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1. PLAN FÖR VALLARGÄRDETS SKOLA OCH FRITIDSHEM
1.1 VISION
Alla elever på Vallargärdets skola ska känna glädje och lust till lärande varje dag. Tillsammans har vi en miljö
där elever och personal ska känna trivsel, trygghet och respekt för varandra. En miljö som främjar
kunskapsinhämtning och ökar förståelsen för varandra i vardagen.
1.2 POLICY
På Vallargärdets skola och fritidshem råder nolltolerans mot kränkande behandling.
Skolan sätter tydliga gränser mot kränkande behandling och dessa gränser är kända av alla.
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2. DEFINITION AV BEGREPP
Diskriminering
Diskriminering betyder att någon missgynnas eller kränks och att det har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan antingen vara direkt eller indirekt koppling till någon av
diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är:








Kön
Könsidentitet eller könuttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder

Indirekt diskriminering
Indirekt diskriminering sker när till exempel en skola bestämmer något som verkar neutralt, men som i
praktiken missgynnar en elev på ett sådant sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. Om
exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av
religiösa eller allergier behöver annan mat.
Trakasserier
Trakasserier är ett agerande som kränker en elevs värdighet som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna. Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller
nervärderande generaliseringar av till exempelvis ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper.
Sexuella trakasserier
Sexuella trakasserier har sexuell natur. Det är trakasserier som till exempel beröringar, tafsningar, skämt,
förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelade. Det kan också handla om sexuell jargong.
Kränkande behandling
Kränkande behandling är också ett agerande som kränker en elevs värdighet. Skillnaden mellan
diskriminering och kränkande behandling är att kränkande behandling inte har koppling till någon av
diskrimineringsgrunderna. Några exempel är slag, öknamn och kränkande bilder eller meddelande på
sociala medier.
Kränkningar kan vara
• Fysiska – t ex slag och knuffar
• Verbala – t ex hot eller könsord
• Psykosociala – t ex utfrysning, ryktesspridning
• Texter eller bilder – t ex sociala medier, e-post, sms och mms
Mobbning
Mobbning innebär att någon utsätts för kränkningar vid upprepade tillfällen. Det råder också en obalans i
makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning.
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Skolpersonal
Personalen får inte utsätta en elev för straff, repressalier eller annan form av negativ behandling på grund av
att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av
trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, medverkar i en
utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

3. FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER ENLIGT
DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
Så arbetar vi för att främja allas lika rättigheter oavsett kön:
 Vi är uppmärksamma så att alla elever, oavsett kön får lika mycket utrymme i klassrummet.
 Alla är uppmärksamma och reagerar på nedvärderande språk, attityder och värderingar.
 Vi lyfter, från tidig ålder, samtal kring könsroller och genus i vår dagliga undervisning.
Såhär arbetar vi för att främja rättigheter för olika etniska tillhörigheter:
 Personal och lärare arbetar med att öka samhörigheten mellan eleverna. Mentorerna som tar emot
elever av olika etniska tillhörigheter är särskilt ansvariga för att uppmärksamma och följa upp att de
snabbt blir en del av klassens gemenskap.
Så här arbetar vi för att främja rättigheter till sin egen religion eller trosuppfattning:
 Alla elever möts med respekt av elever och personal oavsett religion eller trosuppfattning.
 Ledighet för firande av religiösa högtider beaktas.
 Skolan serverar särskild kost och personalen kontrollerar innehållsförteckningen om vi bjuder på
något.
Så här arbetar vi för att främja allas rätt till deltagande oavsett funktionshinder:
 Undervisningen anpassas så att alla elever kan lyckas med skolarbetet.
 Aktiviteter på skolan planeras så att alla kan delta utifrån sina förutsättningar.
 Anpassningar görs vid till exempel matallergi eller andra fysiska eller medicinska funktionshinder.
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3.1 FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Värdegrundsarbete:
På Vallargärdets skola lägger vi särskild vikt vid värdegrundsarbete och att eleverna ska ha kunskap om de
mänskliga rättigheterna såsom alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen. Arbetet med
värdegrund är en del av undervisningen och går in i alla ämnesområden.
Ordningsregler:
På skolan finns ordningsregler som har sin utgångpunkt i skolans värdegrund och vision. Ordningsreglerna
gäller på hela skolan och är väl kända bland alla elever, vårdnadshavare och personal. Vid läsårets start går
mentorerna genom ordningsreglerna med sina klasser och skickar hem dem till elevernas vårdnadshavare.
Elev och vårdnadshavare ska sedan skriva på reglerna för att visa att de tagit del av dem. All personal är
ansvarig för att hålla ordningsreglerna levande hos sig själva och bland eleverna.
Förväntansdokument:
I skolans förväntansdokument har vi samlat förväntningar som vi har rätt att ställa på varandra. Dokumentet
finns som ett stöd vid samtal, föräldramöten och i arbetet mellan skola, elever och vårdnadshavare och
ligger även till grund för våra ordningsregler.
Tillsyn:
På Vallargärdets skola har vi schemalagd rasttillsyn. Det innebär att när eleverna har rast finns det alltid
vuxna som är ute tillsammans med eleverna för att hålla uppsikt och finnas tillgängliga vid behov. På
skolgården finns lekställningar och andra lek- och spelmöjligheter som uppmuntrar till utomhusaktiviteter, det
finns även en aktivitetsplan och ett skogsområde. Eftersom skolområdet är stort talar tillsynsschemat om
vilka områden personalen ska finnas på, för att täcka in hela skolgården. På fritids har man två gånger per
vecka styrda aktiviteter på eftermiddagstid.
Trygghetsteamet:
Vallargärdets skola har ett trygghetsteam som träffas varje vecka för att främja trygghet och trivsel på
skolan. I trygghetsteamet initieras förebyggande och främjande åtgärder. Trygghetsteamet består av
pedagogisk personal. En av trygghetsteamets uppgifter att ha en övergripande uppfattning om hur det
sociala klimatet på skolan är. Detta görs genom en pärm som all personal på skolan skriver i om det hänt
något utöver det vanliga på raster eller annan verksamhet. Pärmen fungerar som ett hjälpmedel för
trygghetsteamet för att få en överblick över hela skolan.
Om någon elev blir utsatt för kränkande behandling på skolan hanteras det i första hand av ansvarig mentor,
som initierar en utredning och som meddelar rektorn. Om kräkningarna fortsätter så gör mentor en skriftlig
anmälan till Trygghetsteamet. När anmälan inkommit till Trygghetsteamet så väljs det ut representanter från
Trygghetsteamet som hanterar ärendet tillsammans med mentorer. Ansvarig för trygghetsteamet är rektor.
Personal:
Elever kan boka tid, själva eller via lärare, till både skolsköterska och skolkurator. Skolsköterska har
hälsosamtal med alla elever i förskoleklass och åk 4. Elever har även tillgång till skolpsykolog och
speciallärare/ specialpedagog. Skolan bjuder in till föräldramöten varje läsårsstart för att ge information och
ha en dialog med vårdnadshavare. Alla elever har utvecklingssamtal med sin mentor varje termin där bland
annat studieresultat och trivsel tas upp.
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3.2 VALLARGÄRDETS FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE SOM
SKER KONTINUERLIGT VARJE TERMIN:

















Vi har ett väl fungerande klassråd och elevråd som har värdegrundsarbete och demokratifrågor på
dagordningen.
I vårt förebyggande arbete har vi en förstärkt rasttillsyn under de två första veckorna på både höst och
vårterminen.
Vi har ordningsregler och klassrumsregler för att skapa trygghet bland eleverna. Reglerna gås igenom
med eleverna vid terminsstart.
Vid varje rast finns rasttillsyn/ vuxen som eleverna kan vända sig till.
Varierad utemiljö som stimulerar till olika aktiviteter.
Kompisraster – varje klass styr en aktivitet som övriga klasser på skolan får delta i.
På fritidshemmen har vi styrda aktiviteter vissa eftermiddagar, andra dagar erbjuds fri lek.
På fritidshemmen mixar vi även barngrupperna i olika åldrar när tillfälle ges, såsom under lovveckor.
Detta ger eleverna en möjlighet att lära känna elever från olika årskurser och stärker elevernas relation
mellan varandra.
Vi har en skolkurator som regelbundet finns på skolan.
Vi stärker goda kamratrelationer genom att ha gemensamma aktiviteter för hela skolan, gruppvis och
även i åldersblandade grupper.
Tillsammansträffar - aktiviteter i tvärgrupper F-6.
Etik är schemalagt varje vecka i åk F-1.
Trygghetsundersökning av inne- och utemiljö genomförs på höstterminen.
Trygghetsenkät för fysisk, psykisk och social miljö genomförs på vårterminen.
Äldre elever är faddrar till yngre elever.

4. ATT UPPTÄCKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE
BEHANDLING
I skollagen står att: när en elev påtalar att han/hon blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande
behandling eller att någon i elevens närhet påtalar att så skett ska huvudmannen skyndsamt påbörja arbetet
med att utreda, åtgärda och förhindra fortsatt diskriminering, trakasseri eller kränkning enligt den plan som
presenteras i likabehandlingsplanen.
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Några signaler som kan tyda på utsatthet och kränkningar:
 En kunskapsutveckling som inte är tillfredställande
 Hög frånvaro (vi följer kommunens handlingsplan för oroväckande frånvaro)
 Eleven verkar ensam
 Eleven kränker andra
 Signaler från enskild elev eller vårdnadshavare
All personal ansvarar för att:
 Vara uppmärksam på dagliga händelser och andra signaler om kränkande behandling eller
trakasserier.
 Följa rastvakttillsyn och bidra till att god stämning skapas.
 Skyndsamt agera och följa ovan angivna rutin vid tecken på eller information om kränkande
behandling eller trakasserier.
Elever och föräldrars berättelser måste tas på allvar. Det är viktigt att personalen observerar elevernas
beteenden och är uppmärksam på signaler.
Hit vänder du dig om du vill anmäla att någon blivit utsatt för diskriminering eller annan kränkande
behandling:
Mentor

Se resp. mentors mailadress på hemsidan

Rektor Lilli-Ann Lundgren

054-540 36 65

Kurator Anna Björkström

054-540 33 55

5. RUTIN VID DISKRIMINERING, TRAKASSERIER ELLER KRÄNKANDE
BEHANDLING
Vi följer Karlstad kommuns riktlinjer mot mobbing, trakasserier och kränkande behandling.
En lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får
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kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten
är skyldig att anmäla detta till barn- och ungdomsförvaltningen. Om en elev anser sig ha blivit utsatt för
trakasserier eller sexuella trakasserier så som det avses i diskrimineringslagen ska handläggning ske på
motsvarande sätt.
Vi ingriper omedelbart om vi upptäcker eller misstänker fall av kränkande behandling genom:
1. Anmälan om kränkande behandling fylls i omgående och lämnas till rektor - den som upptäcker
kränkningen.
2. Anmäla till huvudmannen – rektor.
3. Starta utredning genom samtal med berörd elev/elever - den som upptäcker kränkningen, alt.
Mentor.
4. Information till berörd personal ska ske skyndsamt – den som utreder.
5. Information till vårdnadshavare ska ske skyndsamt – den som upptäcker kränkningen alt. Mentor.
6. Dokumentera alltid en händelse, åtgärder och uppföljning med hjälp av vår dokumentationsblankett.
7. Om man behöver få hjälp/stöttning av Trygghetsteamet så kryssar man JA om man vill att
Trygghetsteamet ska kopplas in.
8. Kryssar man JA lämnar man skyndsamt vidare dokumentationen till Trygghetsteamet.
9. Samtal och uppföljning för de elever som uttryckte att de känner sig utsatta – den som upptäcker
kränkningen alt. Trygghetsteamet.
10. Satsa vidare på trygghet och arbetsro genom våra förebyggande och främjande åtgärder.
11. Återkoppla till rektor när ärendet avslutas - den som utreder.
12. Dokumentationen förvaras hos rektor och kurator.

5.1 RUTIN VID KRÄNKNING VUXEN-BARN
Vid misstanke om kränkning där en vuxen har kränkt ett barn, ska den vuxne som fått denna vetskap genast
kontakta rektor. Rektor har sedan ansvaret att utreda frågan vidare.

6. FÖRANKRING AV PLANEN
Vid varje läsårsstart arbetar vi tillsammans med eleverna igenom planen och vi lyfter de områden som
elevenkäten visade att klassen/fritidshemmen behöver arbeta med.
Vi arbetar i ett antal forum under läsåret så som klassråd/elevråd och fritidsråd.
Planen gås igenom vid klassråd och elevråd i börja av läsåret, då vi tillsammans med eleverna reviderar
skolans ordningsregler. Ordningsreglerna skickas sedan hem och både vårdnadshavare och eleverna ska
skriva under dem. Planen läggs sedan ut på skolans hemsida.
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7. UTVÄRDERING OCH ANALYS AV FJOLÅRETS PLAN
Under läsåret 19–20 har vi samlat in elevernas upplevelse kring skolan gällande trivsel, trygghet och
kränkande behandling. Detta har vi gjort genom vår elevenkät som gjordes i maj 2020. Enkäten gick vi
igenom på en studiedag i slutet av maj, där all personal var delaktig.
Vallargärdets skola har en hög andel elever som trivs och är trygga i skolan. De allra flesta har också en
positiv känsla när de ska till skolan på morgonen men här skulle vi förstås önska att alla kände sig positiva
och där är vi inte riktigt idag. Frågan som ger oss sämst resultat på enkäten är: “Känner du någon som ofta
blir retad i skolan?” Där har vi ett fortsatt jobb att göra. På våra frågor gällande vart eleverna känner sig
trygga eller inte kan vi inte se något specifikt ställe som sticker ut. Det är övervägande fina siffror. Vi ser
också en förbättring på många av frågornas resultat i jämförelse med tidigare år, vilken visar god effekt av
det arbetet kring trygghet överlag och arbetsro.
Samtliga klasser har sedan gått igenom sina egna resultat och tittat på vad som behöver förbättras i varje
klass. Klassen kommer sedan överens om vilka förbättringar de skulle kunna göra för att nå dit man vill. De
första dagarna på läsåret bestämmer klassen vilka klassrumsregler som ska gälla och då tänker man in det
som enkäten visade att klassen behöver förbättra.
Fritidshemmen gör ungefär detsamma. Fritidshemmets resultat på enkäten gås igenom med barnen och
även där lyfter man vilka förbättringsåtgärder man skulle kunna göra för att nå ett ännu bättre resultat nästa
år.

8. KARTLÄGGNING
På höstterminen, sept.-okt. genomför vi en trygghetsundersökning i alla klasser. Mentorerna går igenom alla
platser som finns på skolan, både i utemiljön och inne. Eleverna får sedan anonymt skriva på en lapp om det
finns någon plats på skolan som de upplever som otrygg. De yngre eleverna i F-1 pratar tillsammans i
klassen med sin mentor som sedan för anteckningar på deras kommentarer. Detta sammanställs sedan på
lärarmötet och ligger som underlag för vart på skolan det eventuellt behöver stärkas upp med personal för
att öka tryggheten. Åtgärderna följs sedan upp på klassråd och elevråd för att se om de fått effekt.
På vårterminen – i april genomför vi en trivselenkät som fylls i på datorn av alla elever på skolan. De yngre
eleverna har stöd av vuxen med läsningen, de äldre eleverna fyller i anonymt.
I enkäten ställs frågor om många specifika platser på skolan och om man känner trygghet på dem. Enkäten
tar också upp frågor om arbetsro, sociala aspekter och om eleven själv känner sig utsatt. Underlaget från
denna enkät används som underlag för vårt fortsatta arbete kring trivsel och trygghet på skolan.
Fritidshemmen genomför också en enkätundersökning på våren. I den enkäten ställs frågor som är relevanta
för fritidshemmens verksamhet. Även denna enkät används som en kartläggning för fritidshemmens inneoch utemiljö. Personalen sammanställer och använder sig av resultatet för att utveckla verksamheten.
Vallargärdets skola har också en enkät som skickas ut till vårdnadshavarna under maj månad. I enkäten får
de svara på hur de upplever att deras barn mår och trivs när de är på skolan och fritidshemmen. De får
10

också svara på frågor kring hur de tycker samarbetet mellan skola/fritidshem och hemmet fungerar. Även
här används resultatet till vårt fortsatta förbättringsarbete.
Personalen analyserar och arbetar med resultatet på den gemensamma studiedagen i slutet av maj när all
personal kan vara med. Resultatet redovisas för eleverna innan läsårets slut. Ansvarig för detta är mentor
och fritidspedagoger. Resultatet av kartläggningen ligger till grund för höstens värdegrundsarbete i både
skola och fritidshem.
Skolsköterskan har hälsosamtal med eleverna i åk 4, vilket kan ge ytterligare en bild av hur det är i våra
verksamheter. Skolkurator har samtal både på klass, individ och organisationsnivå för att nå så många
elever som möjligt.
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9. RESULTAT AV KARTLÄGGNING LÄSÅRET 2019–2020
Under vår utvärderingsdag i maj 2020 sammanställde vi trivselenkäten. Trygghetsteamet redovisade
resultatet för övriga skolan. Trivselenkäten var på 19 frågor sammanlagt. Det var 163 elever som svarade på
trivselenkäten. Det var 158 av 163 elever som svarade att dom kände sig trygga på rasterna. En elev
svarade att hen inte har någon kompis i klassen. Det var 156 elever som svarade att dom känner sig trygga
med de vuxna på skolan, sju elever svarade att man inte gjorde det: 5 pojkar och 2 flickor.
Det var 3 enkätfrågor som visade vilka områden Vallargärdets skola ska arbeta vidare med:
1. Vet du någon som ofta blir retad i skolan?
140 elever svarade: Nej
23 elever svarade: Ja
Här ser vi en förbättring i jämförelse med tidigare åren.
2. Om det hänt något jobbigt på skolan, har du då någon vuxen på skolan att prata med om det som
hänt?
152 elever svarade: Ja.
11 elever svarade: Nej.
Här kan vi se en stor och betydelsefull förbättring i jämförelse med förra året.
3. Känner du att du kan påverka och ha inflytande över hur du har det i skolan?
146 elever svarade: Ja
17 elever svarade: Nej
Även här är det pojkarna som svarar nej, 11 st mot flickorna som är 6 st. Här har det skett en förbättring i
jämförelse med förra året.

I enkäten ställs många frågor angående tryggheten på olika platser på skolan. Det kan vara matsalen,
textilslöjden, omklädningsrummet osv. Ingen av dessa frågor visade på några höga siffror av otrygghet.

10. MÅL FÖR LÄSÅRET 2020/ 2021
Våra mål är baserade på trivselenkäten samt resonemang i personalgruppen. Dessa mål har vi tillsammans
valt ut och som vi vill arbeta både främjande och förebyggande tillsammans med hela Vallargärdets skola.
Fokusområden:




Relation elev-personal
Positiv klimat på skolan
Att eleverna förstår sin möjlighet att påverka sin skolgång
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11. UTVÄRDERING OCH ANALYS AV ÅRETS PLAN
Utvärdering av planen och våra mål kommer att ske i maj 2021.
Planen utvärderas i sin helhet av Trygghetsteamet i maj/juni, förslag till förändringar framförs till skolans
personal för översyn. Trygghetsteamet fastställer sedan planen i september.
Resultatet från elevenkäten utvärderas efter inkomna svar ifall något omedelbart måste åtgärdas.

12. ORDNINGSREGLER
Ordningsreglerna är förankrade hos elever och vårdnadshavare.
I början av varje läsår revideras reglerna på elevrådet och sedan på klassråden. Reglerna skrivs under av
elever och vårdnadshavare. (Se bilaga 1)

13. FÖRVÄNTANSDOKUMENT
I vårt ”Förväntansdokument” har vi samlat förväntningar som vi har rätt att ställa på varandra. Dokumentet
finns som ett stöd vid samtal, föräldramöten och i arbetet mellan skola, elever och vårdnadshavare och
ligger även till grund för våra ordningsregler. Förväntansdokumentet skickas hem till alla i början av varje
läsår.
(Se bilaga 2)

14. Vallargärdets Trygghetsteam för läsåret 2020–2021
Anette Pamenter, fritidspedagog
Per-Arne Jonsson, fritidspedagog
Cecilia Bodinger, lärare i förskoleklass
Trygghetsteamet träffas en gång i veckan för att följa upp våra fokusområden på skolan men även för att
jobba med individuella elevärenden. Skulle en anmälan komma in till trygghetsteamet under veckorna
sammankallas teamet skyndsamt ihop.
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Bilaga 1

Ordningsregler och konsekvenser för Vallargärdets skola 2020-2021
Ordningsregler
Jag berättar för en vuxen om jag eller
någon annan far illa.
Jag skadar aldrig någon och använder
inga kränkande ord.

Konsekvenser

Tillsägelse, vid upprepade tillsägelser kontaktas
hemmet, och/eller
rutiner enl likabehandlingsplanen.
Jag kommer i tid till lektionerna.
Vid fler än tre sena ankomster återläser jag tiden
överenskommet med mentor.
Jag använder ett trevligt och vårdat språk Tillsägelse, vid upprepade tillsägelser kontaktas
när jag pratar med andra.
hemmet.
Jag lämnar in min telefon till läraren
Läraren har rätt att ta min telefon under
under skoltid.
skoldagen.
Jag hjälper till att skapa arbetsro i
Stör jag arbetsron efter tillsägelse utvisas jag ur
klassrummet.
klassrummet, t ex till annan klass. Läraren avgör
när ev missat arbete görs.
Jag är rädd om inne- och utemiljö.
Vid skadegörelse hjälper jag till att återställa
och/eller blir ersättningsskyldig.
Jag vistas utomhus innan skolan börjar
Tillsägelse, vid upprepade tillsägelser kontaktas
och på rasterna.
hemmet.
Jag hjälper till att skapa en trevlig miljö på Jag får lämna t ex matsalen vid dåligt
alla platser på skolan.
uppförande.
Jag lämnar inte skolans område under
Tillsägelse, vid upprepade tillsägelser kontaktas
skoltid utan vuxens tillstånd.
hemmet.
Jag äter inte godis under skoltid.
Tillsägelse, vid upprepade tillsägelser kontaktas
hemmet.

Skollagen kap 5 § 6 (mobiltelefon), kap 5 § 8 (återläsning, utvisning)

Jag har tillsammans med mitt barn läst och pratat om Vallargärdets skolas
ordningsregler och konsekvenser.
__________________________________________________________________________
Datum Barnets namn
___________________________________________________________________________
Vårdnadshavare
Lämna talongen
till skolan
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Förväntansdokument för Vallargärdets skola - dina och våra förväntningar
Bakgrund och syfte med detta dokument
För att skolan ska kunna uppfylla de högt ställda krav som finns i våra styrdokument, krävs
gemensam förståelse och god kontakt mellan skolpersonal, elever och vårdnadshavare.
Här har vi samlat förväntningar vi har rätt att ha på varandra.
Dokumentet kan vara ett stöd vid samtal, föräldramöten och i arbetet mellan skola, elever
och vårdnadshavare.
Förslag till förbättringar av dokumentets innehåll tas gärna emot.
Som elev kan du förvänta dig av oss:
 att vi bemöter dig med respekt
 att vi kommer att göra allt för att du ska få så mycket kunskaper som
möjligt
 att vi bryr oss om dig
 att vi ser till att du får en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt
 att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig om du råkar illa ut
 att vi kommer att ingripa mot alla former av kränkning
Vi förväntar oss av dig som elev:
 att du bemöter andra med respekt
 att du tar ansvar för skolarbetet
 att du bryr dig om andra och inte bidrar till att någon råkar illa ut
 att du använder ett vårdat språk
 att du passar tider
 att du är rädd om skolans lokaler, materiel och omgivning och håller
snyggt och rent omkring dig
 att du följer regler och beslut
 att du är utvilad och har ätit frukost
Som förälder kan du förvänta dig av oss:
 att vi respekterar dig som förälder och välkomnar dialog
 att vi kommer att göra allt för att ditt barn ska få så mycket kunskaper
som möjligt
 att verksamheten håller god kvalitet och att vi ständigt arbetar för att
den ska förbättras
 att vi arbetar för en lugn, trygg och trivsam arbetsmiljö
 att vi informerar dig om skolans arbete och om hur det går för ditt barn
Vi förväntar oss av dig som förälder:
 att du respekterar skolans uppdrag och värdegrund
 att du hjälper ditt barn lära sig ta ansvar för sitt skolarbete
 att du tar del av skolans information och deltar på utvecklingssamtal
och föräldramöten
 att du ser till att ditt barn kommer i tid, har ätit frukost och är utvilat
 att du meddelar skolan om något särskilt händer som påverkar ditt barn
 att du anmäler ditt barns sjukdom och annan frånvaro
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Barn och ungdomsförvaltningen
skolområde öst
Vallargärdets skola
Dokumentation av diskriminering eller annan kränkande handling
Denna blankett används av klassläraren eller Trygghetsteamet.
Utsatt barn/elev:
Utsatt av:
Utredare:

Utredning:

Åtgärder:

Trygghetsteamet kopplas in:

Ja

Nej

När och hur ska samtalet följas upp:

Signatur:

Datum:

Uppföljningssamtal
Hur har det gått och hur går vi vidare?

Signatur:

Datum:

Ärendet avslutat
Signatur:

Datum:
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