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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen; Grundskola F-2 och Fritidshem 

Ansvariga för planen; Rektor har det övergripande ansvaret att planen upprättas. Arbetslaget 

i samråd med elevhälsoteam upprättar den. 

Vår vision; 

Medmänsklighet och omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 

verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.  

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet 

som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor 

och värderingar. I vår skola har alla betydelse. 

Våra normer och värderingar är att eleverna ska känna sig trygga på skolan. Att eleverna 

använder ett vårdat språk till varandra och till vuxna. 

 

Planen gäller från; 2016-08-22 

Planen gäller till; 2017-08-31 

Elevernas delaktighet; Eleverna hjälper till med utvärdering genom att de svarar på trivsel 

enkät och otrygga platser undersökning. Eleverna har skapat gemensamma trivselregler. Vi 

har regelbundna elevråd och klassråd. Elevrådet kan komma med förslag till förändringar. Vi 

tar del av bildspelet schysst vid varje ny termin. 

Vårdnadshavarnas delaktighet; Via hemsida, föräldramöte och föräldraråd. 

Personalens delaktighet; Personalen utvärderar förra årets plan och utarbetar en ny efter 

enkätsvar av elever samt en otrygga platser-undersökning. Planen ska följas av elever och 

personal. Vi deltar i vuxenteamet där vi träffas kommunövergripande 4 - 6 gånger per läsår. 

Förankring av planen; Förankras hos samtlig personal, elever och föräldrar samt rektor 

genom att den gås igenom i början av höstterminen för elever vid skolstart och 

vårdnadshavare vid första föräldramötet. Läggs ut på hemsidan. 
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Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats; Genom att göra en trivselenkätundersökning 

med eleverna samt en otrygga-platser undersökning hösttermin och vårtermin har vi kommit 

åt hur och vad eleverna trivs eller inte trivs med. Vi har därefter tittat igenom åtgärderna i vår 

nuvarande plan och utvärderat vad som gjorts eller inte gjorts och vad vi behöver fortsätta att 

jobba med. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan; Eleverna har varit delaktiga i utvärderingen 

genom trivselenkätundersökning och otrygga platser-undersökning. Personalen har sedan 

utvärderat resultaten på undersökningarna. Vi har även pratat med eleverna om resultatet på 

undersökningarna samt utvärderat den gamla planen och tittat över åtgärderna vi har satt upp. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan;   
 

Namn: Mentorssamtal 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling 

Mål och uppföljning: Att utöka våra mentorssamtals tillfällen. Bland annat för att komma åt 

trivselfrågor. Vi följer upp om vi får tillfällen till mentorssamtal under AE tillfällen under 

läsåret.  

Insats: Att schemalägga mentorssamtal. 

Utvärdering: På grund av tidsbrist och barn som har behov av extra stöd så har resurserna 

inte räckt till för att ha enskilda samtal. Detta är något som vi måste försöka på nytt med inför 

hösten på grund av det vi såg i trivselenkäten bland annat gällande att många anser att de att 

de inte är trygga utomhus och vid toaletterna och i omklädningsrummen. Med mentorsamtal 

kan vi få reda på om eleverna trivs och känner sig trygga. 

Ansvarig: Rektor och arbetslag. 

 

Namn: Öka elevers självkänsla 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling 

Mål och uppföljning: Att stärka elevernas självkänsla för att motverka osäkerhetskänsla som 

kan uttrycka sig i kränkande mot andra elever. Vi följer upp det genom att ha 

värderingsövningar i grupp samt enskilt. 

Insats: Att stärka elevernas självkänsla genom övningar, kompissamtal och beröm vid 

positivt beteende och agerande gentemot andra elever samt personal. 

Utvärdering: 

Vi har främst jobbat med värdegrundsarbete under hösttermingen för att få ihop gruppen och 

skapa en vi känsla på skolan. Sedan har vi haft fortlöpande värdegrundssamtal vid behov. 

Detta är trots det något vi behöver fortsätta jobba med då det fortfarande förekommer tråkigt 

beteende gentemot varandra, elever emellan. Förbättring av attitydsproblem har skett senare 

delen av vårterminen. Saknat skolkurator som kan vara ett stöd i värdegrundsarbetet och 

genomföra kompissamtal. 

Ansvarig: Arbetslaget 

 

Namn: Ökad förståelse 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling 

Mål och uppföljning: Att stärka banden mellan alla elever i skolan. Uppföljning av detta sker 

genom reflektion i arbetslaget en gång i månaden under AE-tillfällen.  
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Insats: Att jobba i grupper med elever från förskoleklass upp till årskurs 2 i temaarbeten. Att 

jobba med lära känna-övningar och lekar. 

Utvärdering: Vi har jobbat med gemensamma teman under höst/vårtermin F-2. Detta har 

stärkt samarbetet mellan eleverna i skolan. Vi hade under tidig hösttermin lära-känna-lekar 

men har under hela läsåret gjort gemensamma lekar.  

Ansvarig: Arbetslaget 

 

Namn: Undervisning 

Områden som berörs av insatsen: Religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning: Att skapa förståelse för varför vi har olika religioner och 

trosuppfattningar. Uppföljning sker under samtal i grupp. 

Insats: Att i undervisningen prata och jobba med de olika religionerna och vad de står för. 

Speciellt väva in i undervisningen de religioner som finns symboliserade på skolan.  

Utvärdering: Vi arbetat under vårterminen med de olika religionerna och vad de innebär. 

Eleverna verkar ha förståelse i att vi är lika mycket värde vilken religion vi än tillhör. Vi har 

förnärvarande inte olika religionsuppfattningar bland eleverna. 

Ansvarig: Arbetslaget 

 

Namn: Undervisning 

Områden som berörs av insatsen: Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning: Att skapa en förståelse för att vi har olika förutsättningar och kapacitet 

för inlärning och sociala kontakter. Uppföljning sker via trivselenkäten.  

Insats: Att prata i gruppen om våra olikheter och förmågor. Att lära barnen att vi är olika med 

att vi är lika mycket värda. Att titta på filmer och läsa böcker inom området med efterföljande 

diskussion. Kompissamtal och värdegrundsarbete. 

Utvärdering: Vi har under höstterminen haft tema om känslor och om barnkonventionen. Vi 

har även jobbat tillsammans F-2 flera gånger i veckan för att ska en vi känsla i gruppen så att 

de får en förståelse för våra olikheter i gruppen och att vi har olika förutsättningar. 

Ansvarig: Arbetslaget 

 

Namn: Trivselregler 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling 

Mål och uppföljning: Följa kommunens gemensamma trivselregler och plocka ut de som är 

viktigast för vår grupp att lägga fokus på samt skapa egna tillsammans med eleverna. 

Insats: Göra eleverna och föräldrarna medvetna om att det finns gemensamma trivselregler i 

kommunen som de får läsa igenom hemma och underteckna. Vi skapar även egna regler som 

passar varje grupp och där eleverna har varit delaktiga. De finns uppsatta i respektive 

klassrum. 

Utvärdering: Kommunens gemensamma regler delgavs elever och vårdnadshavare vid 

skolstart och reglerna skrevs under av båda parter. Vi satte upp egna regler efter våra 

förutsättningar på skolan och fritidshemmet.  Vi agerar direkt om någon inte följer dessa 

regler och på vårterminen har vi blivit mer hårda om att rapportera förseelser hem till 

vårdnadshavare.  

Ansvarig: Arbetslaget, elever och vårdnadshavare 

 

Namn: Språkbruk 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling 

Mål och uppföljning: Att förbättra språkbruket mellan elev och elev samt mellan elev och 

personal. Detta följs upp regelbundet och i trivselenkäten i börjat på vårterminen. 
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Insats: Tillrättavisa förbjudna ord direkt. Prata om vilket språk som är acceptabelt mot 

varandra. Sätta upp regler tillsammans med eleverna om vilket språk vi använder mot 

varandra.  

Utvärdering: Vi jobbar med detta dagligen. Det rapporteras direkt hem till vårdnadshavarna 

vid dåligt språkbruk. I trivselenkäten i februari hävdar fortfarande flera elever att det är dåligt 

språkbruk men vi vuxna anser att det har blivit bättre senare delen av vårterminen. Vid en 

muntlig utvärdering till eleverna om vad de tycker håller de med om att det har blivit bättre 

men det förekommer dåligt språk av en del där det inte finns vuxna i närheten. Därför 

fortsätter vi med att förbättra detta mål. 

Ansvarig: Arbetslagen och samtliga elever på skolan 

 

Namn: Omklädningsrum 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling 

Mål och uppföljning: Att skapa trygghet och trivsel före/under/efter idrotts- och 

badundervisning i omklädningsrummen. Det kan följas upp under regelbundna 

reflektionstillfällen i klasserna samt vid enkätundersökning och otrygga platsundersökning. 

Insats: Försöka påverka schemaläggning av idrottsundervisningar för att minska 

överbeläggningen i omklädningsrummen. Ha vuxennärvaro vid dessa tillfällen 

Utvärdering: Vi har inte haft några problem med överbeläggning i omklädningsrummen 

under året då det inte är några äldre barn längre under samma tid som vi är i 

omklädningsrummen. Det har inte alltid varit någon vuxen närvarande hela tiden i killarnas 

omklädningsrum beroende på att en del känner obehag när kvinnliga pedagoger är närvarande 

i omklädningsrummet. Det visar sig i enkät och otrygga platser undersökning att många, 

framförallt killar känner en otrygghet i omklädningsrummen. Detta gör att vi direkt införde 

ständig närvaro av vuxen i bådas omklädningsrum och kommer att fortsätta med under 

hösten. 

Ansvarig: Rektor och arbetslag 

 

Namn: Arbetsro 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling 

Mål och uppföljning: Att skapa en lugn och trygg lärandemiljö för eleverna. Följs upp 

genom enkätundersökning, otrygga platserundersökning samt genom regelbundna reflektioner 

tillsammans i grupp. 

Insats: Reflektion om trivsel schemalagda, så som mentorssamtal/tid. Dela grupperna i 

möjligaste mån för att minska antalet elever i de olika klassrummen som vi har tillgång till. 

Skapa gemensamma regler tillsammans med eleverna om hur de vill ha klassrummet och som 

de kan skriva under på. 

Utvärdering: Vi har inte fått till några mentorssamtal men lyssnat in eleverna när de uttryckt 

att det inte är någon arbetsro. Grupperna har inte heller delats i den mån vi velat på grund av 

att enskilda elever har haft behov av egna resurser. Under vårterminen har vi fått till fler 

gruppass där både 1-2 har kunnat jobba med bara sin grupp. Sedan har gruppen haft behov av 

att hållas ihop och befinnas sig i klassrummet för att skapa lugn och få mer hjälp. Detta måste 

fortsätta jobbas med under kommande år. 

Ansvarig: Arbetslaget och eleverna 

 

Namn: Undervisning 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön 

Mål och uppföljning: Att satsa på att ge pojkar och flickor lika stort inflytande över 

verksamheten och lika stort utrymme. Vi följer upp det genom frågor i trivselenkäten. 
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Insats: Genom att införa talrundor där tystlåtna flickor och pojkar får utrymme att säga sin 

mening. 

Utvärdering: Det går alltid att förbättra detta men vi har jobbat med detta och de flesta tycker 

att pojkar och flickor får ungefär lika mycket hjälp nu. 

Ansvarig: Arbetslaget 

 

Namn: Trygg utemiljö 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling 

Mål och uppföljning: Skapa en trygg utemiljö. Följs upp genom otrygga platserundersökning 

och reflektion under hela läsåret. 

Insats: Skapa regler tillsammans med eleverna om hur de vill ha sin utemiljö för att känna sig 

trygga, främst kring kullen. 

Utvärdering: Det verkar främst vara på vintern de känner sig otrygga på kullen när det blir is 

och snö och de åker på varandra. Under vår, sommar och höst verkar de vara trygga. 

Ansvarig: Arbetslaget och eleverna 

 

 

Årets plan ska utvärderas senast; 2017-05-31 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas; På ett arbetsenhetsmöte ska planen diskuteras. Varje 

klass och fritidsgrupp diskuterar planens främjande och förebyggande åtgärder. Synpunkterna 

lämnas till arbetslagets Vuxenteamare. Därefter sammanställer Vuxenteamaren utvärderingen 

i samråd med rektor och skolkurator. Genom trivselenkäter och otrygga platser-undersökning 

samt utvärdera de förebyggande åtgärder vi har med i planen. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas; Rektor Anna Fritz ansvarar för att Vuxenteamare 

och övrig personal har möjlighet att avsätta tid för att utvärdera planen. Vuxenteamaren får tid 

för utvärdering och att skriva ny likabehandlingsplan under vuxenteamsträffarna. Därefter 

behöver det diskutteras i arbetslaget. Mentor och fritidspedagoger ansvarar för att eleverna 

utvärderar planen.  
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Främjande insatser  

Namn Mentorsamtal 

Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling 

Mål och uppföljning Att utöka våra mentorssamtals tillfällen. 

Bland annat för att komma åt trivselfrågor. Vi 

följer upp om vi får tillfällen till 

mentorssamtal under AE tillfällen under 

läsåret. 

Insats Att schemalägga mentorssamtal. 

Ansvarig Rektor och arbetslag 

Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret. 

 

Namn Öka elevernas självkänsla 

Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling 

Mål och uppföljning Att stärka elevernas självkänsla för att 

motverka osäkerhetskänsla som kan uttrycka 

sig i kränkande mot andra elever. Vi följer 

upp det genom att ha värderingsövningar i 

grupp samt enskilt. 

Insats Att stärka elevernas självkänsla genom 

övningar, kompissamtal, och beröm vid 

positivt beteende och agerande gentemot 

andra elever samt personal. 

Ansvarig Arbetslaget 

Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret. 

 

Namn Undervisning kring värdegrund 

Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling 

Mål och uppföljning Att stärka banden mellan alla elever i skolan 

och att skapa en förståelse för att vi har olika 

förutsättningar och kapacitet för inlärning och 

sociala kontakter. Samt att skapa förståelse 

för varför vi har olika religioner och 

trosuppfattningar. Uppföljning sker genom 

reflektion i arbetslaget samt via 

trivselenkäten.  

Insats Att jobba i grupper med elever från 

förskoleklass upp till årskurs 2 i temaarbeten.  

Att jobba med lära känna övningar och lekar. 

Att prata i gruppen om våra olikheter och 

förmågor samt lära barnen att vi är olika men 

att vi är lika mycket värda. Vi kan titta på 

filmer och läsa böcker inom området med 

efterföljande diskussion. Kompissamtal och 

värdegrundsarbete. Att prata och jobba med 

de olika religionerna och vad de står för. 

Speciellt väva in i undervisningen de 

religioner som finns symboliserade på skolan. 
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Ansvarig Arbetslaget 

Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret 

 

Namn Trivselregler 

Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling 

Mål och uppföljning Följa kommunens gemensamma trivselregler 

och plocka ut de som är viktigast för vår 

grupp att lägga fokus på samt skapa egna 

tillsammans med eleverna. 

Insats Göra eleverna och föräldrarna medvetna om 

att det finns gemensamma trivselregler i 

kommunen som de får läsa igenom hemma 

och underteckna. Vi skapar även egna regler 

som passar varje grupp och där eleverna har 

varit delaktiga. De finns uppsatta i respektive 

klassrum. 

Ansvarig Arbetslaget, elever och vårdnadshavare. 

Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret. 
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Kartläggning 

Kartläggningsmetoder; Trivselenkät, otrygga- platser-undersökning, mentorssamtal och 

kompissamtal, elevråd och klassråd och reflektioner i elevgrupperna. 

Trivselenkät: Eleverna har fyllt i en enkät på datorn som gäller både skola och fritidshem. 

 

Otrygga platser: Eleverna har märkt ut på en karta var de känner sig otrygga i skola och 

fritidshem. 

  

Elevintervjuer: De yngre eleverna i år F-2 har fått möjlighet att uttrycka sig muntligt kring 

otrygga platser.  

 

Dagliga diskussioner I klasserna kring aktuella frågor t ex hur man visar respekt mot andra 

människor.  

 

Områden som berörs i kartläggningen; Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet, Etnisk 

tillhörighet, Sexuell läggning, Ålder, Religion eller annan trosuppfattning och 

Funktionsnedsättning. 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen; Eleverna får svara på trivselenkät. Yngre 

elever får enkäten uppläst för sig. De får svara på en otrygga-platser undersökning. Genom 

kompissamtal och mentorssamtal kan vi få svar på deras trivsel. De är också delaktiga i 

klassråd och elevråd samt under reflektionstillfällen 1 gång i veckan/månaden. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen; Vi har hjälpt eleverna att läsa frågorna i 

trivselenkäten. Vi har skapat kartor över området där eleverna får markera om de känner sig 

otrygga någonstans. Vi har haft kompissamtal och mentorssamtal med eleverna. Vi utvärderar 

sedan deras svar. Vi är delaktiga i vuxenteamsgruppen för att ge synpunker om hur frågorna 

ställs i trivselenkäten. 

Resultat och analys;  

Resultatet gällande fritids blir missvisande då vissa elever går i skolan i Åker och på fritids i 

Klevshult samt vise versa. Inför nästa år bör trivselenkäten ändras så det förtydligas var 

eleverna går på fritids.  

De allra flesta 24/25 tycker skolan är bra. Vi kan bli bättre på att prata mer regelbundet om att 

vi har en likabehandlingsplan på skolan så att fler känner till att den finns. Vi behöver också 

få fler att känna att de alltid mår bra i klassen och skolan. Nästan alla känner en trygghet med 

vuxna på skolan och fritids men några anser att vuxna inte alltid har ett trevligt språk mot 

dem. De allra flesta tycker att det finns en vuxen att prata med om det hänt något. Språket mot 

varandra kan bli bättre enligt enkäten men jag ser en stor förbättring efter att 

enkätundersökningen gjorts. Enligt trivselenkäten är det inte alltid arbetsro i klassrummet. Vi 

ser en förbättring av det efter att trivselenkäten gjorts. Efter utvärdering med eleverna om 

språkbruk framkom det att det förekom dåligt språkbruk av vissa elever där inte vuxna var 

närvarande. Arbetsron i klassrummet har förbättrats under vårterminen. Positivt att ingen 
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känner sig retad alltid eller oftast bara någon känner att de blir vid några tillfällen. Rätt hög 

andel anser inte alltid utan oftast att de vågar säga vad de tycker. Alla har alltid eller oftast 

någon att leka med på rasterna. De allra flesta mår bra när de åker buss. Några känner att de 

sällan mår bra när de byter om före och efter idrotten och det behöver vi skapa en mer 

trygghet kring. Alla utom en går på toaletten under skoltid. Fler tycker att lärarna inte alltid 

lyssnar på dem utan oftast gör det. Alla tycker att de alltid eller oftast får den hjälp de behöver 

för att klara skolan. Alla känner att de känner till skolans regler och tycker de är bra. Ett 

förstort antal tycker att de oftast eller sällan följer reglerna. De allra flesta tycker att flickor 

och pojkar får samma utrymme, bara en som inte håller med. Hälften gör det alltid. 16/21 mår 

bra på fritids medan 4 oftast gör det. Bara en gör sällan det. Nästan alla har någon att vara 

med på fritids och det finns alltid någon vuxen att prata med. Konstigt nog har 8 av 25 svarat 

att det finns en kurator men vi har inte haft någon under detta läsår och det är under all kritik. 

Det är blandade svar om de går till skolsköterskan. 7 som alltid går medan 7 som aldrig går.  

Flera känner sig otrygga på fotbollsplanen och skogen och vid gungorna och 

klätterställningen. Detta på grund av skaderisk som jag tolkar det och kan vara svårt att 

åtgärda annat en vuxennärvaro. Oroväckande många känner sig otrygga på toaletterna. Även i 

omklädningsrum vid idrottsundervisning. 

Det är oroväckande många om är otrygga i omklädningsrummet i idrottshallen.  Det kommer 

att bli en åtgärd direkt med att en vuxen kommer att sitta med inne i killarnas 

omklädningsrum då det är flest killar som känner sig otrygga. Några känner sig också otrygga 

kring toaletterna. 

  



10 
 

Förebyggande åtgärder  

Namn; Språkbruk 

 

Områden som berörs av åtgärden; Kränkande behandling 

 

Mål och uppföljning; Att förbättra språkbruket mellan elev och elev samt mellan elev och 

personal. Detta följs upp regelbundet och i trivselenkäten i början på vårterminen. 

 

Insats; Tillrättavisa förbjudna ord direkt. Prata om vilket språk som är acceptabelt mot 

varandra. Sätta upp regler tillsammans med eleverna om vilket språk vi använder mot 

varandra. Rapportera förseelser till vårdnadshavare. 

Motivera insats; Det har förekommit fult språk främst mellan eleverna och det framkom i 

bland annat trivselenkäten. Det är också något vi har varit medvetna om och 

uppmärksammat främst under höstterminen. En viss förbättring har skett under vårterminen. 

Det är inte acceptabelt med ovårdat språk utan måste redas ut direkt och rapporteras hem. 

Ansvarig; Arbetslaget 

 

Datum när det ska vara klart; Arbetet pågår under hela läsåret 

 

Namn; Arbetsro 

 

Områden som berörs av åtgärden; Kränkande behandling 

 

Mål och uppföljning; Att skapa en lugn och trygg lärande miljö för elever. Följs upp genom 

enkätundersökning, otrygga platserundersökning samt genom regelbundna reflektioner 

tillsammans i grupp. 

 

Insats; Reflektion om trivsel schemalagda så som mentorssamtal/tid. Dela grupperna i 

möjligaste mån för att minska antalet elever i de olika rummen som vi har tillgång till. Skapa 

gemensamma regler tillsammans med eleverna om hur de vill ha det i klassrummet och som 

de kan skriva under på.  

 

Motivera insats; Flera elever samt lärare anser att det inte är lugn och ro i klassrummet. 

 

Ansvarig; Arbetslaget och eleverna 

Datum när det ska vara klart; Regler skapas vid läsårets början och arbetet pågår under 

hela läsåret. 

 

 

Namn; Trygghet i omklädningsrum 

 

Områden som berörs av åtgärden; kränkande behandling och sexuella trakasserier 

 

Mål och uppföljning; Skapa en trygg miljö i omklädningsrum uppföljs regelbundet under 

läsåret och i otrygga platser undersökning. 
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Insats; Skapa tydliga regler för hur det går till i ett omklädningsrum. Vuxennärvaro 

 

Motivera insats; Flera elever, främst killar har känt en otrygghet i omklädningsrummen på 

grund av sexuella rörelser och anspelningar och glåpord. 

 

Ansvariga; Arbetslaget och eleverna 

 

Datum när det ska vara klart; Regler och förhållningssätt sätts upp vid läsårsstart samt 

fortlöpande reflektioner under läsåret. 

 

Namn; Trygg utemiljö 

 

Områden som berörs av åtgärden; Kränkande behandling 

 

Mål och uppföljning; Skapa en trygg utemiljö. Följs upp genom otrygga platserundersökning 

och reflektion under hela läsåret. 

 

Insats; Skapa regler tillsammans med eleverna om hur de vill ha sin utemiljö för att känna sig 

trygga, främst kring kullen. Testa att ha någon typ rastaktivitet på vissa raster. 

 

Motivera insats; Flera elever känner sig otrygga på och omkring kullen under vintertid.  

 

Ansvarig; Arbetslaget och eleverna 

 

Datum när det ska vara klart; Regler skapas vid terminsstart och pågår hela läsåret. 

 

Namn; Trygghet kring toalettbesök 

 

Områden som berörs av åtgärden; Kränkande behandling 

 

Mål och uppföljning; Skapa en trygghet kring toalettbesök som följs upp vid otrygga platser 

undersökning och fortlöpande under läsåret. 

 

Insats; Skapa tydliga regler och förhållningssätt om hur man beter sig vid toalettbesök och i 

väntan på besök. Se över lås för att lugna elever som är rädda att bli inlåsta. Insynsskyddat 

utifrån. Hålla ordning och reda på toaletten är ett eget ansvar och se till att spola efter sig och 

att slänga papper i papperskorgen. 

 

Motivera insats; Flera elever känner sig otrygga på toaletterna har framkommit i otrygga 

platser undersökning.  

 

Ansvarig; Arbetslag och elever 

 

Datum när det ska vara klart; Regler och förhållningssätt bestäms vid läsårsstart. 

Fortlöpande arbete kring detta hela läsåret. 
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Rutiner för akuta situationer 

Policy; Vi agerar direkt om någon elev känner sig kränkt. Mentorn gör en liten utredning 

kring situationerna som hänt och pratar med berörda elever samt vårdnadshavare. Rektorn får 

kännedom om att ett fall är på gång. Vid allvarligare fall är fler vuxna inkopplade och utreder 

händelsen. 

OBS! Vid trakasserier/kränkande behandling mellan vuxen och elev ansvarar rektor för 

utredning samt åtgärder. 

 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling; 
 

1. Skolpersonal/mentor 

Då skolpersonal ser eller hör kränkning ska en direkt tillsägelse ske. Kontakt med mentor till 

den drabbade ska tas. 

 

Mentor för den drabbade ansvarar för att utreda vad som skett. 

1. Rektor informeras om det inträffade.  

2. Mentor/mentorer för samtal med berörda elever. 

3. Information till hemmen. 

4. Åtgärder sätts in. 

5. Uppföljning.  

Detta skall göras skyndsamt. 

 

Båda parter kan erbjudas kuratorskontakt. 

 

Dokumentation: 

Mentor gör utredning på blanketten ”Mentors utredning”. Vid avslut lämnas det till rektor för 

arkivering. 

 

Fortsätter beteendet går ärendet  

vidare till nästa nivå. 

 

2. Mentor/annan vuxen 

Mentor för den drabbade ansvarar för utredningen.  

 

Mentor för den drabbade ansvarar för att utreda vad som skett.  

1. Rektor informeras om det inträffade.  

2. Mentor/mentorer för samtal med berörda elever. 

3. Information till hemmen. 

4. Åtgärder sätts in. 

5. Uppföljning.  

Detta skall göras skyndsamt. 

 

Båda parter erbjuds kuratorskontakt 

 

Dokumentation: 

Mentor dokumenterar på mallen ”Utredning i ärende gällande kränkande behandling och/eller 

diskriminering”. Vid avslut lämnas det till rektor för arkivering.  
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Har beteendet ej förändrats går ärendet vidare till nästa nivå 

 

3. Akutteam/ mentor 

Akutteamet tillsammans med den drabbades mentor gör utredningen.  

1. Rektor informeras om det inträffade. 

2. Information samlas in från den utsatta, den/de som har utsatt samt personal och andra 

elever. 

3. Information till hemmen. 

4. Åtgärder sätts in. 

5. Uppföljning sker inom senast två veckor. 

 

Båda parter erbjuds kurators-kontakt.  

 

Dokumentation: 

Dokumentation sker på mallen ”Utredning i ärende gällande kränkande behandling och/eller 

diskriminering”. Vid avslut lämnas det till rektor för arkivering.  

 

Fortsätter beteendet går  

ärendet vidare till nästa nivå 

 

4. Rektor 

Rektor ansvarar för utredningen.  

1. Rektor kallar till möte med föräldrar.  

2. Vid mötet ska insatser diskuteras tillsammans med vårdnadshavare. 

3. Tid för återkoppling ska bokas in vid mötet. 

 

Fortsätter beteendet kan ärendet gå vidare till nästa nivå eller/och anmälas till socialtjänst eller 

polis 

 

Dokumentation 

Dokumentation överlämnas från mentor samt Akutteamet till rektor. Rektor dokumenterar. Då 

ärendet avslutas arkiveras all dokumentation. 

5.Barn- och  

utbildningsnämnden 

 

1. Lämplig åtgärd tillämpas. 

2. Återkoppling till rektor. 

 

 

Dokumentation: 

Dokumentation överlämnas från skolan. Då ärendet avslutas arkiveras all dokumentation. 

 

OBS! Utifrån händelsens karaktär kan situationen kräva en omedelbar insats! 

Skadeanmälan skall alltid skrivas i samband med att någon får en fysisk skada. Original 

lämnas till exp. Vid händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa underrättas 

arbetsmiljöverket. Om handlingen är av brottslig karaktär kan polisanmälan göras av rektor. 

Arbetet sker i samverkan med vårdnadshavare och andra myndigheter såsom socialtjänst 
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Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Samtlig personal på skola/Fritids 

samt rektor och kurator.  

Klevhult skola: 0370-67 86 58 

Carola Berg  

Gunn Johansson 

Rektor: Anna Fritz 0370-67 82 04, anna.fritz@vaggeryd.se 

Kurator: Dejana Pilipovic 0370- 678272, dejana.pilipovic@vaggeryd.se 

Skolsköterska: Maria Törnroth 0370-678483 

Vuxenteamare: Carola Berg 0370-678658 

Kontaktuppgifter till dessa finns även på Vaggeryds kommuns hemsida. 
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Begrepp 

Diskriminering 

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och 

behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder. 

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 

Direkt diskriminering 

Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av 

diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst 

gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program. 

Indirekt diskriminering 

Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar 

vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med 

diskrimineringsgrunderna. 

Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på 

grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat. 

Trakasserier och kränkande behandling  

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och 

som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande behandling nedan). 

Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av 

till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”utländska” egenskaper. Det kan också handla om att 

någon blir kallad ”blatte”, ”fjolla”, ”hora”, eller liknande. Det gemensamma för trakasserier är att de 

gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. 

Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men 

som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. 

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som 

kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och 

kränkande bilder eller meddelande på sociala medier. 

Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande 

behandling. 

Exempel på händelser som kan vara det som i lagen benämns kränkande behandling: 

Carl blir ofta kontaktad via sociala medier av elever på skolan. Där skriver kränkande saker om 

honom. De har också lagt ut bilder av Carl på sociala medier. Bilderna har tagits i duschen efter 

gymnastiken. 

Lisa är stökig i klassrummet och vill inte lugna ner sig trots lärarens tillsägelse. Ett gräl som uppstår 

emellan dem slutar med att läraren fäller en kränkande kommentar till Lisa. 
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Sexuella trakasserier 

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. 

Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt 

anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad 

som är kränkande. 

Repressalier 

Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att 

eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av 

trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, 

medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.  

Diskrimineringsgrunder 

Kön 

Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier: 

Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder henne med 

argumentet ”Det är för hårt arbete för en tjej”. [diskriminering] 

Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt att gå med i 

dansgruppen. [trakasserier på grund av kön] 

Könsidentitet eller könsuttryck 

Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte 

identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att 

tillhöra ett annat kön.  

Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck 

eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en 

avvikelse från ”det normala”.  

Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara 

såväl homo-, bi- som heterosexuella.  

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: 

Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig med mascara och 

läppglans. [trakasserier] 

Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn på sitt gymnasium för att tala om 

problem i familjen. Skolkuratorn ifrågasätter Kims könsidentitet och istället för att få prata om sina 

problem hemma, måste Kim förklara och försvara vad intergender betyder och innebär. 

[diskriminering] 

Etnisk tillhörighet 
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Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg 

eller annat liknande förhållande. 

Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, 

kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier:  

En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska barn 

vid antagning av nya elever för att inte få en alltför segregerad elevgrupp. [diskriminering] 

Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på proven. Läraren vill 

inte ge Maria högsta betyg, då svenska inte är hennes modersmål.[diskriminering] 

Religion eller annan trosuppfattning 

Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens 

proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en 

religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra 

etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion 

faller utanför.  

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: 

Vincent, vars familj är med i en kyrka, blir ofta retad för det av några klasskamrater. De säger det på 

skämt, men han tycker inte att det är roligt. [trakasserier] 

Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI-undervisningen med motiveringen 

”Huvudduk är ett tecken på kvinnoförtryck”. Det innebär att Leila utestängs från sin utbildning. 

[diskriminering] 

Funktionsnedsättning  

Med funktionshinder menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller 

sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.  

DO använder sig av Handisams beteckning funktionsnedsättning – och inte funktionshinder eftersom 

hindren finns i samhället och inte hos personen. 

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: 

På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och en 

förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. [diskriminering] 

Patrik, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan sitta still. Han lämnar hela 

tiden sin plats. En dag klarar lärarvikarien inte av situationen utan skickar hem Patrik med orden 

”ADHD-barn borde inte få gå på högstadiet!” [diskriminering och trakasserier] 

Sexuell läggning  

Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell 

läggning. 
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Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier som har samband med sexuell 

läggning: 

Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han svårt att få 

vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam. James vill inte vända sig till sin lärare 

eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, men inte gör något. [trakasserier] 

På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och Anna, som är ett par, får inte dansa den första 

uppvisningsdansen tillsammans. [diskriminering] 

 

Ålder  

Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd.  

Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika 

sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet 

gäller alltså även i skolan.  

Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en 

tillämpning av skollagen. 

Exempel på händelser som kan vara trakasserier: 

Malte är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad på grund av detta. 

[trakasserier] 

Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna i hennes klass. Hon blir sårad när de andra 

klasskamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, men de fortsätter i alla fall. 

[trakasserier]



 



 

1. Skolpersonal/mentor 

Då skolpersonal ser eller hör 

kränkning ska en direkt 

tillsägelse ske. Kontakt med 

mentor till den drabbade ska tas. 

 

Mentor för den drabbade an-

svarar för att utreda vad som 

skett. 

1. Rektor informeras om det 

inträffade.  

2. Mentor/mentorer för samtal 

med berörda elever. 

3. Hemmen bör kontaktas. 

4. Åtgärder sätts in. 

5. Uppföljning.  

Detta skall göras skyndsamt. 

 

Båda parter kan erbjudas 

kuratorskontakt. 

 

Dokumentation: 

Mentor gör utredning på 

blanketten ”Mentors 

utredning”. Vid avslut lämnas 

det till rektor för arkivering. 

 

Fortsätter beteendet går ärendet  

vidare till nästa nivå. 

2. Mentor/annan vuxen 
Mentor för den drabbade 

ansvarar för utredningen.  

 

Mentor för den drabbade an-

svarar för att utreda vad som 

skett.  

1. Rektor informeras om det 

inträffade.  

2. Mentor/mentorer för samtal 

med berörda elever. 

3. Information till hemmen. 

4. Åtgärder sätts in. 

5. Uppföljning.  

Detta skall göras skyndsamt. 

 

Båda parter erbjuds 

kuratorskontakt 

 

Dokumentation: 

Mentor dokumenterar på mallen 

”Utredning i ärende gällande 

kränkande behandling och/eller 

diskriminering”. Vid avslut 

lämnas det till rektor för 

arkivering.  

 

Har beteendet ej förändrats går 

ärendet vidare till nästa nivå 

3. Vuxenteam/ mentor 

Vuxenteamet tillsammans med 

den drabbades mentor gör 

utredningen.  

1. Rektor informeras om det 

inträffade. 

2. Information samlas in från 

den utsatta, den/de som har 

utsatt samt personal och andra 

elever. 

3. Information till hemmen. 

4. Åtgärder sätts in. 

5. Uppföljning sker inom senast 

två veckor. 

 

Båda parter erbjuds kurators-

kontakt.  

 

Dokumentation: 

Dokumentation sker på mallen 

”Utredning i ärende gällande 

kränkande behandling 

och/eller diskriminering”. Vid 

avslut lämnas det till rektor 

för arkivering.  

 

Fortsätter beteendet går  

ärendet vidare till nästa nivå. 

4. Rektor 
Rektor ansvarar för 

utredningen.  

1. Rektor kallar till möte med 

föräldrar.  

2. Vid  mötet ska insatser 

diskuteras tillsammans med 

vårdnadshavare. 

3. Tid för återkoppling ska 

bokas in vid  mötet. 

 

Fortsätter beteendet kan ärendet 

gå vidare till nästa nivå eller/och 

anmälas till socialtjänst eller 

polis 

 

 

Dokumentation 

Dokumentation överlämnas från 

mentor samt Akutteamet till 

rektor. Rektor dokumenterar. Då 

ärendet avslutas arkiveras all 

dokumentation. 

 

 

 

 

 

5.Barn- och  

utbildningsnämnden 
 

1. Lämplig åtgärd tillämpas. 

2. Återkoppling till rektor. 

 

 

Dokumentation: 

Dokumentation överlämnas 

från skolan. Då ärendet 

avslutas arkiveras all 

dokumentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Utifrån händelsens karaktär kan situationen kräva en omedelbar insats! 

 

Skadeanmälan skall alltid skrivas i samband med att någon får en fysisk skada. Original lämnas till exp. Vid händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa  

underrättas arbetsmiljöverket. Om handlingen är av brottslig karaktär kan polisanmälan göras av rektor. Arbetet sker i samverkan med vårdnadshavare och andra myndigheter såsom 

socialtjä



 

 

 
 

Anmälan om kränkande behandling 

enligt Skollagen 6 kap 10§ 

 

Anmälan om kränkande behandling till rektor (görs av mentor) 

 
Förskola/Skola/Enhet 

 

Grupp/Klass 

Vad har hänt? 

 Kränkande behandling 
 

 Trakasserier 
 

 Sexuella trakasserier 

 

Datum för händelsen: 

 

___________________ ____________________________________________ 
Datum  Underskrift/underskrifter 

 

  ____________________________________________ 
  Namnförtydligande 

Anmälan om kränkande behandling till huvudmannen (görs av rektor) 

 Utredning har påbörjats 

 

____________________ ____________________________________________ 

Datum  Underskrift rektor/förskolechef 

 

  ____________________________________________ 
  Namnförtydligande rektor/förskolechef 

 

Skickas till: 

Diariet 

Barn och utbildningsförvaltningen 

Box 43 

568 21 Skillingaryd 

 

Uppföljning huvudmannen 

 Uppföljning genomförd 

 

___________________ ____________________________________________ 
Datum  Underskrift 

 

___________________ ____________________________________________ 
Titel  Namnförtydligande 



 

 

 
 

 

Mentors utredning kring kränkande behandling/trakasserier 
 

Namn:       Personnummer:        

Skola:       Klass:       

 

Mentor/ansvarig utredare:       

 

Datum då anmälan kommit in:       

Beskrivning av kränkning/trakasserier:  

      

 

Föräldrar informerade:   JA  NEJ Datum:       
 

Åtgärd/åtgärder och ansvariga för åtgärden/åtgärderna:  

      
Uppföljning:  
      

 

Datum då ärendet/utredningen avslutats:        

 

 

 

 

Lämnas till rektor för arkivering efter avslut 



 

 

 
 

      Dnr: 
Utredning 

Enl. Diskrimineringslagen Kap 2 § 7 gällande diskriminering samt  

enl. Skollagen Kap. 6 § 10 rörande kränkande behandling. 

 

Den drabbades personuppgifter 

Namn 

      

Personnummer 

      

Adress 

      

Telefonnummer 

      

Skola och klass/Förskola och grupp 

      

Mentor/Ansvarig pedagog 

      

 

Datum då utredning startas/anmälan inkommer 

      

 

Anledning till utredning 

      

 

Den drabbades beskrivning av sin situation 

      

 

 



 

 

 
 

Andra personers versioner 

      

 

      

 

      

 

Tidigare händelser/åtgärder 

      

 

Efter kartläggning anses situationen handla om:  

Trakasserier kopplat till kön  Kränkande behandling 

Trakasserier kopplat till sexuell läggning    

Trakasserier kopplat till funktionshinder  Sexuella trakasserier 

Trakasserier kopplat till etnisk tillhörighet 

Trakasserier kopplat till religion eller annan trosuppfattning 

Trakasserier kopplat till könsöverskridande identitet 

Trakasserier kopplat till ålder 

 

Åtgärder Åtgärder bör utgå ifrån den drabbades och dennes föräldrars förslag till åtgärder likväl som 

skolans/förskolans. 

Åtgärder i samtliga fall av kränkning: Datum: Ansvarig: 

Samtal med den utsatta             

Samtal med andra inblandade             

Kontakt med föräldrar till den utsatta             

Kontakt med föräldrarna till andra inblandade             

 



 

 

 
 

Ytterligare åtgärder: 

Åtgärd  Datum Ansvarig 

                  

      

 

            

      

 

            

      

 

            

 

Uppföljning av åtgärder 

 

Uppföljning  Datum Resultat av åtgärder 

                  

      

 

            

      

 

            

      

 

            

 

 



 

 

 
 

 

Ärendet avslutat den       /      201 

 

Underskrifter: 

 

____________________________  ______________________________ 

Mentor    Den drabbade 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

Ansvarig rektor    Den drabbades vårdnadshavare 1. 

 

 

    ______________________________ 

     Den drabbades vårdnadshavare 2. 

 

 


