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Elevernas Plan mot diskriminering och  

kränkande behandling  

Torups skola 2017-2018 

F-3 

 

 

 

 

”Barn som trivs och är trygga lär sig bättre! En trygg lärandemiljö kännetecknas av 
respekt, arbetsglädje, kreativitet och samarbete”. 

Vi arbetar efter att alla elever skall känna sig… 

 Trygga 

 Trivas 

 Känna sig sedda 

 Bli respektfullt behandlade 

På Torups skola är det viktigt att… 

 Respekterar varandras olikheter 

 Behandlar varandra lika 

 Känna sig trygg 

 Alla får vara med 

 Följa skolans regler 

Om Du märker, hör eller ser något som gör Dig ledsen, arg, orolig eller rädd i skolan 
eller att Du märker att något annat barn blir det vill vi att Du pratar med någon vuxen. 
Du kan vända Dig till: 

- din lärare eller någon annan lärare 
- rastvärden 
- fritidspersonal 
- skolsköterskan 
- skolkuratorn 
- rektorn 
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Trivselregler 
 

 Vi hjälps åt att hålla ordning och är rädda om våra och andras saker. 

 Vi visar hänsyn, respekt och har ett trevligt bemötande mot alla, barn som vuxna.  

 Vi använder bollar utomhus. 

 Snöbollskastning är förbjudet.  

 Vi går ut på rasterna.  

 Vi är inte på skolans parkeringsplats eller cykelställ.  

 Vi äter inte godis i skolan.  

 Var och en ansvarar för sina värdesaker.  

 Mobiltelefonen ska vara avstängd under skoltid. Lämnas till klassläraren på mor-

gonen.   

 Först när man går i årskurs 4 cyklar man utan vuxens sällskap.  

 

 
 
 
Läs mer… 
… i den fullständiga Planen mot diskriminering och kränkande behandling som finns 
på skolans hemsida (www.hylte.se) och i ditt klassrum, rektor eller hos elevhälsan. 
  

http://www.hylte.se/
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KONSEKVENSEN AV ATT BRYTA MOT REGLER 

STOPPLJUSMODELLEN 

 

 

Om du trots detta har svårt att följa ordningsreg-

lerna så kallar rektor dig och dina föräldrar till skolan 

för ett samtal. Syftet med samtalet är att tillsammans med dig och dina 

föräldrar samt skolpersonal, utreda varför du bryter mot reglerna och hur 

vi gemensamt kan gå till väga för att det inte skall hända igen.

  

 Fortsätter du att bryta mot ordningsreglerna ringer din 

mentor till dina föräldrar. 

  

Samtalar läraren/mentorn/skolpersonalen med dig. 

Du får en chans att förklarar varför du bröt mot dem och hur 

du kommer att göra för att det inte skall hända igen. 

 

 
 
  

http://www.bing.com/images/search?q=+streckgubbar&view=detailv2&&id=865B3EF6B6E240B3C84F60B1A9D66F15278DB3C3&selectedIndex=2&ccid=F0170Qty&simid=608053282858273201&thid=OIP.M174d7bd10b7218c99e1214e4b07bd11fo0
http://www.bing.com/images/search?q=bilder+p%c3%a5+telefon&id=9D021375A9FD60D4BF8EBF7055704FA0879319D3&FORM=IQFRBA
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://h24-original.s3.amazonaws.com/32284/4555739-S6f7Q.gif&imgrefurl=http://www.solenslyckotassar.se/2011/12/18/myskv%C3%A4ll-p%C3%A5-solens-lyckotassar-6239887&docid=qKG8CKT_vj4PaM&tbnid=9F3amDr93CXJHM:&w=157&h=155&ved=0ahUKEwjd-c6k3I3MAhXEiiwKHbF8A3Q49AMQMwhKKEQwRA&iact=mrc&uact=8
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Barnombudsmannen  
På barnombudsmannens (BO) hemsida finns barn-och ungdomssajten  
”Hallå”. Där hittar du information om dina rättigheter.  
www.barnombudsmannen.se  
 
Barnens hjälptelefon - BRIS, barnens rätt i samhället,  
BRIS driver en hjälptelefon. Den som ringer får vara anonym. De som arbetar där har 
tystnadsplikt. Telefonen visar inte vilket nummer du ringer ifrån och mottagaren beta-
lar samtalet. Tel: 116 111, du kan även chatta med en kurator, www.bris.se 
  
Jourhavande kompis  
Röda Korsets ungdomsförbund har en chattjour där du som ungdom kan chatta ano-
nymt med en jourhavande kompis. Chatten bemannas av frivilliga mellan 18 och 30 
år.www.redcross.se  
 
Friends  
Är en ideell stiftelse som jobbar mot mobbing och kränkningar i skolan.  
Tel: 08-545 519 90, www.friends.se  
 
Barnens rätt i samhället  
BRIS, har också en föräldratelefon dit du kan ringa och få stöd. www.bris.se  
 
Barn- och elevombudet  
Tel: 08-586 08 000, www.skolinspektionen.se/beo  
 
Rädda Barnens föräldratelefon dit du kan ringa och få stöd.  
Tel: 020-786 786, www.rb.se/foraldrar 

 

 

 

http://www.bris.se/
http://www.redcross.se/

