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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Grundskola F-6 och Fritidshemmen 

Ansvariga för planen 
Ytterst ansvarig för verksamhetens likabehandlingsarbete och planens upprättande är rektor.  

Ansvariga för att aktuella åtgärder utförs är rektor, trivselgruppen och all personal i samarbete med 

eleverna. All personals ansvar är att följa verksamhetens arbete med likabehandlingsplanen, vara väl 

insatt med dess innehåll samt reflektera över sig själv som vuxen förebild och de värderingar som 

hen förmedlar. All personal har skyldighet att arbeta utifrån planen samt att arbeta för att den är väl 

förankrad i verksamheten. 

Vår vision 
På vår skola ska alla känna trivsel, trygghet och glädje.  Alla elever och vuxna ska ha lika värde och bli 

respekterade, sedda och uppmärksammade för den de är. Vi är toleranta och rädda om varandra och 

vår skola. Vi respekterar varandras åsikter, ideer och värderingar. Elever och personal uppmuntras 

att våga stå för sina åsikter och sätta tydliga gränser. Vi har noll tolerans mot diskriminering, 

trakasserier och kränkningar av elever. 

Planen gäller från 
2016-10-01 

Planen gäller till 
2017-09-30 

Läsår 
Ht 2016-Vt 2017 

Elevernas delaktighet 
Trivselenkät tre gånger per läsår då likabehandlingsfrågor tas upp. Utvecklingssamtal 2 ggr per år då 

elevernas trivsel och trygghet är en återkommande punkt.  Genom klassråd, elevråd och 

kamratstödjarna ska eleverna vara delaktiga utifrån ålder och mognad. På Östtegs skola är 

kamratstödjarna och elevrådet naturliga forum för denna delaktighet. På träffarna har de har arbetat 

fram ramarna kring de gemensamma ordningsregler som ska gälla på skolan och fritidshemmen. De 

har kommit fram till att vår skola ska ha vänskap, respekt och arbetsro som ledord och att vi utifrån 

det skapar ordningsregler tillsammans med eleverna som är anpassade efter grupperna och 

elevernas behov. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Utvecklingssamtal 2 ggr per år då elevernas trygghet och trivsel är en återkommande punkt. Det ges 

möjlighet att lämna synpunkter på planen genom föräldrarådet. Planen tas upp och förankras på 

föräldramötet på hösten. 

Personalens delaktighet 
Trivselgruppen skriver planen tillsammans med rektor och därefter går planen ut på remiss. All 

personal läser, reflekterar och lämnar synpunkter på planen. Vi avsätter ett kvällsmöte då all 



personal på skolan är med. Vi går igenom planen, utrymme för diskussion och ändringar ges vid de 

tillfällena. Trivselgruppen tillsammans med rektor ansvarar för att planen lyfts på personalmöten 

samt att de förändringar och uppdateringar som görs är förankrade hos medarbetarna. All personal 

ska känna till och följa skolans likabehandlingsplan. 

Förankring av planen 
All personal på skolan informeras på ett personalmöte. Alla arbetslag konkretiserar de främjande 

åtgärderna enligt planen för sin grupp och planerar hur de ska arbeta för likabehandling, trygghet 

och trivsel. Genom diskussioner och kontinuerligt arbete förankras planen hos elever och personal. Vi 

förankrar planen hos eleverna genom elevråd, klassråd och kamratstödjarmöten. Klasslärarna går 

igenom planen med eleverna i början av varje nytt läsår.  Planen presenteras utifrån elevernas ålder 

och mognad så att den blir begriplig. Vi presenterar vår plan för vårdnadshavarna på föräldramöten 

och föräldraråd. Planen delas ut till vårdnadshavarna innan v.44 2016. Trivselgruppen går runt till alla 

klasser och presenterar sig i början av höstterminen. 

  



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Trivselgruppen har träffats och utvärderat planen tillsammans. Detta arbete har påbörjats under 

höstterminen september 2016. Utvärderings blankett som trygghetsgruppen skulle dela ut under maj 

månad har inte genomförts. 

Trivselgruppen har haft svårt att hitta gemensamma mötestider. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Trivselgruppen: Rektor, Elisabet, Malin, Pär, Roger, Hugo och Britt-Marie. 

 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Vi har haft personal i omklädningsrummen i samband med idrotten. F-3.4-6 har inte kunnat ha 

personal i båda omklädningsrummen. Vi har alltid haft rastvakter ute på rasterna, väl synliga med 

gula västar. Vi har utökat antalet rastvakter från 2 till 3 eftersom det framkom att eleverna kunde ha 

svårt att hitta rastvakter. I 4-6 har kamratstödjarna genomfört trivselfrämjande aktiviteter för 

eleverna vilket gett ett positivt utfall. Vid fall av kränkande behandling så har vi arbetat efter en 

samtalsmodell där berörda/inblandade personer deltar och föräldrar kontaktas. Trivselgruppen har 

fått utbildning tillsammans med Elisabeth Dahlgren och Susanne Stjernfeldt för detta. I 

duschrummen på idrotten har det byggts separata dusch bås och vi arbetar på att ha en vuxen i varje 

omklädningsrum. 

 

 

Årets plan ska utvärderas senast 
2017-09-30 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Vi börjar terminen med en trygghetsvandring i alla klasser. Elevernas trivsel följs upp vid tre tillfällen 

genom Friends trivselenkät. Vid utvecklingssamtalen pratar man om elevens trivsel med 

vårdnadshavarna. Eleverna utvärderar sina upplevelser på klassråd och elevråd. Arbetslagen 

utvärderar arbetet med likabehandling för sin grupp under maj månad och hela skolans arbete 

utvärderas i juni. Den utvärderingen, elevernas trivselenkäter samt problemområden som 

framkommit kommer att ligga till grund för upprättandet av nya planen inför kommande läsår. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Rektor/trivselgruppen 

  



Främjande insatser 

Namn 
Främjande likabehandling oavsett kön. 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling och Kön 

Mål och uppföljning 
På skolan råder noll tolerans mot diskriminering och kränkande behandling på grund av kön. Alla 

elever ska ges samma förutsättningar oavsett kön. Vi ska se varje elev och bemöta den som individ 

och inte utifrån kön. Uppföljning sker varje termin i trivselenkäten och av arbetslagen. Resultatet 

och vidare åtgärder dokumenteras. 

Insats 
Alla vuxna på skolan ska själva bli medvetna och tänka på att behandla och bemöta eleverna som 

individer och inte utifrån kön. Vi tänker jämställt vid val av aktiviteter, läromedel, litteratur och 

rastaktiviteter. Vi ska ha värderingsövningar och diskussioner anpassade utifrån elevernas 

ålder. De vuxna på skolan är medvetna om att de är förebilder och föregår med gott exempel. Vi 

ska diskutera hur vi får mer jämställda villkor och delger varandra tips på goda exempel och på hur 

vi gör i praktiken. 

Ansvarig 
Hugo, all personal på skolan 

Datum när det ska vara klart 
2017-09-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Namn 
Främja likabehandlingar oavsett funktionshinder 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling och Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
Vi har noll tolerans mot diskriminering, trakasserier eller kränkningar pga. funktionsnedsättning. 

Alla elever ges samma möjligheter och förutsättningar oavsett funktionshinder. Alla ska kunna 

vara med och delta i verksamheten utifrån sina förutsättningar. Uppföljning sker av arbetslagen 

och dokumenteras. 

Insats 
Se till att skolan är till för alla, verksamheten, undervisningen och material anpassas så långt som 

det är möjligt så att alla kan delta utifrån sina förutsättningar. Vi samtalar om allas lika värde och 

all personal på skolan har ansvar för att vara goda förebilder med ett öppet bemötande och 

förhållningssätt. Vi planerar lektioner/aktiviteter så att alla kan vara med och delta utifrån sina 

förutsättningar. 

Ansvarig 
Roger, all personal på skolan 

Datum när det ska vara klart 
2017-09-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Namn 
Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller köns uttryck 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Könsidentitet eller köns uttryck och Sexuell läggning 

Mål och uppföljning 
Vi har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier eller kränkningar på grund av könsidentitet 

eller köns uttryck. På vår skola ska alla våga uttrycka sin könsidentitet eller köns uttryck utan 

rädsla att bli diskriminerade, trakasserade eller kränkta. Alla elever och vuxna på skolan ska ges 

samma möjligheter och förutsättningar och respekteras oavsett könsidentitet eller köns uttryck. Vi 

uppmuntrar olikheter vid t.ex. klädval, färger mm. 

Insats 
I undervisningen ska vi aktivt välja material t.ex. högläsningsböcker och filmer där könsidentitet 

eller köns uttryck berörs för att utifrån dessa ha efterföljande samtal och diskussioner om allas lika 

värde. (Detta anpassas till barnens ålder) Vi uppmuntrar olikheter vad det gäller kläder mm. All 

personal på skolan har ansvar för att vara goda förebilder och agera med ett öppet bemötande 

och förhållningssätt. 

Ansvarig 
Pär, all personal på skolan 

Datum när det ska vara klart 
2017-09-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Namn 
Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling och Etnisk tillhörighet 

Mål och uppföljning 
Vi har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling på grund av etnisk 

tillhörighet. Alla elever och vuxna på skolan ska ges samma möjligheter och förutsättningar 

oavsett etnisk tillhörighet. Alla ska ha möjlighet att vara med och delta i olika aktiviteter utifrån 

sina förutsättningar. 

Insats 
Skolan ska vara till för alla och i undervisningen ska samtal kring etnisk tillhörighet vara en naturlig 

del av undervisningen. Personalen på skolan har ansvar för att vara goda förebilder med ett öppet 

bemötande och förhållningssätt. 

Ansvarig 
Malin, all personal på skolan 

Datum när det ska vara klart 
2017-09-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Namn 
Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling och Religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning 
Vi har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling på grund av 

religion eller annan trosuppfattning. Alla elever och vuxna på skolan ges samma möjligheter och 

förutsättningar oavsett religion eller annan trosuppfattning. Alla ska kunna delta i olika aktiviteter 

utifrån sina förutsättningar 

Insats 
Skolan ska vara till för alla, i undervisningen belyser vi olika religioner, samtalar kring olika sätt att 

tro och att det är ok att tro olika. Det ska ingå som en naturlig del i undervisningen. Personalen på 

skolan har ansvar för att vara goda förebilder med ett öppet bemötande och förhållningssätt. 

Ansvarig 
Britt-Marie, all personal på skolan 

Datum när det ska vara klart 
2017-09-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn 



Främja likabehandling oavsett sexuell läggning 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling och Sexuell läggning 

Mål och uppföljning 
Vi har noll tolerans mot diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling på grund av 

sexuell läggning, egen eller närståendes. Alla ska få bli respekterade och accepterade för den de 

är. Uppföljning genom trivselenkäten höst och vår. 

Insats 
Vi pratar om olika sexuella läggningar och gör eleverna medvetna om att det finns olika 

familjekonstellationer. Det ska finnas böcker om ämnet lätt tillgängligt i biblioteket. 

Ansvarig 
Elisabet, all personal 

Datum när det ska vara klart 
2017-09-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn 



Främja likabehandling oavsett ålder 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling och Ålder 

Mål och uppföljning 
Nolltolerans mot diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling på grund av ålder. Alla 

barn/elever/vuxna är lika mycket värda oavsett ålder. Alla ska få känna att de har saker att bidra 

med, och känna sig stolta och nöjda oavsett ålder. Uppföljning i elevsamtal, på arbetslagsmöten, 

via trivselenkäten och kvalitetsredovisningen. 

Insats 
Fadderverksamhet mellan åldrarna skapar trygghet och trivsel. Temadagar och andra 

åldersblandade aktiviteter görs på skolan såsom kamratdagar, julpyssel, lilla Vasaloppet, 

skoljoggen och friluftsdagar. 

Ansvarig 
Hugo, Britt-Marie och pär, Elisabet, Roger och Malin 

Datum när det ska vara klart 
2017-09-30 

 

  



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Kartläggningen ger information om styrkor och svagheter i verksamheterna. Den ligger som grund för 

skolan/fritidshemmens förebyggande arbete med diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, 

sexuell läggning, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning samt könsöverskridande 

identitet och ålder Vi genomför 3 trivselenkät undersökningar med eleverna under läsåret för att få 

kunskap och påvisa vilka styrkor och svagheter som skolan/fritidshemmen har inom 

likabehandlingsområdet. Därefter arbetar vi aktivt med dem utifrån elevernas och olika gruppers 

behov. Incidentrapporter och dokumentation av mobbing, trakasserier och diskriminering 

sammanställs och utvärderas av trivselgruppen och rektor. Utvecklingssamtal 2 ggr per år. 

Trygghetsvandring med eleverna ska genomföras i början av höstterminen och vårterminen.  

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller köns uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 

trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
Eleverna har deltagit via utvecklingssamtal och trivselenkäter som görs 3 ggr per år då 

likabehandlingsfrågor tas upp. Eleverna har deltagit i trygghetsvandring respektive samtalat om 

otrygga platser som pekas ut av eleverna på en skol karta. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Genom trivselenkäten. Utvecklingssamtal med eleverna Trygghetsvandring och utvecklingssamtalen 

med eleverna. 

Resultat och analys 
Resultatet sammanställs av trivselgruppen och analyseras för eventuellt nya åtgärder. I slutet av varje 

läsår svarar personal på skolan på Skolverkets självskattning BRUK. Trivselgruppen analyserar 

resultatet för att hela tiden förbättra rutiner gällande trygghet och trivsel på skolan.  

  



Förebyggande åtgärder 

Namn 
Förebyggande åtgärd för all form av kränkande behandling 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller köns uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Målet är att ingen elev ska behöva känna sig utesluten ur en gemenskap, diskriminerad, kränkt 

eller trakasserad. Utvärdering sker regelbundet vid arbetslagsmöten genom barndiskussioner. 

Åtgärd 
Under hela dagen, såväl under verksamhet som raster, finns det personal ute för att upptäcka 

tecken och tendenser på kränkningar. Vuxna/ rastvakter med gula västar, finns ute på skolgården 

och agerar direkt vid all form av kränkande behandling eller annat olämpligt beteende. Vi arbetar 

efter kommunens handlingstrappa. 

Vi ser alla barn på skolan som våra gemensamma barn. Vi uppmärksammar positiva beteenden 

och berömmer dem. Vi lär och uppmuntrar eleverna att reda ut konflikter själva med stöd av oss 

vuxna. Regelbundet arbete med skolans ledord vänskap, respekt och arbetsro. Vi gör 

ordningsregler/trivselregler tillsammans med eleverna. Vi skapar trygghet genom fasta platser i 

matsal, resor samt i klassrum och gå led. Vi har även förberedda grupper vid skolstart och andra 

aktiviteter t.ex. slöjd, musik. Vi har också en väl fungerande fadderverksamhet. Tidigt fånga upp 

elever med beteendeproblematik med snabb information till övrig personal för att kunna stödja 

och hjälpa eleverna. 

Motivera åtgärd 
När vi vuxna hjälper eleverna att lösa och bearbeta konflikter som uppstår i vardagen blir 

grupperna lugnare och tryggheten ökar på skolan och i de olika grupperna. Vi vill uppmuntra och 

erbjuda barnen en trygg miljö där vuxen närvaro är en viktig del samt att barnen ser att vi vuxna 

direkt agerar kraftfullt vid kränkningar. Fasta platser och grupper skapar trygghet för eleverna.  

Ansvarig 
Britt-Marie/all personal på skolan 

Datum när det ska vara klart 
2017-09-30 

 

 

Namn 
Eleverna ska kunna känna trygghet på idrotten och i omklädningsrum 



Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller köns uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Vi har nolltolerans mot all form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 

Eleverna ska kunna känna sig trygga på idrotten och i omklädningsrummen före och efter idrotten. 

Uppföljning genom enskilda samtal och trivselenkäten. 

Åtgärd 
Målsättningen är att det ska finnas vuxna i omklädningsrummen före och efter idrotten för att 

kunna fånga upp och förhindra att kränkningar, trakasserier och diskriminering förekommer. 

Motivera åtgärd 
När det finns vuxna närvarande i omklädningsrummen kan eleverna tryggt delta på idrotten och 

lugnt byta om utan att behöva känna rädsla/oro för att bli kränkta.   

Ansvarig 
Hugo/all personal på skolan 

Datum när det ska vara klart 
2017-09-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Namn 
Likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller köns uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Målet är att få likabehandlingsplanen att bli ett levande dokument som förankras och efterlevs av 

all personal, elever och föräldrar på skolan. 

Åtgärd 
Vi avsätter tid på personalmöten en gång per termin för att jobba med planen och diskuterar 

värdegrundsfrågor. 

Motivera åtgärd 
Det är viktigt att likabehandlingsplanen är ett levande dokument som alla känner till, följer och 

arbetar utifrån. 

Ansvarig 
rektor, Trivselgruppen, all personal 

Datum när det ska vara klart 
2017-09-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Namn 
Arbetsro 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller köns uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Alla elever ska uppleva arbetsro i klassrummet. Alla ska få möjlighet att göra sitt bästa och må bra. 

Uppföljning kontinuerligt på klassråd, elevrådet, trivselenkäten och vid utvecklingssamtal. 

Åtgärd 
Medvetandegöra eleverna, prata om begreppet arbetsro och vad det innebär för varje enskild 

elev. Vad är arbetsro? Kan det vara arbetsro även om vi pratar med varandra. Alla vuxna i 

klassrummet tar ansvar för att rutiner, klassrummets utformning och förhållningssätt stödjer 

arbetsro. Vi har en mobilfri skola. Vi köper in hörselkåpor till alla klassrum så att de barn som 

behöver ha det helt tyst omkring sig kan använda sig av dem när de arbetar. 

(som de kan ta vid behov) 

Motivera åtgärd 
Det är viktigt att bemöta barnens olika behov av arbetsro eftersom den kan se väldigt olika ut. Det 

är viktigt att medvetandegöra varje elev och dess vårdnadshavare om hur eleven själv bidrar till 

arbetsro. Mobilfri skola medverkar till att skapa lugn och ro för eleverna samt trygghet att ingen 

kan bli ofrivilligt fotad eller filmad. 

Ansvarig 
Alla pedagoger i klassen/fritids 

Datum när det ska vara klart 
2017-09-30 

 

 

 

 

 

 

 

 



Namn 
Lugn och ro i matsalen. 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller köns uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Trivsam ljudnivå så att alla upplever matro och trivs i matsalen. 

Åtgärd 
Prata med de som sitter närmast vid samma bord. På lågstadiet har vi 5 minuters tystnad för att 

komma ner i varv och börja äta. Eleverna sitter kvar minst 15 minuter vid matbordet. Fler vuxna i 

matsalen som kan sprida ut sig vid flera bord, föregå med gott exempel och vara vuxna förebilder i 

matsalen. Eleverna har fasta platser. 

Motivera åtgärd 
Fler vuxna i matsalen bidrar till större lugn med sin närvaro.5 minuters tystnad gör att eleverna 

kommer ner i varv. Fasta platser skapar en trygghet för eleverna. Genom att sitta minst 15 

minuter så får eleverna lugn och ro. 

Ansvarig 
Alla vuxna i matsalen 

Datum när det ska vara klart 
2017-09-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Namn 
Trygghetsvandring 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller köns uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Vi gör trygghetsvandring med barnen för att få en god bild över platser på skolan och fritids som 

eleverna upplever som otrygga. Platser som nämns är: toaletter (låsa in sig) kapprum, ute, bakom 

slöjden, grupprum på fritids, långa korridorerna (rädd att bli nersprungna)   

Åtgärd 
Vi har genomfört trygghetsvandring/kartläggning med barnen för att få en bild av barnens 

upplevelser när det gäller trygga respektive otrygga platser inne och ute på skolan och 

fritidshemmen. De platser som eleverna upplever som otrygga ska vi förstärka med fler 

närvarande vuxna. Rastaktiviteter som leds av vuxna och elever enligt ett förutbestämt schema. 

Motivera åtgärd 
Få en överblick över för eleverna otrygga platser och för att kunna åtgärda dem. Skapa en tryggare 

miljö genom fler närvarande vuxna. Vuxna rastvakter som cirkulerar på hela skolgården. 

Rastaktiviteter som fångar upp eleverna. Vi begränsar ytan var barnen får vara under rasterna och 

under fritidsverksamheten för att vi ska kunna täcka upp överallt med rastvakter. 

Ansvarig 
Trivselgruppen 

Datum när det ska vara klart 
2017-09-30 

 

  



Rutiner för akuta situationer 

Policy 
På vår skola råder nolltolerans mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. I 6 kap. 10 

§ har det införts ett förtydligande avseende personalens skyldighet att informera rektor och 

huvudmannen: Lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit 

utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är nu skyldiga att anmäla detta till rektorn. Rektorn 

är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen.. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Rastvakter ute och som reagerar vid varje form av kränkningar, trakasserier och 

diskriminering. Närvarande vuxna som finns där eleverna är. Trivselenkäterna höst och vår. Rutiner 

för att tidigt upptäcka trakasserier, diskriminering och kränkande behandling genom 

utvecklingssamtal, trivselenkät, incidentrapporter och elevsamtal. Vid arbetslagsmöten har vi en 

stående punkt där vi pratar om barnens situationer och är lyhörda för barnen och föräldrarnas 

åsikter och tankar. Tydliga rutiner för att hantera de situationer som uppstått så snabbt som möjligt. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Mentorer, fritidspersonal och rektor 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 

Den utsatte har alltid tolkningsföreträde. 

 

1. Den pedagog som upptäcker kränkningar skall genast ingripa! Då den akuta situationen åtgärdats 

meddelas elevernas berörda personal. Händelserapport skrivs. 

 

2. Den berörda personalen följer upp händelsen med eleven som känner sig kränkt, och den/de som 

kränkt.  Om inte kränkningen upphör efter upprepade elevsamtal tar pedagogen kontakt med rektor 

och trivselgruppen. 

 

3. Trivselgruppen tar över ärendet, gör en kartläggning och samlar information från föräldrar och 

övriga berörda. T.ex. observationer, samtal/intervjuer, tidigare dokumentation. 

 

4. När kränkning, diskriminering eller trakasserier är kartlagd pratar personal från trivselgruppen 

enskilt med dem som kränkt/blivit kränkt i ett samtal. Detta samtal är väl strukturerat och följer ett 

visst mönster.  

Det går ut på att den som kränkt ska känna ett personligt ansvar och förstå att vi vet om vad som 

pågår och att vi inte accepterar situationen. Utövaren/utövarna ska själva få komma med förslag på 

hur kränkningen ska upphöra och vad han/hon själva kan bidra med för att det ska upphöra. 

 Samtalen dokumenteras och vårdnadshavaren - till den som utsatt respektive blivit utsatt meddelas 

per telefon samma dag.  



Uppföljning av samtalet sker efter en vecka (enskilt) med både utsatt och förövare och sedan 

kontinuerligt till likabehandlingsgruppen anser att ärendet är avslutat Vid varje enskilt fall bör en 

bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är, om anmälan till socialtjänsten eller polis ska göras 

och om skolan/fritidshemmet behöver ta hjälp av andra insatser som t.ex. Elevhälsan. 

 

5. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört trots upprepade (ca.2 st.)enskilda samtal med 

eleven utifrån samtalsmodellen, kallas berörda till ett möte där elevens vårdnadshavare, rektor, 

pedagog och eventuellt elevhälsan deltar. En så kallad elevvårdskonferens (EVK). Åtgärder föreslås 

och sammanfattas av rektor. Ansvarig för upprättande av åtgärdsprogrammet utses och mötet 

dokumenteras. 

6. Om situationen så kräver ansvarar rektor för att göra en anmälan till andra myndigheter som 

polisen eller socialtjänsten 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Gäller kränkningen vuxen-barn är det alltid rektor som ansvarar för utredningen.  

Gäller kränkningen barn vuxen är det alltid rektor som ansvarar för utredningen. 

Gäller kränkningen vuxen-vuxen är det alltid rektor som ansvarar för utredningen. 

Rutiner för uppföljning 
Likabehandlingsgruppen följer upp enskilda ärenden genom samtal med berörda elever och 

vårdnadshavare tills dess att kränkningen upphör. Dessa samtal dokumenteras och lämnas in till 

rektor. 

Rutiner för dokumentation 
Alla ärenden dokumenteras digitalt inom två veckor efter händelsen, de skrivs ut och arkiveras i en 

pärm. 

Dokumentationen ska innehålla beskrivning av händelsen, vidtagna åtgärder, uppföljning och 

utvärdering.  

Varje misstanke om kränkning ska dokumenteras. Varje åtgärd mot kränkningar ska 

dokumenteras. Varje uppföljning dokumenteras.  

Den person i trivselgruppen som har hand om ärendet ansvarar för att dokumentera samtalen 

digitalt och skriva in rektor som medsökande i anmälningsblanketten. Rektorn, anmäler ärendet 

vidare till Elisabeth Dahlgren, huvudmannen. 

Ansvarsförhållande 
Rektor, Trivselgruppen och all personal 


