELREGLER 

Följande trivselregler har vi på skolan kommit överens om genom elevråd och vid personalkonferens: 

 Skolan är min arbetsplats och allt där är jag rädd om. 

 Jag är trevlig och använder ett vänligt språk mot alla. 

 Jag löser konflikter genom samtal. 

 Jag håller mig inom skolans område under skoltid. 

 Jag kommer i tid till lektionerna. 

 Jag har ett vårdat bordskick i skolrestaurangen. 

 Jag är utomhus på rasterna och lägger tillbaka rastmaterial på sin rätta plats. 

 Snöbollar kastar jag bara mot planken. 

 Om jag känner att jag klarar att klättra i träd, får jag bara som mest klättra så högt som en 
vuxen man. Detta gäller inte dungens träd, där är det för farligt att klättra. På vintern klättrar 
vi inte i några träd. 

 Jag äter inte godis i skolan. 

 Om jag cyklar till skolan ställer jag cykeln vid cykelstället. Jag är bara vid cykelställen på väg 
till eller från skolan. 

 Jag åker inte skateboard, inlines, sparkcyklar eller liknande på skolgården.  

 Undvik att ta med värdesaker till skolan. 

 Om mobiltelefon medtages förvaras den avslagen under hela skoldagen, om inte vuxen på 
skolan medger annat. 

 Jag vet att personal på skolan kan beslagta saker som kan störa eller skada andra. 
 

1. Om jag bryter mot ovanstående regler samtalar min lärare med mig. 
2. Om jag bryter mot reglerna flera gånger kopplas skolledningen in och mina föräldrar 

kontaktas. 
3. Nästa steg blir att mina föräldrar kallas till skolan för samtal. 
 

Reglerna gäller under skolans öppettider: måndag till fredag 06.00-18.00 

Oktober 2017 

 Jag/vi som vårdnadshavare har, tillsammans med mitt barn, tagit del av 

Fredriksbergsskolans trivselregler. 
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Vårdnadshavares 

underskrift:__________________________________________________ 

(Talongen lämnas tillbaka till klassläraren.) 


