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1. Vision  
Hos oss känner alla glädje, trygghet, gemenskap, delaktighet och lust i lärandet. Hos oss visar 

alla respekt för varje individ och vi tar ett gemensamt ansvar för varandra. Vårdnadshavare, 

personal och skolans ledning har ett bra och nära samarbete för barnens bästa. 
 

  

2. Rektorns ställningstagande  
Ett av skolans och fritidshemmens viktigaste uppdrag är att eleverna ska känna sig trygga. Jag 
arbetar aktivt för att Brännebro skola och Brännässlans fritidshem ska vara trygga 
verksamheter fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Tillsammans med 
personal från skola och fritidshem ska jag kontinuerligt följa upp, utvärdera och förbättra 
arbetet kring värdegrundsfrågorna.  
 
Vi är alla med och formar vår tillvaro genom det språk vi använder och därför behöver vi 
fortsätta att vårda vårt språk och sträva efter att artighet och värme präglar vår skola och 
vårt fritidshem. 
 
Rektor 

Hetem Begu  

Brännebro skola/Brännässlans fritidshem 

2021-08-19 
 

 

3. Inflytande och delaktighet  
Följande har medverkat vid framtagandet av likabehandlingsplanen:  

 

● Rektor  

● All personal  

● Vårdnadshavare/målsman tar del av information som skickas hem, möjlighet att ge 

synpunkter genom enkäter, föräldramöten, utvecklingssamtal mm.  

● Skolans elever genom klassråd, elevråd och samtal  
 

  

4. Information  
● Vid starten för eleverna i förskoleklass ges information till vårdnadshavare/målsman. 

● Planen aktualiseras och diskuteras i samtliga klasser vid höstterminens start. 

● Planen aktualiseras vid föräldramöte på höstterminen. 

● Planen finns väl synlig i respektive klassrum och på fritids. 

● Planen finns tillgänglig på skolans hemsida. 

● Rektor ansvarar för att information om likabehandlingsplanen delges all personal på 

höstterminens första arbetsplatsträff.  

● Rektor ansvarar för att nyanställd personal informeras. 
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5. Bakgrund  
Barnkonventionens intentioner genomsyrar det arbete som genomförs på skolan både utifrån 

lärande och elevhälsa.  

 

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” som slår fast vilka rättigheter 

varje barn ska ha. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas 

med respekt och att få komma till tals. Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande 

för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra 

grundprinciperna. Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. 

● Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. 

 

● Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som 

bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare 

och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är 

barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen 

åsikt och erfarenhet. 

 

● Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln 

handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, 

psykiska och sociala utvecklingen. 

 

● Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem 

beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn 

tas till barnets ålder och mognad. 

Den 1 januari 2009 trädde en ny Diskrimineringslag (2008:567) i kraft, vilket innebär att skolan 

har skyldighet att främja lika rättigheter och möjligheter på grund av kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning eller ålder.  

Enligt Skollagen, 6 kap. 7§, ska huvudmannen se till att det genomförs åtgärder för att 

förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.  
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6. Diskriminering  
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och 

missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna. 

https://www.do.se/lattlast/vad-ar-diskriminering/sju-diskrimineringsgrunder/ 

  

 

Kön  

Könsöverskridande identitet eller uttryck  

Etnisk tillhörighet  

Religion eller annan trosuppfattning  

Funktionsnedsättning  

Sexuell läggning  

Ålder  

 

Direkt och indirekt diskriminering  

Direkt diskriminering är när en elev diskrimineras och det har direkt koppling till någon av 

diskrimineringsgrunderna.  

Indirekt diskriminering är när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som 

verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på grund av diskrimineringsgrunderna.  
 

7. Trakasserier och kränkande behandling  
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande 

som kränker en elevs värdighet. Till kränkande behandling räknas inte befogade 

tillrättavisningar som syftar till att upprätthålla ordning och god miljö för barnen. Trakasserier 

och kränkande behandling kan vara:  

Fysiska slag  

Verbala (hot, svordomar, öknamn)  

Psykosociala (utfrysning, blickar, grimaser, alla går när eleven kommer)  

Texter och bilder (teckningar, lappar, fotografier, sms, mms, och meddelanden på olika sociala 

medier)  

 

Trakasserier  

Är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med 

diskrimineringsgrunderna.  

 

Kränkande behandling  

Är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon 

diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller att rycka 

någon i håret.  

Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling och till 

trakasserier.  

 

https://www.do.se/lattlast/vad-ar-diskriminering/sju-diskrimineringsgrunder/
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8. Att främja likabehandling  
Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning  

Vi ser eleven utifrån individen, inte etnisk tillhörighet.  

Skolmaten och hemkunskapsundervisningen är anpassad till de barn som av religiösa skäl inte 

får äta vissa livsmedel.  

Vi uppmärksammar olika religioners högtider och traditioner.  

Vi erbjuder tolk vid samtal.  

I det dagliga arbetet strävar vi efter att lära eleverna respekt för allas lika värde och att ta 

tillvara på varandras olika kulturer. 

 

Kön  

All personal på skolan ser varje elev som en egen individ som inte är kopplad till kön och 

genus.  

När det gäller sexuella trakasserier råder nolltolerans. Det är alla vuxnas ansvar att ingripa vid 

minsta tecken på sådant.  

 

Sexuell läggning  

Under åk 4, 5 och 6 har skolsköterskan och kurator information om sexualitet, samtycke och 

relationer och berör då även sexuella läggningar. Vi pratar om sexuella läggningar som en 

mänsklig rättighet.  

Ämnet berörs även i undervisningen och diskussioner förs i klasserna och i undervisningen. I 

undervisningen belyser vi olika sexuella läggningar och familjesammansättningar.  

 

Könsöverskridande identitet 

Vi pratar om könsöverskridande identitet och att alla har rätt att vara den man vill. Vi 

diskuterar genusfrågor och ser alltid till individen. På skolan har vi tydliga symboler som står 

för människors lika värde där Prideflaggan är ett naturligt inslag.  

 

Ålder 

Vid elevmedverkan representeras alla årskurser. Elever får anpassningar av skol- och 

studiesituation då det skulle behövas.  

 

Funktionsvariation  

När vi upptäcker att en elev är i svårigheter anpassar vi elevens studiesituation.  

De elever som behöver hjälp har tillgång till kompensatoriska hjälpmedel. Vi bemöter elever 

utifrån individens förmågor. På temadagar har vi olika aktiviteter som handlar om människans 

lika värde. Lokaler anpassas efter funktionsvariation vid behov. 
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9. Kartläggning  
Kartläggning sker genom att:  

● Trygghetsteamet genomför, sammanställer och analyserar kartläggning av utemiljön och 

trivselenkäten en gång per termin. 

Ansvarig för arbetet: Trygghetsteamet 

 

● Eleverna tar del av resultaten av enkäterna och diskuterar fram eventuella förbättringar 

för kommande termin. Klasslärare vidarebefordrar informationen till trygghetsteamet 

som planerar vidare. 

Ansvarig för arbetet: Klasslärare 

 

● Information som framkommer i olika kartläggningar förs kontinuerligt till elevhälsoteamet 

(rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator). 

Ansvarig för arbetet: Trygghetsteamet 

 

● Föräldrasamtal genomförs vid minst ett tillfälle per termin då information om elevernas 

trivsel samlas in.  

Ansvarig för arbetet: Klasslärare 

 

● Elevernas närvaro följs upp vid elevhälsoteamets möten.  

Ansvarig för arbetet: Rektor  

 

● Utvärdering av resultaten för läsåret sker i maj/juni. 

Ansvarig för arbetet: Klasslärare samt elevhälsoteam 

 

 

● Utvärdering av det som framkommit i enkäterna sammanställs i juni.  

Ansvarig för arbetet: Trygghetsteamet 

 

● Genomgång av det gångna läsårets dokumenterade fall av diskriminering, trakasserier 

och kränkningar görs i samband med varje terminsslut.  

Ansvarig för arbetet: Skolkurator 
 

 

10.  Att förebygga diskriminering, kränkande behandling och    

     trakasserier  
Skolenhetsnivå (Ansvarig för arbetet: Rektor, klasslärare (pedagog) och övrig personal)  

● All personal känner till och är förtrogen med likabehandlingsplanen.  

 

● Tydliga ordningsregler och konsekvenser för alla i skolan. Skriftlig överenskommelse med 

elever, föräldrar och pedagoger.   
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● Rastvärdar finns ute på samtliga raster enligt fastställt schema. 

 

● Trygghetsträffar (rektor, elevhälsa, pedagoger från skolan och fritidshem) sker 

kontinuerligt.  

 

● Trygghetsteamet träffas kontinuerligt. 

 

● Elevhälsoteamet (specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor samt pedagog) 

träffas varje vecka för att diskutera elevärenden.  

 

● Kartläggning av ute och innemiljön genomförs en gång per termin av skolkurator. 

 

● Pedagogerna ansvarar för samtliga gruppindelningar, både under lektionstid och under 

raster. 

 

● Pedagogerna tillsammans med eleverna planerar en aktivitetsdag där eleverna får en 

möjlighet att lära känna varandra bättre.  

 

● En temadag per termin genomförs, utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. 

 

 

Klass/gruppnivå (Ansvarig för arbetet: Pedagoger)  

● Värdegrundsarbete ska genomsyra alla ämnen  

 

● Regelbundna samtal om etik  

 

● Klassråd, elevråd och fritidsråd 

 

● Klassen utarbetar egna klassregler  

 

● Pedagogerna går igenom med eleverna vad likabehandlingsplanen innebär  

 

● Regelbundna samtal om språkbruk och hur vi bemöter varandra 

 

 

 

 

Individnivå (Ansvarig för arbetet: Pedagoger)  

● Seriesamtal och sociala berättelser vid behov.  
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11. Åtgärder vid kränkande behandling  

 
1. Du får kännedom om att en elev kränker en annan elev. 

2. Prata med den utsatte och skriv en anmälan om misstänkt kränkning samt öppna dokumentet 

“utredning av kränkning” där samtlig inkommen information dokumenteras. 

a) Var, när, hur? 

b) Vittnen? 

c) Relation till den andre? 

d) Fråga den utsatte om denne kan tänka sig att möta den som kränkt, för en överenskommelse. 

e) Säga till om att allt vi talat om stannar i rummet. Eleverna ska inte prata vidare om händelsen 

med kompisar. 

3. Hör eventuella vittnen, enligt ovan. 

4. Prata med den elev som kränkt. 

a) Fråga eleven om hen vet varför vi ska prata. 

b) Var, när, hur? 

c) Vittnen? 

d) Relation till den andre? 

e) Fråga om eleven kan tänka sig att möta den som utsatts, för en överenskommelse. 

f) Säga till om att allt vi talat om stannar i rummet. Eleverna ska inte prata vidare om händelsen 

med kompisar. 

5. Hör eventuellt nytillkomna vittnen. 

6. Om parterna samtycker, genomförs en överenskommelse som innefattar: 

a) En ”ursäkt”/godtagande av ursäkt. 

b) En överenskommelse om fortsättningen och eventuell konsekvens t.ex. avstängning från 

rastaktivitet (kränkningar ska upphöra samt vad eleven ska göra om kränkningarna fortsätter). 

c) Säga till om att allt vi talat om stannar i rummet. Eleverna ska inte prata vidare om händelsen 

med kompisar. 

d) Bestämma tillfälle/tillfällen för uppföljning. 

7. Informera vårdnadshavare om elevernas utsagor samt åtgärd samma dag (överenskommelse och 

uppföljning). 

8. Skriv under och lämna in anmälan om kränkande behandling (lämnas till rektor samma dag). 

Dokumentera ner det som framkommit i utredningsdokumentet, efter uppföljning skett, om 

kränkning skett, lämnas dokumentet till rektor. 

9. Informera klassföreståndare. 

  

Anmälan om kränkning och utredning skickas av rektor till förvaltningen. Vid upprepning av 

händelser där elever återkommer i kränkningsärenden blir det ett ärende för trygghetsteamet.  

Trygghetsteamet följer sedan en särskild rutin för det vidare arbetet. 
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Vidare åtgärder  

1. Rektor kan med stöd av skollagen tillämpa disciplinära åtgärder för att upprätthålla en trygg 

miljö för alla elever. Detta innebär att elev, för att kunna trygga andras säkerhet, kan bli 

avstängd för en tid eller bli förflyttad till annan skolenhet.  

2. Resursgruppen (socialtjänst/polis/skola) tillkallas för möte med elev som sätter andras 

trygghet i fara. Vårdnadshavare lämnar medgivande innan kontakt sker.  

3. Anmälan till socialtjänst och/eller polis görs av rektor.  

 

Om kränkningarna inte upphör stegras åtgärderna enligt nedanstående exempel 

1. Samtal med trygghetsteamet 

2. Samtal med rektor och vårdnadshavare  

3. Samtal med resursgrupp (polis och socialtjänst)  

4. Disciplinära åtgärder enligt skollagen kap 5  

 

Om elev kränks eller diskrimineras av personal  

1. Vid kännedom om att elev blir utsatt för kränkning eller diskriminering informeras rektor 

omedelbart.  

2. Rektor kontaktar vårdnadshavare.  

3. Rektor kallar personal, elev och vårdnadshavare för utredning.  

4. Händelsen utreds av rektor eller den rektor utser i samverkan med facklig representant. 

Utredningen dokumenteras.  

5. Åtgärder bestäms utifrån vad som framkommer vid samtalet.  

6. Eleven erbjuds hjälp och stöd.  
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12. Uppföljning och utvärdering av trygghetsarbetet  
Uppföljning och utvärdering sker på kompetensutvecklingsdagar samt på konferenstid. En ny 

plan upprättas i augusti. 

 

Målen tas upp kontinuerligt vid arbetslagsträffar samt vid arbetsplatsträffar när all personal är 

med.  

Ansvarig för arbetet: Rektor  

 

 

13. Mål och insatser 
Mål för kommande verksamhetsår/läsår 2021/2022  

● Lugn och ro i matsalen och omklädningsrummet. 

● Vi fortsätter under läsåret 2021/2022 värdegrundsarbetet där både elever, föräldrar 

och personal deltar. Vi kommer även att prata om genus, kroppen, könsöverskridande 

identitet, sexuell läggning och fokus kommer att ligga på hur man beter sig och 

uttrycker sig på internet, nätvett. 

● Arbeta med människors lika värde i klasserna och påminna eleverna om att stötta 

varandra. 

● Eleverna får träna på att prata inför andra under lektionerna. 

● Ofta prata om vikten av att man respekterar varandra. 

● Öka elevernas kunskaper gällande begrepp som kränkning, diskriminering, trakasserier 

och likabehandling. 

● Temadagar för att främja allas lika värde. Vi diskuterar olikheter, rättigheter och 

skyldigheter. 

● En föreläsning där eventuellt vårdnadshavare också ska kunna vara med.  

● Ökad kunskap hos personal gällande sexualitet, samtycke och relationer genom 

föreläsningar och diskussioner.  

● Första skoldagen genomför eleverna olika aktiviteter tillsammans för att alla ska lära 

känna varandra.  

● Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid -19 och diskuterar 

det regelbundet med eleverna och bland personalen. 
 

 

Insatser för att målen ska kunna uppnås:  

 

I omklädningsrummet kommer det finnas vuxna för att förebygga kränkningar samt för att 

försäkra att ljudnivån och ordningen upprätthålls. 

 

I matsalen kommer det finnas vuxna för att försäkra att ljudnivån och ordningen upprätthålls. 

 

Visa eleverna pedagogiska filmer som berör genus, kroppen, könsöverskridande identitet, 

sexuell läggning med mera för att öka elevernas kunskap i ämnet, med diskussioner efter.  
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Vi kommer att fortsätta att ha temadagar med hela skolan som trygghetsteamet/skolkurator 

ordnar. Arbetet kommer även att ske kontinuerligt i klasserna med pedagog. 

 

För att eleverna ska bli säkra på att tala inför grupp tränas detta i klasserna på lektioner. Då 

diskuteras det även innan hur man är en god lyssnare. 

 

Ett schema för vem som är rastvärd finns synligt för eleverna för att de ska kunna veta vem 

som är rastvärd. Elevhälsans personal är med på schemat och raster.  

 

Ett aktivt arbete från oss vuxna att inte kategorisera elever utifrån kön till exempel genom att 

påpeka deras könstillhörighet. 

 

Vi informerar vårdnadshavare om situationen på skolan vid varje föräldramöte samt på 

utvecklingssamtal.  

 

Temadag som handlar om likabehandling och vårt arbete för att bland annat öka elevernas 

kunskaper om de olika begreppen.  

 

Samtal med vårdnadshavare, trygghetsteam samt elevhälsoteam om vi märker att en elev blir 

utsatt eller utsätter någon annan för diskriminering eller kränkningar. 

  
Arbeta med spel och hur det påverkar hjärnan och det sociala livet, vid överkonsumtion. Försöka få 

någon som kan föreläsa om detta för elever och vuxna.  
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14.    Kontakter                                                                     
Upptäcker du att någon är utsatt för kränkande behandling eller trakasserier kan du kontakta:  

 
Pedagog/fritids  Personalrum 0492-76 96 40 fritids 0492-76 96 43 

 

 

 

Pedagog Jenny Nilsson 

  jenny.m.nilsson@utb.vimmerby.se 

 

  tel. 0492 – 76 96 43 

 

Pedagog  Marlene Hedblom Eklund 

   marlene.hedblom@utb.vimmerby.se 

 

tel. 0492 – 76 96 40 

 

Rektor  Hetem Begu 

  hetem.begu@utb.vimmerby.se 

 

  tel. 072 716 66 81 

 

 

Kurator  Maria Hill 

  maria.hill@utb.vimmerby.se  

 

tel. 0492 - 76 96 22 

mobil: 072 541 62 59 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 Behöver du råd och stöd finns även dessa organisationer  

mailto:jenny.m.nilsson@utb.vimmerby.se
mailto:jenny.m.nilsson@utb.vimmerby.se
mailto:marlene.hedblom@utb.vimmerby.se
mailto:hetem.begu@utb.vimmerby.se
mailto:maria.hill@vimmerby.se


 
 Barn och utbildningsförvaltningen 

14 

 

BRIS 020-230 230  

Familjeteamet: 0492-76 90 00  

Rädda barnens anonyma föräldrar 020-786 786  

Röda korsets jourhavande kompis 020-222 444  

Barnombudsmannen www.bo.se 

Diskrimineringsombudsmannen www.do.se 

Sveriges elevråd SVEA www.svea.org 

Röda korsets ungdomsförbund www.rkuf.se 

Barn- och elevombudet beo@skolverket.se 

Lajka – för en schysst nätvardag - www.lajka.prinsparetsstiftelse.se/  

Ungdomsmottagning på nätet – www.umo.se 

Maskrosbarn - www.maskrosbarn.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bo.se/
http://www.do.se/
http://www.svea.org/
http://www.rkuf.se/
mailto:beo@skolverket.se
http://www.lajka.prinsparetsstiftelse.se/
http://www.umo.se/
http://www.maskrosbarn.org/
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Bilaga 2 

Hur trivs du i skolan? 

”Det är viktigt att Du trivs i skolan. Ingen ska känna sig ensam. Andra får inte vara dumma mot 
dig. Alla ska uppmuntra och hjälpa varandra. Du ska kunna berätta det som är viktigt för dig.” Nu 

ska Du få visa hur du känner Dig vid olika tillfällen.  

Sätt en ring om eller måla med färg den gubbe, som visar hur Du känner Dig. 

Hur känner du dig när du… 

1. Tänker på skolan 

 

2. Är på väg till skolan 

 

3. Har arbetspass  

 

4. Träffar klasskamraterna  

 

5. Har rast  

 

6. Är i omklädningsrummet  

 

7. Är i matsalen  

 

8. Pratar inför grupp 

 

9. Tänker på dina klasskamrater 

 

10. Tänker på de andra eleverna i skolan 
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Hur är trivseln på skolan?     Åk: Fk - 3 

Ringa in ja eller nej. Motivera ditt svar. 

1. Har du blivit retad någon gång?    JA NEJ 

_________________________________________ 

2. Har du retat någon?   JA NEJ 

__________________________________________ 

3. Är det någon speciell person som du tycker blir retad? JA NEJ 

__________________________________________ 

4. Är du rädd någonstans på skolan?  JA  NEJ 

__________________________________________ 

5. Har du kompisar i skolan?   JA  NEJ 

___________________________________________ 

6. Hur upplever du det i omklädningsrummet i samband med idrotten? 

_______________________________________________________ 
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Hur är trivseln på skolan?     Åk: 4-6 
 
Ringa in det påstående du tycker stämmer överrens med hur du upplever trivseln på skolan. 
Motivera ditt svar. 

1. Trivs du i klassen?      JA NEJ 

__________________________________________ 

2. Har du kompisar i skolan?     JA  NEJ 

__________________________________________ 

3. Har du någon att vara med på rasterna?   JA  NEJ 

__________________________________________ 

4. Har du någon att vara med på fritiden?   JA  NEJ 

__________________________________________ 

5. Brukar du känna dig ensam?     JA  NEJ 

__________________________________________ 

6. Är det någon speciell person som du tycker blir  JA  NEJ 

 retad eller inte får vara med? 

__________________________________________ 

7. Har någon kränkt dig under läsåret?    JA NEJ 

__________________________________________ 

8. Brukar du kränka någon i skolan?    JA NEJ 

__________________________________________ 

9. Är det någon som är/har varit elak via mobil eller internet? JA NEJ 

__________________________________________ 

10. Tycker du att du blir orättvist behandlad?    JA NEJ 

__________________________________________ 

11. Är du rädd någonstans på skolan?     JA  NEJ 


	Innehållsförteckning

