Beslutad av: Sara Tärnqvist
Datum:
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Stocksätterskolan
Dokumentansvarig: Sara Tärnqvist

Stocksätterskolans
trygghetsplan
Höstterminen 2021 – vårterminen 2022. Detta är en kortversion av Stocksätterskolans
trygghetsplan. Trygghetsplanen i sin helhet finns på Stocksätterskolans webbplats:
www.stocksätterskolan.se.

Plan
Anger en tydlig beskrivning om vad och när något ska göras samt vem som
ansvarar för genomförandet.
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1 Om Likabehandlingsplanen
Stocksätterskolans mål är att vara en trygg plats att vistas 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.

1.1 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.

1.2 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.

1.3 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.
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2 Stocksätterskolans trivselregler
•
•
•
•
•
•

Jag är snäll mot andra och använder ett trevligt språk. Jag låter alla få vara
med. Ingen ska behöva vara ensam.
Jag behandlar alla lika och visar respekt för att alla är olika. Jag hälsar
påandra elever, lärare och personal.
Jag låter andra vara ifred när de går på toaletten. Jag är rädd om skolan,
mina egna- och andras saker.
Jag kommer i tid till lektioner och bidrar till arbetsro både i klassrum
ochljusgårdar.
Jag lämnar in min mobiltelefon när skolan börjar. Jag har på mig
inneskoroch går lugnt inomhus. Jag går ut när det är rast.
Jag lämnar godis, läsk och tuggummi hemma.

3 Kontaktuppgifter
3.1 Rektorer
Rektor: Sara Tärnqvist
0582- 685235
sara.tarnqvist@edu.hallsberg.se
Biträdande rektor: Sara Dahlsberg
0582-685402
sara.dahlsberg@edu.hallsberg.se

3.2 Trygghetsteam
Edvina Osmancevic
Elin Axeliusson
Josefine Ivarsson
David Simander
Louise Strömberg
Mats Carlsson
Sara Dahlsberg
Veronica Sundgren

Musiklärare
Lärare åk 3
Kurator
Kurator
Lärare åk 2
Resurs
Biträdande rektor
Lärare åk 6

3.3 Elevhälsan
Kuratorer
Josefine Ivarsson
0582-685454
josefine.ivarsson@edu.hallsberg.se
David Simander
0582-685454
david.simander@edu.hallsberg.se
Skolsköterska
Carin Ahl
0582-685409
carin.ahl@edu.hallsberg.se

Datum

Specialpedagog
Annelie Rydberg
0582-68 60 53
annelie.rydberg@edu.hallsberg.se

3.4 Viktiga nummer
BRIS
Barn 116 111, vuxen 077 150 50 50
Barnombudsmannen
www.bo.se
Barn- och elevombudet
beo@skolverket.se
Diskrimineringsombudsmannen
www.do.se
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