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1. Riktlinjer för trygghets- och likabehandlingsarbetet utifrån 

läroplanen    

 Alla som arbetar i skolan ska: 

 medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen, 

 i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, 

 aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper, och 

 visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett 

demokratiskt förhållningssätt. 

Pedagogen ska: 

 klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet, 

 öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, 

 uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, 

 tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna 

gruppen, och 

 samarbeta med hemmet i elevernas fostran och för att klargöra skolans normer och 

regler som en grund för arbete och samarbete.  

Gefle Montessoriskolas trygghets- och likabehandlingsplan ska vara ett levande dokument 

och ingå i en ständig pågående process kring arbetet med att skapa trygghet bland elever och 

personal. Vårt trygghets- och likabehandlingsarbete är målinriktat och förebyggande. Alla 

som arbetar inom skolan skall vara väl förtrogna med innehållet och efter bästa förmåga 

arbeta utifrån planen. Skolans rektor Elisabet Enmark är ytterst ansvarig för 

trygghetsplanarbetet. Skolans trygghetsarbete ska genomsyra all verksamhet; skola, fritids och 

fritidsklubb. Detta arbete ska främja alla elevers lika värde och motverka kränkande 

behandling, diskriminering och mobbning. 

Förankring av trygghetsarbetet bland personalen sker genom diskussioner i arbetslagen, på 

personalmöten, lärarkonferenser, fritidsmöten och planeringsdagar. 

Klasslärarna ansvarar för att planen är väl känd av eleverna. Diskussioner kring kränkande 

behandling, konflikter och mobbing sker regelbundet under lektionstid, på klassråd och på 

fritidshemmets samlingar.  

Elevrådet ska ges tillfällen att diskutera planen samt ges möjlighet att lämna förslag till 

förbättringar. 

Förankringen hos föräldrar sker genom information och diskussion på föräldramöten. Detta 

ska genomföras av klasslärarna vid första föräldramötet varje läsår. Då ska också skolans 

ordningsregler gås igenom. 
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Gefle Montessoriskolas föräldraråd ska också vara väl förtrogna med innehållet. Ansvarig för 

detta är rektor. 

Gefle Montessoriskolas trygghetsplan och likabehandlingsplan finns på skolans hemsida. 

(www.geflemontessori.se) 

 

2. Utvärdering av föregående plan 

Under läsåret 11/12 har vi fortsatt att arbeta för ett vårdat språk på vår skola under barnens 

hela skoldag, både i skolan och på fritidshemmet. 

 

Under året har diskussioner skett i klasserna, på fritidshemmet, på Friendsmöten och i elevråd 

om hur skolgårdssituationen upplevs. Var känner man sig trygg? Var kan problem uppstå och 

finns det tillräckligt med vuxna i närheten som kan gripa in? Personalen uppmärksammades 

på var barnen ser att det kan uppstå problem.  

 

Under läsåret 11/12 har elever och lärare regelbundet samtalat i grupper kring olika 

värdegrundsfrågor både i klasserna och på fritidshemmet. Dessa tillfällen innehöll samarbets- 

och samtalsövningar. Vi har i utvärderingar sett att detta arbete uppskattats av elever, 

föräldrar och personal och därför kommer vi läsåret 12/13 fortsätta med 

värdegrundsdiskussioner i klasserna och på fritids och väva in dessa diskussioner på ett 

naturligt sätt i undervisningen. 

 

I den trygghetsmätning alla våra elever genomförde i slutet av läsåret kunde vi se att 100 % 

tycker att de har en kompis i klassen, 98 % tycker att det är roligt i skolan, 96 % tycker att det 

finns vuxna som kan hjälpa till på skolgården, 95 % känner att lärarna bryr sig om klassen och 

att 94 % tycker att fritidspersonalen bryr sig om eleverna. Det vi behöver arbeta vidare med är 

att förbättra tryggheten kring toaletterna eftersom 16 %  upplever att de någon gång kan känna 

sig otrygga i samband med toalettbesök. Vi behöver också samtala mer med eleverna kring 

användandet av internet eftersom 30 % av eleverna känner sig osäkra på vem de skulle prata 

med om de var utsatta för något tråkigt på internet. Vi kan också se att vi måste fortsätta våra 

samtal om regler och förhållningssätt gentemot varandra i spel; t.ex. på bandy- och 

fotbollsplanen och vid ”King-rutan”. Våra yngre elever tycker att det kan vara trångt i 

korridorerna, vilket vi behöver tänka till kring för att förbättra. 

  

Gefle Montessoriskola har under läsåret 11/12 samarbetat med organisationen Friends för att 

få stöd i arbetet med att upprätthålla och utveckla trygghet och kamratskap på skolan. Det 

valdes 12 ”kamratstödjare” från åk 3-6. De fick en utbildningsdag av Friends i september 

2011. Kamratstödjarna och de vuxna representanterna har träffats regelbundet under året. 

Föräldrar bjöds in till en kvällsföreläsning där information och samtal i grupper varvades. Ett 

tiotal föräldrar samt personal från skolan deltog. 

 

http://www./
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Inför läsåret 2012/2013 har skolan bestämt att inte fortsätta samarbetet med Friends eller att 

ha kvar kamratstödjare. Istället kommer vi arbeta vidare med trygghetsarbete i en 

trygghetsgrupp bestående av personal från både skola och fritidshemmet. Vi har valt att sluta 

samarbetet med Friends utifrån diskussioner i personalgruppen och utifrån Skolverkets 

rapport om hur verkningsfulla olika organisationers program är för trygghetsarbetet. 

 

På klassråd och elevråd diskuterades frågor som till exempel studiemiljö/arbetsro, 

matsalssituation, toaletter, skolgård, regler kring spel t.ex. fotboll och bandy och språkbruk. 

Det är viktigt för oss att våra elever är delaktiga i att ta fram regler för vad som ska gälla.  

 

För att alla elever ska känna sig trygga på vår skolgård har vi satt upp en grind för att markera 

att utomstående personer inte ska passera över skolgården. Ledningen har kontaktat 

intilliggande skola och de har informerat sina elever om att de istället ska använda gångbanan 

utanför vår skolgård. 

 

3. Elevernas deltagande i planarbetet 

Eleverna har varit delaktiga i upprättande av planen genom en trygghetsenkät. De svar vi fått 

på den ligger till grund för vårt förebyggande arbete under läsåret. Eleverna har under läsåret 

beskrivit på klassråd och elevråd hur de vill att det ska vara på skolan och fritidshemmet för 

att de ska känna sig trygga. Svaren ligger till grund för vårt trygghetsarbete. Eleverna får 

under klassråd och elevråd aktivt ta del av och påverka likabehandlingsplanen kontinuerligt. 

4. Främjande arbete – mål och insatser 

Utdrag ur läroplanen 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kan man läsa följande:   

Normer och värden 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 

Mål  

Rektors och personalens mål är att varje elev 

 utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 

grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, 

 respekterar andra människors egenvärde, 

 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 

medverkar till att bistå andra människor, 

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen och 

 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 
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Trygghet för oss på Gefle Montessoriskola är: 

  

 att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö i klassrum och på fritidshem som 

kännetecknas av trygghet, trivsel och kamratskap 

 att alla elever ska känna att de vuxna på skolan finns här för dem 

 att alla elever ska uppleva att de blir lyssnade på och bemötta med respekt av både 

barn och vuxna 

 att alla ska förstå att alla är lika mycket värda oavsett kön, ursprung och olikheter 

 att alla ska våga hävda sin åsikt, även om den inte delas av någon annan 

 att alla ska tränas på att ta ansvar och stå för sina åsikter och beslut 

 att alla ska våga vara sig själva till det yttre och inre 

 att alla ska våga lyckas och misslyckas 

 att alla vuxna på skolan har en gemensam värdegrund 

 

På Gefle Montessoriskola jobbar vi förebyggande med dessa insatser: 

 Varje klass/grupp genomför gruppstärkande övningar både i skolan och på fritids för 

att skapa fungerande grupper. Detta är speciellt viktigt i början av varje läsår.  

 I början av varje läsår åker alla klasser på lägerskola med övernattning för att 

tillsammans göra olika aktiviteter och övningar för att stärka trygghet och kamratskap 

elever emellan och mellan elever och pedagoger. 

 Eleverna är i början av varje läsår delaktiga i framtagandet av skolans och 

fritidshemmets trivselregler och ordningsregler. 

 Värdegrund- och trygghetsfrågor diskuteras regelbundet i klasserna och på 

fritidshemmet. 

 Vi lägger i det dagliga arbetet stor vikt vid hur vi är mot varandra och att vi behandlar 

varandra med respekt. Alla pedagoger arbetar med att uppmuntra alla elever till ett 

positivt beteende. Pedagoger markerar tydligt för elever då ett beteende går emot 

detta.  

 På personalmöten diskuteras regelbundet hur vuxnas bemötande och beteende 

påverkar eleverna och grupperna. 

 För att ingen ska känna sig utanför styr vi vuxna vid behov aktiviteter och lekar. 

 Vi arbetar årskursintegrerat för att eleverna ska få utvecklas i sin takt, känna sig trygga 

och träna sig i att ta hänsyn till olika barns behov. 

 Vi arbetar med mixade grupper på t.ex. idrottslektioner, temadagar och friluftsdagar 

för att barn och pedagoger ska lära känna varandra bättre.  

 Vi har ett rastvärdsschema med minst två rastvärdar varje rast, varav en är i korridoren 

vid av/påklädning. Rastvärdarna har reflexvästar för att eleverna tydligt ska se vem 

som är rastvärd. Rastvärdsschemat sätts upp väl synligt för eleverna vid in/utgången.  

 Minst två pedagoger äter tillsammans med varje matlag. 
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 Under idrottslektioner är det alltid en personal i eller i direkt anslutning till 

omklädningsrummen både för flickor och pojkar. 

 Under morgontiden 7.45–8.00 finns alltid minst en pedagog i varje klassrum för att ta 

emot eleverna när de droppar in och för att finnas tillgänglig ifall elever eller föräldrar 

har något viktigt att ta upp. 

 Under fritidstid fördelar sig personalen på skolgård och inomhus utefter 

verksamhetens och elevernas behov. 

 Personalen bemöter elevernas funderingar, tankar och åsikter kring 

diskrimineringsgrunderna med förståelse, fakta och öppenhet. 

 Vi jobbar gemensamt på skolan för att alla ska känna sig respekterade. Personalen 

diskuterar regelbundet värdegrundsfrågor och diskrimineringsgrunder på 

personalmöten och planeringsdagar och arbetar för en gemensam värdegrund som 

gäller hela verksamheten, både skola och fritidshem. Även reflektioner kring vårt 

pågående trygghetsarbete ingår på dessa möten. 

 Barn och personal reviderar varje år skolans trivsel- och ordningsregler. Dessa 

diskuteras och tas fram på klassråd, elevråd, föräldramöten och personalmöten. 

 Skolan jobbar aktivt för att engagera föräldrar i vår verksamhet. Föräldrar bjuds in till 

att vara med under skoldagen, delta vid lägerskolor och vid andra aktiviteter ex. 

temaavslut eller ”drop in” fika. Vi arbetar också aktivt för värdegrundsdiskussioner på 

föräldramöten och i föräldrarådet. 

 Vi arbetar aktivt med fadderverksamhet. Under inskolningen till sexårsverksamheten 

får varje elev en fadder i årskurs 3. Faddrarna finns med vid några inskolningstillfällen 

och sedan vid olika aktiviteter under skolåren. 

 Förskollärarna besöker varje vårtermin de nya eleverna som ska börja i 

förskoleklassen till hösten på deras förskolor. 

 Möten med förskolan i samband med överflytt från förskola till skola. 

 Förskollärarna erbjuder hembesök under våren hos de nya eleverna i förskoleklassen. 

 Överlämningsrutiner mellan åk 2-3 och åk 6-7 samt vid övergång från fritids till 

fritidsklubben. 

 Vi inleder hösten 2012 samarbete med BIG (Brottsförebyggarna i Gävle) kring 

föreläsningar. 

 Skolan ordnar olika temaveckor varje läsår. 

 Rullande schema bland personalen på fredagar så att all personal är ute på fritids bland 

eleverna minst en gång per månad. 
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5. Förebyggande arbete - kartläggning, mål och insatser 

Skolans värdegrund och uppdrag 

”Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.” (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011) 

Enligt diskrimineringslagen och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 ska skolan ”bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter 

för barn eller elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder eller sexuell läggning”. 

Kartläggning: 

En elevenkät genomfördes under våren läsåret 11/12 för att kartlägga elevernas upplevelse av 

trygghet och trivsel. Denna har sedan legat till grund för upprättandet av förebyggande 

åtgärder läsåret 12/13. 

Våra elever i årskurs 5 svarar också på en trygghetsenkät som Gävle Kommun genomför. 

En självvärdering av trygghetsarbetet på skolan, både under skoldagen och på fritidshemmet, 

har gjorts av pedagogerna. Denna har sammanställts och resultatet av denna ligger till grund 

för utformandet av förebyggande åtgärder under läsåret 12/13. 

Utvärdering har också skett utifrån den föräldraenkät som skickades ut till alla föräldrar 

läsåret 11/12 med frågor kring trygghet både på skola och på fritidshemmet. 

Under utvecklingssamtalen på hösten och våren diskuteras alltid elevernas trivsel och trygghet 

under skoldagen och på fritidshemmet. Punkter som kommer upp blir en del av 

kartläggningen och ligger till grund för utformningen av förebyggande åtgärder. 

Mål:  

Eleverna ska vara medvetna om hur skolan arbetar för att förebygga och åtgärda kränkande 

behandling, samt hur ansvarsfördelningen ser ut kring arbetet. 

Kompetensutveckling ska regelbundet ske till personalen kring hur man arbetar förebyggande 

mot kränkande behandling. 

Personalen ska föra regelbundna samtal kring bemötande. 

Elever och föräldrar ska vara delaktiga i arbetet med att ta fram trygghetsplanen och ska ges 

inflytande över trygghetsarbetet.  
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Insatser: 

Regelbundna samtal med eleverna kring trygghetsarbetet ska ske i alla klasser och grupper, 

både under skoldagen och på fritidshemmet. 

Rektor och trygghetsgruppen ansvarar för att personal blir mer förtrogna med 

diskrimineringsgrunderna och likabehandlingsplanen genom diskussioner och samtal på 

personalmöten. 

I personalgruppen och barngrupperna både under skoldagen och på fritidshemmet ska samtal 

kring bemötande ske, både spontant och planerat, samt vid uppkomna situationer. 

Genom föräldraenkäter, samtal på utvecklingssamtal, på föräldramöten och på föräldraråd ska 

föräldrar göras delaktiga i trygghetsarbetet. 

Rektor och trygghetsgrupp ska tillsammans varje läsår utarbeta en plan för trygghetsarbete 

och avsätta tid för detta arbete. 

Vi har på skolan ett aktivt förhållningssätt som innebär att vi avsätter minst ett personalmöte 

per termin till att ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som skolan 

förmedlar, genom sin organisation och undervisning. All personal träffas regelbundet för 

diskussion kring förhållningssätt till och bemötande av kränkta och kränkande elever.   

6. Rutiner för att upptäcka diskriminering, trakasserier eller kränkande 

behandling 

Alla som arbetar i skolan har ett ansvar att rapportera till rektor om man upptäcker någon 

form av diskriminering eller kränkande behandling. Detta ska dokumenteras skriftligt. Rektor 

är ansvarig. 

Mål 

Målsättningen är att upptäcka diskriminering och kränkande behandling i ett så tidigt skede 

som möjligt. 

Strategier för att upptäcka diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling och 

för att fånga upp elever som känner sig kränkta 

 Via elevenkäter och via frågor kring trygghet i samband med utvecklingssamtalen. 

 Utvecklingssamtalet är ett forum för elever, föräldrar och pedagoger att ta upp sådant 

som tidigare inte uppmärksammats eller ett forum för uppföljning av pågående 

ärenden. Dessa utvecklingssamtal sker minst en gång per termin. 

 På vår skola arbetar personalen nära eleverna. All personal ansvarar för elevtillsyn 

både inomhus och utomhus.  

 Elevdemokrati; i samband med klassråd, elevråd, mat- och miljögrupp, aktivitetsgrupp 

och fritidssamlingar diskuteras trivsel i klassrum, på raster och under fritidstid. 

 Skolan startar höstterminen 2012 ett samarbete med BIG (Brottsförebyggarna i 

Gävle). 
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 Utvärderingar kring kamratskap, raster, skolverksamhet och fritidstid genomförs 

regelbundet genom samtal med pedagoger och/eller i tankebok eller klassråd. 

 Tillsyn: 

Ansvariga vuxna som har tillsyn på Gefle Montessoriskola utses i början av varje 

läsår. Dessa finns närvarande vid: 

 Raster - minst två personal rastvaktar varje rast. 

 Luncher - minst två personal äter med varje matlag. 

 Idrotten - alltid en personal i eller i direkt anslutning till omklädningsrummet för 

både pojkar och flickor. 

 Morgontiden 7.45–8.00. Alltid minst en pedagog i varje klassrum för att ta emot 

eleverna när de droppar in och för att finnas tillgängliga om elever eller 

föräldrar har något viktigt att ta upp. 

BIG (Brottsförebyggarna i Gävle) 

Gefle Montessoriskola har från och med läsåret 2012/2013 ett samarbete med organisationen 

BIG. Detta för att få stöd i arbetet med att:  

 sträva mot en trygg och trivsam miljö 

 träna alla barn på skolan i att respektera varandra och bry sig om och ställa upp för 

varandra 

 vara bra förebilder, både elever och personal 

 att få tillgång till fortbildning för personalen via föreläsningar och kurser. 

 

Vi informerar elever samt deras vårdnadshavare om hur de bör rapportera 

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling genom att: 

 

 Informera om vår trygghets- och likabehandlingsplan i samband med höstterminens 

föräldramöte. 

 

7. Åtgärdande arbete - arbetsgång vid upptäckta kränkningar 

Skolans policy är att vid alla upplevelser av kränkningar ska akuta åtgärder vidtas och 

personal lösgöras för att arbeta med detta. Det är viktigt med snabba insatser och detta arbete 

prioriteras alltid. 

Samtalen kan ledas av klasslärare eller representanter från skolans Trygghetsgrupp; Kerstin 

Boman, Helene Dalborg, Linda Frykman, Tomas Sandin och rektor Elisabet Enmark. 

Trygghetsgruppen kan även användas som ”bollplank” av klasslärare. Uppföljning av 

samtalen är viktiga och planeras in under läsåret av rektor och biträdande rektor. 

 

Elev upplever sig kränkt av annan elev/elever 
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 Skolan får kännedom om kränkning, händelserapport skrivs och lämnas till rektor 

samma dag eller senast nästa dag. 

 Samtal med den/de som upplever sig kränkt/kränkta. Samtalen sker individuellt. 

 Ytterligare information från olika håll samlas försiktigt in. Viktigt att veta konkret vad 

som hänt. 

 Samtal med den/de som kränker. Samtal sker individuellt. 

 Uppföljningssamtal bokas in. 

 Vårdnadshavare kontaktas till samtliga berörda, utsatt elev och den/de som kränker. 

 Information till berörd personal. 

 Den kränktas situation följs upp. Finns ytterligare stödbehov? 

  Om kränkningarna inte upphör kan extern kompetens tillföras eller så kan det bli 

aktuellt med anmälan till socialtjänsten eller polismyndigheten. 

Elev upplever sig kränkt av personal 

 Elev eller vårdnadshavare vänder sig till rektor eller annan personal som man har 

förtroende för. 

 Om man som personal får kännedom om kränkning ska man ta reda på vad 

kränkningen består och omedelbart rapportera till rektor. 

 Vilka upplevelser har eleven? 

 Vårdnadshavare kontaktas. 

 Rektor tar upp problemet med den personal det berör och återkopplar till förälder och 

elev. 

 Rektor och personal gör överenskommelser om åtgärder och bestämmer hur 

uppföljningen ska se ut. 

 

Skollagen 10 § kap. 6 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att 

ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 

verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef 

eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 

huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de 

uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas 

för att förhindra kränkande behandling i framtiden.  

På Gefle Montessoriskola är rektor Elisabet Enmark och ansvarig huvudman Sofie Söderlund. 

Personal upplever sig kränkt av elev/elever 

 Om man som personal upplever sig kränkt rådgör man med rektor och kollegor om 

hur situationen ska lösas. 

 Samtal förs med berörd elev och elevens vårdnadshavare. 

 Rektor och personal gör överenskommelser om åtgärder och bestämmer hur 

uppföljningen ska se ut. 
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Genus 

Mål 

All verksamhet genomsyras av genusperspektiv för att öka jämställdheten. Inga elever ska 

känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av kön. Vi arbetar för 

nolltolerans mot nedsättande sexualiserat språkbruk. 

Aktiviteter 

 Vi arbetar för att uppmärksamma elevers språkbruk, muntligt såväl som skriftligt. 

 Varje klass diskuterar språket som används på skolan, går igenom skolans 

ordningsregler/ trivselregler samt diskuterar hur man ska vara mot varandra. 

 

Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

Mål 

På vår skola ska alla elever oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ha 

samma rättigheter och möjligheter. Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller 

trakasseri på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 

Aktiviteter 

 Vi arbetar med att uppmärksamma olika etniska grupper, kulturer och religioner i vår 

undervisning. Vid etnocentriska påståenden (att bedöma främmande kultur utifrån sin 

egen) ska personal föra en diskussion med eleverna. 

 All personal på skolan ska diskutera och arbeta fram gemensamma riktlinjer för hur de 

bör hantera situationer där religiös tillhörighet har betydelse. Exempel på 

frågeställningar att diskutera:  

Hur informerar vi föräldrar som inte talar eller förstår svenska?  

Hur hanterar vi om vårdnadshavare inte vill att deras barn ska delta i 

simundervisningen eller på skolavslutningen i kyrkan? 

Funktionshinder 

Mål 

På vår skola ska alla elever ha samma rättigheter och möjligheter. Inga elever ska känna sig 

utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av funktionshinder. 

Aktiviteter 

 Vi på skolan ska arbeta för att alla elever ska ha lika möjlighet att delta i skolans 

verksamhet, oavsett funktionshinder. Vid planering av skolans verksamhet ska 

konsekvenserna för elever med funktionshinder beaktas. 

 Skolan ska arbeta med att öka kunskapen om bemötande av elever med 

funktionshinder, synliga och osynliga.  
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Sexuell läggning 

Mål 

Vår skola ska arbeta för ökad förståelse för olika sexuella läggningar. Inga elever ska känna 

sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av sexuell läggning, könsidentitet 

eller familjebildning. 

Aktiviteter 

 Skolan ska informera och undervisa om olika sexuella läggningar. När vi diskuterar 

frågor som sexualitet, könsidentitet eller familjebildning ska information om homo-, 

bi-, och transsexualitet ingå. 

 

Elever i behov av särskilt stöd 

”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011). 

 

 

Gefle Montessoriskolas elevvårdarbete är uppdelat i olika ansvarsnivåer: 

 

Berörd personal och klasslärare 

har en första diskussion i arbetslaget och gör en första analys samt en kartläggning på 

organisations-, grupp- och individnivå. Hemmet informeras. 

Rektor beslutar om åtgärdsprogram ska upprättas eller ej. 

 

Barn, föräldrar och ansvarig pedagog/arbetslaget 

gör en gemensam kartläggning och analys.  

Om åtgärdsprogram upprättas ska det bestämmas när detta ska utvärderas. 

Alla upprättade åtgärdsprogram skall undertecknas av rektor och biträdande rektor och 

arkiveras av dem.  

 

Elevhälosteam (EHT) 

EHT träffas en gång per månad enligt kalendarium. Elevärenden anmäls senast en vecka till 

rektor och biträdande rektor. Ärendet skall vara väl förberett av klasslärare (lägesbeskrivning, 

åtgärdsprogram, frånvaro osv.). Klasslärare har alltid huvudansvar för sina elever. EHT består 

av; rektor - Elisabet Enmark, biträdande rektor - Sofie Söderlund, speciallärare – Thérése 

Gustafsson och lärare/specialpedagog - Kerstin Boman. 

Vid behov tas hjälp av skolsköterskan Zandra Winroth, BUP, Elevhälsan eller Familjestödet i 

skolan. 
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Elevhälsokonferens (EHK) 

Rektor skickar skriftlig kallelse om EHK till vårdnadshavare. 

Besluten tagna vid EHK följs upp och utvärderas med berörda parter. 

 

Rutiner vid anmälan till socialtjänst, polis respektive Arbetsmiljöverket 

”…myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- 

och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 

verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till 

ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter… ” 

(Socialtjänstlagen) 

Pedagoger anmäler till rektor, som i sin tur beslutar om en anmälan till socialtjänst eller polis 

ska göras. 

Gefle Montessoriskola gör en anmälan till socialtjänsten i dessa fall: 

 vid misstanke om att ett barn far illa i hemmet, blir slaget, vanvårdat eller liknande. 

 vid oro för ett barns situation, en oro grundad på förhållanden, som skolan i samråd 

med hemmet inte kan åtgärda. 

 mobbning; vållande till kroppsskada eller sjukdom, olaga tvång, ofredande eller olaga 

hot. 

Polisanmälan görs i allmänhet inte om ett barn är under 12 år. 

Rektor ansvarar för att vid behov anmäla till Arbetsmiljöverket. 

Dokumentation vid kränkningar 

Anteckningar av händelse och vidtagna åtgärder ska göras av ansvarig pedagog i form av en 

händelserapport. På händelserapporten ska datum, vad som hänt, vilka som deltagit och 

eventuella beslut som fattas samt ev. datum för uppföljning anges. Ansvarig pedagog ansvarar 

för att lämna rapporten till rektor samma dag eller senast följande dag. Rapporten kan 

användas som underlag för åtgärder. Den arkiveras av rektor. 
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8. Förankring: Hur görs planen känd? 

Eleverna får under klassråd och elevråd aktivt ta del av och påverka Trygghets- och 

likabehandlingsplanen kontinuerligt. 

 Trygghets- och likabehandlingsplanen förankras i varje klass början av läsåret genom 

diskussioner och konkreta exempel utifrån planens innehåll. 

 Klasslärare ansvarar för att informera vid årets första föräldramöte om planen och vårt 

arbetssätt för att förhindra trakasserier och kränkande behandling. 

 Rektor och biträdande rektor ansvarar för att informera förskoleklassens 

vårdnadshavare i samband med höstterminens första föräldramöte. 

    9. Mål med trygghetsarbetet läsåret 2012/2013 

Våra mål är att alla elever på skolan ska känna att de är trygga i skolan och på fritidshemmet. 

Vi vill att våra elever ska uppleva trygghet på platser som fotbolls- och bandyplan, i 

korridorer, i matsal och på toaletterna. 

10. Planerade insatser inför läsåret 2012/2013 

Läsåret 2012/2013 kommer det att vara personaltätare på Stora och Lilla fritids. Dels på grund 

av att ettorna och tvåorna går in på fler lektioner på eftermiddagarna och då blir det färre barn 

ute på fritids och dels för att fritidspersonalen har övervägande del av sin planering på 

förmiddagarna och är i barngrupp under fritidstid. 

Fritidshemmets personal har inför läsåret 2012/2013 delat upp skolgården i olika 

ansvarsområden för att finnas med i lek och spel för att förebygga konflikter och för att 

inspirera eleverna till meningsfulla aktiviteter. 

Läsåret 2012/2013 kommer vi att istället för rastvakter införa rastvärdar. Detta för att 

tydligare visa på att pedagogernas roll är att hjälpa barnen att hitta lämpliga aktiviteter och att 

vara delaktiga i lek och spel. Vi har också sett till att vi har fler rastvärdar i år för att 

ytterligare finnas tillgängliga för barnen. 

Vi har tittat på hur vi ska se till att det ska bli mindre trångt i korridorerna. Vi har tänkt till var 

eleverna har sina krokar så att t.ex. inte alla sexåringar hänger på samma ställe utan ”blandas 

upp” med ettor och tvåors krokar. 

För att skapa en lugnare matsituation har vi inför läsåret 2012/2013 lagt ut lunchtider omlott 

så att alla klasser får tio minuter själva i matsalen. Detta gör också att inte så många elever åt 

gången ska gå ut eller in samtidigt efter lunchen och att det därför blir mindre trångt i 

korridoren. 

Samtal kring toalettsituationen kommer att ske i klassamlingar, i klassråd och på elevrådet. 

Det är viktigt att all personal i skolan och på fritidshemmet är uppmärksam på hur det är kring 

toaletterna och lyhörd på de problem kring toaletterna som eleverna tar upp. 
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Under läsåret kommer IT-gruppen ta fram material till klasslärarna för att de ska kunna 

genomföra diskussioner med eleverna kring frågor som rör säkerheten på Internet. 

Vi kommer också fortsätta vara tydliga med regler och förhållningssätt vid spel på raster och 

på fritidshemmet, t.ex. på fotbolls- och bandyplanen, vid pingis- och biljardbordet, ”King-

rutan” och sandlådan. Samtal kommer att ske med eleverna i klasserna och på 

fritidssamlingar. Vi kommer också se till att rastvärdar och fritidspersonal befinner sig i 

anslutning till dessa platser och ofta deltar i lek och spel. 

Inför läsåret 2012/2013 lämnar skolan samarbetet med Friends och samarbetar istället med 

BIG (Brottsförebyggarna i Gävle). Personal i Trygghetsgruppen erbjudas gå på kurser och på 

föreläsningar BIG erbjuder. Trygghetsgruppens arbete blir att arbeta mer förebyggande och 

främjande, att utifrån skolans behov föreslå aktiviteter, arbetssätt, lekar och övningar som 

klasserna och fritidshemmet sedan använder sig av. Skolans Trygghetsgrupp träffas 

regelbundet varje månad och vid behov. Trygghetsgruppen kommer också att ha till uppgift 

att utvärdera och analysera elevernas trygghetsenkät och utifrån den göra en kartläggning 

inför nästa läsårs behov, läsåret 2013/2014. 

11. Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering av Trygghets- och likabehandlingsplanen sker regelbundet under 

läsåret av personal och rektor. Detta sker genom diskussioner och avstämningar på 

personalmöten, lärarkonferenser, fritidskonferenser. 

I klasserna följer vi upp och stämmer av arbetet kontinuerligt i samband med klassråd, 

elevråd. 

Föräldrar utvärderar arbetet i samband med föräldramöten, med hjälp av utvärderingsenkäten 

och på föräldraråd. 

Rektor och trygghetsteamet ansvarar för uppföljning och utvärdering. Skolans trygghets- och 

likabehandlingsplan skrivs om efter utvärdering i samband med varje läsårs början. 

Om du har frågor eller funderingar, kontakta gärna oss: 

Rektor: 

Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se   026/183055, 661555 

Biträdande rektor: 

Sofie Söderlund sofi.soderlund@geflemontessori.se  026/183055, 661555 

 

 

 

mailto:elisabet.enmark@geflemontessori.se
mailto:sofi.soderlund@geflemontessori.se
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                                                                                                Bilaga 1 

Gefle Montessoriskolas trivselregler 

 På vår skola börjar vi klockan 8.00.  

 I korridoren hängs kläder och väskor. Alla ansvarar för att hålla snyggt och fint kring 

sin egen krok och att ställa upp skorna på hyllan. 

 Vi går inomhus. 

 Det är viktigt att alla får arbetsro både i skolan, på fritids och fritidsklubben. 

 Vi är rädda om skolans material både inne och ute och plockar undan efter oss. 

 Var en bra kompis! Vi pratar trevligt med varandra.  

 Vi lyssnar på varandra, både på barn och vuxna. 

 Alla får vara som man är, vi respekterar varandras olikheter. 

 Vi har matro i matsalen. Vi hjälps åt att hålla snyggt! 

 

Gefle Montessoriskolas ordningsregler 

 Saker som man har med sig hemifrån (t.ex. leksaker, mobiltelefoner eller mp3) 

ansvarar var och en själv för. Mobiltelefoner ska vara avstängda i och förvaras i 

barnens lådor i klassrummet under skoltid. 

 Lek gärna med snön men snöbollskastning är inte tillåtet. 

 Vi tar av och på skorna vid skogränsen. 

 Vi respekterar skolgårdsgränsen och håller oss inom de områden man får vara på. 

 

Så här gör vi när våra regler inte fungerar: 

Vi har samtal mellan personal och elev. Personalen kontaktar föräldrar medan problemet är 

litet. 

Om samma sak upprepas fortsätter vi så här:  

Vi har samtal mellan föräldrar, personal och elev och ett åtgärdsprogram upprättas. Rektor 

och biträdande rektor informeras. Elevens situation tas vid behov upp i en elevhälsokonferens 

där rektor, personal och föräldrar deltar.  

Dessa ordningsregler utvärderas av elever och personal och revideras i september 2013 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi har tagit del av skolans ordningsregler: 

Datum: _________________________________________________________ 

Barnets underskrift: _______________________________________________ 

Vårdnadshavare 1: ________________________________________________ 

Vårdnadshavare 2 : ________________________________________________ 

                                                                                                           Bilaga 2 
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Trivselenkät 6-års – åk 2. 

Jag är  tjej kille    

Klass:_________________  Åk:____________ 

1. Tycker du att det är roligt i skolan?  Ja Nej 

 

2. Har du någon att leka med på rasterna?  Ja Nej 

 

3. Finns det vuxna ute på rasten?  Ja Nej 

 

4. Säger de vuxna på skolan till om de ser  

eller får veta att någon behandlas illa?  Ja Nej 

5. Bryr sig lärarna om klassen?  Ja Nej 

 

6. Har du någon kompis i klassen?  Ja Nej 

 

7. Har lärare pratat om skolans  

       likabehandlingsplan?   Ja Nej 

8. Kan du prata med någon vuxen om du är  

ledsen eller om någon varit dum mot dig? Ja Nej 

9. På vilka platser känner du dig trygg/otrygg? 

Internet  Trygg Otrygg Vet ej 

Idrottshall  Trygg Otrygg Vet ej 

Omklädningsrum  Trygg Otrygg Vet ej 

Skolgård  Trygg Otrygg Vet ej 

Skolingång  Trygg Otrygg Vet ej 

Korridor  Trygg Otrygg Vet ej 

Klassrum  Trygg Otrygg Vet ej 

Matsal   Trygg Otrygg Vet ej 

Fritids   Trygg Otrygg Vet ej 

 

 

10.  Har du varit dum mot någon på skolan? Ja Nej 

Hur:_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11. Har du blivit kränkt av annan elev på skolan? Ja Nej 

Hur:_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

12. Har du blivit kränkt av personal?  Ja Nej 

Hur:_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


