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Vision

Elever som går på Umeås gymnasieskolor ska bli sedda, lyssnade på och inspirerade till

lärande och utveckling. Vi vill ge eleverna en trivsam skolmiljö där de känner sig trygga, blir

positivt uppmärksammade och upptagna i den sociala gemenskapen. Nolltolerans ska råda

mot all diskriminerande och kränkande behandling. Alla på skolan, elever som personal, ska

visa respekt för varandra och människors olikheter.

Syfte och innehåll

Syftet med arbetet är att skydda eleverna mot diskriminering, trakasserier och kränkande

behandling. Planens funktion är att förebygga och förhindra att kränkningar förekommer

genom att beskriva konkreta insatser och tydliga rutiner. Planen är en dokumentation av det

arbete som bedrivs löpande samt utgångspunkt för uppföljning, utvärdering och utveckling.

Planen är därmed en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Planen är också ett verktyg att använda sig av då diskriminering, trakasserier, sexuella

trakasserier eller kränkande behandling uppstår i verksamheten genom att den beskriver

vilken arbetsgång som ska följas i sådana situationer, hur utredningar och åtgärder ska

dokumenteras och hur insatser ska följas upp.

Lagar

Skolans värdegrundsarbete regleras av flera lagar och förordningar.

I Skollagen slås det fast att

Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn

och elever utsätts för kränkande behandling och att huvudmannen ska se till att det varje år

upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och

förhindra kränkande behandling av barn och elever. (Skollagen 2010:800, 6 kap. 7 och 8 §§)

I Läroplanen för gymnasieskolan står det att

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. Alla tendenser till

diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (SKOLFS

2011:144)



I förordningen (2006:1083) om barns/elevers deltagande i arbetet med planer mot

diskriminering och kränkande behandling står det att

En plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8§ skollagen ska upprättas, följas upp och

ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet som planen gäller

för. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas

efter deras ålder och mognad.

Diskrimineringslagen (2008:567) trädde i kraft 1 januari 2009 och har till ändamål att

motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet

eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.

Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna i diskrimineringslagens tredje kapitel.

Lagstiftningens tidigare krav på att ta fram en årlig plan gällande diskriminering har ersatts

med en skyldighet för skolan att arbeta med aktiva åtgärder enligt vissa bestämda steg samt

dokumentera alla delar av detta arbete. Skolans arbete med aktiva åtgärder ska omfatta

samtliga sju diskrimineringsgrunder. (Före 1 januari 2017 omfattades inte

diskrimineringsgrunderna ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck) Det är en

utvidgning jämfört med tidigare regler och det innebär att villkor, arbets- och studiemiljö och

rutiner ska analyseras ur fler aspekter.

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att utbildningsanordnare ska:

● Kontinuerligt undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller

andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten

● Analysera orsaker till upptäckta hinder och risker

● Vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas

● Följa upp och utvärdera arbetet.

Utbildningsanordnare ska arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

diskrimineringsgrund. 

Förutom ovanstående lagstiftning är det viktigt att notera att Barnkonventionens artiklar

2,3,6,12,19 och 28 sedan den 1/1 2019 är införlivad i svensk lagstiftning.

Definition av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och

kränkande behandling

Diskriminering innebär att en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband

med någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder (samt bristande



tillgänglighet 2015-01-01), sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om

missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I

verksamheten är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till

diskriminering. Elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.

Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder sex former av diskriminering.

1. Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon

annan i en jämförbar situation. Missgynnandet ska ha samband med någon av

diskrimineringsgrunderna.

2. Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men är

särskilt missgynnande utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

3. Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas

genom att verksamheten inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den

personen ska komma i jämförbar situation med personer utan denna

funktionsnedsättning.

4. Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med

en eller fler av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, gester

eller utfrysning. Kan vara både psykiska, fysiska, verbala och genom sociala medier.

5. Sexuella trakasserier är trakasserier av sexuell karaktär. Förutom kommentarer och ord

kan det vara att någon tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om

ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

6. Instruktioner att diskriminera är till exempel när någon ger order eller instruerar någon

som är i beroendeställning att diskriminera någon annan.

Kränkande behandling enligt 6 kap 3§ i skollagen

Ett uppträdande som utan att vara kopplat till någon av de sju diskrimineringsgrunderna

kränker elevers värdighet. Det kan t ex vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande

eller slag och sparkar. Kränkningarna kan även bestå av utfrysning eller hot. Det kan också

vara kränkande behandling om någon skickar elaka mail eller kommenterar på internet eller

via sms. Kränkningarna kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och

återkommande. Om det sker upprepat kallas det mobbning. (Barn och elevombudsmannens

hemsida 2019-01-01)

Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär upprepad negativ handling när

någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar en annan skada eller obehag. Ordet

mobbning används inte längre i samma utsträckning som tidigare eftersom definitionen av

kränkande behandling även täcker mobbning-begreppet.



Förbud mot repressalier (Diskrimineringslagen 2 kap 18§)

Den som vill påtala eller anmäla diskriminering ska kunna göra det utan att behöva oroa sig

för negativa konsekvenser. Repressalieförbudet innebär att ingen får bli utsatt för någon

form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att hen har påtalat eller

anmält diskriminering.

De sju diskrimineringsgrunderna

Kön

Lagen definierar kön som att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering

som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

Exempel; En elev blir retad för att han är den ende killen i klassen som går i dansgrupp.

Könsöverskridande identitet eller uttryck

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 än det som registrerats för hen vid födelsen.

Begreppet omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild, dels hur någon

uttrycker det som kan kallas personen sociala kön, till exempel genom kläder, kroppsspråk,

smink och frisyr. Diskrimineringsgrunden avser vad som ofta brukar kallas transpersoner. Det

är ett paraplybegrepp för personer som bryter mot samhällets normer för könsidentitet och

könsuttryck.

Exempel; Det finns inget omklädningsrum som möter upp behovet hos elever som varken

identifierar sig som man eller kvinna.

Etnisk tillhörighet

Etnisk tillhörighet är en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat

liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer har samma

nationstillhörighet som till exempel finländare, svenskar eller polacker. Etniskt ursprung

innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster till exempel personer som

tillhör någon av de nationella minoriteterna såsom samer, tornedalsfinnar, romer etc

Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter och kan därför bli utsatta för etnisk

diskriminering.

Exempel; Omgång av kurs i engelska förläggs på tid utanför skoltiden och drabbar en särskild

grupp av elever med annat ursprung.



Religion eller annan trosuppfattning

Här avses religiösa åskådningar som till exempel hinduism, judendom, kristendom och
islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller
samband med en religiös åskådning till exempel buddism, ateism och agnosticism.

Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med
religion omfattas inte av diskrimineringslagens skydd.

Exempel: En lärare hindrar elev från att gå ifrån till bönerum.

Funktionsvariation /Funktionsnedsättning

Begreppet funktionsnedsättning ska gälla från den 1/1 2015 i diskrimineringslagen.

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga

begränsningar av en persons funktionsförmåga. Tillfälliga begränsningar av en persons

funktionsförmåga är inte en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening.

Exempel; Elev kan inte välja bild som individuellt val eftersom bildsalen inte är

hörselanpassad.

Bristande tillgänglighet

Det kan utgöra diskriminering när en verksamhet inte gör tillräckligt för att en person med

funktionsnedsättning ska kunna få tillgång till eller delta i verksamheten. Vad som är

tillräckligt bedöms bland annat utifrån hur andra lagar reglerar tillgänglighet och hur den

enskilda situationen ser ut. Förbudet ska öka tillgängligheten i samhället för att människor

med funktionsnedsättning ska kunna delta på likvärdiga villkor.

Exempel; Avsaknad av ramp eller hiss för att ta sig till angivet klassrum alternativt kunna

delta i gemensamma aktiviteter.

Sexuell läggning

Lagen definierar sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell eller bisexuell läggning.

Förbudet mot diskriminering gäller alla dessa tre sexuella läggningar.

Exempel; Kurslitteratur innehåller diskriminerande uttryck/beskrivningar utifrån

ovanstående.

Ålder

Ålder innebär uppnådd levnadslängd och alla människor, oavsett ålder omfattas av lagens

skydd mot diskriminering. Vilken ålder som är norm kan skilja sig åt i olika sammanhang. De



flesta som blir utsatta för diskriminering som har samband med ålder är oftast antingen

yngre eller äldre.

Exempel; ”Det kan vara tillåtet med särbehandling som har samband med ålder inom

utbildningsområdet om det har ett berättigat syfte och om de medel som används är

lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Det kan till exempel handla om att ha en lägsta

ålder för antagning”

(https://www.do.se/diskriminering/diskriminering-olika-delar-samhallet/diskriminering-fors

kola-skola-hogskola )

Upprättande av enhetens rutiner mot diskriminering, trakasserier,

sexuella trakasserier och kränkande behandling

Ansvar

· Rektor ansvarar för att en plan upprättas varje läsår för varje program som rektor

ansvarar för och att tydliggöra rutiner för hur elever och deras vårdnadshavare kan

anmäla kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

Samverkan med elever och personal

· Rektor ska i sitt arbete med plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder mot

diskriminering och trakasserier samverka med dem som deltar i utbildningen dvs elever

och personal. Samverkan ska omfatta undersökning, analys av resultat och de

förebyggande åtgärder som behöver genomföras samt uppföljning och utvärdering. Även

arbetet med riktlinjer och rutiner ska ske i samverkan.

· Samverkan bör ske med representanter för olika grupper.

Handlingsplan

Så här arbetar vi när trakasserier, sexuella trakasserier och kränkningar sker

mellan elever

1. Elev som känner sig trakasserad, sexuellt trakasserad eller kränkt eller upplever att

någon annan elev blir trakasserad, sexuellt trakasserad eller kränkt kan ta kontakt

med en vuxen på skolan som eleven känner förtroende för.

2. Personal som upptäcker/får kännedom om att en elev upplever sig utsatt för

trakasserier/sexuella trakasserier/kränkningar meddelar rektor. Rektor anmäler vidare

till huvudmannen.

https://www.do.se/diskriminering/diskriminering-olika-delar-samhallet/diskriminering-forskola-skola-hogskola
https://www.do.se/diskriminering/diskriminering-olika-delar-samhallet/diskriminering-forskola-skola-hogskola


3. En utredning initieras skyndsamt av rektor. Vid utredningen ska klarläggas vad som

hänt och om det är trakasserier/sexuella trakasserier/kränkande behandling i lagens

mening. Utredningen bör innehålla samtal med de elever som är inblandade i

händelsen så att dessa får redogöra för sin uppfattning av det inträffade genom

enskilda samtal och/eller samtal i grupp.

4. När utredningen är klar beslutar rektor om åtgärder ska vidtas och i sådant fall vilka

åtgärder. Rektor beslutar också vem som ska se till att de beslutade åtgärderna utförs.

5. Vårdnadshavare till elever som är inblandade i händelsen informeras. Myndig elevs

föräldrar informeras efter samtycke av elev.

6. Uppföljningssamtal sker med inblandade elever inom tre veckor. Enskilda samtal

och/eller samtal i grupp. Vid behov sker ytterligare uppföljning.

7. Ärendet rapporteras av rektor till skolhuvudman enligt särskild rutin i skolans

dokumentationssystem Prorenata

8. Vid oönskad händelse som kan leda till personskada ska detta registreras via Umeå

Kommuns tillbudssystem ”Stella”.

Rektor har möjlighet att besluta om avstängning av elev eller om annan disciplinär åtgärd

enligt bestämmelserna i 5 kap. skollagen 2010:800

Generellt gäller att skolan är behjälplig när en elev önskar göra en anmälan till

Skolinspektionen, Barn- och elevombudet eller till Diskrimineringsombudsmannen i

diskriminerings- eller kränkningsärenden

Så här arbetar vi när diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och

kränkningar utförda av personal sker mot elev

1. Elev som känner sig diskriminerad, trakasserad, sexuellt trakasserad eller kränkt av

personal eller upplever att någon annan elev blir diskriminerad, trakasserad, sexuellt

trakasserad eller kränkt av personal tar kontakt med en vuxen på skolan som eleven

känner förtroende för.

2. Personal som fått kännedom om att en elev känner sig diskriminerad, trakasserad,

sexuellt trakasserad/kränkt av personal informerar rektor. Rektor anmäler vidare till

huvudmannen.



3. Vårdnadshavare till elev/elever som är inblandade i händelsen informeras. Myndig

elevs förälder informeras efter samtycke av elev.

4. Närmaste chef till den personal uppgifterna gäller, utreder ärendet skyndsamt genom

att i ett kontrollsamtal samla fakta om det inträffade. Vid utredningen ska klarläggas

vad som hänt och om det är diskriminering/trakasserier/sexuella

trakasserier/kränkande behandling i lagens mening. Dokumentation sker enligt Umeå

kommuns riktlinjer kring brister i anställningsavtalet (se länk nedan).

https://www.intranet.umea.se/sidor/chefsstod/medarbetare/bristerkoppladetillantallnin

gsavtalet.4.1f9644ee178817edfff3572.html

5. När utredningen är klar beslutar rektor om vilka åtgärder som ska vidtas

6. Eleven bör alltid erbjudas stöd via elevhälsan.

7. Uppföljningssamtal med aktuell elev sker inom tre veckor. Vid behov sker ytterligare

uppföljning.

Dokumentation

All dokumentation ska vara skriftlig och sker i skolans dokumentationssystem Prorenata.

Den personal som får kännedom om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller

kränkningar ska göra en anmälan via länk på intranätet ”Anmälan om kränkande

behandling”. Efter att anmälan har kommit in skapas ett ärende i Prorenata för varje elev

som är aktuell i ärendet. Rektor och kurator på programmet har behörighet att skapa

ärendet.

Huvudmannens representant är Elevhälsochef och ska alltid läggs till i ärendet.

Av dokumentationen ska det tydligt framgå vad som har hänt, vilka elever som är

inblandade, om det har bedömts vara kränkande behandling, trakasserier eller

diskriminering i lagens mening, vilka åtgärder som har vidtagits och hur uppföljning skett.

Dokumentationen sker löpande under ärendets gång.

Partsinsyn

Vårdnadshavare eller annan myndig person som uppvisar godkänd fullmakt har rätt till

partsinsyn. Det innebär att den som är part i ett mål/ärende har rätt till insyn i

handläggningen av målet/ärendet. Den person(rektor) som har barn- eller elevakten i sin

ägo är den som lämnar ut samtliga handlingar i ärendet. Om den personen känner osäkerhet

om utlämnandet bör ske eller inte ska den kontakta delegat (se gällande

delegationsordning).

https://www.intranet.umea.se/sidor/chefsstod/medarbetare/bristerkoppladetillantallningsavtalet.4.1f9644ee178817edfff3572.html
https://www.intranet.umea.se/sidor/chefsstod/medarbetare/bristerkoppladetillantallningsavtalet.4.1f9644ee178817edfff3572.html


Det är endast delegat som kan neka utlämnande av handling helt eller delvis eller lämna ut

med förbehåll. Delegat ger även handledning i utlämnandefrågor.

Bilaga 1

Ekonomiprogrammets främjande och förebyggande arbete

Främjande arbete

Målet med Dragonskolans främjande arbete är att skapa en trygg arbetsmiljö för alla som

jobbar och studerar här. På Ekonomiprogrammet syftar de främjande insatserna till att våra

elever ska trivas, känna trygghet, ha alla möjligheter att utvecklas och lyckas med sin

utbildning. Samt att personal och elever både i ord och handling ska visa respekt för allas lika

värde. Det främjande arbetet pågår alltid.

Följande främjande aktiviteter genomförs läsåret 2022/23:

● Trygg uppstart på höstterminen med tre introduktionsdagar för endast åk 1 på plats i

skolan. Varav en dag spenderas klassvis med mentor. Ansvar mentorer

● Basgrupper, elever har bestämda placeringar i klassrummet och arbetar i givna

grupper. Ansvar mentorer.

● Två mentorer i varje klass och lärarna eftersträvar en liknande lektionsstruktur i

undervisningen med syfte att skapa trygghet för eleverna. Ansvar lärare.

● Elevhälsan gör återkommande besök i åk 1 vid 4 tillfällen/klass under höstterminen

och 4 tillfällen under vårterminen. Syftet är bidra till ett tydligt och tryggt

mottagande för eleverna. Skolsköterskan om en god hälsa, SYV om hur det är att gå

gymnasiet samt motivation, Elevkonsulent om studieteknik och struktur, Spec ped om

hjälpmedel för inlärning, Kurator fokus samarbete och värdegrund inklusive denna

plan (lagar, syfte, vilket stöd som finns etc). Ansvar eht.

● Skolsköterskan erbjuder alla nya elever ett hälsosamtal, vid hälsosamtalet tas

trygghet och trivsel upp som punkt. Statistik över resultatet sker klassvis och

återkopplas till respektive mentorer och eht. Vid behov planeras åtgärdande insatser.

Ansvar skolsköterska och eht.

● Utvecklingssamtal med mentor genomförs en gång per termin. Mentorerna förklarar

syftet med samtalen och strävar efter att eleverna ska uppleva att de äger samtalet.

Trygghet och trivsel finns med som punkt. Ansvar mentorer.

● Programforum med klassrepresentanter, rektor och elevhälsa genomförs två gånger

per termin där eleverna ges möjlighet att påverka sin utbildning och skola. Punkt på

dagordningen är bland andra värdegrund i undervisningen. Ansvar rektor.



● EHT, regelbundna träffar mellan mentorer och elevhälsa för att tillsammans gå

igenom bl a den psykosociala situationen i de olika klasserna och för enskilda elever.

Rektor ansvarar.

● Skolvärdar som arbetar för trygghet och trivsel i ytor utanför klassrummen.

Skolvärdarna besöker alltid åk 1 under HT.

● Information om planen till elever och föräldrar. Sker på Vi timme och föräldramöte i

början av höstterminen. Rektor och mentorer ansvarar med hjälp av kurator. I åk 1

går alltid kurator igenom grunderna och viktiga begrepp som diskriminering,

trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling i planen, för eleverna.

● Återkommande aktiviteter i rastytorna på Dragonskolan, för alla elever, då vi sätter

ett extra fokus på olika värdegrundsfrågor. Dragonskolans kuratorer och skolvärdar

ansvarar.

● Elever besvarar elevenkät under VT. Mentor ansvarar för att den genomförs. Rektor

ansvarar för att resultaten följs upp och analyseras samt att åtgärder planeras in.

● Elevskyddsombud utbildas och deltar i såväl det fysiska som det psykosociala

arbetsmiljöarbetet vid skyddsrond. Ansvar rektor.

● Frånvaro följs upp enligt tydliga rutiner, ett syfte med det är att ta reda på vad

närvaron beror på. Ansvar mentorer, eht och rektor.

● Se redovisning längre ned i dokumentet om hur Ekonomiprogrammet berör

diskrimineringsgrunder och värdegrund i undervisningen. Dokumentet är öppet för

ständigt utveckling och bearbetning.

Utvärdering och reflektion av läsåret 2022/23

Utvärdering och kartläggning har skett genom att eleverna har fyllt i en UGS-övergripande

elevenkät som följts upp klassvis med mentorer. Dialog på programforum och riktade

fokussamtal med utvalda elever i alla årskurser om deras upplevelse av

ekonomiprogrammet, detta år med fokus på frånvaro och stress. Individuella Hälsosamtal i

åk 1. I arbetslaget har aktiviteterna i planen utvärderats, resultat från enkät och

hälsosamtalen samt sammanfattning av fokussamtal analyserats med förslag om nya

åtgärder.

Under kartläggningsarbetet tidigare läsår blev det tydligt att Ekonomiprogrammet inte var

nöjda med hur vi arbetade med enkäten både före och efter att eleverna fyllt i den. År 21/22

har vi därför följt en tydligare planering som bidragit till att en mer hållbar rutin påbörjats. I

våra kartläggningar uppkommer fortfarande åsikter, både från personal, och elever, om att

frågorna i enkäten är svåra att förstå och ställda på så vis att det inte till hjälp för oss i

fortsatt analysarbete. Resultaten i elevenkäten stämmer inte alltid med de svar eleverna ger

oss under hälsosamtalen, utvecklingssamtalen och i fokusdialogerna. Vi tror att det

arbetssätt vi använder oss av med både kvalitativa och kvantitativa varianter är bra för att

fånga upp dessa skillnader och det kommer därför fortgå under läsår 22/23.



Styrkor på Ekonomiprogrammet är att vi arbetar med basgrupper och att vi strävar efter en

samsyn och likvärdigt lektionsupplägg. Eleverna tycker att en bra insats med basgrupper och

när lärarna arbetar med samplanering för att anpassa arbetsbördan. Arbetslaget tror att

elever på ekonomiprogrammet även skulle gynnas av mer fokus på grupprocesser, mer

uppgifter som innefattar dialog och diskussioner samt samarbete mellan de olika

årskurserna. Ett tema som vi kommer att ta med oss in i läsåret 22/23 är att försöka förstärka

en hjälpsamhetskultur “vi arbetar bäst när vi hjälper varandra”.

I likhet med tidigare år är upplevelsen från personal och elever på Ekonomiprogrammet att

det tar lång tid för våra elever i åk 1 att lära känna varandra och bli trygga i den stora

gruppen. I klasserna finns ofta grupperingar, vilket skapar en risk för elever att hamna

utanför. I analys av de ärenden som uppstår kring trygghet och trivsel har vi konstaterat att

det främsta situationerna handlar om känslan av att inte fullt ut ingå i grupperna eller

frånvaron av att hitta nära vänner. Detta tror vi är främsta anledningen till att vi inte heller

har så många kränkningsärenden inrapporterade. Karaktären av ärendena påverkar att

varken vi eller eleverna benämner situationerna som kränkningsärenden. Detta behöver vi

arbeta vidare med.

Vi kommer fortsätta att jobba med ett tydligt och tryggt mottagande i åk 1 samt basgrupper.

Enligt elevdialogerna och hälsosamtalen är eleverna nöjda över Ekonomiprogrammet utifrån

perspektivet trygghet och trivsel. Elever har under klassråd uttryckt att det kan kännas

otryggt att gå genom skolan och bli “tittad på”och att de saknar lugna platser. I samtal med

elever från åk 2 och 3 tror eleverna att grupperingar och känslan av att det är otryggt beror

på att man är ny och att det är en stor skola. Vidare berättar eleverna att normen om att

passa in och inte “sticka ut” är stark på programmet och särskilt som ny, därav tar det ett tag

att slappna av. Lärare och eleverna håller med varandra om att det finns en förutfattad

mening om att man som elev på Ekonomiprogrammet bör klara sig bra i skolan, klara av att

arbeta extra, tidigt fixa körkort, delta aktivt i fritidsaktiviteter, klä sig på ett visst sätt och

samtidigt må bra. Vilket under våra reflektioner känns ohållbart och bidrar till osäkerhet och

stress för en del elever. För att stötta upp kring dessa observationer tänker vi att det är

gynnsamt att arbeta med grupprocesser i klassen under hela skoltiden, återkomma till

hjälpsamhetkulturen samt planera in tidiga klasskartläggningar och klasskonferenser som ett

komplement till eht tider. Syftet är att tidigare få fatt på sammanhanget och gruppens

mående/behov.  En arbetsgrupp har som fokus detta läsår att arbeta fram insatser kring

stress, vilka vi kommer att prova och utvärdera i åk 2.

I samtal med eleverna upplever de att det finns trygga vuxna som man kan vända sig till ifall

något händer.  Lärarna upplever att de tar tag i saker som upptäcks och att det finns ett bra

samarbete med EHT.



På Dragonskolan finns en plan att vid återkommande tillfällen sätta extra fokus på frågor

som berör bland annat respekt, integritet, normer, människors lika värde och kamratskap i

skolans elevytor. Ansvariga för detta är kuratorer och skolvärdar under ledning av rektorerna,

Dragonskolan har under läsåret 21/22 ej genomfört temaveckorna enligt planering med

anledning av covid-19. Under VT 22 fick skolan besök av Linnea Claesson under temat våld i

nära relationer, Linnea pratade om mod och civilkurage. Efter detta genomfördes en dag

med temat sexuell hälsa och goda relationer då skolan fick besök av polis, tjejjour och

ungdomshälsan närvarade. Bland annat samlades dessa professioner tillsammans med

elever i en paneldialog ledd av vår kommunikationsansvarige för att prata om ämnet och den

undersökning våra skolvärdar genomfört om samtycke och nakenbilder/”dickpics”. Under

samma tid har mentorer på Ek tillsammans med kurator arbetet med ett material från Ur.se

“Dör för dig”, om våld i nära relationer, i alla 1:or. Vi är väl medvetna om att det främsta

arbetet sker i undervisningen samtidigt som eleverna i fokussamtalen uttrycker en önskan

om att programmet/skolan anordnar fler av dessa tillfällen.

Resultat från elevenkäten 2021/22:

Gällande elevernas trygghet har vi ett helhetsresultat på 8 med ett index 0-10, vilket är en

förbättring från 2021 då siffran var 7.8. På frågan  “ Jag känner mig trygg i skolan” ökar

värdet ytterligare och vi har i nuläget ett medelvärdet på 8.3, vilket närmar sig de resultat vi

får i hälsosamtalen, utv samtal och fokussamtal där eleverna i hög grad svarar att de trivs bra

och är trygga.

Elevernas svar på om de tycker att  vi arbetar aktivt i arbetet med att förhindra kränkningar

är klart förbättrat med resultat på 7.4 till skillnad från resultatet 2021 på 6.8. En positiv

ökning har även skett på frågan om vi reagerar ifall något händer, från 7.1 till årets 7.5. Dock

är det fortfarande samma procent (6.1) som inte vet vem de ska ta hjälp av ifall något

händer. Vid analys av de resultat som förbättrats tänker vi att det beror på att vi

identifierade en försämring tidigare år och därför har jobbat aktivt med att benämna det vi

gör med rätt begrepp, vi har varit tydliga med vad som förväntas av eleverna och personal

samt att vi har förändrat innehållet på den information som eleverna får i åk 1. Detta år gör

kurator även besök i åk 2 för samma information som tas upp under åk 1, dvs denna plan

och instruktioner om vilka man ska vända sig till för hjälp och stöd. Skolan har uppdaterat

ordningsreglerna för detta år vilket vi också tror kan vara hjälpsamt under denna punkt.

Två resultat som vi vill fortsätta undersöka genom trygghetsvandringar, utv samtal och

fokussamtal är frågorna “På min skola respekterar elever och lärare varandra”. Vårt resultat

har gått från 7.1 till 7 med 11.1% som tycker att det stämmer ganska dåligt, 3.7% inte alls

och 5.7% som inte vet. Upplever eleverna att lärare inte respekterar dem och/eller tvärtom?

Hur blir det att arbeta och vara i en miljö utan att detta sker? Samt “ På min skola finns det

personal jag är rädd för” där ca 20% av de som svarat anger att det stämmer eller stämmer



ganska bra. Vad betyder det för oss och vad menar eleverna med att vara rädd för någon ur

personalen? Var finns denna personal och vad är orsaken till att eleverna är rädda? De elever

vi lyft detta hitintills med känner inte igen resultatet eller tänker att det beror på att någon

är sträng.

Förebyggande åtgärder

De förebyggande åtgärderna på Dragonskolan har till syfte att avvärja risker för att våra

elever ska utsättas för kränkande behandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella

trakasserier. På Ekonomiprogrammet grundar sig åtgärderna i det som identifieras under

våra möten med elever, gemensamma forum för eht och lärare samt våra planerade

kartläggningar. Upptäcker vi sådant  som kräver att vi bearbetar planen skall detta ske direkt

och oavsett årshjul. Arbetet ska genomsyra hela verksamheten och ske systematiskt.

Följande förebyggande åtgärder genomförs läsåret 2020/21:

● Mottagande av åk 1 - återkommande trivsel- och samarbetsfrämjande aktiviteter

med klassen. Fortsatt arbete med grupprocesser även efter mentorsdag och

återkommande prata om och planera uppgifter som gynnas av en

“hjälpsamhetskultur”, ansvar mentorer.

● Lära känna samtal, mentor enskilt med sina elever i åk 1, ansvar mentorer

● Trygghetsvandring, ansvar kurator

● Under början av höstterminen gå igenom de nya ordningsreglerna i varje klass.

Under samma tillfälle förs en gemensam dialog om hur man ska uppnå/bibehålla en

god arbetsmiljö och gott bemötande i klassen. Sker i alla klasser, mentor ansvarar och

kan ta hjälp av eht vid behov.

● Fokusdialoger med eleverna från alla årskurser med teman och frågor utformade

efter vad som identifierats i våra kartläggningar, temat för HT 22 kommer att vara

respekt och trygghet.  Temat för VT bygger på enkätsvaren som vi får under

mars-april.

● Fortsätta utveckla det upplägg som vi ska ha för arbetet med innehållet i

elevenkäten, fokus för detta läsår är att hitta ett bra upplägg för en dialog om

frågorna innan eleverna fyller i den. Genomförs tillsammans med eleverna.

● Vid den återkommande utvärderingen av undervisningen ha med frågor om hur den

genomsyrats av värdegrundsperspektivet, ansvar lärare.

● Genomföra klasskonferenser/gruppkartläggningar under tidigt skede varje termin, i

syfte att identifiera styrkor och behov i klasserna på grupp och individnivå. Ansvar

Eht.

● I arbetslaget gå igenom planen och vilka rutiner som gäller för att anmäla ärenden i

Prorenata, samt arbeta med case.



● En arbetsgrupp med fokus att ta fram och prova insatser kring stress, förutom att

lärare arbetar med tydlighet och tillgänglig arbetsmiljö, ge eleverna verktyg för att

själva påverka sin vardag. Mentorer i åk 2 tillsammans med kurator.

Årshjul

https://docs.google.com/document/d/1yRmSf_R_jGN4pA9gHt3cG134LrKP1Q12fBYtEct7g

ZY/edit

Så här arbetar vi med diskrimineringsgrunderna på

Ekonomiprogrammet

Kartläggning för upptäckt av hinder och risker
Syftet med denna kartläggning är både att få fatt i punkter som i nuläget inverkar på våra

elevers arbetsmiljö och samtidigt hålla oss påminda om “risker och hinder perspektivet” när

vi planerar vår utbildning och vår verksamhet.  För att utvärdera oss själva och vår skola/vårt

program arbetar vi med en variant av “karusellen” där arbetslaget går runt i en

cafégruppsmodell med frågor som:

-Finns hinder i verksamheten för att ge alla elever lika rättigheter och samma möjligheter

till utbildning på vårt program/ på vår skola? Varför, vad beror det på? Hur kan vi undanröja

dessa hinder?

- Vilka risker finns för att vi diskriminerar någon grupp av elever? Vilken grupp, varför och

vad beror det på? Hur kan vi undanröja dessa risker?

-Har vi elever som diskrimineras på vårt program/ i vår skola i nuläget? Vilka, varför, vad

beror det på? Hur kan vi undanröja dessa risker?

Dokument för att synliggöra/ inventera hur vi arbetar med värdegrund och

diskrimineringsgrunderna i undervisningen

Beskriv moment i er undervisning/arbete när ni berör diskrimineringsgrunderna och

värdegrund, alt andra aktiviteter som främjar en normutmanande pedagogik.

(Exempel kan vara litteratur, diskussionsfrågor, skrivuppgifter, filmer, granskning av

läromedel, kollegial handledning etc)

https://docs.google.com/document/d/1yRmSf_R_jGN4pA9gHt3cG134LrKP1Q12fBYtEct7gZY/edit
https://docs.google.com/document/d/1yRmSf_R_jGN4pA9gHt3cG134LrKP1Q12fBYtEct7gZY/edit


Ämne Beskriv Diskriminering
sgrund/ hur
kan vi
utveckla
ämnet/mome
ntet
ytterligare

Svenska Litteraturhistoria, kvinnors historia och rättsliga
utveckling, klass etnicitet
MOD - ta ställning utifrån diskrimineringsgrunderna

Språksociologi, härskartekniker, etnicitet, könstillhörighet,
inkludering
Skrivuppgift kring sociala medier
Film/Bok - John H, När hundarna kommer

Kön, Etnicitet

Engelsk
a

Filmer/böcker med diskussion/skrivuppgift
American X -
Billy Elliot -
The great debaters
Boys don't cry
Disconnect
CRM
Bok och film Of mice and men -

Will Grayson, Willa Grayson -
Bok-Part time indian
Bok-The hate you give

Lärobokstexter

Etnicitet
könsidentitet,
klass
könsidentitet,
sexualitet

Funktionsvaria
tion
nanosexualite
t

Företag
sekono
mi 1

Anv ordet “hen” och könsneutrala namn, genuskritisk
granskning av bilder. Social hållbarhet - hur företag jobbar
med detta. Etnisk tillhörighet, kön. ålder. Bild av
företagare. Koppla till kapital/makt utifrån ex kön, ålder
Alla uppgifter/examinationer är författade
normutmanande.

Kön
Ålder
Etnicitet

Företag
sekono
mi 2

Social hållbarhet - Hur företag arbetar med
jämställdhetsplaner för sin verksamhet. Hur sker
rekrytering kopplat till diskrimineringsgrunderna.

Kön
Ålder
Etnicitet
Funktionsvaria
tion

Redovis
ning

Strukturella problem på bolagsstyrelse nivå
Hållbarhetsrapportering



Entrepr
enörska
p

Social hållbarhet - affärsideer med social hållbarhet
Lyfta förebilder
Inkludering, alla ska vara med och få uppgifter efter sina
förutsättningar

Markna
dsföring

Reklam - sexism, etik, ålder. val av case med
genusperspektiv, mångfald

Krimino
logi

Olika typer av brottslighet kopplat till
diskrimineringsgrunderna, soc utsatthet som grundas i
etnicitet, könsnormer, heteronormen, klass

Privatju
ridik

Anv ordet “hen”, normutmanande exempel, kritisk
granskning av familjelagstiftning, granska brottsstatistik,
diskutera könskvotering i bolagsstyrelser.
Historik bl a familjerätt, sexualbrott,
diskrimineringsgrunder i arbetsrätten.

Könsuttryck
och id
Kön
Etnicitet

Affärsju
ridik

Marknadsrätt - granska och reflektera/diskutera reklam.
Normer och ideal. Övning kopplat till alla grunder

Historia Kön klass och etnicitet genomsyrar hela kursen -
demokrati, rasism, rösträtt, klass,

Historia - Granskning av läromedel, tex hittar att faktarutor om
kvinnor stämmer ej. Samt fundera varför kvinnor endast
omnämns i faktarutor.

E-dag
och
övriga
gästspel

Eftersträvar en mångfald av de som föreläser

Samhäll
skunska
p

Aktuella händelser, kön, klass, etnicitet,
diskrimineringslagen, soc bakgrund, Fn Kon, FN rollspel,
politism, ideologoer, rasism, samhällsek, rapport om
jämställdhet/genus, rapport kopplat till arb marknad och
sociala förutsättningar.

Rätten
och
samhäll
et

Medborgerliga fri-och rättigheter. Rättssäkerhet
problematiserat utifrån diskrimineringsgrunder

Alla

Psykolo
gi

Lär oss om roller, attityder, fördomar, förväntningar på
roller, hur förändra roller. Praktiskt - prova olika roller,
experiment



Matem
atik

Turordning på tavlan, basgrupper, exempel som innefattar
mångfald alt könsneutralt

Ett sätt att
utveckla detta
är att
auskultera
varandra
utifrån ex
utrymme på
lektion,
bemötande

Ledarsk
ap och
organis
ation

Hur organisationer, ledarskap, roller fungerar. Case
innehållande olika perspektiv kopplat till bl a
diskrimineringsgrunderna. Konflikter mellan grupper.
Strukturer bakom grupperingar lyfts bl a med hjälp film ex
Flugornas herre

Naturku
nskap

Sexualitet,samlevnad och relationer - med hjälp av
läromedel, film, diskussionsfrågor etc lyfter vi bl a
perspektiv om kön, könsidentitet, könsuttryck och id

Idrott
och
hälsa

Balans mellan teori och praktik i bedömningen, fysik
baserat på varje individ mer avgörande än kön. Visa och
prova idrotter kopplat till funktionsvariation.
Se till att det finns könsneutrala omklädningsrum samt
omklädningsrum med avskildhet under dusch.

Vi-timm
e

-Om ungdomars självkänsla
-Genomgång av plan för att motverka  diskriminering,
trakasserier, sexuella  trakasserier och kränkande
behandling - Diskrimineringslag och alla grunder beskrivs
-Info om ordningsregler/ rättigheter och skyldigheter för
elever
-Samtal om klassens psykosociala arbetsmiljö och hur vi
ser till att alla trivs
-Arbetsmaterial från temadagar ex samtycke, under
samma himmel, Pride, våld i nära relationer, normer,
besök av olika föreläsare exempel läsår 22/23 är Nina
Rung



Kontaktuppgifter
Vill du anmäla diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller annan kränkande

behandling, få svar på frågor eller få mer information kan du kontakta:

Biträdande rektor

Sara Kemppainen

090-16 24 17, 070-559 01 17

sara.granberg@umea.se

Kurator

Emma Persson Lilja

090-16 24 16, 070 572 24 16

emma.lilja@umea.se

Skolsköterska

Katharina Saveman

090- 16 24 48 , 070 541 27 37

katharina.saveman@umea.se

Specialpedagog

Charlotta Lindgren

070-532 14 29

charlotta.lindgren@umea.se

mailto:sara.granberg@umea.se
mailto:emma.lilja@umea.se
mailto:katharina.saveman@umea.se
mailto:charlotta.lindgren@umea.se


Bilaga 2

Ordlista

Vision: Idealbild, framtidsbild

Nolltolerans: Ingen som helst tillåten avvikelse

Missgynnas: Behandlas orättvist

Juridisk bemärkelse: Vad lagen säger

Subtil: Knappt märkbar

Huvudman: Ansvarig myndighet

Skolhuvudman: Den som anordnar skolverksamhet, till exempel en

kommun eller ett bolag eller en förening som driver en fristående skola

Programforum: Möte mellan rektor och elever på programmet för att

öka elevers inflytande i sin skolgång

Prorenata: Skolans dokumentationssystem där all

elevdokumentation sker. Aktuella händelser, kränkningsärenden, studiesituation med mera.

Åtgärdsprogram: Ett dokument/beslut där det framgår vad eleven får för

särskilda stödåtgärder för att få möjlighet att nå kunskapskraven, se 3 kap. 9 § skollagen

(2010:800).

VBS-blankett: Nätbaserad dokumentmall


