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Sammilsdalskolan skall vara en plats där alla skall känna trygghet och bli accepterade för den 

man är. 
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Vision & värdegrund 
 
Sammilsdalskolans vision: en arbetsplats att längta till, en skola som präglas av trygghet, engagemang och kreativitet. 
Tillsammans skapar personal och elever en trygg, stimulerande och lärande miljö. En viktig utgångspunkt är att den 
enskildes upplevelse alltid måste tas på allvar. På Sammilsdalskolan har vi nolltolerans mot alla former av trakasserier 
och kränkande behandling. 
 
Sammilsdalskolans värdegrund: elever, vårdnadshavare och personal ska ha arbetsglädje, gemenskap, trygghet, 
respekt och känna ansvar i skolan och för skolans miljö. 
 
Verksamheter som omfattas av planen: 
Sammilsdalskolan åk F-9, inkluderat fritidsverksamheten. 
 
Ansvariga för planen: 
Rektor har huvudansvaret för att skolans personal är förtrogna med innehållet i likabehandlingsplanen samt att dess 
handlingsplaner efterföljs. 
Klasslärare/mentorer har huvudansvaret för att i klasserna gå igenom innehållet i planen. Likabehandlingsplanen ska 
finnas tillgänglig på skolans hemsida. 
 

Del 1 består av planen mot kränkande behandling.  

Del 2 tar upp lagtexter, definitioner och bilagor.  

 
Planen gäller från 2020-09-01 
 
Sammilsdalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling ligger till grund för skolans arbete gällande all 
form av diskriminering och kränkande handlingar. I planen beskrivs förebyggande åtgärder och rutiner för akuta 
situationer. Syftet med Sammilsdalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling är att arbeta för en 
skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande handlingar.  
 
Elevers delaktighet: 
På klassråd och elevråd ges eleverna möjlighet att se över planen. Elever ska ha tillgång till och vara förtrogna med 
planen mot diskriminering och kränkande behandling. inklusive de åtgärder som årligen planeras. 
 
Vårdnadshavares delaktighet: 
Klassläraren går igenom planen med vårdnadshavare på höstens första föräldramöte. Synpunkter på planen från 
vårdnadshavare förmedlas till ansvariga för planen mot diskriminering och kränkande behandling. 
 
Personalens delaktighet: 
Personalen på skolan diskuterar planen i arbetslagen. Synpunkter på planen från personalen förmedlas till ansvariga 
för planen mot diskriminering och kränkande behandling. All personal i skolan ska ha tillgång till och vara förtrogna 
med likabehandlingsplanen inklusive de åtgärder som årligen planeras. Skolans personal ska använda dokumentet i 
sitt dagliga arbete och utgå från dess visioner mål och åtgärder. 
 
Förankring av planen: 
Rektor ansvarar för att personal, elever och föräldrar känner till att skolan har denna plan mot diskriminering och 
kränkande behandling, att nyanställda och nya elever blir informerade om dess innehåll och att detta är tillgängligt för 
alla. Planen publiceras på skolans hemsida. 

 
 
 



  

 

Planen har som utgångspunkt de sju diskrimineringsgrunderna: 
 

● kön,  

● etnisk tillhörighet,  

● religion eller annan trosuppfattning,  

● sexuell läggning,  

● funktionshinder,  

● könsöverskridande identitet eller uttryck,  

● ålder  

 
Skolans trygghetsteam eller motsvarande 

Per Kristiansson  Fritidshemmet & F-3 

Lena Brisell Haglund  Studieverkstaden  åk F-6 

Roger Widlund  Studieverkstaden  åk F-6 

Catarina Gärtner  Spec. ped/spec. lärare  åk F-6 

Birgit Boström   Kurator   åk F-6 

Pär Säfsten   Skolsköterska   åk F-6 

 
Gun Garpebring   Arbetslaget   åk 7–9 

Rose-Marie Svens   Arbetslaget    åk 7–9 

Tommy Lindgren  Arbetslaget   åk 7–9 

Mathias Ohlsson  Socialpedagog   åk 7–9 

Ebba Tegelmark Bergström Socialpedagog   åk 7–9 

Kristin Renklint  Kurator    åk 7–9 

Tero Lehtola   Flexibla gruppen  

Stefan Jonestål   Cafeteriaansvarig 

 
Skolans ledning 

Johan Nilsson   Rektor 

Erik Hartwig   Biträdande rektor (åk 7–9)      

Anders Billtoft   Biträdande rektor (åk F-6) 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
Utvärdering och analys av föregående årsplan (2019/2020) 
 
 
Övergripande mål 2019/20 
 

 
Utveckla skolans sociala 
lärmiljö  

Genomförande & metod Resultat 

Bemötande, trygghet  
  

Varje dag startar med intro om arbetsro och 
respekt för varandras arbetsmiljö, F-6. 
Bemötande och trygghet är en stående 
punkt på mentorstiden, 7–9. 
Synliga namnskyltar på all personal, senast  
Vt-20. 

F-6 har haft fokus på bemötande i korridor vid 
ingång till klassrummet. 
 
Namnskyltar på plats för all personal, 
inkluderat vikarier.  

Frånvarotrappan  
  

Arbete enligt frånvarotrappans riktlinjer. Nya 
frånvarotrappan introduceras.  

Introduktion genomförd i samband med APT-
möte. Ärenden lyfts på EHT och det finns en 
ökad dialog med hemmen. Corona har gjort 
det svårt att ha en full frånvarouppföljning. 

Rastvakt årskurs 7–9  Synlighet i korridor och allmänna ytor enligt 
schema. 
Vuxennärvaro utöver undervisande till 
exempel i korridor och vid/i 
omklädningsrum. 

Rastvaktsschema för 7–9 har funnits. 
Vuxennärvaro har i perioder aktiverats vid 
omklädningsrummen för årskurserna 7–9. Mer 
synlighet behövs. 

Socialpedagog, Trygghets
team & elevhälsan  

Elevhälsan ska vara synlig bland eleverna. 
Trygghetsteamet besöker klasserna i början 
av varje termin. 
Tydliga ordningsregler och konsekvenser där 
all personal har samma förhållningssätt till 
ordningsreglerna och konsekvenserna. 
Tjänsten socialpedagog inrättas under HT 
2019 för utvärdering i samband med läsårets 
slut.  

Elevhälsan har synliggjorts och det är främst 
via kurator och socialpedagog. Större fokus 
med specifika skolsköterskor för F-6 & 7–9.  
Trygghetsteamsarbetet behöver aktiveras och 
ett förtydligande vad som ska genomföras av 
EHT. 
Socialpedagog på plats och arbetet har 
specificerats och utvecklats under läsåret. 
SYV har aktiverat en plan för hela skolan som 
gett bra effekt, speciellt 7–9. 

Projekt Lika - Olika (hela 
skolan)  

Elevintervjuer, personalintervjuer, 
personalutbildning, temadag, slutrapport. 

LikaOlika har genomförts i hela skolan F-9. 
Dock har uppföljningen av arbetet under VT20 
stannat av. Vi behöver hitta formen för ett 
kontinuerligt arbete via trygghetsteamet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Elevenkät VT 2020 

 

Analys Årskurs F-9, jag känner mig trygg i skolan 

 

 
 

 

Jag känner mig trygg i skolan, F-3 

- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  64  75,3  

Stämmer ganska bra  14  16,5  

Stämmer ganska dåligt  4  4,7  

Stämmer inte alls  2  2,4  

Vet ej  1  1,2  

Total  85  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  8,89  

Median  10  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (85/85)  

 

 

 

 

Jag känner mig trygg i skolan, 4–6 

- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  38  42,2  

Stämmer ganska bra  35  38,9  

Stämmer ganska dåligt  8  8,9  

Stämmer inte alls  3  3,3  

Vet ej  6  6,7  

Total  90  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  7,63  

Median  6,7  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (90/90)  

 

 

 

 



  

 

 

 
 
Mål VT20: Min 90% i grupperingarna   

• Håller helt med  

• Håller med ganska mycket  
 
 
F-3 
Vi har uppnått målet med minst 90% i dessa grupperingar. Vi ligger på 92%. Vi strävar dock efter att 100% ska känna 
sig trygga. Vi bör arbeta mer med de barn som inte känner sig trygga.  
 
4–6 
I läsåret 19/20 har vi tyvärr sänkt resultatet med ca. 10% och ligger nu på strax över 80%.  Vi ser tendenser att det 
egentligen räcker med att en individ kan göra många otrygga i skolan, vilket är svårt att komma åt.  En lösning kan vara 
att jobba med klassöverskridande aktiviteter samt att arbeta mer med de klassiska arenor som elever ofta upplever 
som otrygga speciellt matsal (med exempelvis ”matkompis”) men också omklädningsrum, korridorer och rastgård.  
 
7–9. 
Totalt når vi 80% och fortsätter arbetet. Vi ser att pojkar känner större trygghet än flickor. Ca 20 % av eleverna säger 
att de är rädda för någon.  Vi vet att alla elever inte känner sig trygga och en anledning till det kan vara en lägre synlig 
vuxennärvaro. Vuxna kan bara genom sin närvaro motverka kränkningar. Vi har arbetat med både tydliga 
rastvaktsscheman men även elevhälsan samt socialpedagog som en ständigt närvarande vuxen i korridorer och raster.  
Fokus har lagts på att finnas på de platser som oftast upplevs som otrygga för eleverna bland annat matsal, korridorer, 
omklädningsrum. Vi måste jobba hårt med tryggheten och gemenskapen under hösten, särskilt med tanke på 
fusionen.   
 
 
 
 

Jag känner mig trygg i skolan, 7–9 

- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  69  37,9  

Stämmer ganska bra  69  37,9  

Stämmer ganska dåligt  15  8,2  

Stämmer inte alls  8  4,4  

Vet ej  21  11,5  

Total  182  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  7,46  

Median  6,7  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (182/182)  

 

 

 

 



  

 
Åtgärd 
F-6  
Mer proaktivt arbete via trygghetsteamet och planerade fokusperioder. Dialogen mellan EHT och lärare behöver 
utvecklas för att ha ett levande och konstant arbete kring hur vi ska förebygga elevers otrygghet. Arbeta mer 
klassöverskridande, exempelvis en ”fadderkompis” mellan klasserna, vilket gör att de yngre känner en större trygghet 
med de äldre och att de äldre får närmre kontakt med de yngre. Det ger även de äldre en känsla av att de har 
betydelse och känna en delaktighet i skolans förebyggande arbete.  
 
 
7–9  
Vidare utveckla arbetet med två socialpedagoger samt att den nybyggda cafeterian blir en trygg bas genom planerade 
och styrda aktiviteter. Lika-Olika återkommer med större fokus på högstadiet. Genom det arbete vi gör med att skapa 
en tryggare och närmare vuxenkontakt för eleverna kommer vi även förtydliga rutiner om vad man gör när en 
kränkning sker. Dokumentationen och uppföljning i ”Draftit” ska förbättras.  
 
 

  

 
Analys Årskurs F-9, jag vet någon vuxen på skolan som jag kan vända mig till om jag skulle bli utsatt för kränkande 
behandling. 

 

 

 
 

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev, F-3 

- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  79  92,9  

Stämmer ganska bra  5  5,9  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  1  1,2  

Vet ej  0  0  

Total  85  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  9,69  

Median  10  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (85/85)  

 

 

 

 



  

 

 
 

 

  
Mål VT20: Min 90% i grupperingarna   

• Stämmer helt och hållet 

• Stämmer ganska bra  

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev, 4–6 

- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  47  52,2  

Stämmer ganska bra  32  35,6  

Stämmer ganska dåligt  4  4,4  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  7  7,8  

Total  90  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  8,4  

Median  10  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (90/90)  

 

 

 

 

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev, 7-9 

- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  44  24,2  

Stämmer ganska bra  67  36,8  

Stämmer ganska dåligt  21  11,5  

Stämmer inte alls  14  7,7  

Vet ej  36  19,8  

Total  182  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  6,56  

Median  6,7  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (182/182)  

 

 

 

 



  

 
 
 
F-3 
I princip alla barn 99 % vet någon vuxen som de kan vända sig till. Eleverna kan ha olika upplevelser av hur vi vuxna 
hanterar olika situationer, om de känner att vi gör tillräckligt. 
 
4–6 
Här når vi inte upp till målet. Resultatet ligger på 80% vilket är samma resultat som tidigare år. Vi upplever dock att vi 
gör det bra och tar tag i problemen när de dyker upp.  För att öka vill vi få eleverna att bli bättre på att berätta när 
någon blir utsatt för kränkande behandling.   
 
7–9. 
Resultatet är något sämre (60%) mot tidigare år och det är väldigt många som svarat vet ej, vad kan det bero på? 
Under VT20 kan en viss påverkan vara Corona när det var mycket vikarier och en generell osäkerhet. Det är heller inte 
alltid så att elever ser vad vi gör om någon har blivit illa behandlad.  Vi bör alltid eftersträva att nå målet på 100%. Vi 
behöver jobba med detta från start i åk 7. Svaret på frågan visar hur viktigt det är att vi syns i korridorer, men också 
att vi markerar tydligt i klassrummet mot kränkande kommentarer. Vi ser även vikten av att personalen har ett enat 
tänk och bär det gemensam ansvaret för att eleverna ska känna sig trygga och veta vart man kan vända sig i olika 
situationer. 
 
 
Åtgärd 
Vi ser att resultatet blir lägre med de högre årskurserna och vi måste aktivera oss mer inom dessa. 
 
F - 6  
Arbeta mer med dialog och få eleverna att våga berätta. Fokusperioder via trygghetsteamet och fasta temaperioder. 
Många känner att de kan prata med någon vuxen på skolan, men som nämnts i tidigare stycke behöver vi fortsätta det 
relationsskapande arbetet för att eleverna ska känna trygghet att berätta när någon kränkning har inträffat. Lärare 
och trygghetsteam ska tillsammans arbeta för att sprida visionen och budskapet av: ”nolltolerans” mot kränkningar 
och trakasserier. De platser vi vet att elever riskerar en större risk av kränkning är särskilt viktiga. 
 
7–9  
Elevhälsan behöver vara mer synlig. Inför mottagandet av nya sjuor blir det en viktig del av arbetet för oss att visa vad 
som är okej, och vara tydliga med hur vi ska uppträda mot varandra. Elevhälsan kommer att gå ut till alla sjuor under 
hela läsåret med ett tydligt förebyggande arbete för att skapa trygghet och stärka både individer och elever. 
Kuratorn kommer även att vara stationerad på skolan alla dagar i veckan. Ett tydligt rastvaktsschema ska finnas samt 
en ökad bemanning vid omklädningsrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Skolinspektionens elevenkät 2020 Åk 5 & Åk 9 

 

Nedan presenteras resultatet för samtliga deltagande skolenheter i enkätomgången uppdelat på flickor 

och pojkar. Observera att index för åk 5 inte är helt jämförbara med dem för åk 9. Ett högt indexvärde 

är att föredra. 

Åk 5 
                  

    

Sammilsdalskolan F-9 

åk 5   

Samtliga medverkande 

skolenheter åk 5 

                  

    Flickor   Pojkar   Flickor   Pojkar 

1. Veta vad som krävs/Tillit 

till elevens förmåga   
8,2   8,3   8,4   8,4 

2. Stimulans 
  

6,7   6,5   6,6   6,3 

3. Anpassning efter elevens 

behov   
7,5   7,7   7,8   7,9 

4. Utmaningar 
  

8,7   8,1   7,9   7,8 

5. Argumentation och kritiskt 

tänkande/Delaktighet och 

inflytande   

6,7   7,4   7,1   7 

6. Grundläggande värden på 

skola/Elevhälsa   
7   7,1   7,3   7,3 

7. Ordningsregler 
  

7,2   7   6,9   7 

8. Studiero 
  

4,2   5,4   5   5,2 

9. Trygghet 
  

9   8,3   8   8,5 

10. Förhindra kränkningar 
  

7,6   7,7   8   8 

 
 

I sammanställningen ser vi att Sammilsdalskolan ligger i linje med samtliga medverkande skolenheter  

både bland flickor och pojkar. Värt att belysa är punkter enlig nedan: 

 

4. Flickor & pojkar, utmaningar ligger vi hög mot andra medverkande skolor. 

5. Flickor, argumentation och kritiskt tänkande/delaktighet och inflytande är ett förbättringsområde. 

5. Pojkar, argumentation och kritiskt tänkande/delaktighet är bättre mot flickor och medverkande skolor. 

8. Flickor, studiero ett förbättringsområde   

9. Flickor, våra elever känner sig trygga  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Åk 9 
                  

    

Sammilsdalskolan F-9 

åk 9   

Samtliga medverkande 

skolenheter åk 9 

                  

    Flickor   Pojkar       Pojkar 

1. Veta vad som krävs   6,3   6,9   6,1   6,5 

2. Stimulans 
  

5,6   4,9   5,1   5,1 

3. Tillit till elevens förmåga 
  

8,1   7,8   7,4   7,5 

4. Anpassning efter elevens 

behov   
6,8   7,2   6,5   6,9 

5. Utmaningar 
  

7,7   7,1   6,7   6,7 

6. Argumentation och kritiskt 

tänkande   
6,0   5,9   6,0   6 

7. Grundläggande värden i 

undervisning/lärandet   
5,4   5,6   5,7   5,8 

8. Grundläggande värden på 

skolan   
6,2   5,7   6,0   5,9 

9. Delaktighet och inflytande   5,1   4,5   5,0   5,2 

10. Ordningsregler   5,2   4,6   4,7   5 

11. Studiero   5,0   5,6   5,0   5,3 

12. Trygghet   7,5   8   7,6   7,9 

13. Förhindra kränkningar 
  

6,6   6,3   6,4   6,5 

14. Elevhälsa   6,8   6   6,3   6,5 

 

88,3   86,1   84,5   86,8 

 

 
I sammanställningen ser vi att Sammilsdalskolan pojkar ligger i linje med samtliga medverkande skolenheter, flickorna 

ligger något högre. Värt att belysa är punkter enlig nedan: 

 

1. Flickor & pojkar vet vad som krävs. 

2. Flickor & pojkar, det är hög tillit till elevens förmåga. 

3. Flickor & pojkar blir utmanade. 

1. Flickor & pojkar, grundläggande värden i undervisning/lärande kan förbättras. 

9. Pojkar, delaktigt kan förbättras. 

14. Flickor, elevhälsan når flickorna bättra än pojkar. 

 

 



  

 

Sammanställning Draftit Läsåret 19/20 
 
Nedan belyses det att fysiska och verbala händelser står för majoriteten av kränkningarna. Noterbart är 
även att det mestadels är i låg & mellanstadiet detta rapporteras och att det i regel är uppklarat med en 
snabbutredning dvs direkt på plats. 
 

Kategorier  
Ingen vald kategori        11,1%  11 
Fysisk          58,6%  58 
Verbal          24,2%  24 
Psykosocial         2%  2 
Text/bild         3%  3 
Diskriminering        1%  1 
Trakasserier         0%  0 
Sexuella trakasserier        0%  0 

 

Skolor  
Sammilsdalskolan 7-9 & Flexibla gruppen      10.1%  10 
Sammilsdalskolan F-6         89,9%  89 

 

 

Analys läsåret 2019/20 

 
• Systematiserat arbete av kränkningar via DraftIt fungerar bra i låg & mellanstadiet men vi behöver utveckla 

arbetet i högstadiet (se statistik ovan). 

• Värdegrundsdagar och årskursöverskridande aktiviteter fortsätter i alla årskurser. Under VT med inriktning 

att guida nya årskurser för ökad trygghet ex. åk 6 in mot högstadiet via kuratorerna. 

• Vi bör arbeta mer proaktivt via trygghetsteamet. 

• Aktivitetscafet har genomfört aktiviteter såsom LIF-dagen och pingisturneringar. Elevråden har inte visat stort 

intresse för att vara delaktiga. Framöver kommer vi att driva detta med hjälp av våra två socialpedagoger & 

trivselrådet. 

• Vi behöver synliggöra elevhälsan, personer, professioner och arbetsplats. 

• Analys och förslag på åtgärder av elevenkäterna (se ovan VT 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-leksands-kommun/Statistics
https://inloggad.draftit.se/kb-process/kb-process-leksands-kommun/Statistics


  

 

Kartläggning 

Vid kartläggningen har nedanstående åtgärder använts:  

● Trygghetsenkät – skolans egen utvärdering  

● Skolverkets skolenkät till årskurs fem och nio.  

● Utvecklingssamtal med riktade frågor 

● Dialog med elevråd 

● Dokumentation vid kränkande behandling 

● Elevhälsosamtal 

● Trygghetsteamets årliga översyn av skolans rutiner gällande arbete mot diskriminering och kränkande 

behandling. 

 

 

Resultaten från skolinspektionens enkät kan man läsa under följande länk: 

http://siris.skolverket.se/siris/ris.skolenkat.searchform?p_kommun=2029&p_foretag=%25&p_lands

ting=%25&p_enhet=%25&p_typ=Grundskolan%2C+Elevenk%C3%A4ten%2C+%C3%A5k+9&p_

termin=%25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://siris.skolverket.se/siris/ris.skolenkat.searchform?p_kommun=2029&p_foretag=%25&p_landsting=%25&p_enhet=%25&p_typ=Grundskolan%2C+Elevenk%C3%A4ten%2C+%C3%A5k+9&p_termin=%25
http://siris.skolverket.se/siris/ris.skolenkat.searchform?p_kommun=2029&p_foretag=%25&p_landsting=%25&p_enhet=%25&p_typ=Grundskolan%2C+Elevenk%C3%A4ten%2C+%C3%A5k+9&p_termin=%25
http://siris.skolverket.se/siris/ris.skolenkat.searchform?p_kommun=2029&p_foretag=%25&p_landsting=%25&p_enhet=%25&p_typ=Grundskolan%2C+Elevenk%C3%A4ten%2C+%C3%A5k+9&p_termin=%25


  

 

Prioriterade områden läsåret 2020/21 

Utveckla skolans sociala 
lärmiljö  

Aktivitet Utvärderas 

Trygghetsteam  
F-6 & 7–9 

Synlighet, presentation till alla klasser innan sep slut. 
Temaaktiviteter x 2 per termin, inkluderat ”Värsta bästa nätet” 

Terminsslut och 
läsårsslut 

Elevhälsa inkluderat all 
skolans personal 

Lika-Olika aktivitet för hela skolan Terminsslut och 
läsårsslut 

Studiero 
 

Vikten av studiero tas upp varje dag och alltid på mentorstider, 
klassråd samt elevråd. 

Terminsslut och 
läsårsslut 

Trivsel & trygghet 
 

Utökad antal socialpedagoger från 1 till 2 (åk 7–9) 
Säkerställa dokumentation i Draftit 
Trygghet i matsal via aktivt arbete genom pedagogisk lunch och ex 
matkompisar. 
Samarbete Sammilsdalskolan, gymnasiet och kostpersonalen 

Terminsslut och 
läsårsslut 

Information om läget på 
skolan 

Månadsbrev från skolledningen till vårdnadshavare & personal 
(sep-maj) via Infomentor. 

Terminsslut och 
läsårsslut 

Rastaktiviteter 
 
 
 

Trivselaktiviteter löpande genom läsåret inspirerade av vår omvärld 
(sport & kultur). 
 

- aktivitetskafeterian 7–9 
- lunchrasterna för F-6. 

Terminsslut och 
läsårsslut 

 

 

Förebyggande insatser 2020/2021. 

• Att regelbundet diskutera och kommunicera skolans ordningsregler. 

• Att frågan gällande, trivsel samt förekomsten av kränkningar, alltid finns med vid utvecklingssamtalet. 

• Ett väl fungerande buss- och rastvaktsystem och vid behov bemannade omklädningsrum. 

• Pedagogisk lunch - personal äter tillsammans med eleverna. 

• Kontinuerliga samtal med elever och vårdnadshavare. 

• Trygghetsteamet som bistår klasslärare/mentorer med en tätare dialog. 

• Arbeta med att specificera vad ett trygghetsarbete är och vilka metoder vi vill arbeta med på skolan för att 
öka tryggheten och välmående för elever.  

• Fasta temaveckor som drivs av trygghetsteamet och genomförs av lärare (fokus F-6). 

 
Främjande insatser 2020/21 
 

• Främja goda relationer och kamratskap med bland annat årskursöverskridande aktiviteter. 

• Gruppstärkande aktiviteter, vi vet att tryggheten i klassrummet är primär då eleven tillbringar största delen 
av sin skolgång där. 

• Medveten klassrumsplacering i klassrum men även via matkompisar i matsalen. 

• Stående punkt på A-lagsmöten angående ”trygghet” i respektive årskurser. 

• Klassförberedelse för att välkomna nya elever. 

• Lyfta fram och arbeta långsiktigt med vår mångkulturella skola genom ex. Lika-Olika (fokus 7–9).   

• Schemalagd närvaro och tillgänglighet av skolsköterska och skolkurator. 

• Via bildstöd presentera trygghetsteamet. 

• Fastställda, ledarledda rastaktiviteter för åk F-6, gärna med äldre elever som leder.  
• Planerade och styrda aktiviteter i cafeterian för åk 7–9. 
• Ökad bemanning vid omklädningsrummen åk 7–9. 

 



  

 

 

 
Rutiner vid kränkande behandling 
 
All form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som uppmärksammas av personal eller elever på 

skolan ska omedelbart utredas och åtgärdas. Elever/föräldrar vänder sig i första hand till mentor/klassföreståndare, 

men även till trygghetsteamet eller personal inom elevhälsan. 

 

Kränkningar/diskriminering/trakasserier utreds enligt följande gång:  

 

 A: MELLAN ELEV-ELEV  

1. Den personal/upptäckaren som först får kännedom om diskriminering, mobbning eller annan kränkande 

behandling, lyssnar och dokumenterar i draftit, informationen skickas automatiskt till rektor. 

2. Ärendet delegeras till personal via draftit och: 

a. pratar med berörda elever, (mentor och en till vuxen vid samtalet), de berörda får ge sin version 

av händelsen 

b. tar kontakt med respektive vårdnadshavare 

c. fortsätter utredning och dokumenterar i draftit.  

d. Om kränkning fortsätter aktiveras trygghetsteamet av rektor och de leder arbetet i ärendet. 

3. Om kränkning inte upphör efter trygghetsteamets insats kallas de inblandade till ett möte med 

rektor/bitr. rektor, där beslut om vidare åtgärder tas.  

4. Uppföljningssamtal genomförs alltid inom en vecka efter händelsen samt ytterligare en gång 

nästkommande vecka 

5. Är händelsen av sådan art att polisanmälan är aktuell rådgörs detta med rektor alt. biträdande rektor.  

 

Exempel på frågor vid elevsamtal: Vad har hänt? Hur ofta? Hur länge? Var? Vilka är de inblandade?  

 

B: MELLAN PERSONAL-ELEV  

1. Om en vuxen märker att en annan vuxen på skolan kränker eller diskriminerar en elev ska denne ingripa 

direkt. Rektorn informeras. 

Om en elev känner sig kränkt av någon vuxen på skolan ska detta tas på extra stort allvar då eleven antas stå i 

beroendeställning till den vuxne. 

Eleven ska berätta för någon annan vuxen på skolan till exempel lärare eller kurator som i sin tur informerar 

rektor. 

Om förälder upplever att en personal kränker ett barn/elev uppmanas föräldern att kontakta rektor. 

2. Skolledningen för samtal med berörda parter och föräldrar. 



  

 
C: MELLAN ELEV-PERSONAL  

1. Om en elev kränker personal på skolan ska detta anmälas. 

2. Anmälan sker till rektor  

3. Rektor utreder och vidtar åtgärder. 

 

D: HANDLINGSPLAN VID HOTFULLA SITUATIONER 

1. Vid bråk och konflikt skall närmaste vuxen ingripa för att häva bråket.  

2. I de situationer det krävs hjälp, tillkallas en annan vuxen. Den vuxne särar på eleverna varvid de inblandade 

genomför enskilda samtal för att reda ut och bearbeta händelsen. 

3. I de fall där de vuxna inte kan hantera situationen eller våldet är allt för grovt, tillkallas polis via larmnummer 

112.  

 

 

Rutiner för dokumentation 

Elev-elev 
 

1. Händelseförlopp dokumenteras på draftit under länken;  

https://inloggad.draftit.se/public/kb-process-

anmalan/?invitation=VJdgEMN5j8qhvnc7T%2bOghEi%2bGEIwRoUucPF2aTdknFxsLHKxb

WQIww%3d%3d  

 

Elev-Lärare, Lärare-elev 

2. Detta dokumenteras i ett mötesprotokoll och lämnas till rektorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inloggad.draftit.se/public/kb-process-anmalan/?invitation=VJdgEMN5j8qhvnc7T%2bOghEi%2bGEIwRoUucPF2aTdknFxsLHKxbWQIww%3d%3d
https://inloggad.draftit.se/public/kb-process-anmalan/?invitation=VJdgEMN5j8qhvnc7T%2bOghEi%2bGEIwRoUucPF2aTdknFxsLHKxbWQIww%3d%3d
https://inloggad.draftit.se/public/kb-process-anmalan/?invitation=VJdgEMN5j8qhvnc7T%2bOghEi%2bGEIwRoUucPF2aTdknFxsLHKxbWQIww%3d%3d


  

 
Del 2 

 DE SJU DISKRIMINERINGSGRUNDERNA 

Diskrimineringslagen (2008:567) § 5 definierar grunderna för diskriminering: 

 

Etnisk tillhörighet (etnicitet) - att bli sämre behandlad på grund av sin hudfärg, sitt etniska eller nationella ursprung 

eller, i vissa sammanhang, sitt språk eller sitt namn.  

Religion eller annan trosuppfattning - att bli sämre behandlad på grund av sin religion eller trosuppfattning.  

Funktionshinder - att bli sämre behandlad på grund av varaktiga nedsättningar av sin fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga funktionsförmåga.  

Kön - att bli sämre behandlad på grund av sin könstillhörighet. Inkluderar även transsexualism.  

Könsidentitet och könsuttryck - att bli sämre behandlad på grund av hur man uppfattar kön eller hur man uttrycker 

eller uppfattas uttrycka sig i relation till kön. Med könsöverskridande identitet och uttryck menas att du använder 

attribut, exempelvis kläder, smink, smycken som oftast förknippas med det motsatta könets attribut.  

Sexuell läggning - att bli sämre behandlad på grund av att man är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell.  

Ålder - att bli sämre behandlad på grund av sin ålder, dvs. sin uppnådda levnadslängd.  

 

SKOLLAGEN LÄROPLANEN OCH ARBETSMILJÖLAGEN 

Kapitel 6 i skollagen (2010:6) handlar om åtgärder mot kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen har 

ansvar för att personal inom verksamheten fullgör de skyldigheter som finns skrivna i lagen. Det är huvudmannens 

ansvar att se till att det på alla skolor bedrivs ett målinriktat och förebyggande arbete för att motverka kränkande 

behandling av elever. All personal på skolan har skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. 

Det innebär att om någon av skolans personal får kännedom om att en elev känner sig utsatt måste agera och utreda 

ärendet. De måste också göra allt de kan för att det inte ska hända igen. Enligt skollagen ansvarar huvudmannen för 

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. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses 

att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 

genomförts ska tas in i efterföljande års plan.  

 

Utöver barn- och elevskyddslagen har skolan enligt läroplanen LGR-11 ett uppdrag att arbeta med frågor som rör 

jämställdhet och genus. Arbetet med läroplanernas jämställdhetspedagogiska uppdrag är ett viktigt bidrag i arbetet 

mot 

 könsdiskriminering, sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön. I LGR-11 står det skrivet att 

skolan måste motverka tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Det är skolans 

uppgift att bemöta främlingsfientlighet och intolerans med förebyggande och främjande arbete och systematiska 

åtgärder om lagarna överträds.    



  

 
Definitioner av olika begrepp 

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Det kan vara:  

● fysiska (slag, knuffar)  

● verbala (hot, svordomar, öknamn)  

● psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer)  

● text och bild (sms, snapchat, ask, fotografier, skrivna meddelanden och olika sociala medier).  

 

Kränkande behandling kan vara antingen trakasserier eller annan kränkande behandling.  

 

Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till någon av de skyddade 

diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön, funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet och religion eller 

annan trosuppfattning. 

 

Annan kränkande behandling kallas en kränkning av en elevs värdighet som saknar koppling till en 

diskrimineringsgrund. Det kan vara ett uppträdande som, utan att ha någon koppling till någon särskild 

diskrimineringsgrund, kränker en elevs värdighet. Det kan vara mobbing, misshandel, ofredande eller olaga hot. Det är 

alltid den utsatte som avgör om beteendet är en kränkande handling.  

 

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Diskriminering kan vara 

antingen direkt eller indirekt.  

 

Direkt diskriminering är när en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis elevens kön. Ett 

exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så 

många flickor på just detta program.  

 

Indirekt diskriminering kan vara att man istället behandlar alla lika. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse 

eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev med ett visst kön, viss etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Om exempelvis alla elever 

serveras samma mat, diskriminerar skolan indirekt de elever som på grund av religiösa skäl behöver annan mat.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Ansvarsfördelning:  

Rektor ansvarar för  

● att all personal, elever och vårdnadshavare känner till alla former av diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling som är förbjudna på skolan  

● att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka 

kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier på grund av det som anges i 

diskrimineringslagen  

● att årligen upprätta och utvärdera en plan mot kränkningar och en plan mot diskriminering och 

trakasserier i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare. Dessa två planer sammanförs i 

likabehandlingsplanen  

● att om skolan får kännedom om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering förekommer, se 

till att utredning görs och åtgärder vidtas  

● att se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt 

kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtagits  

● att kontakta andra myndigheter vid behov  

 

Lärare och annan skolpersonal ansvarar för att  

● följa skolans likabehandlingsplan  

● ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning 

och sträva efter likabehandling  

● se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering misstänks, anmäls eller 

upptäcks  

● dokumentera misstänkt, anmäld och upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de 

åtgärder som vidtas  

● bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, där den enskilde anställde 

är berörd, följs upp  

● bemöta kollegor och elever på ett respektfullt sätt  

 

Elever och förälder ansvarar för att  

● påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer på skolan  

● bemöta elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt 

 

 

 

 

 


