
Om du känner dig utsatt för kränkande behandling eller mobbing 

vill vi att du kontaktar en vuxen som du har förtroende för. Om 

du känner till att en kamrat är utsatt eller du själv utsatt någon 

för något ska du berätta detta. Berätta kan man göra genom att 

prata, skriva eller rita. Vi kommer alltid att lyssna på dig och 

hjälpa dig/er på bästa sätt.   

  

När något händer gör vi så här:  

• Vi har värdegrundssamtal med de inblandade utifrån den 

uppkomna situationen.   

• Om problemet kvarstår har vi samtal med de 

inblandade och vårdnadshavare. Vi bestämmer tillsammans 

vad vi ska göra åt det som har hänt eftersom det måste få 

ett slut. Rektor informeras.   

• Vi har ett uppföljningssamtal med alla inblandade och 

pratar om hur det har gått.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

’Lilla handlingsplanen’ 
för signal om diskriminering  
och kränkande behandling 

för  
Kvarnbergsskolan  

 
gäller för förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet  

  
Förenklad version 2021/2022 

Skolans vision:  

’Tillsammans, trygghet, kunskap och glädje’  

Våra barn och ungdomar på Kvarnbergsskolan skall vilja, våga och kunna 

delta i samhället både när de finns hos oss och när de går vidare i livet. 

Därför ska inget barn, ungdom eller vuxen inom våra verksamheter bli 

diskriminerade, trakasserade eller utsatta för kränkande behandling. 

Vi värnar om mångfald, demokrati och mänskliga rättigheter. 

Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling ska råda. 

Kvarnbergsskolan är en skola för ALLA.  



   

Alla som vistas på Kvarnbergsskolan 

ska:  

• medverka till att alla känner sig 

säkra och trygga  

• respektera alla och visa hänsyn  

• göra sitt bästa för att 

motverka diskriminering och 

kränkande behandling  

• bidra till att alla trivs och mår bra  
  

 

  

 

Kränkande behandling kan vara:  

Fysiska (t.ex. slag och knuffar)  

Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad svordomar eller könsord)  

Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, grimaser, 

ryktesspridning)  

Texter och bilder (t.ex. brev, lappar, e-post, chatt, bloggar, 

sms)  

Diskrimineringsgrunderna:  

Kön  

Etnisk tillhörighet  

Religion eller annan trosuppfattning 

Funktionshinder  

Sexuell läggning 

Könsöverskridande identitet eller uttryck  

Ålder  

  

  

 

 

 

 

 


