
Plan för att förebygga kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering

Läsåret 2019-2020

                                Hammars skola, förskoleklass och fritidshem

Vision

På Hammars skola F-5 och fritidshem ska alla kunna känna arbetsglädje, trivsel, trygghet,
självförtroende och ansvar. Vi ska skapa ett klimat där ingen accepterar trakasserier eller kränkande

behandling. 



Inledning:

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta för:

• Ett bemötande som innebär respekt för individen

• Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter som norm för nämndens verksamheter

• Att elever och vuxna som anser sig vara utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling vet vart man kan vända sig för att få stöd och hjälp

• Att den pedagogiska verksamheten organiseras och bedrivs på ett sätt som främjar inkludering 
av alla

• Att utbildningsmaterial och läromedel är fria från fördomar, diskriminerande föreställningar och 
normativa förväntningar enligt könstillhörighet

• Att personal och elever har stöd i sitt engagemang för mänskliga rättigheter, jämställdhet och 
antidiskrimineringsfrågor

• Att skolan, förskolan och fritidshemmet har tillgång till material, metoder och verktyg för att 
arbeta mot diskriminering och kränkningar och för värderingar som värnar allas lika värde

• Att alla förskolor, skolor och fritidshem har tydliga och väl kända rutiner för agerande vid 
kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier

• Att elever ska via respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever och genom egen
ansträngning och delaktighet ta ansvar för sitt lärande och bidra till en god arbetsmiljö.



Aktivt arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Varje förskole- och skolverksamhet ska enligt lag bedriva ett aktivt likabehandlingsarbete. Askersunds 
kommun ska arbeta mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 

Upplevelser av kränkande behandling inkluderar i princip alla tillfällen då en person känner sig illa 
behandlad. Arbetet mot kränkande behandling anges i Skollagen (2010:800) kapitel 6 där det står vilka 
skyldigheter verksamheterna har i arbetet mot kränkande behandling. Då ett barn eller en elev upplever 
sig kränkt ska detta anmälas och utredning ska ske.  

I juridisk bemärkelse kan inte barn diskriminera varandra men de kan trakassera eller kränka. 
Diskriminering kan ske mellan personal och barn eller personal och personal. Diskriminering innefattar 
direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier
och instruktioner att diskriminera. Diskrimineringsgrunderna beskrivs i Diskrimineringslagen 
(2008:567) som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Trakasserier är ett agerande som 
kränker någons värdighet och har samband med någon av diskrimineringsgrunderna 
(Diskrimineringsombudsmannen, 2019).

Askersunds kommun följer Diskrimineringsombudsmannens (2019) steg för åtgärder vid 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling där utbildningssamordnaren ska se till att sådana 
handlingar:

1. Anmäls till rektor eller huvudman
2. Undersöks för att reda ut vad som har hänt
3. Åtgärdas  
4. Följs upp 
5. Dokumenteras

Askersunds kommun följer Diskrimineringsombudsmannens rutiner för rapportering av kränkande 
behandling, diskriminering och sexuella trakasserier via kommunens rapporteringssystem. 

Förbud mot repressalier 
Personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för straff eller annan negativ behandling på grund av att 
eleven, en vårdnadshavare eller en förälder har anmält skolan eller uppmärksammat att det förekommer 
kränkande behandling eller trakasserier (Diskrimineringsombudsmannen, 2019b). 

Repressalier kan till exempel vara: 
• Sämre betyg 
• Trakasserier i undervisningen 
• Hot om våld 
• Annan ogynnsam behandling 



Verksamhetsspecifikt arbete 

Verksamhet som omfattas av planen
Förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Ansvariga för planen
Personal och rektor

Planen gäller under läsåret 2019/2020, tills en ny plan har reviderats och utarbetats.
Verksamheten kommer systematiskt kvalitetssäkra arbetet under läsåret. Revidering av planen sker 
under vårterminens slut.

Likabehandlingsgruppens namn och telefonnummer:

Likabehandlingsansvariga på Hammars skola
Camilla Grüner, Helene Larsson 0583-820 26

Åsa Persson, rektor  0583-811 21

Barn och elevhälsa teamet består av:

Suzanne Leandersson Ring, specialpedagog    070-329 23 71

Margrete Arvidsén, kurator       070-618 10 83

Anne Fredriksson, skolsköterska 070-349 88 18

Årets plan ska utvärderas/revideras senast: 200831.
Likabehandlingsansvarig är ansvarig att planen blir utvärderad och reviderad, hela arbetslaget delaktiga 
i utvärderingen.



Beskrivning av verksamheten 

Barnens delaktighet i arbetet med och förankring av planen för att förebygga kränkande 
behandling, trakasserier och diskriminering. 
Vi presenterar och samtalar med eleverna om ”Hammars skolas plan för att förebygga kränkande 
behandling, trakasserier och diskriminering”, om vad som står i den och vad det kan betyda i ”vår 
verksamhet ”. Vi för kontinuerliga samtal om hur man bemöter varandra, uppmuntrar och lyfter 
elevernas egenskaper för att stärka självkänslan. 
För att systematiskt kvalitetssäkra detta arbete  med eleverna och deras delaktighet kommer vi att 
genomföra samtal,lämna ut enkäter, intervjua, observera och dokumentera det dagliga arbetet på skolan.
Eleverna får svara på trivselenkäter. Eleverna kartlägger otrygga platser inom skolområdet. Detta  görs i
syfte så att förändringar kan genomföras så att otrygga platser blir trygga miljöer. Eleverna deltar i 
klassråd och elevråd och olika samtal lyfts med fokus på  att skapa god trivsel på skolan. Eleverna är 
delaktiga i att planera och organisera trivselaktiviteter för hela skolan. 
 

Vårdnadshavarens delaktighet i arbetet med och förankring av planen för att förebygga 
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.  
Alla vårdnadshavare får ett exemplar av ”Hammars skolas plan för att förebygga kränkande 
behandling, trakasserier och diskriminering” under höstterminen. 
Vid föräldramöten, utvecklingssamtal och föräldraråd ges vårdnadshavare möjlighet till synpunkter på 
planen. Vårdnadshavarnas tankar är viktiga och tas med i det systematiska kvalitetsarbetet. Vid 
revidering av planerna är skolan lyhörda för vårdnadshavarnas synpunkter och åsikter som kommit fram
vid de olika samtalen och enkäterna som berör skolans verksamhet.

Personalens delaktighet i arbetet med och förankring av planen för att förebygga kränkande 
behandling, trakasserier och diskriminering.    
All personal på Hammars skola är ansvariga att arbeta utifrån ”Hammars skolas plan för att förebygga 
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering”. Två medarbetare (likabehandlingsansvariga)  
har mer ansvar att informera och dokumentera samt föra diskussioner och reflektioner med övriga i 
arbetslaget. 
Nya medarbetare informeras om den kommunövergripande och om verksamhetens plan. Planen finns 
tillgänglig i verksamheten. Personalen arbetar aktivt med likabehandlingsplanen och uppföljning sker 
regelbundet vid kvalitetsredovisning. Vid sammanställningen av enkäter och undersökningar är 
personalen delaktig och förändring sker efter behov. Organisationen är flexibel och ändras efter behov 
som framkommer under läsåret. 



Beskrivning över hur verksamheterna ska agera om någon blir utsatt:

Vad gör vi på skolan om någon blir utsatt?

 Ärendegång Ansvar

När någon i arbetslaget uppmärksammar eller får veta att något barn/elev 
är eller kan vara utsatt för kränkande eller diskriminerande handling 
anmäls det skyndsamt till rektor.

Anmälan förs vidare till huvudman. Anmälda ärenden på enhetsnivå 
rapporteras på näst kommande nämndsammanträde.

Händelsen utreds och dokumenteras. Samtal hålls med de som är berörda. 
Samtalen är tydliga och konkreta där det tydliggörs att den kränkande 
eller diskriminerande handlingen måste upphöra.

Verksamheten gör en bedömning av läget och diskuterar situationen med 
varandra, samt med de berörda barnen och vårdnadshavare.

Vid behov tas kontakt med Barn- och elevhälsa.

      Arbetslag

Dokumentationen och uppföljning sker fortlöpande där datum, 
iakttagelser, vidtagen åtgärd, ansvarig för åtgärden och när uppföljning 
ska ske. 
En handlingsplan upprättas vid behov.

      Arbetslag

Om behov finns av ytterligare insatser så kallar rektor till en träff med 
vårdnadshavare, personal och ev personal från Barn- och elevhälsa.

       Rektor

Kvarstår problemen ändå kontaktas Barn- och elevhälsan, socialtjänst 
och/eller polismyndigheten.

       Rektor

När du misstänker eller vet att ett barn/elev är utsatt: Kontakta utan dröjsmål någon i 
likabehandlingsgruppen eller någon annan av förskolans personal.

Om en vuxen kränker ett barn/elev överlämnas ärendet omedelbart till rektor.
• Ärendet som anses diskriminerande eller kränkande behandling anmäls skyndsamt till rektor för 

vidare anmälan till huvudman.
• Anmälda ärenden på enhetsnivå rapporteras på nästkommande nämndsammanträde.



Förvaltningens ärendegång vid rapportering av kränkande behandling.
Ärendegång för utredning då barn/elev anser sig kränkt, diskriminerad eller trakasserad av 
annat barn/elev

• Personal som får vetskap om att ett barn/elev upplever sig kränkt/diskriminerad eller trakasserad
av ett annat barn/elev, eller bevittnar kränkning, diskriminering eller trakasserier, ska skyndsamt 
dokumentera händelsen och meddela rektor. 

• Anmälan sker via förvaltningens digitala verktyg för anmälan av kränkande behandling och 
huvudmannen informeras via verktyget. 

• Utredning påbörjas enligt den övergripande planen mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling och enligt 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 7 § 
diskrimineringslagen (2008:567).

• Utredning dokumenteras i förvaltningens digitala verktyg till dess att ärendet är avslutat. 
Huvudmannen följer ärendet via verktyget.

Ärendegång för utredning då barn/elev anser sig kränkt, diskriminerad eller trakasserad av 
personal

1. Personal som får vetskap om att ett barn eller en elev upplever sig kränkt/diskriminerad eller 
trakasserad av en personal, eller bevittnar att ett barn/elev blir kränkt/diskriminerat eller 
trakasserat, ska skyndsamt dokumentera händelsen och meddela rektor.

2. Anmälan sker via förvaltningens digitala verktyg för anmälan av kränkande behandling och 
huvudmannen informeras via verktyget. 

3. Utredning påbörjas enligt den övergripande planen mot diskriminering och kränkande 
behandling och enligt 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) eller 2 kap. 7 § diskrimineringslagen 
(2008:567). Här kan det vara nödvändigt att råda med personalkontoret angående 
förfaringssättet när en personal anses ha kränkt/diskriminerat eller trakasserat och 
tillvägagångssättet kan skilja sig beroende på anklagelserna då exempelvis tillfällig avstängning 
kan vara lämplig.

4. Utredning dokumenteras i förvaltningens digitala verktyg till dess att ärendet är avslutat. 
Huvudmannen följer ärendet via verktyget.



Beskrivning av hur det  främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet ska gå till och följas 
upp:

Det främjande arbetet 
Syftar till att lyfta fram sådana faktorer som förstärker respekten för allas lika värde. Det omfattar alla 
diskrimineringsgrunderna och är en naturlig del av det dagliga arbetet. Samt att det ska främja och 
förhindra kränkande behandling av barn.

Så här tänker vi arbeta inom grundskola och förskoleklass:
    

• Skolan kommer arbeta med planen tillsammans med eleverna, samt 
informera vårdnadshavare om den på föräldramöten och föräldraråd.           

• Skolan kartlägger elevernas miljö, gör förändringar i syfte att de ska känna
sig trygga samt skapa en god undervisningsmiljö.

• På Hammars skola genomförs regelbundna trivseldagar som                   
planeras av arbetslaget, elever och personal.  Detta i syfte att öka 
samhörigheten mellan eleverna. Eleverna grupperas i tvärgrupper.    
      

• Vi vuxna är lyhörda och observanta på vad som händer i verksamheten. 

• Vi vuxna strävar efter att skapa goda relationer mellan 
vårdnadshavaren/vårdnadshavarna och arbeta så att ett nära och 
förtroendefullt samarbete kan uppstå.

• Skolan utser elevrepresentanter från varje klass till elevrådet. Gruppen 
träffas en gång i månaden med en lärarrepresentant.

• Likabehandlingsansvariga arbetar med likabehandlingsfrågor regelbundet.

• Fadderverksamhet organiseras mellan elever i förskoleklassen och elever i 
åk 3.

• Det främjande arbetet genomförs och följs upp kontinuerligt under läsåret 
genom det systematiska kvalitetsarbetet.

Ansvarig 

Arbetslag
Rektor

Arbetslag

Arbetslag

Arbetslag

Arbetslag

Arbetslag
Eva- Lena E

Camilla G
Helene L

Lärarna i 
förskoleklass och
åk 3

Arbetslag



Så här tänker vi arbeta inom fritidshem:

· Vi samtalar med eleverna om vad de tänker kring delaktighet och gruppens
klimat. ”Hur är vi tillsammans?” och ”Hur skapar vi en god trivsel på 
fritidshemmet?” Föra samtal med eleverna om olikheter/likheter, vikten av
att respektera varandra och att vi kompletterar varandra.

· Vi är närvarande och lyhörda i vardagliga situationer för att stödja och 
hjälpa barnen i det sociala samspelet. Bekräftar och uppmuntrar de 
positiva handlingar som eleverna gör för att stärka deras självkänsla och 
självbild.

· Vi är goda förebilder för eleverna, och genom samtal ger möjlighet till 
eleven att få uttrycka sina tankar och åsikter i syfte att påverka sin 
situation.

· Vi ser över våra miljöer på fritidshemmet ex material, möblering och 
lekredskap, så att det inbjuder till samspel och aktiviteter för alla elever.

Arbetslag

Arbetslag

Arbetslag

Arbetslag

Det förebyggande arbetet
Syftar till att förhindra sådana faktorer som riskerar att leda till diskriminering, trakasserier eller 
kränkande behandling. Det förebyggande arbetet är ett pågående arbete som genomsyrar hela 
verksamheten.

       

Så här tänker vi arbeta inom grundskola och förskoleklass:

• Vuxna är ute på elevernas raster. Detta för att finnas tillgängliga för eleverna 
och för att kunna sprida sig i miljön så att trygga platser uppstår.

• Lärarledda rastaktiviteter genomförs.

• Skolan lyfter frågor om trivsel/riskfaktorer på utvecklingssamtal, 
klassråd/elevråd och verksamhetsträffar.

• Skolansvariga arbetar med en trivselenkät som sätter fokus på likabehandling 
och  trivselfrågor samt kartlägger otrygga platser på skolgården. Den besvaras
av eleverna under oktober och april. Resultatet utger en grund för fortsatt 
arbete.   
    

• Bussansvarig mentor på skolan träffar eleverna som åker skolskjuts för           
att samtala om trygghet och säkerhet i bussen.

• Lärarna arbetar utifrån lektioner med struktur där innehåll, mål och förväntan 
tydligt framgår.

• Skolan för regelbundna diskussioner/samtal med eleverna om vad som menas

Ansvarig

Arbetslag

Arbetslag
  
Arbetslag

Skolansvariga
för planen

Julia H

Arbetslag

Arbetslag



med studiero och hur vi uppnår detta. Genom detta skapar vi delaktighet och 
ökad måluppfyllelse.

• Skolan samtalar med eleverna om vad de tänker omkring sina rättigheter och 
skyldigheter i vardagen.

• Skolan pratar med eleverna om att säga ifrån när man inte vill, på ett tydligt 
sätt. När någon säger ”Stopp” eller ”Nej” måste det respekteras. 

Så här tänker vi arbeta inom fritidshem:

• Utifrån ålder och mognad involvera eleverna i likabehandlingsplanens 
innehåll och betydelse, allas ansvar och delaktighet.

• Vi samtalar med eleverna om vad de tänker omkring sina rättigheter och 
skyldigheter i vardagen. ”Hur är vi mot varandra”, ”Hur skapar vi en god 
trivsel på fritidshemmet ”Vilka trivselregler finns på Hammars fritidshem”.

· Personalen arbetar medvetet för att motverka kränkande handling, t.ex. 
genom att inte tillåta nedsättande miner, kommentarer och suckar, barn/barn, 
vuxen/barn, barn/vuxen, vuxen/vuxen. Vi accepterar inte repliker som ”Vi 
bara skojar....” (noll tolerans)

· Personal har god uppsikt över eleverna och är redo att ge eleverna stöd och 
hjälp i situationer där det uppstår konflikter.

Arbetslag

Arbetslag

Arbetslag

Arbetslag

Arbetslag

Arbetslag

Det åtgärdande arbetet
Innebär vad som ska göras när ett barn kan ha utsatts för trakasserier eller kränkande behandling. 
Vid kränkande handling utgår vi från planens ärendegång.

På Hammars skola och förskoleklass tänker vi arbeta med det åtgärdande arbetet 
genom att:

• Vuxen som observerar tendenser till trakasserande, diskriminerande eller 
kränkande handling ingriper direkt. Ingen kränkande handling får passera utan
åtgärd.

• Vid akuta situationer/kränkande handlingar som kan uppstå på skolan ska 
personal ta reda på vad som hänt från alla parter. Informera alla 
vårdnadshavare om läget samt vilka fortsatta insatser som ska göras och den 
fortsatta planeringen.

• Förändringar i miljö, struktur och organisation kan behövas eller en 
handlingsplan för akuta situationer.

• Vi följer åtgärdstrappan/arbetsgången. Vid behov av stöd och hjälp finns 
Barn- och elevhälsoteamet

På Hammars fritidshem tänker vi arbeta med det åtgärdande arbetet genom att: 

 Ansvarig

Arbetslag

Arbetslag

Arbetslag

Arbetslag



• Vuxen som observerar tendenser till trakasserande, diskriminerande eller 
kränkande handling ingriper direkt. Ingen kränkande handling får passera utan
åtgärd.

• Då någon elev känner sig kränkt eller trakasserad samtalar personal med 
eleven/eleverna för att ta reda på vad som hänt.
Personal informerar vårdnadshavarna.

•  Pedagogerna hjälps åt vid konflikthantering, kränkande handlingar och följer 
ärendegången i likabehandlingsplanen.

• Vid behov av stöd och hjälp finns Barn- och elevhälsoteam.

Arbetslag

Arbetslag

Arbetslag

Arbetslag

Redogörelse av de åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året:

Vår årliga plan för förskoleklass och grundskola.

Målsättning under läsåret 2019/2020

Att alla elever känner sig trygga i våra verksamheter och följer vår GPS (glad, positiv skola) genom att
· respektera sig själv 
· respektera andra
· respektera egendom

 

Kartläggning för läsåret 2019/2020

Ett stort intresse av de lärarledda rastaktiviteterna finns hos eleverna.
Några elever har uttryckt att de gärna är delaktiga i aktiviteternas utformning. 

Ansvarig: Arbetslaget

Åtgärder under läsåret 2019/2020

• Skolan kommer fortsätta arbeta så att tre rastansvariga finns ute vid elevernas gemensamma rast 
under skoldagarna.

• Arbetet kommer fortsätta med de lärarledda rastaktiviteter.
• Eleverna kommer att bli mer delaktiga i utformningen av rastaktiviteterna under höstterminen.

Ansvarig: Arbetslaget



Utvärdering av tidigare års insatser:

Kartläggning under läsåret 2018/2019
Skolgården kartläggs årligen av alla elever, där de får utgå ifrån en karta och skriva i de ställen som de 
kan tycka vara obehagliga eller där det kan förekomma konflikter. Därefter sammanställs svaren av 
likabehandlingsgruppen som delger resultatet till lärare, föräldrar, elever samt rektor. Alla elever får 
varje termin fylla i trivselenkäter. Dessa får varje klasslärare ansvara för, så att hen direkt kan se hur 
barnen i gruppen mår.

Åtgärder som gjordes under läsåret 2018/2019

• Tre rastansvariga personer fanns tillgängliga ute vid elevernas gemensamma raster. Vid övriga 
raster så ansvarar elevernas mentorer. 

• Planerade och lärarledda rastaktiviteter under alla skoldagar påbörjades.

• Gemensamma raster för eleverna genomfördes.

• En fast punk på dagordningen vid elevråd som behandlar trivsel och trygghet infördes.

• En fast punkt på dagordningen vid klass som behandlar trivsel och trygghet infördes.

• Fadderverksamhet genomfördes.

• Trivseldagar genomfördes.

•  Kartläggning av skolgården genomfördes och utvärderades.

                                                         
Analys av läsåret 2018/2019

• Enkätsvaren från förra läsåret visar att majoriteten av eleverna på Hammars skola trivs bra med 
sin skola och varandra. Några exempel från förra läsårets förebyggande arbete/åtgärder var 
bland annat: Förebyggande åtgärder och insatser som gjordes på skolan för att öka trivsel och 
trygghet, se ovan.

Beskrivning över hur planen presenteras för elever och föräldrar:
Se rubrik Verksamhetsspecifikt arbete

Redogörelse av de åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året:
Vår årliga plan för Hammars fritidshem 

Målsättning under läsåret 2019/2020

Vår målsättning är att vi finns med som lyhörda vuxna, för att kunna skapa en god kontakt, mellan 
eleverna och elev/vuxen samt att vi arbetar tillsammans så att både vuxna och elever ska känna sig 
trygga med varandra.

Det här året vill vi arbeta med att utveckla fritidshemmets främjande arbete.
• Fritidshemmet arbetar för allas människors rätt till att känna delaktighet.



Kartläggning för läsåret 2019/2020:

• Vi samtalar med eleverna om trivsel.
• Vi gör observationer i vår miljö, inom- och utomhus. Kartlägger om och när det kan uppstå 

situationer då elever utesluts.
• Vi observerar samspelet i elevgruppen, för att föra samtal med eleverna om det goda samspelet.
• Vi vuxna finns tillgänglig på olika platser där eleverna befinner sig.

Ansvarig: Arbetslaget

Åtgärder under läsåret 2019/2020

· Pedagogerna kommer vara nära elevernas lek och aktiviteter, vara stödjande och hjälpa eleverna 
i det sociala samspelet. 

• Vi uppmärksammar och uppmuntrar positivt bemötande och beteende.

• Vi samtalar med eleverna i vardagen om hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att skapa ett 
klimat där alla känner sig inkluderade och respekterade. 

• Föräldramöte planeras in under hösten (190910). Enkäter lämnas ut vårdnadshavare. Elever
får enkäter under v 42.

• Fritidsråd med eleverna planeras in.

• Titta gemensamt på en Tv program (UR Vara Vänner). Föra samtal om vårt förhållningssätt. 

Ansvarig: Arbetslaget

Utvärdering av tidigare års insatser:

Kartläggning under läsåret 2018/2019:

• Vi har gjort observationer på vår inom- och utomhusmiljö.
• Vi har gjort observationer  i elevgruppen för att se att alla elever känner trygghet, trivsel och 

delaktighet 

Åtgärder som gjordes under läsåret 2018/2019:

• Vi organiserade verksamheten och personalresurser så att vuxna kunde finnas nära och vara 
närvarande och skapat goda relationer med eleverna.

• Vi samtalade med eleverna på fritidshemmet om varandras positiva egenskaper. 

Analys av läsåret 2018/2019:

• Samtal med eleverna visar att det finns behov av att få samtala med vuxna utifrån olika 
situationer. Vi ser att verksamheten behöver planera in tid för dessa samtal.

• Sammanfattning av enkätsvaren visar på att eleverna trivs på fritidshemmet och att de vuxna 
lyssnar till dem.

Beskrivning över hur planen presenteras för barn, elever och föräldrar:
Se rubrik, Verksamhetsspecifikt arbete



Källor:

Diskrimineringsombudsmannen (2019). Utbildningsanordnarens åtgärder vid trakasserier 
och sexuella trakasserier. http://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-
ansvar/. Hämtad 2019-01-04.

Diskrimineringsombudsmannen (2019b). Diskriminering inom utbildningsområdet. 
http://www.do.se/om-diskriminering/diskrimineringsforbud-inom-olika-omraden/
diskriminering-inom-utbildningsomradet/  .   Hämtad 2019-01-04.

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
STF 2008:567 Diskrimineringslag. Stockholm: Kulturdepartementet.



Ordningsregler
Hammars skola, förskoleklass och fritidshem
Läsåret 2019-2020

Hammars skola GPS 
Glad Positiv Skola                                    Värdegrund

RESPEKTERA DIG SJÄLV  Gör bara det som leder till en framgångsrik och hälsosam 
framtid

RESPEKTERA ANDRA Behandla andra med artighet, rättvisa och tillit

RESPEKTERA EGENDOM  Ta vara på det som är ditt och det som vi alla delar på

• Eleverna stannar inom skolans område

• Vi är ute på rasterna

• På skolan – fritids - förskoleklassen plockar vi alltid undan efter oss

• I skolans korridorer går vi

• Vi pratar i samtalston och använder ett vårdat språk

• Var och en förvarar sina kläder och skor på sin plats

• Mobiltelefoner används inte på skoltid och på fritidstid

• Godis och tuggummi äter vi hemma
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