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Vad är det här för en plan?

Planen innehåller…

… tankar och 

beskrivningar på hur 

Bergsviksskolan/Jävre 

skola ska förebygga 

och arbeta mot 

diskriminering, 

kränkningar och 

mobbning.



Vem har skrivit den?

Alla elever, föräldrar, lärare och 
övrig personal har fått och får vara 
delaktiga i planen med egna åsikter 
och förslag genom…

• klassråd,

• elevråd, 

• samråd,

• trygghetsteamet, 

• enkätundersökningar.



För vem är den skriven?

Planen är skriven för…

… eleverna som ska få känna sig 

trygga och delaktiga i 

gemenskapen på vår skola.

… personalen som ska följa planen 

som stöd i det dagliga arbetet i 

skolan.

… föräldrarna som ska kunna se, 

följa och vara delaktiga i arbetet 

mot diskriminering och kränkande 

behandling.



Hur ska den användas?

Planen som finns på skolans 

hemsida ska visas och 

diskuteras i klasserna.

Lärare och elever planerar 

och utför aktiviteterna i 

planen tillsammans.

Aktiviteterna utvärderas 

sedan för att se om det blev 

som man hoppats eller om 

man behöver förändra 

något till nästa gång.



Vad betyder rubrikerna

i planen?

Dessa rubriker finns i planen:

… Främjande insatser

… Kartläggning

… Förebyggande åtgärder

… När något akut händer



Främjande insatser

Främjande insatser är sådant man gör för att lyfta 

sådant som redan fungerar bra, t ex…

… prova-på-dag, marknadsdag, 

kompisdag/Julle Valle-dagen, 6:ans dag

må-bra-dag, tjej- och killsnack…

… och elevrådets dag.



Förebyggande åtgärder

Skolan arbetar med att förebygga kränkningar 

och mobbning genom…

…information kring nätanvändandet 

för åk 4 – 6,

… aktivitetsråd som ”kingråd” och 

”bandyråd”.

… det dagliga arbetet med 

värdegrundsfrågor i klassrummet 

och i olika grupper…

… och faddergrupper.



Kartläggning

Vart annat år görs en undersökning, 2019 senast, 

om hur eleverna på vår skola mår och trivs, vad 

som fungerar bra och vad som fungerar mindre 

bra.

Frågor till undersökningen bestäms 

av elevråden och personalen.

Trygghetsteamet sammanställer 

svaren på undersökningen.

Svaren visar hur arbetet med planen har 

fungerat och vad som är viktigt att ta med 

i nästa plan, för nästa läsår.



När något akut händer
En elev som känner sig kränkt eller utfryst och vänder 
sig till trygghetsteamet (via brev i lådan, telefon, 
mail)…

…får prata med någon i trygghetsteamet,

…trygghetsteamet pratar sedan med den 

eller de som kränkt eller fryst ut eleven och 

bestämmer tillsammans hur man ska gå 

vidare. Föräldrarna kontaktas.

…efter en tid träffar teamet var och en igen för att 

kolla upp hur det har gått. Det är den kränkta eleven som 

avgör när och om allt känns bra. Ny tid för uppföljning bestäms.

…om kränkningarna och utfrysningen ändå fortsätter  kallas 

elever och föräldrar till ett möte med lärare, rektor och 

skolkurator.  Kränkningarna anmäls till kommunen.    



Hur vet man om planen fungerar?

Om alla aktiviteter är 

genomförda och alla elever mår 

bra på skolan så har planen 

fungerat.

Men även om mycket oftast är 

bra, så kan det alltid bli bättre…

…och vilket arbete är väl 

viktigare än att alla ska få 

känna sig trygga och må bra 

på vår skola?

- Inget!



När och hur skrivs en ny plan?

Efter att undersökningarna i klasserna 

är sammanställda av trygghetsteamet 

och…

…arbetet med planen har 

utvärderats av personalen och 

elevråden…

…skrivs den nya planen av 

trygghetsteamet och rektorn 

under höstterminen…

…och den ska gälla under 

ett år, från 1 januari till 31 

december.



Bergsviksskolans trygghetsteam 
2019-2020

Anna-Lena 

Lindström

Lärare klass 4A

Stefan 

Lindberg

Slöjdlärare

Susanne 

Bergman

Fritidspedagog

Eva 

Norberg

Lärare klass 5C

Ing-Marie 

Hellström

Lärare klass 5A

Linda 

Lindgren

Lärare klass 3B



Jävre skolas trygghetsteam
2019-2020

Anna-Karin Wallsten

Förskoleklasslärare

Nina Bergström

Lärare i 4-6an



- Var rädd om dig själv och andra!

- Behandla andra som du själv vill 

bli bemött!

- Delta aktivt i arbetet mot 

diskriminering och kränkande 

behandling.

- Vänd dig till din lärare eller annan 

vuxen när det blir problem.

- Vänd dig till trygghetsteamet när 

problemen blir svåra att lösa.


