
 

 

Verksamheter som omfattas av planen:  
Förskoleklass, grundskola 1—6, fritidshem. 

Vallsjöskolans  

plan mot diskriminering och 

kränkande behandling 

 
Läsår: 2019 - 2020 

Rutiner för att utreda och åtgärda 

när elev kränks av andra elever  

Signaler från kamraterna 

Signaler från personal 

Signaler från vårdnads-

havare 

Egna iakttagelser 

Signaler från eleven 

Personalen som får information-

en bedömer hur ärendet ska 

behandlas. 

Personalen som tagit emot 

informationen kan själv, 

tillsammans med eleverna 

komma tillrätta med det som 

hänt. 

Händelseblankett lämnas till 

rektor. Information ges till 

vårdnadshavare. 

Rektor rapporterar till 

huvudman. 

Om kränkningarna fortsät-

ter anmäls ärendet till  

rektor och skolkurator 

Trygghetsgruppen samlar in-

formation. 

Tidigare dokumentation, överlämning från  

den som fått signaler om att en elev är utsatt 

Samtal med utsatt 

elev 

Samtal med personal och kam-

rater. 

Samtal med den eleven /

eleverna som utsätter. 

Trygghetsgruppen kartlägger, 

utreder, åtgärdar och följer upp 

ärendet. 

Trygghetsgruppen avslutar 

ärendet. 

Vårdnadshavare och berörd 

personal informeras. 

Rektor och skolkurator avgör 

om ärendet ska vidare till 

trygghetsgruppen 

Ansvarig lärare informerar 

vårdnadshavare att ärendet 

lämnats till trygghetsgruppen. 

trygghet - ansvar - glädje 

VALLSJÖSKOLAN  

Sävsjö kommun 

Västra Parkgatan 3 

SE-576 80 Sävsjö 

 Rektor: Gunilla Rosenquist 

Telefon: 0382—152 91 

E-post: gunilla.rosenqvist.se 



 

 

Trygghetsgrupp  
Skolan har utsett en grupp, trygghetsgrupp, bland per-
sonalen som man kan vända sig till om man själv kän-
ner sig utsatt eller då mobbning förekommer. 

 

Vallsjöskolans trygghetsgrupp består av: 

• Bettan Gunler, lågstadiet 

• Frida Björkman, lågstadiet  

• Malena Hjalmarsson, lågstadiet 

• Elin Fors, mellanstadiet 

• Elisabeth Brogård, fritidshem 

• Daniel Hammar-Komarica, fritidshem 

• Anna Färg, skolkurator 

• Gunilla Rosenquist, rektor 

 

Eleverna på skolan har möjlighet att vända sig till den 
personal som de har förtroende för, även om den per-
sonen inte tillhör gruppen. 

 

 

 

 

 

Hela Vallsjöskolans plan mot diskriminering och krän-
kande behandling finns att läsa på Vklass . 

Främjande och förbyggande insatser/
mål: 
• Den årliga planen ska vara ett levande dokument i 

vårt dagliga arbete. 

• Alla elever utvecklas utifrån sina förutsättningar och 
förmågor. Elever och personal respekterar varandra 
oavsett funktionsnedsättning och ålder. 

• Elever och personal respekterar varandra oavsett 
kön, könsidentitet eller könsuttryck eller sexuell 
läggning 

• Elever och personal respekterar varandra oavsett 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning. 

• Ingen form av kränkande behandling skall före-
komma på Vallsjöskolan. Vi har ett klimat på skolan 
där olikheter ses som en tillgång. 

 
 
 
 
 

 

 
Personal som elever och föräldrar 
kan vända sig till:  
Om du som förälder misstänker att ditt eller andras 
barn är utsatt för kränkningar eller mobbning bör du 
ta kontakt med skolan omgående. Tillsammans kan 
vi få till stånd en positiv förändring av ditt eller 
andra barns situation.  

I första hand vänder man sig till ansvarig pedagog/
klasslärare eller skolkurator. Både elever, föräldrar och 
anställda på skolan kan rådfråga skolkurator eller rek-
tor hur de ska gå tillväga i ett ärende. Den information 
som skolan får kommer att användas för att så snabbt 
som möjligt utreda ärendet och vidta åtgärder. 

Rektor informeras alltid då det förekommit kränkande 
behandling.  

Skolkurator och rektor diskuterar tillsammans in-
komna ärenden för att gemensamt komma fram till 
vem som ska utreda och vilka eventuella insatser/
åtgärder som behöver vidtas. Rektor kontaktar även 
elevhälsan vid behov. I samråd med skolkurator tas 
beslut om trygghetsgruppen ska arbeta med elevären-
det. 

 
 

Vår vision  
Inom Vallsjöskolans verksamhet ska ingen form av 
kränkande behandling förekomma. 

• Ingen individ eller grupp utsätts för diskriminering, 
trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande 
behandling. 

• Alla, såväl elever som personal, känner sig trygga 
och respektfullt bemötta. 

• Vallsjöskolans elever trivs och känner samhörighet 
med varandra och skolans personal. 

Nyckelord i Vallsjöskolans värdegrundsarbete är: 
trygghet, ansvar och glädje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Policy 

Inom Vallsjöskolans verksamhet ska det råda nollto-
lerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella tra-
kasserier och kränkande behandling. 

På Vallsjöskolan har all personal ansvar för alla elevers 
trygghet och trivsel. Skolpersonal ska aktivt motarbeta 
de tendenser till kränkande behandling som uppstår 
inom verksamheten så fort som möjligt. Personal som 
upptäcker pågående kränkningar/ trakasserier skall 
genast ingripa i den akuta situationen för att markera 
att skolan inte accepterar beteendet.  

Skolan ansvarar för att utreda kränkningar som sker 
på skolan eller i anslutning till skolan. Kränkningar 
som sker på sociala medier och som har samband med 
skolans verksamhet utreds av skolan.  


