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POLICY
På Västbergaskolan skapar vi och utvecklar en känsla av samhörighet, solidaritet och 
ansvar för alla människor. Vi ska aktivt motverka alla former av kränkningar och 
trakasserier och skapa respekt för varje människas egenvärde och för vår gemensamma 
miljö.

”En utbildningssamordnare (...) ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att något 
barn eller någon elev eller student som deltar i (...) verksamheten utsätts för trakasserier som
har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier.” 
(Diskrimineringslagen, 2008:567, 3 kap. 15 §).
I lagen framgår också att en likabehandlingsplan ska upprättas varje år. Planen ska innehålla
”en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter 
för de barn, elever eller studenter som deltar i (...) verksamheten, oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels
förebygga och förhindra trakasserier (...) (3 kap. 16 §).
Huvudmannen ska också se till att det finns en översikt över de åtgärder som behövs för att 
förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. (6 kap. 8 § Skollagen (2010:800).
I proposition 2005/06:38 betonas vikten av att ange en tydlig ansvarsfördelning mellan 
rektorn, eller någon med motsvarande ledningsfunktion och personal. I samma proposition 
anförs även vikten av att planen görs känd i hela verksamheten för att den ska fungera som 
ett effektivt verktyg i det förebyggande arbetet.

Definitioner:

• Religion eller annan trosuppfattning: Begreppet trosuppfattning innehåller 
uppfattningar som har sin grund i, eller har samband med en religiös åskådning, t ex 
buddism eller ateism. Det ska ha ett naturligt samband med (eller vara jämförbart 
med) religion.

• Funktionshinder: Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar 
av en persons förmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, 
har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

• Sexuell läggning: Homosexuell, bisexuell, transsexuell, queer eller heterosexuell 
läggning.

• Trakasserier: Ett uppträdande som utifrån diskrimineringsgrunderna kränker en 
persons värdighet.

• Kränkande behandling: Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Den saknar 
koppling till någon av diskrimineringsgrunderna.
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Ansvar
Arbetet med att förbättra och främja barns och elevers lika rättigheter, att motverka 
diskriminering och kränkande behandling samt att likabehandlingsplanen följs är ett 
ledningsansvar hos rektor Hans Larsson.

Huvudansvaret ligger på skolledning och Trygghetsgruppen, men alla vuxna på 
Västbergaskolan skall ta ansvar och agera mot trakasserier och kränkande behandling. Det är  
alla vuxnas ansvar att arbeta främjande och förebyggande. Information om 
likabehandlingsarbetet vad gäller uppföljning och lagändring mm ska rektor och 
trygghetsgruppen arbeta med.

Trygghetsgruppen
Trygghetsgruppen har regelbundna möten och arbetar med att:

• befrämja en trygg, positiv arbetsmiljö för alla i skolan och på fritids
• samverka med övrig personal kring arbetet mot mobbning
• årligen kartlägga riskfaktorer för miljöer och områden där kränkning kan uppstå samt 

sammanställa elevenkäter kring elevers fysiska och psykosociala studiemiljö
• utreda eventuella anmälningar om mobbning, trakasserier eller kränkningar
• planera och genomföra träffar med eleverna, våra trygghetskompisar.

Trygghetsgruppen består av:                    
Anna Karin Hellsten, biträdande rektor anna-karin.hellsten@vastbergaskolan.se 
Kristina Zengin, kurator kristina.zengin@vastbergaskolan.se 
Lehna Bergendorff, skolsköterska lehna.bergendorff@vastbergaskolan.se 
Olga Vagelopoulou, Särskolan olga.vagelopoulou@vastbergaskolan.se
Christina Ankarstad, förskoleklass christina.ankarstad@vastbergaskolan.se
Gunilla Stavre, specialpedagog F-3 gunilla.stavre@vastbergaskolan.se
Anna Sigal, lärare f - 3 anna.sigal@vastbergaskolan.se
Gunilla Fogström, lärare 4-6 gunilla.fogstrom@vastbergaskolan.se
Martin Wermeling, lärare 4-6 martin.wermeling@vastbergaskolan.se
Lina Karlmark, fritids Luren lina.karlmark@vastbergaskolan.se
Mikael Hermansson, lärare 7-9 mikael.hermansson@vastbergaskolan.se
Joanna Forslund, lärare 7-9 joanna.forslund@vastbergaskolan.se
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Förankring bland personal, elever och vårdnadshavare
Personal: Information vid läsårsstart. Den årliga planen upprättas under dialog i arbetslagen 
och trygghetsgruppen utifrån bl.a. trygghetsenkäten och utvärdering av målen. Under läsåret 
har vi haft inläsning av styrdokument, föreläsningar och workshops om kränkande behandling
och handlingsplaner. Avstämning mot målen i december. Planen distribueras till all personal. 
Elever: Vissa frågor från trygghetsenkäten och Brukarundersökning presenteras och 
diskuteras i klasserna. Den årliga planen presenteras vid skolstart och aktualiseras vid behov. 
Värdegrunden arbetas aktivt med i klasserna enligt modell.
Vårdnadshavare: Information om Likabehandlingsplanen ges på första föräldramötet under 
höstterminen och via skolans hemsida. Planen och specifika mål diskuteras med föräldrarådet.

Dokumentation 
När en incident uppstår ska det dokumenteras i en avvikelserapport samt eventuell 
handlingsplan eller åtgärdsprogram (se nedan under Handlingsplan - akuta situationer). 
Incidenten ska rapporteras till skolledningen. Dokumentation ska lämnas till 
klassföreståndare/mentor som förvarar det på avsedd plats, samt till skolledning för 
arkivering. Om någon i trygghetsgruppen utreder en händelse ska den dokumentationen 
lämnas över till rektor Hans Larsson för arkivering.

Elevernas delaktighet i utformningen av Likabehandlingsplanen
Alla elever gör riskanalyser och svarar på frågor i Trygghetsenkäten vilkas resultat ligger till 
grund för den årliga planen. Även resultaten från Brukarundersökningen i förskoleklass, åk. 2,
5 och 8 som handlar om trygghet och trivsel ligger till grund för Likabehandlingsplanen. 
Återkoppling av riskanalyser sker i klasserna där diskussioner förs och underlag för nya mål 
skapas.

Utvärdering av förra årets (2015-2016) årliga plan, främjande och förebyggande arbete 
Utförd i juni 2016 i respektive arbetslag. Bifogas i bilaga 1.
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Övergripande mål: Västbergaskolans värdegrund.

1. Du ska visa respekt för andra, dig själv och den gemensamma miljön.

2. Du ska kunna känna dig trygg.

3. Du ska ta ansvar för din egen och andras arbetsro.

4. Du ska känna till och följa skolans regler samt utgå ifrån ett demokratiskt 
förhållningssätt.

Främjande arbete

• Livskunskap varje vecka från förskoleklass till
och med åk 9. Förhållningssättet vi har och lär
ut ska genomsyra hela verksamheten under hela
dagen. 

• Fadderverksamhet mellan åk f – 5.

• Personalen är rastvärdar efter bestämt schema
och bär västar utomhus.

• Temadagar som t ex ”Kick off” där 6:or ordnar
lekar för 1:or och 2:or, Västbergadagen där åk 3
– 5 och särskolan tävlar i tvärgrupper mellan
varandra, fadderdag för f - 6 och vänskapsdagen
för åk. 4 - 6.

• Åk. 4 - 9 har upptaktsdagar med elev- och
gruppstärkande övningar vid läsårsstart.

• Elevråd och klassråd i alla klasser där vi
utvecklar elevernas delaktighet och inflytande.
Representanter från förskoleklassen är med 
fr.o.m. vårterminen

• Medlemsskap i organisationen FRIENDS med
tillgång till arbetsmaterial och möjlighet till
supportstöd.

• Trygghetskompisar (se nedan) för att skapa elevdelaktighet i likabehandlingsarbetet. 

• Arbeta med jämställdhet och normkritik. 

• Gemensam struktur på lektionerna och ett gemensamt förhållningssätt.
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Livskunskap
Schemalagd tid med bl.a. grupp- och individstärkande övningar. Skolans värdegrund 
förankras bland eleverna i det vardagliga arbetet. 

Fadderverksamhet
Alla i åk 3 är faddrar för förskoleklassens elever. Faddersystemet fortsätter till och med 
eleverna går i åk 5. Elever i åk 6 håller i Kick off-dag och faddereftermiddag för de yngre 
eleverna.

Personalen är rastvärdar
Alla pedagoger på skolan har schemalagd tid då de är rastvärdar. För att de ska vara väl 
synliga och skapa trygghet för eleverna har de speciella västar på sig utomhus. Vissa områden
bevakas speciellt utifrån riskanalysen/kartan. Högstadiets personal är rastvärdar i Ljushallen.

Åtgärder
• Arbeta med att skapa ett trevligt klimat i klasserna genom individ- och gruppstärkande

övningar vid varje terminsstart och sedan fortlöpande.
• Ha dialog om livskunskapen i personalforum, t.ex. APT, för att delge och lära av 

varandra. Samverka kring livskunskapsövningar som samstämmer med årets mål i 
Likabehandlingsplanen (ex värderingsövningar om respekt, självkänsla, grupptryck 
och maktlekar) samt ha dialog om mål, syfte och arbetssätt. I de högre årskurserna 
arbetar personalen tillsammans fram en plan för vad som görs i respektive årskurs och 
mentorerna detaljplanerar sedan utifrån denna plan.

• Starta tidigt på höstterminen med faddrar F-klass/åk 3. I början av terminen bestämma 
veckor/dagar att ses med faddrarna.

• Skapa fadderraster och faddertid under fritidstid.
• Strukturerade och organiserade aktiviteter som sker under fritidstid, där elever 

blandas.
• Synliggöra skolans regler och värdegrund - material att använda i klasserna.
• Fortsätta att utveckla vår medvetenhet om normkritiskt förhållningssätt i vårt 

bemötande av eleverna. Skapa en arbetsgrupp som arbetar med normnyfikenhet.
• Implementera normkritiskt förhållningssätt genom att i arbetslagen återkommande 

diskutera frågeställningar, läsa och se filmer från ex UMO, Jämställt och Skolverket, 
eller jobba med konceptet ”månadens genusfråga”.

• Fortsätta implementera gemensam struktur för lektionerna stadievis.
• Använda begreppet likabehandlingsplan mer frekvent och koppla till elevernas vardag.
• Bjuda in föreläsare till 7 -9 för att tala om t.ex. sex, sexuell läggning, könsroller, ANT,

rasism.

Förebyggande arbete
• Trygghetsenkät för alla elever, åk.F -9, skickas ut och besvaras vecka 8.
• Vid behov kommer någon från skolans ledningsgrupp till klasserna och pratar om 

likabehandlingsarbetet.
• Hälsosamtal hos skolsköterska i åk 4 och 8.
• Elevernas användning av digitala verktyg under skoltid regleras av avtal som kan 

innebära avstängning om elevens beteende strider mot skolans värdegrund.
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• Arbeta med medvetenhet om etik på nätet och vad det innebär alla klasser åk 3-9. 
• Kartläggning av riskbedömda områden på skolan. För elever åk F – 6, 

”Skolgårdskartan”, för elever åk 7 – 9, ”Flugan”.
• Genomföra åtgärder i arbetslagen för att öka tryggheten på de områden eleverna pekat 

ut som otrygga.
• Fortsätta att utveckla arbetet med trygghetskompisar i alla årskurser. Inför vårterminen

ska även f-klass vara med tillsammans med en pedagog som stöd.
• Fortsätta att medvetandegöra föräldrarna om problematik på nätet, risker och bråk som

uppstår via Instagram, Facebook etc. genom att ta upp frågan på alla föräldramöten 
och göra separat skrivelse. Påminna om åldersgräns på sociala medier mm.

• Motverka att de yngre eleverna är rädda för de äldre genom att i alla årskurser ha ett 
uppdrag för trygghetskompisarna som handlar om att man visar hänsyn och respekt för
barn i yngre åldrar än en själv och att man ska vara en god förebild. Särskilt viktigt i 
matsalen där förskoleklass äter samtidigt som högstadiet.

• Handledning till personal ang. elever som inte fungerar trots anpassningar.
• Mer frekvent använda likabehandlingsplanen i elevernas vardag.
• Etablera och förankra tydligare rutiner för när regler bryts. Sätta upp 

konsekvenstrappan (åk 4-9) och rutiner i klassrummen för att synliggöra för elever, 
personal och vikarier.

Trygghetskompisar
Under läsåret 2015-2016 har vi arbetat med att involvera alla elever i arbetet med trygghet 
och likabehandling i och med att vi har haft trygghetskompisar. Alla elever på skolan kommer
under en tvåårsperiod ha träffat Trygghetsgruppens representanter och varit med om att 
planera och genomföra ett uppdrag i sina klasser.

På träffen med trygghetsgruppen får trygghetskompisarna samtala lite allmänt om läget i 
skolan, och de får göra en övning som de sedan tar med sig som ett uppdrag att göra i sin 
klass. Klasslärare/mentorer ansvarar för lektionen och stöttar trygghetskompisarna när de 
genomför uppdraget i klassen.

Till nästkommande trygghetskompisträff utser klassläraren/mentorn tre nya elever i klassen. 
Tanken är att tre elever går på en träff, gör sitt uppdrag i klassen och lämnar över till tre nya 
elever i som återför information om hur uppdraget i klassen gick till trygghetsgruppen. De får 
i sin tur ett nytt uppdrag med sig till klassen.

Under läsåret 2016-2017 vidareutvecklar vi arbetssättet med trygghetskompisar på högstadiet 
för att ännu bättre möta de behov de äldre eleverna har.
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Handlingsplan vid kränkande behandling och akuta situationer

Alla vuxna ansvarar för att direkt stoppa kränkningar och trakasserier. De vuxnas handlingar 
är ytterst betydelsefulla och vi måste tydligt markera att vi inte accepterar negativa handlingar
elever emellan. All personal måste vara uppmärksam och lyhörd och ta varningssignaler på 
allvar. All personal måste vara uppmärksam på negativa jargonger och beteendemönster 
elever emellan. Dessa jargonger kan vara början till ett klimat där kränkningar lätt uppstår. 
Om en vuxen på skolan får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling ska det anmälas till rektor eller biträdande rektor. 
Rastvärdarna agerar på ett medvetet sätt vilket innebär att man är där mobbning/kränkningar 
kan tänkas uppstå. 

Vi utgår från den enskilde elevens upplevelse om denne har blivit kränkt eller trakasserad 
och ska skyndsamt utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta de åtgärder 
som krävs för att förhindra kränkningar i framtiden. Händelsen ska dokumenteras, följas 
upp och utvärderas.

Åtgärder då elev kränker elev

Steg 1
Den personal som får kännedom om kränkning/trakasseri av en elev utreder händelsen
genom att fråga ut alla inblandade och skriva en avvikelserapport som lämnas till 
klasslärare/mentor. Mentor och den som fått kännedom om händelsen kommer 
överens om vem som informerar vårdnadshavare till berörda elever. Detta sker så snart
som möjligt.
Klassföreståndare/mentor tar upp ärendet på ett arbetslagsmöte eller möte med 
närmaste personal samt med biträdande rektor/rektor (ex via avvikelserapport). 
Ärendet följs upp genom samtal med den utsatta eleven 1-2 veckor senare för att 
säkerställa att kränkningar/trakasserier ej har upprepats.

Steg 2
Om kränkningar/trakasserier ej upphört tas ärendet upp igen på ett arbetslagsmöte eller
möte med närmaste personal samt med biträdande rektor. Handlingsplan utformas med
åtgärder som involverar både elever och vårdnadshavare. Handlingsplanen utvärderas 
och följs upp på möte med personalen samt med inblandade elever ca 2 veckor senare 
för att säkerställa att kränkningar/trakasserier har upphört. Vårdnadshavare till berörda
informeras av den som arbetslaget bestämmer. Kontinuerlig rapportering till rektor.

Vidare åtgärder om kränkningarna ej upphör.
Steg 3

Vid mer omfattande kränkningar/trakasserier eller om inga förbättringar sker efter 
åtgärder ovan, lämnas ärendet till Trygghetsgruppen efter beslut av biträdande rektor. 
Trygghetsgruppen startar ny utredning och den utsättande eleven och hans/hennes 
vårdnadshavare kallas till ett möte där en handlingsplan upprättas. Tid för uppföljning 
bokas. Bitr rektor ansvarar för att mötet äger rum och att handlingsplan med åtgärder 
upprättas och följs upp med berörda elever och vårdnadshavare. Kontinuerlig 
rapportering till rektor.
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Steg 4
Har målen i handlingsplanen inte uppfyllts görs en anmälan till elevhälsoteamet, EHT.
EHT (där biträdande rektor ingår) beslutar om vilka ytterligare åtgärder som bör sättas
in. I vissa fall behöver BUP, socialtjänst, polis eller ungdomsmottagningen kontaktas.

Åtgärder då personal kränker elev
1. Om personal får kännedom om att en elev upplever sig kränkt eller utsatt för 

repressalier av en vuxen ska skolledningen informeras.
2. Skolledningen utreder ärendet och föreslår åtgärder för att förhindra att kränkningen 

upprepas samt ansvarar för uppföljning av ärendet.
3. Om kränkningarna inte upphör går ärendet vidare till skolans huvudman och den 

fackliga företrädaren. Eventuella rättsliga åtgärder vidtas.

Åtgärder då elev kränker personal
1. Skolledning och klassföreståndare/mentor informeras.
2. Information till vårdnadshavare.
3. Skolledning samtalar med berörda och utreder ärendet tillsammans med personal, elev

eller annan person som kan bidra till lösning på problemet.

Vidare åtgärder om kränkningarna ej upphör
4. Om inga förbättringar sker efter de akuta åtgärderna kallas vårdnadshavare och 

elev till ett möte. Ett åtgärdsprogram upprättas som undertecknas av elev och 
vårdnadshavare. Tid för uppföljning bokas. Har målen i åtgärdsprogrammet inte 
uppfyllts görs en anmälan till EHT.  EHT beslutar om vilka ytterligare åtgärder 
som bör sättas in. I vissa fall behöver BUP, socialtjänst, polis eller 
ungdomsmottagningen kontaktas.

Åtgärder då personal kränker personal
1. Skolledningen utreder ärendet och föreslår åtgärder för att förhindra att kränkningen 

upprepas.
2. Om kränkningarna inte upphör går ärendet vidare till skolans huvudman och den 

fackliga företrädaren. Eventuella rättsliga åtgärder vidtas.
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Årlig plan 2016-2017
Plan för det förebyggande arbetet utifrån trygghetsenkäter, 
brukarundersökning, skolgårdskarta och personalens utvärdering.

Årlig plan årskurs F-3

Problem: 26 % av eleverna upplever att de blivit kränkta av andra elever under det senaste
läsåret, och många känner otrygghet i omklädningsrummen på idrotten.

Mål: Alla elever ska må bra i skolan, utan risk att bli utsatta för kränkande 
behandling.

Åtgärd: Utöka antalet trygghetskompisträffar. Förskoleklass vara med under vt.
Åskådliggöra värdegrunden och likabehandlingsplanen genom bilder och text i 
alla klasser. Dialog om metoder och arbetssätt i livskunskap på APT två 
ggr/termin, samt på avdelningsmöten.
Idrottsläraren gör system med skyltar för att avdela plats för yngre respektive 
äldre klass när de behöver dela omklädningsrum. Schemalägga personal i 
omklädningsrummen i idrotten.

Problem: 6,5 % av eleverna tycker inte att vuxna säger till om de ser eller får veta att 
någon behandlats illa.

Mål: Alla elever ska må bra och känna sig trygga i skolan.
Åtgärd: Alla vuxna i skolan måste följa upp kränkningar och bistå eleverna i 

konfliktlösning. Vi ska bygga relationer genom att delta i leken med barnen och 
i det vardagliga samtalet.
Vi ska ha verksamhetsutbyte och barnsamarbete mellan avdelningarna för att  
bygga upp relationer elev/personal även på andra avdelningen än den egna.

Problem: Endast 45 % av föräldrarna till barn i förskoleklass upplever att deras barn kan 
arbeta i lugn och ro i skolan.

Mål: Alla elever ska ha studiero i skolan.
Åtgärd: Vi ska använda arbetsmetoder och uppgifter som är meningsfulla för barnen 

utifrån varje barns behov, och som de känner stor delaktighet i.
Dialog med barnen om vad ”lugn och ro” innebär vid olika situationer. Hitta fler
strategier för att tydliggöra acceptabel ljudnivån och hur barnen kan prata i olika
aktiviteter.
Mellan kollegor och avdelningar ta del av goda exempel på hur man kan arbeta 
för att nå resultat. Arbetet med ljudnivåer enligt färg/sifferschema initierat i 
förskoleklass och ska fortsätta att implementeras.

Problem: 19 % av eleverna i åk 1-3 anger att de är rädda för någon i skolan och 16 % av 
föräldrarna i F-klass upplever att deras barn inte känner sig trygga i skolan.

Mål: Alla elever ska må bra och känna sig trygga i skolan.
Åtgärd: Utveckla fadderverksamheten genom att ha fadderraster och faddertid på fritids. 

Direkt vid läsårsstart planera och schemalägga fadderverksamheten. Skapa en 
struktur med planeringsmöte inför fadderträffar.
Förändra rastvärdsschemat så att det blir mer personaltätt vid de platser där 
barnen känner sig otrygga (ex fotbollsplanen).
Förskoleklass ska vara med på trygghetskompisträffarna under vt.
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Uppföljning sker i december 2016 och utvärdering juni 2017

Årlig plan årskurs 4-6
Problem: 40 % av eleverna anser att de har blivit kränkta under året varav 30 % flera 

gånger. Det har oftast handlat om fula ord eller att man har blivit kallad för 
något som gjort en ledsen.

Mål: Alla elever ska må bra i skolan och inte riskera kränkningar  
Åtgärd: Förebygga genom att blanda klasserna inom årskurserna och diskutera etik på 

nätet, skolans värdegrund (använda klasstiden), skapa sammanhållning, förklara 
ordet kränkning och vad det innebär, samt prata om alternativa benämningar för 
sådant som ej kan räknas som kränkning. Ja/nej -scenarior om vad en kränkning 
kan vara.

Vuxna ska vara lyhörda vad det gäller om någon behandlas illa. Eleverna ska 
påminnas om hur de ska agera om de känner sig kränkta, att kränkningar ska 
anmälas till vuxen. Vuxna i skolan ska jobba med att medvetandegöra eleverna 
om hur kränkningar drabbar; vad skolans målsättning är och hur vi som skola 
ska jobba mot kränkningar. Vi ska även arbeta med att medvetandegöra eleverna
vad en konflikt är och hur deras egen delaktighet i en konflikt påverkar 
omgivningen och dem själva. 

Problem: Vi upplever att språkbruket har försämrats, framför allt under raster och 
Klubbentid.

Mål: Nolltolerans mot svordomar och i övrigt oacceptabelt språk.

2016-09-20



12

Åtgärd: Alla vuxna i skolan ska reagera mot dåligt språkbruk och ta upp det med eleven.

Införa språkpris där man får eleverna uppmärksammar sitt eget språkbruk.

Informera i klasserna om regeln och varför det är viktigt att använda ett vårdat 
språk.

Problem: Vi upplever att det uppstår många konflikter på rasterna.

Mål: Alla elever ska må bra i skolan. Konflikterna ska minska.

Åtgärd: Mixade lag på fotbollsplanen. Sätta upp regler för fotboll och fotbollsfritt i 
avbytarbåsen. Träna konfliktlösning. Jobba över klassgränserna. Klubben-
personalen ska gå runt i alla klasser för att gå igenom reglerna på fotbollsplanen.

Problem: Elever upplever att det saknas rastvärdar  i vissa områden.

Mål: Alla elever ska känna sig trygga på rasterna. 

Åtgärd: Alla rastvärdar ska bära väst och röra sig inom det område som är angivet. Köpa
in fler västar.

När man är borta måste man informera vikarien om sina rastvärdstider. Lägga ut
rastvärdstiderna i schemat så att vikarieanskaffaren ser det. Sätta upp 
rastvärdsschemat på fler ställen. Rastvärdarna måste passa tiden så inga luckor 
uppstår.

Problem: Ca 8 % av eleverna känner sig otrygga i omklädningsrummet.

Mål: Alla elever ska känna sig trygga i omklädningsrummet.

Åtgärd: Dela upp omklädningsrummet med A och B-sektioner där de yngsta eleverna 
håller till i A. Mentor följer med sin klass första gången. Undersöka om det går 
att använda Idrottsförvaltningens omklädningsrum.

Uppföljning sker i december 2016 och utvärdering juni 2017

Årlig plan årskurs 7-9

Problem: Skojbråk förekommer ofta på rasterna i ljushallen, vi tycker fortfarande att det är
ett problem och vill därför behålla målet.

Mål: Nolltolerans mot skojbråk. Alla ska känna sig trygga i ljushallen.
Åtgärd: Diskutera med eleverna varför det är förbjudet med skojbråk. Få åk 8 och åk 9

att föregå med gott exempel. Erbjuda fler rastaktiviteter, fortsätta att ha aktiva 
rastvakter som alltid ingriper. 

Problem: Alla elever upplever inte att de har studiero under lektionerna.
Mål: Alla elever ska uppleva studiero under lektionerna.
Åtgärd: Fortsätta skapa rutiner kring uppstart och avslut på lektionerna samt ha en fast 
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placering. Visa en tydlig planering för eleverna, antingen genom att använda 
“Whiteboard-lapparna” eller på annat sätt visa lektionsmål/planering. 
Eleverna bör få diskutera vad studiero innebär och eventuellt få dramatisera 

olika scenarier kring studiero och därmed synliggöra och skapa förståelse för 

vad det är.

Enkät och observationer kring studiero.  

Problem: Vissa elever upplever sig kränkta pga kön.
Mål: Eleverna behöver verktyg för att diskutera jämställdhetsfrågor. Få förståelse för 

hur man bemöter sina medmänniskor.
Åtgärd: Längre sammanhängande arbete på klasstiden samt i andra ämnen genom att t 

ex. diskutera frågor i mindre grupperingar, använda sig av olika arbetsmaterial 
och bjuda in externa föreläsare.

Uppföljning sker i december 2016 och utvärdering juni 2017
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Handlingsplan för grundsärskolan, fritidshem och korttidstillsyn 
2016-17
Alla vuxna i verksamheterna har ett ansvar för att säkerställa att inga elever utsätts för 
kränkning eller annan diskriminering.

Bemötande
Det är viktigt att:

• eleven varje dag blir sedd och bekräftad och känner samhörighet med andra i skola
• ta tillvara information och kunskap som finns kring eleven
• ha ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt

Förebyggande arbete
• skapa förutsättningar för olika former av kommunikation, att vara lyhörd för elevens 

egna initiativ och uttryck
• tillgång till individuella kommunikations-verktyg, för att uttrycka sin vilja och som 

stöd för att förstå andras vilja och behov
• möjlighet för eftertanke och reflektion, tex med elevutvärdering 
• närvarande personal under hela dagen  som uppmärksammar början till trakasserier
• dokumentation i loggboken
• etiska diskussioner i personalgruppen på arbetsplats träffar
• handledning med fokus på vad en kränkning är och att det är personalens ansvar.

Om elev utsätts för kränkande behandling av annan elev eller personal utsätts för 
kränkande behandling av elev

• personal pratar med elever och påvisar tydligt (sociala berättelser, bildstöd) att 
kränkningar är fel

• informerar all berörd personal
• säkerställa att kränkningar/trakasserier ej har upprepats,  om så är fallet görs en 

handlingsplan (för personal) och vårdnadshavare till berörda informeras av den som 
arbetslaget bestämmer

• Kontinuerlig rapportering till rektor. 

Om elev utsätts för kränkande behandling av personal
Personal som får kännedom om att elev utsätts för kränkning av personal ska:

• informera skolledningen  

• skolledningen utreder ärendet och föreslår åtgärder för att förhindra att kränkningen 
upprepas samt ansvarar för uppföljning av ärendet

• om kränkningarna inte upphör går ärendet vidare till skolans huvudman och den 
fackliga företrädaren. Eventuella rättsliga åtgärder vidtas

Dokumentation

• tillbudsrapport, en plötslig händelse som hade kunnat leda till personskada

• händelserapport

• anmälan om personskada, enligt LSS

• anmälan om händelse, enligt lex Sarah
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Årlig plan för särskolan 2016-2017

Problem: Vi har för många olika regler kring eleverna. Elever kränks utan att vi är medvetna 
om det. All personal är inte informerad om vad som händer.

Mål: Få ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt och en miljö utan kränkningar. Ett 
fungerande informationssystem.

Åtgärd: Vi ska enas i arbetslaget om gemensamma regler och ett gemensamt förhållningssätt 
kring eleverna. Vi ska ha öppna diskussioner om vad som är en kränkning, vad eleven 
upplever som kränkande och hjälpas åt att tolka elevers intentioner och behov. En pågående 
kommunikation med eleverna och en ständigt närvarande personal. Dokumentation med 
loggbok.
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Bilaga 1

Utvärdering av förra årets årliga plan (2015-2016)

Årskurs F-3:
Problem: 30 % av eleverna upplever att de blivit kränkta av andra elever under det senaste 

läsåret, och många känner otrygghet i omklädningsrummen på idrotten.
Mål: Alla elever ska må bra i skolan, utan risk att bli utsatta för kränkande behandling.
Åtgärd: Jobba med att implementera livskunskapens arbete i vardagliga situationer, t.ex. genom 

rollspel och film som vi diskuterar handlingen kring.
Diskutera skillnaden mellan konflikt och kränkning. Arbeta aktivt med barnen för att 
hjälpa dem med rädslor, konflikter, kränkningar. Arbeta med förståelse för hur 
kompisen tog emot det som sas/gjordes.
Alla vuxna i skolan ska följa upp kränkningar och bistå eleverna i konfliktlösning.
Fråga barnen hur rasten varit.
Varje avdelning schemalägger vuxna som är ansvariga för klasserna i 
omklädningsrummen i idrotten. Idrottsläraren gör system med skyltar för att avdela 
plats för respektive klass.

Utvärdering:Alla avdelningar har arbetat med och systematiskt följt upp åtgärderna och det har gett 
bra resultat. I årets trygghetsenkät upplever färre elever (26 %) att de blivit kränkta 
någon gång. Mycket glädjande är att kränkningar pga etnicitet, religion och kön har 
minskat drastiskt. Eleverna uppger att det oftast handlar om att någon säger fula ord, 
svär, att man är mindre, att man inte får vara med och leka samt att man blir retad. 25 %
av eleverna känner sig ledsna när de tänker på omklädningsrummet på idrotten. Detta är
något vi måste arbeta vidare med och hitta nya åtgärder runt. 6,5 % av eleverna tycker 
inte att vuxna säger till om de ser eller får veta att någon behandlats illa.

Problem: Endast 56% av föräldrarna till barn i förskoleklass och 66% av föräldrarna till barn i åk 
2 upplever att deras barn kan arbeta i lugn och ro i skolan.

Mål: Alla elever ska uppleva att det är studiero i skolan. Vi ska ha arbetsmetoder som är 
meningsfulla för barnen och som de känner stor delaktighet i.

Åtgärd: Diskutera med barnen vad ”lugn och ro” är för dem, och hur det kan te sig i olika typer 
av situationer. Skapa förståelse för att studiero kan innebära arbetsmetoder där man 
exempelvis diskuterar i grupper eller pratar med varandra i par, och tydliggöra hur man 
agerar för att upprätthålla bra ljudmiljö även vid dialog.

Utvärdering: Detta har försämrats ytterligare i förskoleklass i år (45 %), men förbättrats i åk 2 (77 
%). Alla avdelningar har arbetat med att diskutera vad ”lugn och ro” kan innebära vid 
olika situationer och med strategier för att tydliggöra ljudnivån och hur barnen kan 
prata i olika aktiviteter. Detta arbete måste fortsätta och vi behöver delge varandra 
mellan avdelningarna hur man kan arbeta för att nå resultat. Arbetet med ljudnivåer 
enligt färg/sifferschema initierat i förskoleklass och ska fortsätta att implementeras.

Problem: 8% av eleverna uppger att de inte har någon vuxen att prata med om de är ledsna eller 
om någon varit dum.

Mål: Alla elever ska må bra i skolan, och känna att de alltid kan gå till en vuxen om de är 
ledsna eller råkat ut för problem.

Åtgärd: Alla avdelningar diskuterar på avdelningsmötet hur vi säkerställer att alla elever har 
någon vuxen att ty sig till samt hur vi fångar upp vilka barn som inte känner så. Ställa 
frågan till eleverna oftare samt be dem ge oss mer information om vad de behöver för 
att de ska känna att de kan gå till en vuxen. Genom livskunskapen samtala om att det är 
viktigt att våga ta hjälp av en vuxen. Visa att vi pedagoger ser alla individer i gruppen 
varje dag, genom att hälsa och prata med barnen. Lära av varandra mellan 
avdelningarna: ha liknande struktur för att skapa ännu bättre relationer barn - pedagog.
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Utvärdering:Arbetet med åtgärderna har pågått hela läsåret på alla avdelningar. Det har gett bra 
resultat då endast 3,7 % av barnen i år uppger att de inte har någon vuxen att prata med 
om de är ledsna eller om någon varit dum. Den sista åtgärden, att lära mellan 
avdelningarna och ha samma struktur för relationer och bemötande, har vi inte arbetat 
tillräckligt med och måste skapa nya åtgärder för att lyckas med.

Årskurs 4 - 6:
Problem: 27,8 % av eleverna anser att de har blivit kränkta under året. Det har oftast handlat om 

fula ord eller att man har blivit kallad för något som gjort en ledsen.
Mål: Alla elever ska må bra i skolan och inte riskera kränkningar  
Åtgärd: Förebygga genom att blanda klasserna inom årskurserna och diskutera b.l.a etik på 

nätet, skolans värdegrund (använda klasstiden), skapa sammanhållning, förklara ordet 
kränkning och vad det innebär, samt prata om alternativa benämningar för sådant som 
ej kan räknas som kränkning.

Vuxna ska bli mer lyhörda vad det gäller om någon behandlas illa. Eleverna ska 
informeras om hur de ska agera om de känner sig kränkta, att kränkningar ska anmälas 
till vuxen. Vuxna i skolan ska jobba med att medvetandegöra eleverna om hur 
kränkningar drabbar; vad skolans målsättning är och hur vi som skola ska jobba mot 
kränkningar. Vi ska även arbeta med att medvetandegöra eleverna vad en konflikt är 
och hur deras egen delaktighet i en konflikt påverkar omgivningen och dem själva.

Utvärdering: Utifrån årets trygghetsenkäten har vi inte fått ned andelen elever som känt sig kränkta, 
tvärtom. I år var det ca 40% av eleverna som upplevt sig kränkta varav nära 30% hade 
blivit det flera gånger. Det handlar mest om fula ord eller att de blivit kallade något 
elakt samt elaka blickar. Vi måste helt enkelt arbeta mer med åtgärderna och formulera 
ytterligare åtgärder.

Problem: Vi upplever att språkbruket har försämrats.

Mål: Nolltolerans mot svordomar och i övrigt oacceptabelt språk.

Åtgärd: Alla vuxna i skolan ska reagera mot dåligt språkbruk och ta upp det med eleven.

Utvärdering:I början och slutet på läsåret har språkbruket försämrats och då framför allt under raster 
och Klubbentid. Vi behöver jobba mer med detta.

Problem: Vi upplever att det uppstår många konflikter på rasterna.

Mål: Alla elever ska må bra i skolan. Konflikterna ska minska.

Åtgärd: Mixade lag på fotbollsplanen. Sätta upp regler. Träna konfliktlösning. Jobba över 
klassgränserna. Nya regellappar till fotbollsplanen. Lamineras och sätts upp med 
buntband på staketet.

Utvärdering: Vi upplever att det uppstår många konflikter på fotbollsplanen. Ytterligare åtgärder 
initieras.

Årskurs 7 – 9

Problem: Kränkande språk (rasistiska, sexistiska och homofobiska kommentarer) förekommer 
bland eleverna på högstadiet.

Mål: Vi vill ha nolltolerans mot den här typen av språk.
Åtgärd: Använda klasstiden till att reflektera kring ords innerbörd och hur det tas emot. 
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Diskutera fördomar/normer och ge olika perspektiv utifrån olika material. 
Externa föreläsare.

Utvärdering: Lika många elever (6%) tycker att rasism förekommer ofta. Fler elever tycker 
att rasism endast förekommer sällan (62% i stället för 55%). Arbetslaget upplever att 
vi inte behöver prioritera detta problem under kommande läsår.
Färre elever tycker att grova ord förekommer ofta (ca 35% i stället för 53% förra 
året). Arbetslaget upplever att vi inte behöver prioritera detta problem under 
kommande läsår.

Problem: Många elever upplever att de ej har studiero på lektionerna.
Mål: Att öka trygghet och studiero på lektionerna.
Åtgärd: Fortsätta ha fasta placeringar (kan frångås när det är pedagogiskt motiverat). 

Hålla på regler och gemensamma rutiner. Alla elever måste lämna sina 
mobiltelefoner vid lektionens början.

Utvärdering: Alla elever upplever inte att de har studiero under lektionerna. Vi behöver 
fortsätta skapa rutiner kring uppstart och avslut på lektionerna samt ha en fast 
placering, och en tydlig planering för eleverna. Eleverna bör få diskutera vad 
studiero innebär och eventuellt få dramatisera olika scenarier kring studiero och 
därmed synliggöra och skapa förståelse för vad det är. Vi behöver följa upp med 
enkät och observationer kring studiero. 

Problem: Kränkningar på nätet förekommer. 10% av eleverna på högstadiet uppger att de 
har blivit utsatta för mobbning på nätet eller via sms.

Mål: Öka medvetenheten kring hur man bör bete sig på nätet.
Åtgärd: Använda klasstiden till detta arbete; olika material (Schysst på nätet eller liknande), 

datautbildningar kring nätetik (olika lagar, säkerhet på nätet, förhållningssätt på nätet).
Utvärdering: Kränkningar på nätet har ökat till 12 % men många uppger att de blivit kränkta av 

någon utanför skolan, eller att det skett anonymt på olika sociala medier. Vi behöver 
fortsätta att informera om hur man ska bete sig på nätet och att det är viktigt att man 
söker stöd hos vuxna om man blir utsatt. Vi behöver påminna föräldrar om att det sker 
och att mycket sker utanför skolan på kvällar och helger.

Särskolan
Problem: Vi har för många olika regler kring eleven. Elever kränks utan att vi är medvetna 

om det.
Mål: Få ett bättre gemensamt pedagogiskt förhållningssätt och en miljö utan kränkningar.
Åtgärd: Vi ska föra diskussioner i arbetslaget om vilka regler som ska gälla kring eleven. 

Lokalisera vad eleverna upplever som kränkande. Kommunicera med eleverna 
om en viss situation genom AKK. Samtal sker i handledningsgrupp och i 
planeringsgrupp. Hjälpa varandra i att tolka en elevs intention och behov.

Utvärdering: Vi är många vuxna och det finns många olika regler kring eleven, information kommer 
inte fram. Viktigt att händelser under elevens dag skrivs ner i log boken för vidare 
information till övrig personal.

2016-09-20


