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Likabehandlingsorganisationen 
”Tryggare Ormsta” 

  
”Tryggare Ormsta” är Ormstaskolans likabehandlingsorganisation som 

arbetar för att förebygga och för att hantera uppkomna kränkningar och 

mobbing i skolan.  

Nedan finns beskrivet vilka vuxna som är särskilt ansvariga för arbetet i 

våra olika arbetslag samt hur arbetet är organiserat. 

Förutom dessa personer är all personal ansvarig för att ingripa, utreda 

och följa upp.   

 
Särskilt ansvariga i våra olika arbetslag: 
 
Runan                Midgård                Yggdrasil          Skeppet 
Sanna H          Jonas H                    Anna J                  Valentina Z                                             
Sofie T          Ulrika Ö                   Anki B                    Mona R 

         Ann T                                        
     
Övriga särskilt ansvariga: 
 
Kurator Micaela Negert, skolsköterska Elisabeth Isenstein, rektor Chris 
Ossmark, arbetslagsledare Ellie Dahlberg 
  
Veckomöten 
 

1. Ovan namngivna ansvariga i arbetslaget ansvarar för att ta emot 
blanketten ”Anmälan om kränkande behandling” (6 kap. 
skollagen/2 kap. 5-8 §§ diskrimineringslagen) och vid ett 
schemalagt tillfälle i veckan (1 tim) utreda dessa, administrera, 
följa upp och kalla till samtal. Därefter skicka utredda ärenden 
till rektor och kurator. Maila kort anmälan om du inte hinner 
skriva. Måste skrivas klart inom senast en vecka. 

2. Ansvariga i arbetslaget tömmer också minst en gång i veckan 
”Tryggare Ormsta brevlådan” och stämmer av med de elever 
som lämnat in ”anmälningar” samt andra berörda elever. Utred 
ärendena! Datera och dokumentera samtalen i särskild bok eller 
digitalt.  Denna dokumentation ska medtas av den som går på 
månadsmötet (se nedan).  
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Vid anonyma ärenden i brevlådan utreds händelsen med 
namngivna elever på samma sätt som ovan. 
 

3. Respektive arbetslagsledare ansvarar för att ta del av inkomna 
ärenden. Hur denna kommunikation ska äga rum beslutar 
arbetslaget lokalt om. 

 
Månadsmöten 
 

 Rektor, kurator, skolsköterska samt ansvarig arbetslagsledare 
träffar en gång per månad (en timma måndag morgon 
konferenstid 8-9) de ansvariga representanterna från 
arbetslagen för genomgång och uppföljning/utvärdering av 
arbetslagens ”Tryggare Ormsta” arbete. 
Arbetslagens dokumentation medtas av respektive representant 
och utgör månadsmötets underlag av ärenden. Kurator/rektor 
för minnesanteckningar.  

 Dessa minnesanteckningar gås igenom på mötet månaden efter 
för uppföljning och utvärdering. 

 Kurator deltar i de olika arbetslagens husmöten en gång per 
månad för att skaffa sig kunskap om relationerna mellan 
arbetslagets elever. 
Kurator och den mötesansvarige i arbetslaget kommer överens 
om tid. 
 
 

 
Mobbingärenden 
 

 Om anmälningar eller ärenden från ”Tryggare Ormsta lådan” 
återkommer angående samma elev/elever betecknas ärendet 
som mobbing och kurator övertar ansvaret för utredning, samtal 
och uppföljning tillsammans med medlemmar i Tryggare 
Ormsta. 
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Gruppen för den årliga Likabehandlingsplanen 
 

 Arbetslagens representanter ansvarar tillsammans med kurator, 
rektor och skolsköterska för att en årlig plan utarbetas, 
implementeras och utvärderas tillsammans med eleverna. 
Gruppen ansvarar för att inspirera och kontrollera att planen är 
ett levande dokument i arbetslagets klasser. 

 

 Rektor besöker samtliga klasser två gånger per termin för 
uppföljning och dialog med eleverna om skolans ”Tryggare 
Ormsta” arbete. 

 En enkät skickas varje termin ut till eleverna för utvärdering av 
Tryggare Ormsta arbetet. 
 
 
 

Skolans ledning ansvarar för att representanterna 
kontinuerligt får utbildning för att kunna genomföra sina 
uppdrag. 
 
Ovanstående organisation utvärderas efter varje läsårs slut. 
Utvärderingen omfattar vårdnadshavare, elever och personal och 
presenteras för dessa olika grupper och utgör ett viktigt underlag för 
kommande års arbete. 


