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Alla barn på Grebbestads skola och fritidshem skall trivas och 
känna sig trygga.  

 
På vår skola tillåter vi inte att någon är dum mot någon annan. 

Vi tycker att det är bra att människor är olika. 

 

På vår skola jobbar alla vuxna och elever medvetet och aktivt för att alla skall känna sig 

trygga och att vi trivs tillsammans. 

 

Vi alla tillsammans skapar en skola där alla trivs och mår bra. 

Ingen ska bli retad för den de är. 

Ingen skall känna sig utanför.  

Ingen skall känna sig rädd eller ledsen. 

Alla barn skall veta vem/vilka vuxna de skall vända sig till när de känner sig ledsen, rädda, 

oroliga eller behöver hjälp. 

 

Vi är alla olika 

Alla människor är olika och behöver olika saker. Det är viktigt att alla barn på vår skola får 

samma möjligheter. Det kan betyda att olika barn för olika hjälp och stöd. Det blir inte mer 

rättvist om alla får samma, utan det är mest rättvist att man får det stöd man behöver för att 

klara det som blivit svårt. Med träning och stöd kan alla lyckas! 

 

Du kan hjälpa till! 

Det är viktigt att du säger ifrån om du tycker någonting gör dig rädd eller ledsen. Det kan 

vara något annat barn som behandlar dig illa eller du kanske tycker någon vuxen gjort fel. 

 

Våga säg ifrån! 

 

Dina tankar är viktiga! 

Har du någon idé om hur vi kan förbättra vår trivsel eller kanske vill berätta om ett ställe som 

känns otryggt på skolgården vill vi alla veta detta. Säg det till din lärare, på klassrådet eller 

till elevrådet. Du kan också lägga en lapp i rektor Ulrikas brevlåda. 

 

 

 

 

 

 



 

Vad säger lagen? 

Skolan måste ha en plan för hur vi skall jobba med att ingen känner sig otrygg. Vi följer två 

lagar, den ena är diskrimineringslagen och den andra är skollagen. 

 

Det finns ord i lagarna och du behöver känna till några. 

Diskriminering betyder att du blir sämre behandlad än någon annan i en liknande situation, 

men det kan också vara att du blir lika behandlad som alla andra, fast de andra vet att du 

inte kan eller klarar det. 

 

Trakasserier betyder att någon säger eller skriver något som gör dig ledsen eller arg. 

 

Ett annat ord är kränkande behandling, det kan se ut på många olika sätt: 

Slag, sparkar, knuffar eller att någon spottar. 

Någon hotar dig eller säger elaka saker. 

Att inte få vara med eller att någon pratar illa om någon annan. 

Att skada någon genom att skriva elaka saker på mobilen/Ipad eller i datorn. 

Du får inte fotografera och lägga ut eller dela bilderna utan tillåtelse. 

 

Att behandla andra människor på det sätt som vi berättar ovan är förbjudet enligt lagen och 

alla på skolan måste motverka att detta sker. Om det sker kommer vuxna på skolan, 

Trygghetsteamet, direkt sätta igång ett arbete för att omedelbart stoppa att detta fortsätter. 

 

Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt och att alla funderar på hur vi själva uppträder och 

hur man själv blir en bra och pålitlig kamrat. Man kan säga att vi tillsammans gör vår skola 

till en rolig och härlig plats att vara i. 

 

Så här jobbar trygghetsteamet. 

När en vuxen på skolan får reda på att något barn behandlats illa måste de anmäla dett till 

rektor och trygghetsteamet. Direkt startar ett arbete för att utreda och åtgärda att 

kränkningarna omedelbart tar slut. 

 

Vi kommer att prata med alla inblandade barn och deras vårdnadshavare. 

 

Om det är en vuxen som behandlar ett barn illa, är det rektor som tar hand om samtalen. 

 

Om det är rektorn som behandlare ett barn illa, vänder man sig till förvaltningschefen för 

Barn- och utbildningsnämnden. 

 

 



Vad kan du göra? 

Om någon du känner, eller du själv blir utsatt för kränkningar som gör dig rädd, arg eller 

ledsen, är det viktigt att du berättar det för en vuxen som du känner förtroende för. Det kan 

vara någon av dina lärare eller fritidslärare, det kan vara dina föräldrar, rektorn eller 

skolsköterskan. Om du vill vara anonym kan du skriva ett brev och lägga rektorns brevlåda. 

Du vuxna på skolan är då skyldiga att se till att rektor och trygghetsteamet snabbt får veta 

så de kan hjälpa dig att få ett snabbt och bra slut. 

 

Om du berättar för mamma, pappa eller någon annan vuxen kan de ringa till läraren eller 

rektorn. 

 

Tänk på att du är fantastisk och helt unik! 

 

Det finns bara en av dig och det är DU! 

 

 

 

Vill du läsa mera finns skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling på kommunens hemsida 

www.tanum.se 
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