
ÅTGÄRDSPLAN VID MOBBNING FÖR BÄCKBY SKOLA 
 

Vi strävar efter att följa principerna i denna plan även vad gäller hur vi bemöter annat 

beteende som strider mot skolans ordningsregler 
 

Bäckby skolas mobbningsarbete vägleds av den metodik som arbetats fram inom Farsta-

metoden.  I det förebyggande arbetet använder vi bl.a. KiVa-skola material. 

 

Vad är mobbning? 

Mobbning innebär att någon elev systematiskt utsätts för trakasserier så som retfulla 

kommentarer, elaka skämt, knuffar, ibland t.o.m. våld. Den som mobbar är i överläge socialt 

eller på annat sätt gentemot den som mobbas. 

 

Förebyggande verksamhet 

 

I skolan och i klassen 

 

Vi strävar efter en kamratlig stämning i skolan och försöker skapa en god vi-anda. Vi bemöter 

varandra med respekt, såväl elever, lärare som övrig personal. 

 

Vi jobbar för att barnen ska upptäcka att olikheter är en rikedom. 

 

I klasserna diskuteras ansvarstagande för omgivning och eventuell mobbning. Vi försöker 

göra en klar skillnad mellan information och skvaller. 

 

Skolpersonalen ingriper konsekvent också vid små förseelser och på det sättet visa att de ser 

och bryr sig om. 

 

På rasterna övervakar en lärare 

 

 

I hemmet. 

 

Sträva att ge barnen en sund självkänsla, vilket minskar behovet av att trakassera andra. 

Uppmuntra barnen att lära sig att säga ifrån.  

 

Vid misstänkt mobbning kontaktas elevens lärare eller skolans rektor. 

 

 

 

 



Åtgärdsprogram 

 

När någon av skolans lärare får vetskap om en misstänkt mobbningssituation sker följande: 

1. Elevens klasslärare talar med den mobbade eller med någon annan 

informant som kan ge specifik information om vad, när och hur 

någonting har hänt. 

a. Ju närmare händelsen och ju mer exakt information man får 

desto större är chansen att lyckas få stopp på mobbningen 

2. Läraren konfronterar den som mobbar med vad som hänt och 

kommer överens om att det oönskade beteendet upphör omedelbart 

 

Föräldrar till barn som mobbats, uppvisat mobbningsbeteende, 

mobbat eller brutit mot skolans ordningsregler kontaktas.  

a. Om inte mobbningen upphör genast sker följande: 

3. Rektor tar över och informeras noggrant vad som hänt och talar 

ytterligare med den mobbade för att minimera risken för 

missförstånd. 

4. Rektor konfronterar den/de som mobbar och en överenskommelse 

görs att beteendet upphör omedelbart 

a. Om inte mobbningsbeteendet upphör utan dröjsmål i detta 

skede sker senast nu följande: 

5. Övriga resurser kopplas in (kurator, psykolog m.fl.) för att bistå i 

ärendet. Vi söker den hjälp vi behöver för att kunna se till att 

mobbingen upphör. 

 

 

Allmänna principer vi följer:  

 Vi konfronterar aldrig den mobbade med mobbaren, än mindre den 

mobbade med mobbarna som grupp om de är flera. 

 Vi konfronterar inte mobbarna i grupp utan en och en 

 I en konkret mobbningssituation strävar vi just då endast till att få 

stopp på ett oönskat beteende, inte att förändra personligheten eller 

att leta orsaker till beteendet 

 Föräldrar till barn som mobbats, uppvisat mobbningsbeteende, 

mobbat eller brutit mot skolans ordningsregler kontaktas. Vid smärre 

förseelser (inte mobbningsfall) kan ärendet skötas inom skolan så att 

eleven kan få en chans att se till att förseelsen inte upprepas.  

 

 


