
Mobiltelefoner ska vara avstängda under skoltid samt fritidshemstid. Telefonen 
lämnas in till ansvarig pedagog och återfås vid hemgång eller vid behov. Undantag 
från regeln gäller endast vid överenskommelse med ansvarig pedagog.  

 

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma personer – elever eller personal – utan 
samtycke. För elever krävs vårdnadshavarnas samtycke. 
 
 

Vart vänder man sig vid kränkning? 
 
Klasslärare 

 
Rektor F-3, Fritidshem                Rektor 4-6, grundsärskola 
Maria Mangelin                              Linda Karlsson 
054-540 57 33                                 054-540 39 70 
maria.mangelin@karlstad.se           linda.karlsson5@karlstad.se 
 
Skolsköterska 

Rekrytering pågår 
054-540 31 00 
 
Kurator 
Elin Arwengrim 
054-540 36 33 
 
 
Den kompletta planen för att främja likabehandling och att förebygga samt åtgärda 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns publicerad på 
Karlstads kommuns hemsida under Herrhagsskolan. 
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Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
Diskriminering är när en elev behandlas sämre än andra, och missgynnandet har samband 
med nedan angivna diskrimineringsgrunder: 

• kön 

• etnisk tillhörighet 

• religion 

• funktionshinder 

• sexuell läggning 

• ålder 

• könsidentitet 

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om uppträdande 
som kränker en elevs värdighet. 
Trakasserier och kränkningar kan vara: 

• fysiska (slag eller knuffar) 

• verbala (hot, svordomar, öknamn) 

• psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) 

• texter och bilder (lappar, fotografier, sms, mms, meddelande på olika sociala 
medier) 

• Trakasserier och kränkningar med sexuell anspelning. 

Trakasserier är uppträdande som kopplas till diskrimineringsgrunderna. 
Kränkande behandling har inte samband med någon diskrimineringsgrund. 

Mobbning 
En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt 
för negativa handlingar från en eller flera personer. 
Följande tecken kan tyda på att ditt barn blir mobbat/kränkt: 

• Ovilja att gå till skolan 

• Ont i magen/huvudvärk 

• Vill inte berätta hur det är i skolan 

• Har inga kamrater 

• Kommer hem med smutsiga/trasiga kläder 

• Har blåmärken 

• Verkar nedstämd och ledsen 

Dessa tecken kan även bero på andra saker men det motiverar ändå att du tar kontakt med 
skolan för att få hjälp. Kontakta i första hand ditt barns klasslärare. Om ditt barn skulle 
bli kränkt av någon vuxen på skolan så kontakta alltid rektor. Det är alltid rektor som 
utreder kränkningar som gjorts av personal mot personal eller barn/elev. 

 

Vision för Herrhagsskolan 

Alla känner sig trygga på vår skola 
Alla har rätt till kamratskap och gemenskap 
Alla har förmåga att ta ansvar och visa respekt för sig själv och sin omgivning 
All personal engagerar sig i arbetet med att flickor och pojkar får lika stort inflytande över 
och utrymme i verksamheten. 
 
Det innebär att: 
Ingen på vår skola skall utsättas för kränkande behandling. 
Alla skall känna att de blir respekterade av såväl elever som personal. 
Alla skall veta vem de skall vända sig till då de själva eller någon kamrat behöver hjälp. 
Alla skall hjälpa till så att inte mobbning eller annan kränkande behandling sker. 
Alla vuxna och elever på skolan skall medvetet och engagerat arbeta för att målen i planen 
uppfylls. 
 

Vår policy kring säkerhet, trygghet och trivsel 
Trivselregler 
Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. 
Prata med varandra, inte om varandra. Sprid inte falska rykten. 
Säg snälla och uppmuntrande saker till varandra. 
Var schyst när du leker. 
När någon säger SLUTA så måste man respektera det. Ett NEJ betyder NEJ. 
Alla är okey. Vad bra att vi är olika. 
 

Ordningsregler 
Det är inte tillåtet att  
- lämna skolans område under skoltid utan tillåtelse från läraren eller fritidspedagogen 
- ta med farliga eller störande föremål till skolan 
- cykla på skolgården, annat än på skolans lekcyklar 
- ta med godis till skolan 
- vara inne under rasten utan särskild tillåtelse 
- kasta snöboll eller andra saker/material som ej är relaterat till en aktivitet/sport 
 
När man åker skateboard eller inlines är det hjälmtvång. Hjälmtvång gäller även när elever 
cyklar i skolans regi. All utrustning tas på utomhus. Var uppmärksam på vart det passar bäst 
att åka för stunden, beroende på vilka andra aktiviteter som pågår på skolgården. 
 
Alla uniformer, märken, symboler, tecken eller handlingar som kan förknippas med nazism 
eller andra militanta, rasistiska, odemokratiska grupperingar, är förbjudna i kommunens 
grundskolor.   
Symboler för narkotiska droger, t ex i form av smycken eller på kläder, är förbjudna. 
Beslutet grundar sig i vårt avståndstagande mot droger. 

 
 



 


