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Brunnbyskolans värdegrund 

 

Alla barn skall kunna känna sig trygga i skolan och på fritidshemmet. Diskriminering och kränkade 

behandling hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle med verksamheter som genomsyras av 

uppfatttningen om människors lika värde.  

Alla elever och vuxna, har rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Varje form av kränkade 

behandling mellan människor är i strid mot de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på.  

 

● Vi arbetar för att elever och personal ska känna sig trygga 

● Vi arbetar för att alla på skolan ska vara inkluderade i skolans verksamhet, känna delaktighet 

och tillhörighet. 

● Vi arbetar så att alla respekterar och tolerar varandra. 

● Vi arbetar för att alla ska känna ansvar för skolmiljön.  

● Vi arbetar för att alla ska lära sig att ta ansvar för det egna arbetet, sina egna handlingar och 

dess konsekvenser.  

● Vi arbetar för att eleverna ska få en god självkänsla. 

 

 

Personalen på Brunnbyskolan har nolltolerans mot all kränkade behandling i form av diskriminering, 

trakasserier, mobbning, rasism, främlingsfientlighet, homofobi eller sexism. Med nolltolerans så menar 

vi att all personal som arbetar på skolan ingriper om detta skulle förekomma. Alla elever är allas 

ansvar.  

Brunnbyskolans personal och ledning tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och 

annan kränkade behandling såsom mobbning, rasism, främlingsfientlighet, homofobi och sexism.  

 

 



 

 

Rak-gruppen  

Skolan har ett trygghetsteam som kallas för RAK-gruppen.  

(R) – Respekt (A)- Ansvar (K)- Kommunikation, Kamratskap 

Gruppen träffas regelbunder och när någon akut situation uppstår.  

RAK-gruppen består av:  

Seth Lind, fritidspedagog 

Karin Bolling-Kindahl, 1-3 lärare 

Roger Stenbäck, 4-6 lärare 

Annika Helmfrid, specialpedagog 

Annika Grevnerts, resurs 1-3 

Jessica Möller, kurator 

 

Resursgrupp 

Grupp som har övergripande syn på fördelning av resurser, för att säkerställa att alla elever får det 

stöd de har rätt till. Träffas varannan vecka. 

Annika Helmfrid, SENCO 

Sara Allard, förstelärare 

Boel Jarle, spec 

 

 

Elevhälsoteamet 

Skolans eget elevhälsoteam träffas torsdagar udda veckor. Teamet består av: 

Annika Helmfrid, specialpedagog 

Boel Jarle, speciallärare 

Pernilla Åström, skolsköterska 

Jessica Möller, kurator 

Pernilla Birgersson, logoped 

Carolina Kastegård, rektor 

 

Kamratstödjare 



Varje klass utser två kamratstödjare. Kamratstödjarna leds av Seth Lindh och Annika Grevnerts. 

Grupperna träffas regelbundet för att informera varandra och vuxna kamratstödjare om vad som har 

hänt senaste tiden och hur stämningen varit i skolan ur ett elevperspektiv.  

Rastvärdar 

Vid varje rast finns personal på skolgården som rastvärdar. Rastvärdarna bär gula signalväst med 

texten: RASTVÄRD 

Matvärd 

Personal finns i matsalen vid varje matlag.  

Elevrådet 

Elevrådet träffas varje månad för att bl.a. diskutera trivsel och förebyggande trivselåtgärder. I 

november genomförs ett matråd där situationen i skolresturangen blir belyst ur ett 

trygghetsperspektiv.  

 

 

Diskriminering  

 

Likabehandlingsplanen syftar till att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. 

Trakasserier 

Ett handlade 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, sexuelle läggning eller funktionshinder.  

Sexuella trakasserier 

Ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha ett 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna.  

Kränkande behandling 

Ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller elevs 

värdighet.  

Mobbning 

Mobbing förekommer när en elev upprepande 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 tillföra en annan person skada eller obehag. Negativa handlingar 

kan utföras genom fysisk kontakt, verbalt eller på annat sätta genom ryktesspridning, grimaser, gester 

eller uteslutning.  

Diskriminering 



När skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever på grund av någon av 

diskrimineringsgrunderna.  

Diskrimineringsgrunder 

Kön: att någon är kvinna eller man. Även intersexuella, intergender eller transsexuella (dvs. den som 

avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.) 

Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte definierar sig som kvinna eller man eller 

genom sin klädsel eller på att annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 

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

Religion eller annan trosuppfattning 

Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons 

funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom som fanns vid födelsen, har uppstått 

därefter eller kan förväntas uppstå.  

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

Ålder: ålder ska inte vara en faktor i bemötandet. 

 

 

 

Rutiner för kartläggning 

 

Attitydundersökning 

Utbildningskontoret genomför en attitydundersökning som vänder sig till eleverna i kommunens 

samtliga skolor från årskurs 2 till 6. Undersökningen genomförs under senare delen av höstterminen och 

redovisas i början av vårterminen 2015.  

Trivselenkät 

Skolans pedagoger i kamratstödjarorganisationen genomför varje termin en trivselenkät. I samband 

med trivselenkäten så kommer en enkät angående nätmobbning att delas ut till elever i årskurs 3-6.  

Enkäterna sammanställs på klass- och skolnivå samt återkopplas på klassråd, till arbetslag och till 

föräldrar i samrådsgruppen. I enkäten kan eleven markera platser på skolan som de anser är otrygg att 

vistas på s.k ”otrygga zoner”.   

Föräldraråd 

Rektor och tre personalrepresentanter träffar föräldrarepresentanter från klasserna vid två tillfällen 

under läsåret. Det aktuella läget i klasserna och på skolan är en återkommande punkt på dagordningen. 

Matråd 

I november så genomförs en genomlysning av situationen i skolresturangen. Klasserna gör en 

utvärdering av vad som är bra och vad som kan bli bättre. Frågor om tillsyn, ordning och trivsel 



besvaras. Rektorn ansvarar för sammanställning som återkopplas till klasser, arbetslag och 

samrådsgrupp.  

Kamratstödjarna   

Ansvariga pedagoger träffar klassernas kamratstödjare vid flera tillfällen under terminerna för att 

stämma av läget i klasserna.  

RAK-gruppen 

RAK-gruppen (skolans trygghetsteam) träffas en gång i månaden för att stämma av pågående insatser. 

  

 

 

Utöver ovanstående har alla på skolan, personal och elever samt föräldrar ett ansvar att informera 

fritidspersonal eller klasslärare om någon har trakasserats eller mobbats.   

 

Skattning i personalgrupp 

Självskattning kring frågor rörande de sju diskrimineringsgrunderna.  

Fokusgrupper 

Fokusgrupper använder vi oss av bland personal, elever och eventuellt vårdnadshavare om ngn av våra 

skattningar tyder på att vi ligger lågt (om vi har utvecklingsområde kan fokusintervjuer vara ett sätt att 

ta reda på mer). 

 

 

 

 

 

 

Förebyggande arbete 

 

 

● Skolans förskoleklasser delas vid behov i nya grupper inför skolstarten. Det ger oss möjlighet 

att skapa fungerande grupper när vi har lärt känna våra sexåringar under tiden i 

förskoleklassen.  

 

● Skolans fritidshem arbetar efter en, för avdelningarna, gemensam arbetsplan. Den beskriver 

hur vi arbetar efter de uppdrag som beskrivs i läroplanens första och andra kapitel.  

 



● RAK-gruppen inleder sitt arbete snarast dock senast inom 24 timmar efter det att en anmälan 

om mobbning inkommit.   

 

● Vi har aktivitets-, frilufts- och temadagar över klass-och åldersgränserna. Vi gör det medvetet 

för att eleverna ska lära känna och bli trygga med elever från andra klasser och årskurser.  

 

● Vi upprättar årligen trivselregler på skolan. Reglerna beslutas av rektor efter det att 

synpunkter inhämtats på klass- och elevråd, personalmöte samt samråd (föräldraråd). Klasserna 

och fritidsavdelningarna formulerar sina egna, mer preciserade, regler utifrån de som gäller för 

hela skolan.  

 

● Vår organisation i trygghetsarbetet är systematiskt. Det innebär att det är regelbundet 

återkommande och planerat i en agenda.(Kvalitetsagendan) RAK- gruppen och 

kamratstödjargruppen träffas t.ex. varje månad.  

 

● Samarbetet mellan personal i skolan och fritids. Det handlar bl.a. om samutnyttjande av 

lokaler och att fritidspersonalen tjänstgör i skolverksamheten. Vi fokuserar på elevens hela 

dag.  

 

● Vi har gemensamma regler för användandet av skolans datorer och iPads.  

 

● Vid övergången från årskurs 3 till årskurs 4 är elevhälsoteamet en aktiv part i arbetet med 

gruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation av planen 

 

Likabehandlingsplanen revideras och ny åtgärdsplan upprättas vid varje läsårsstart av personal, elevråd 

och skolråd eller motsvarighet. 

 



Information om planen ges på föräldramöten samt på skolans hemsida. Klasserna diskuterar 

likabehandlingsplanen under höstterminen. Utvärdering av planen och en analys av genomförda 

åtgärder görs i maj månad.  

 

 

Rutiner vid kränkning 

 

Rutin vid kränkande behandling  – elev till elev 

 

Kränkningar och/eller mobbning 

● Berörd personal, d.v.s den som ser, hör, eller får kännedom om en händelse anmäler skyndsamt 

till rektor muntligt och genom att fylla i en blankett ”Kränknings- rapport”. 

 

● Klasslärare/ansvarig fritidspersonal informeras, vid behov görs en anmälan till RAK-gruppen. 

 

● Dokumentation och kartläggning genomförs av rektor utsedd personal. 

 

● Vårdnadshavare till berörda informeras av den som upprättat kränknings-rapporten.  

 

● Både den som utsatts och den utsatte erbjuds stöd. 

 

● RAK-gruppen genomför: Strukturerade, enskilda samtal med de inblandade, stödsamtal med 

den kränkta, uppföljande samtal med den/de som kränkt, för att kontrollera att kränkningarna 

upphört. Vårdnadshavare kontaktas. 

 

● Uppföljning sker inom en vecka, uppföljningssamtal pågår under längre eller kortare tid. Om 

kränkningen/mobbningen upphör avslutas ärendet. 

 

● Om inte mobbningen upphör kallas vårdnadshavarna till möte på skolan.  

 

 

Upphör inte kränkningarna kan följande åtgärder vidtas: 

 

● Samtal mellan barn/förälder, personal och rektor. 

 

● Skriftlig varning från rektorn där eleven och vårdnadshavare informeras om att nästa steg blir 

tillfällig omplacering på den egna eller annan skolan. 

 

● Polisanmälan 

 

Rutin för händelse av kränkning - personal 

 

● Så snart någon, all personal som är verksamma inom skolans område, elev eller 

vårdnadshavare, får kännedom om att personal kränker elev ska detta omedelbart meddelas till 

rektor.  



 

● Så snart rektor fått kännedom om att personal kränkt elev eller att kränkningen inträffat skall 

rektor utreda uppgifterna och vidta nödvändiga åtgärder.  

 

● Vårdnadshavarna underrättas.  

 

● Rektor diarieför handlingar och informerar områdeschefen.  

 

Rutin för handläggning av anmälan 

 

● Rektor anmäler skyndsamt till skolområdeschef. 

 

● Bedöms kränkningen som allvarlig tas kontakt för samråd/anmälan till sociala myndigheter. 

 

 

● Är kränkningen att betrakta som brottslig handling, ska arbetsledaren polisanmäla.  

 

 

● Den utsatta/Den som utsatts erbjuds medicinsk och/eller psykologisk hjälp, eventuellt 

upprättas åtgärdsprogram.  

 

 

● Barn- och ungdomsnämnden informeras fortlöpande.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Åtrgärdsplan 2017-2018 

 

Mål   Aktivitet   När   Ansvarig   Uppföljning  
 

Ökad medvetenhet 

kring barns 

internetvanor.   

Uppföljning av förra 

årets utbildning för 

elever kring nätetik av 

organisationen ”säkra 

varje unge”. 

Oktober 2017  ?   

Utveckla vår plan mot 

diskriminering och 

kränkande behandling 

 Ta fram underlag för 

skattning av skolans 

nuläge rörande 

diskrimineringsgrunder 

Läsåret 17-18  Rektor, EHT  Utvärdering 

maj 2018 

Trygga elever  Strukturerat 

rastvaktsschema 

Aug 17  Carina S, 

rektor 

 

Matro, trygghet  Bestämda platser i 

matsalen för de yngre 

eleverna. Fem tysta 

minuter för att ge 

matro. Insläppning sker 

av lärare, lärare närvar 

tills alla elever sitter 

ned, lämnar sedan över 

till matvakten.  

  Lärare   

Trygga elever  Schema för fotbollsplan 

och basketplan. 

  Göran   

Öka all personals 

kännedom kring 

EHT-arbete. 

Studiedag  Aug 17  EHT   

Öka kunskap kring 

HBTQ-frågor som en 

del av vår plan mot 

diskriminering. 

Föreläsning  Aug 17  Extern 

föreläsare, 

EHT 

 

         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bilagor 

 

 

REGLER FÖR TRIVSEL OCH ORDNING 
 

Läsåret 2017/2018 
Reglernas syfte är att försöka skapa en miljö där elever och personal känner sig trygga, 
både psykiskt och fysiskt, en miljö där respekt för både människor och omgivning råder. 
All personal på skolan ingriper om vi ser att någon bryter mot våra gemensamma regler. 
Det är det vi kallar för nolltolernas. 

Reglerna är formulerade i samråd med elever och personal. 

Trivselregler 
● Vi hälsar på varandra första gången vi ses på dagen. 
● Vi sitter stilla och lyssnar på varandra vid samlingar. 
● Vi säger inte sårande saker till varandra. 
● Vi använder inte svordomar eller könsord. 
● Vi utsätter inte någon för våld. 
● Vi hjälps åt att se till att ingen är ensam. 

 

Ordningsregler 
● Under skoltid lämnar vi cyklar och hoverboard i cykelstället. 
● Vi lämnar inte skolområdet under skoldagen. 
● Vi kommer i tid till lektionerna. 
● Hjälm är obligatorisk vid inlines, - rullskridsko, - skate - och   

kickboardåkning samt på iskanan på kullen och självklart vid cykling. 
● Snöbollkastning är förbjuden.  
● Mobiltelefon används utanför skoltid. De samlas in vid första lektionen och återlämnas vid skoldagens 

slut. 
● Läxor, idrottskläder, böcker m.m. skall vara med till rätt dag. 
● Bollar används utomhus eller i gymnastiken. 
● Alla kläder skall hängas upp i gemensamma utrymmen såsom kapprum, omklädningsrum, så att 

golvytorna är lätta att komma åt för städning. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regler för hantering av iPads 

iPads i skolan 

 

Reglerna kring användning och hantering av iPads har skapats i samråd med elever och personal på 

Brunnbyskolan.  

 

● Det är inte tillåtet att skicka sms eller använda videosamtal  

● Eleverna ska följa lärarens instruktioner kring vilka appar som ska användas vid lektionen 

● Tangentbordet ska användas efter lärarens instruktioner, man får inte trycka på någon annans 

tangentbord 

● Ingen byter bakgrundsbild på iPaden  

● Kameran får enbart användas om det ingår i skolarbetet 

● iPaden ska sättas tillbaka på sin plats och laddaren ska sitta i  

● Man raderar inget på iPaden som någon annan har gjort 

 

 

iPaden är till för skolarbete, missbrukas detta eller att man avviker från lärarens instruktioner har 

läraren rätt att beslagta iPaden.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trivselenkät Vt 2017 
Namn (valfritt):____________________ 

Jag är:                 tjej                      kille 

Jag går i klass:       1A   1-2A 2-3A 3A 

Ringa in det svar som passar in på dig! 

1. Hur trivs du i din klass? 
Mycket bra                      Bra                      Dåligt 
 

2. Har du någon att vara tillsammans med på rasterna? 
Många            Några             En                  Ingen 
 

3. Får du dumma kommentarer eller elakt skratt när du säger något i klassen? 
Aldrig                   Någon gång                    Ofta 
 

4. Blir du kallad könsord eller andra nedsättande namn i skolan? 
Aldrig                   Någon gång                    Ofta 
 

5. Brukar någon reta dig i skolan? 
Aldrig                   Någon gång                    Ofta 
 

6. Brukar någon slå dig i skolan? 
Aldrig                   Någon gång                    Ofta 
 

7. Känner du dig utfrusen av kompisarna? 
Aldrig            Någon gång        Ofta            Alltid 
Sätt ett X framför den/ de platser på skolan som du känner dig otrygg eller där du vet att det ofta 

sker mobbning/bråk. 



 
o Omklädningsrummet  
o Gymnastiksalen 
o Klassrummet 
o Slöjdsalen 
o Musiken 
o Kapprummet 
o Matsalen 
o Skolgården 
o Bandyplanen 
o Bakom kullen 
o På väg till/från skolan 

Trivselenkät Vt 2017 
Namn (valfritt):____________________ 

Jag är:                 tjej                      kille 

Jag går i årskurs:        4 5 6 

Ringa in det svar som passar in på dig! 

8. Hur trivs du i din klass? 
Mycket bra                      Bra                      Dåligt 
 

9. Har du någon att vara tillsammans med på rasterna? 
Många            Några             En                  Ingen 
 

10. Får du dumma kommentarer eller elakt skratt när du säger något i klassen? 
Aldrig                   Någon gång                    Ofta 
 

11. Blir du kallad könsord eller andra nedsättande namn i skolan? 
Aldrig                   Någon gång                    Ofta 
 

12. Brukar någon reta dig i skolan? 
Aldrig                   Någon gång                    Ofta 
 

13. Brukar någon slå dig i skolan? 
Aldrig                   Någon gång                    Ofta 
 

14. Känner du dig utfrusen av kompisarna? 
Aldrig            Någon gång        Ofta            Alltid 



Sätt ett X framför den/ de platser på skolan som du känner dig otrygg eller där du vet att det ofta 
sker mobbning/bråk. 

Skriv gärna en kommentar nedanför så vi lättare förstår vad du menar. 
o Omklädningsrummet  
o Gymnastiksalen 
o Klassrummet 
o Slöjdsalen 
o Musiken 
o Kapprummet 
o Matsalen 
o Skolgården 
o Fotbollsplanen 
o Bandyplanen 
o Bakom kullen 
o Språkval/Hemkunskap 
o På väg till/från skolan 
o Annat (Skriv var) 

Vi vuxna ser och hör inte allt som händer. Därför behöver vi din hjälp för att få reda på om 
någon far illa, känner sig mobbad eller blir utsatt i skolan.  

Skriv det som du tycker vi bör veta här nedanför:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nätenkät för Brunnbyskolan 

 

Ålder: _________  Klass________    Flicka ☐  Pojke ☐ 

 

1)Brukar du vara ute på internet?     Ja ☐   Nej ☐ 

 

2)Använder du dig av sociala medier? Och i så fall vilka?  

 ☐Facebook   ☐Instagram     ☐Snapchat 

  ☐Kik          ☐ Ask       ☐ Twitter   

 

Andra sociala medier ☐ 

Vilka?  

 



 

 

3)Har du själv blivit utsatt för nedsättande kommentarer på nätet?     Ja  ☐ 

Nej☐ 

 

4)Har du skrivit nedsättande kommentarer om/till någon på nätet?     Ja ☐ 

Nej ☐ 

5)Hur du tror att den som mobbar känner sig när hen mobbar någon på nätet? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________ 

 

6)Hur du tror att den som blir mobbad känner sig när hen blir mobbad över nätet? 

__________________________________________________________________________

__________________________ 

7)Hur vill du att vuxna ska göra för att hjälpa till vid nätmobbning? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________ 

 

8)Skulle du vilja prata mer om nätmobbning och vad man har för 

skyldigheter/rättigheter på nätet?  Ja ☐  Nej ☐ 

 

 

 

Namn (Frivilligt):____________________________________ 

 

 

 



 

 


