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Rektor Emma Broga rd 

emma.brogard@savsjo.se 

Telefon: 0382-156 11 

Rutiner fo r utredning och 
a tga rder vid diskriminering/
kra nkande behandling 

 

Signaler 
från eleven 

Signaler 
från  
personal 

Signaler 
från  
kamraterna 

Signaler från  
vårdnadsha-
vare 

Egna  
iakttagelser 

Personalen som 
får informationen 
bedömer hur 
ärendet ska  
behandlas.  

Personalen som tagit 
emot informationen kan 
själv, tillsammans med 
eleverna komma tillrätta 
med det som hänt. 

Ärendet 
anmäls till 
Trygghets
-gruppen. 

Trygghetsgruppen 
samlar information 

Rektor rapporterar till 
huvudman. 

1. Utsatt 
elev 

2. Kamrater 

3. Personal 

4. Förövare 

Trygghets-
gruppen  

kartlägger,  
utreder,  

åtgärdar och 
gör uppföljning. 

Vårdnadshavare 

Trygghets-
gruppen  
avslutar  
ärendet. 

Händelse/
kränkningsanmälan 
lämnas till rektor. 
Information till 
vårdnadshavare 
om händelse. 



Va r Vision  

Vår skola ska vara: 

• trygg för såväl elever som 
personal 

• trivsam att vistas i 

• omväxlande, stimulerande och 
utmanande 

• en arena där man utvecklas 
positivt både kunskapsmässigt 
och socialt 

 
 

• Tema/turneringar i tvärgrupper 
genomförs regelbundet där 
eleverna är med i planering och 
genomförande.  

• Samtal och diskussioner i klasserna 
där eleverna får möjlighet att 
fundera över och komma med 
förslag på hur vi kan förbättra 
verksamheten.  

• Klassråd och elevråd arbetar med 
frågor kring trygghet och trivsel vid 
varje tillfälle. 

Trygghetsgruppen 

På Vrigstad skola finns en 
Trygghetsgrupp som jobbar speciellt 
med elevernas trygghet.  

Gruppen består av följande personer 
som har särskilt ansvar för olika klasser:  

• Malin Alvén, F klass 

• Bodil Lundberg, klass 1 

• Lisbeth Richardsson, klass 2 

• Frida Lindahl, klass 3 

• Ingvor Arvidsson, klass 4 

• Johanna Axelsson, klass 5 

• Boris Nordholm, klass 6 

• Josefin Blomander, kurator 

• Emma Brogård,  rektor 
 

 

 

Fra mjande och fo rebyggande 
insatser 

• Värderings- och samarbetsövningar 
med eleverna för att stärka 
värdegrundsarbetet. I samband med 
övningarna förs samtal där man 
reflekterar och utforskar vad som 
kommit fram.  

• Vi ger möjlighet för eleverna att 
kontinuerligt diskutera normer, 
attityder och hur goda relationer kan 
vårdas.  

• All personal har ett positivt 
förhållningssätt gentemot eleverna.  

• Personalen ges tid att diskutera egna 
normer och attityder samt sådant 
som genomsyrar den pedagogiska 
verksamheten. 

• Vi anmäler till rektor och 
trygghetsgruppen så fort vi får 
vetskap om kränkande behandling.  

• Social dokumentation används som 
ett underlag vid utvecklingssamtalen.  

• Vi har ett fungerande rastvaktsystem 
som bl.a. bygger på kartläggningen av 
de otrygga platserna.  

• Fadderverksamhet som innebär att F 
och 1 har faddrar i år 5 och 6.  

• Organiserad rastverksamhet planeras 
gemensamt av elever i klass 6 och 
personal. 

 

  

Va r trygghetsplan 

En kartläggning, bl.a. i form av personliga 
intervjuer, ligger till grund för planen. 

Kartläggningen visar att de allra flesta 
elever trivs bra på skolan men att det 
ibland förekommer kränkande behandling  
eleverna emellan. För att komma till rätta 
med detta jobbar vi med främjande och 
förebyggande insatser. 


