
 

Postadress: 

Box 3 

694 80 Hallsberg 

 

Besöksadress: 

Norrgårdsgatan  25 

Telefon – växel 0582-68 50 00 

  

 

Kontakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga viktiga kontaktuppgifter 

BRIS Barn 116 111, vuxen 077 150 50 50                      Rädda Barnens Föräldratelefon 020 786 786 

Barnombudsmannen www.bo.se                      Barn- och elevombudet beo@skolverket.se 

Diskrimineringsombudsmannen www.do.se 

 

 

 

 

BRIS Barn 116 111, vuxen 077 150 50 50   Rädda Barnens Föräldratelefon 
020 786 786 

Barnombudsmannen www.bo.se   Barn- och elevombudet 
beo@skolverket.se 

Diskrimineringsombudsmannen www.do.se 

 

 
 

Ansvarig 
Rektor: Peter Malmström Jonsson 
0582-685402 
peter.malmstrom.jonsson@edu.hallsberg.se  

 
Medlemmar i trygghetsgruppen 

 
Edvina Osmancevic             Lärare musik 
 
Elin Axeliusson                     Lärare åk 1 
 
Josefine Ivarsson                 Kurator 
 
Louise Strömberg                Lärare förskoleklass 
 
Mats Carlsson                      Resurs åk 5 
 
 
 

 

 
 

 

Stocksätterskolans Elevhälsoteam 

Kurator: Josefine Ivarsson 
0582-685454 
josefin.ivarsson@edu.hallsberg.se  
 
Specialpedagog: AnnelieRydberg  
0582-686053 
annelie.rydberg@edu.hallsberg.se           
 
Skolsköterska: Carin Ahl 
0582-685409 
carin.ahl@hallsberg.se  
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Stocksätterskolan 

Stocksätterskolans 

Trygghetsplan 

-En kortversion 
 

   

Planen gäller: HT 2019-HT 2020 

 
 
 
Observera att denna plan är en kortversion. Fullständig 
trygghetsplan finns i sin helhet på Stocksätterskolan.se 
 



Om Likabehandlingsplanen 

 

 

 

 

Vid misstanke om kränkande behandling 

Skolan ska utreda alla upplevda kränkningar. Detta görs genom följande steg: 

1. Personal/elev/vårdnadshavare får kännedom om att kräkning skett. 

2. Uppgifterna anmäls till rektor. 

3. Rektor anmäler uppgifterna till huvudman.  

4. Skolan utreder skyndsamt anmälan. 

5. Utredning sker genom samtal med inblandade.  

6. Samtalen dokumenteras. 

7. Skolan följer upp med utsatt elev om kränkningarna upphört.  

8. Om kränkningarna inte upphört så kopplas skolans trygghetsgupp in i 
ärendet.  

9. Trygghetsgruppen arbetar med vidare åtgärder för att stoppa 
kränkningarna. 

10. Uppföljning med alla inblandade samt vårdnadshavare görs regelbundet. 
Ärendet pågår tills kränkningarna har upphört och den utsatta känner sig 
trygg.  

 STOCKSÄTTERSKOLAN ska vara en trygg plats 
att vara på. Vi ska erbjuda en god lärandemiljö, där 
man trivs och känner glädje och gemenskap. Ingen 
ska behöva vara rädd eller utsättas för 
diskriminering, trakasserier eller kränkningar i 
skolan.  
 

 

Våra ledord:  
KUNSKAP, GLÄDJE 

& TRYGGHET 
 



 

   
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Till dig som elev 
Den här planen är till för dig som är elev på Stocksätterskolan, för att du ska trivas och må bra när du är i skolan. Det är 
ditt rättighetsdokument! Både elever och personal på skolan har ett gemensamt ansvar för att ingen behandlas illa 
och att vi får vara i en skola där vi har respekt för varandra.  

Om du märker att någon blir utsatt, eller om du själv blir det behöver du berätta det för en vuxen. Det finns många att 
prata med på skolan, exempelvis lärare, rastvakter, skolsköterskan, kuratorn eller rektor. Alla vuxna på skolan har 
skyldighet att reagera och agera på det du berättar för oss.  

Till dig som förälder/vårdnadshavare/annan viktig vuxen 

För att våra elever på Stocksätterskolan ska kunna komma till en trivsam miljö, fri från diskriminering, trakasserier och 
kränkningar behöver elever, skola och föräldrar/vuxna ta ett gemensamt ansvar. Ditt uppdrag blir att prata med 
barnen om hur man är mot andra människor och att uppmuntra barn att berätta för en vuxen på skolan om man ser 
eller på något annat sätt uppfattar något som känns fel.  

Om du misstänker att ditt barn, eller någon annans barn blir utsatt för något förväntar vi oss att du tar kontakt med 
skolan – i första hand mentorn eller elevhälsoteamet. 

 

 

 
 

 

 

Till oss alla  
Vi har alla tillsammans ansvar för att vår skola är en trygg plats där vi alla får trivas och känna glädje och gemenskap. 
Vi kommer tillsammans under läsåret utforma några ordningsregler som hjälper oss att skapa trygghet eftersom vi är 
många som ska samsas i skolans inne- och utemiljöer. 

 

 

 • Jag bidrar till att alla får arbetsro 

• Jag kommer i tid och hälsar på mina 

kamrater och lärare  

• Jag är rädd om allt som finns på skolan, 

både inomhus och utomhus 

• Jag går i korridoren och har på mig inneskor 

inomhus 

• Jag lämnar godis och tuggummi hemma 

• Jag använder mössa, keps, luva och uteskor 

utomhus 

• Jag är ute på rasterna 

• Jag spelar boll där det är tillåtet 

• Jag använder hjälm när jag cyklar, åker 

inlines, skateboard, skridskor och på kullen 

vintertid 

• Jag kastar inte snöboll 

             Trygghetsregler 


