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Specifika åtgärder under läsåret 13/14 
mot kränkande behandling - fritids. 
 
 
 
Specifika åtgärder under pågående verksamhetsår: 
I likabehandlingsenkäten som eleverna svarat på under hösten framkom att 
eleverna känner sig otrygga på fotbollsplanen och i skogen och att de yngre 
eleverna tycker att det är lite läskigt med de äldre eleverna. 
 
Mål: 
Alla skolans elever ska, oavsett ålder, känna sig trygga överallt på skolan 
under sin skoldag 
Alla elever ska kunna känna sig trygga med att delta i fritids uteverksamhet, 
gärna i blandade grupper/klasser/åldrar. 
 
För att nå dessa mål arbetar vi i år med  
 
•Daglig konversation mellan barn och vuxen om allas lika värde, se allvarligt 
på bråk mellan barn - hjälpa till att lösa och eventuellt följa upp problem som 
uppstår, vid behov.  
•En återkommande aktivitet: diskussion om etnisk tillhörighet och 
funktionsnedsättningar.  
•Elever får jobba med olika slags traditioner från olika kulturer. 
 
•Regelbundna EQ-lekar i fritidsverksamheten för att stärka gemenskapen i 
barngruppen och fånga upp de barn som känner sig utanför 
• I elevenkäten framkom att barnen känner sig otrygga i skogen och på 
fotbollsplanen. Därför ser fritidspersonalen till att det alltid är personal 
närvarande på dessa platser  
•För att barnen ska känna trygghet vid konfliktlösningar är det viktigt att 
fritidspersonalen tar sig tid att medla och delta i diskussionerna.  
•I elevenkäten såg vi att det finns barn som inte berättar för någon vuxen när 
de känner sig utsatta. Därför kommer fritidspersonalen ha diskussion på 
storsamlingarna om vikten av att kunna berätta för en vuxen när man känner 
sig kränkt eller mobbad.  
 
En föreläsning kring nätmobbning genomfördes i september 2013 för alla 
elever i årskurs 4-6, samtlig personal och för vårdnadshavare. Mobilreglerna 
för fritids har ändrats efter föreläsningen och efter diskussion med elever, 
vårdnadshavare och personal.  De nya mobilreglerna kommer att utvärderas 
under vårterminen 2014.  
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