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

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

Definitioner:

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

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

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

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

Kränkande behandling: Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Den saknar koppling 
till någon av diskrimineringsgrunderna.
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Ansvar
Arbetet med att förbättra och främja barns och elevers lika rättigheter, att motverka 
diskriminering och kränkande behandling samt att likabehandlingsplanen följs är ett 
ledningsansvar hos rektor AnnaKarin Hellsten. Biträdande rektorer ansvarar för att de årliga 
målen arbetas med under läsåret och följs upp vid terminsskiftet samt utvärderas i juni. 

Huvudansvaret för skolans trygghetsarbete ligger på skolledning och Trygghetsgruppen, men 
alla vuxna på Västbergaskolan skall ta ansvar och agera mot trakasserier och kränkande 
behandling. Det är alla vuxnas ansvar att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. 

Trygghetsgruppen
Trygghetsgruppen har regelbundna möten och arbetar med att:
- befrämja en trygg, positiv arbetsmiljö för alla i skolan och på fritids
- samverka med övrig personal kring arbetet mot kränkande behandling
- årligen kartlägga riskfaktorer för miljöer och områden där kränkning kan uppstå samt  
  sammanställa elevenkäter kring elevers fysiska och psykosociala studiemiljö
- utreda eventuella anmälningar om mobbning, trakasserier eller kränkningar
- planera och genomföra träffar med eleverna, våra trygghetskompisar.

Trygghetsgruppen består av:                    
Anna Stenbom, biträdande rektor 7-9 anna.stenbom@vastbergaskolan.se 
Kristina Zengin, kurator kristina.zengin@vastbergaskolan.se 
Christina Ankarstad, Fritids Kobran christina.ankarstad@vastbergaskolan.se
Emma Sik-Perneby, lärare F-3 emma.sik-perneby@vastbergaskolan.se
Martin Wermeling, lärare 4-6 martin.wermeling@vastbergaskolan.se
EvaKarin Häggblom, lärare 7-9 eva-karin.haggblom@vastbergaskolan.se
Zeki Alacam, speciallärare 7-9 zeki.alacam@vastbergaskolan.se
Cecilia Flodin, lärare 7-9 cecilia.flodin@vastbergaskolan.se
Rachid El Mahi, elevstödjare 7-9 rachid.elmahi@vastbergaskolan.se
Magdalena Alm, studie- magdalena.alm@vastbergaskolan.se
och yrkesvägledare
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Förankring bland personal, elever och vårdnadshavare
Personal:  Vid läsårstart har alla arbetslag en genomgång av skolans arbete mot kränkande 
behandling, likabehandlingsplanen och de handlingsplaner vi har att följa om kränkning 
uppstår. Varje år utvärderas arbetet mot kränkande behandling och en ny årlig plan utarbetas. 
Den årliga planen upprättas under dialog i arbetslagen utifrån bl.a. trygghetsenkäten och 
utvärdering av tidigare mål.
Avstämning mot målen i planen görs i december och utvärdering sker i juni. 

Elever: De viktigaste delarna från Likabehandlingsplanen går lärarna igenom vid skolstart i 
samband med värdegrundsarbetet. Vissa frågor från trygghetsenkäten och 
Grundskoleundersökning kan presenteras och diskuteras i klasserna. 
Värdegrunden arbetas aktivt med i klasserna bl a under klasstiderna.

Vårdnadshavare: Information om Likabehandlingsplanen ges på föräldramötet under 
höstterminen och via skolans hemsida. 

Elevernas delaktighet i utformningen av Likabehandlingsplanen
Alla elever gör riskanalyser och svarar på frågor i Trygghetsenkäterna vilkas resultat ligger 
till grund för den årliga planen. Även resultaten från Grundskoleundersökningen i 
förskoleklass, åk. 2, 5 och 8 som handlar om trygghet och trivsel ligger till grund för de årliga 
målen i Likabehandlingsplanen. Dialog- och bilduppgift utifrån viktiga begrepp görs i 
klasserna på lågstadiet, och ett urval av elevernas bilder i åk. 3 pryder Likabehandlingsplanen.

Dokumentation 
När en kränkning uppstår ska det dokumenteras i en kränkningsanmälan, utredas och följas 
upp enligt plan. (se nedan under Handlingsplan vid kränkande behandling och akuta 
situationer). Incidenten ska rapporteras till skolledning samt klassföreståndare/mentor. När 
ärendet avslutas ska dokumentationen lämnas till klassföreståndare/mentor som förvarar det 
på avsedd plats, samt till skolledning för arkivering. 

Västbergaskolans värdegrund

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

2.  Du ska kunna känna dig trygg.

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

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

● Schemalagd livskunskap varje vecka från förskoleklass till och med åk 9. Här arbetar 
vi till exempel med jämställdhet och normkritik. Skolans värdegrund förankras bland 
eleverna i det vardagliga arbetet. 

● Fadderverksamhet mellan åk f – 9. (tillfälligt inställt pga corona)
● Personalen är rastvärdar efter bestämt schema och bär västar utomhus.
● Organiserad rastverksamhet för F-3 med rastlekar som leds av personal.
● Temadagar som t ex ”Kick off” där 6:or ordnar lekar för 1:or och 2:or, 

Västbergadagen där åk 3 – 5 och särskolan tävlar i tvärgrupper, fadderdag för f - 9 och
vänskapsdagen för åk. 4 – 6. (tillfälligt inställt pga corona)

● Åk. 4 - 9 har upptaktsdagar med elev- och gruppstärkande övningar vid läsårsstart.
● Elevråd och klassråd i alla klasser där vi utvecklar elevernas delaktighet och 

inflytande. Representanter från förskoleklassen är med tillsammans med sina 
pedagoger.

● Trygghetskompisar i fsk- åk 6 för att skapa elevdelaktighet i likabehandlingsarbetet.

Arbetssätt
● Vi arbetar med att skapa ett trevligt klimat i klasserna genom individ- och 

gruppstärkande övningar vid varje terminsstart och sedan fortlöpande.
● Vi har dialog om livskunskapen i personalforum, t.ex. APT, för att delge och lära av 

varandra. Planera livskunskapsövningar som samstämmer med årets mål i 
Likabehandlingsplanen (ex värderingsövningar om respekt, självkänsla, grupptryck 
och maktlekar) samt ha dialog om mål, syfte och arbetssätt.

● I de högre årskurserna arbetar personalen tillsammans fram en plan för vad som görs i 
respektive årskurs och mentorerna detaljplanerar sedan utifrån denna plan.

● Personal startar tidigt på höstterminen med faddrar F-klass/åk 3. I början av terminen 
bestäms veckor/dagar att ses med faddrarna. (inställt pga corona)
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● Fortsatt fadderverksamhet åk 1 och 4, samt åk 2 och 5 planeras av arbetslagen. (inställt
pga corona)

● Vi har strukturerade och organiserade aktiviteter där elever från olika avdelningar 
blandas under fritidstid, ”fritids utan gränser”. (inställt pga corona)

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

bemötande av eleverna så att alla avdelningar arbetar strukturerat. Arbetsgrupp som 
arbetar med normnyfikenhet.

● Implementerar normkritiskt förhållningssätt genom att i arbetslagen återkommande 
diskutera frågeställningar, läsa och se filmer från ex UMO, Jämställt och Skolverket, 
eller jobba med uppdrag från Normnyfikna gruppen.

● Regelbundet se över lek- och lärmiljöer i förhållande till normer både inomhus och 
ute.

● Gemensam struktur för lektioner och fritids stadievis samt övergångar däremellan.
● Gör eleverna delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen genom en uppgift med 

viktiga begrepp som konkretiseras i bilder. Bilderna ställs ut och några av dem pryder 
Likabehandlingsplanen. 

● I årskurs 7-9 genomförs projekten ”YOLO” och ”ROS ”- Respekt och självrespekt i 
samarbete med fältassistenter.

● Begreppen ”Stopp min kropp” och Schysst eller tyst” samt ”upstander/bystander” 
implementeras hos eleverna. 
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Förebyggande arbete

● Trygghetsenkät för alla elever, åk. F -9 genomförs 1 gg/år.
● Vid behov kommer någon från skolans ledningsgrupp till klasserna och pratar om 

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

innebära konsekvenser om en elevs beteende strider mot skolans värdegrund.
● Arbetar med medvetenhet om etik på nätet och vad det innebär i alla klasser åk F-9. 
● Kartläggning av riskbedömda områden på skolan. För elever åk F – 6, 

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

ut som otrygga.
● Skolan ordnar vart tredje år en föreläsning för vårdnadshavare kring risker på nätet. Vi

försöker vid tillfälle medvetandegöra föräldrar om problematik och risker på nätet och 
sociala medier samt initierar dialog på temat under föräldramöten.

● Motverka att de yngre eleverna är rädda för de äldre genom att ha en ”faddertimme” 
där eleverna träffas i fadderfamiljerna från F-9 två gånger per läsår.

● Handledning till personal när arbetet runt elev eller grupp inte fungerar.
● Etablera och förankra tydliga rutiner för när regler bryts. Sätta upp konsekvenstrappan 

och rutiner i klassrummen för att synliggöra för elever, personal och vikarier.
● Sätta upp allt som rör trygghetsarbetet -regler, åtgärdsstege, förhållningssätt och 

aktuella arbeten -på en särskild plats i korridorerna.
● Nolltolerans mot skojbråk
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Arbetssätt:
I årskurs F-6 involveras alla elever i arbetet med trygghet och likabehandling genom vårt 
arbete med trygghetskompisar. Alla elever i klasserna kommer under en tvåårsperiod ha 
träffat Trygghetsgruppens representanter och varit med om att planera och/eller genomföra ett
uppdrag i sina klasser.

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

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

I årskurs 7-9 jobbar vi med att involvera alla elever i trygghetsarbetet och 
likabehandlingsplanen på olika sätt. Personalen tar in information om problem eller oro från 
eleverna genom enkäter i SchoolSoft eller anonyma frågedokument i klasserna. På 
livskunskapen ska elevernas aktiva medverkan tillvaratas och uppmuntras genom träning, 
motivation och bekräftande från pedagogerna. De vuxna planerar och genomför 
värdegrundsarbetet i klasserna.
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Handlingsplan vid kränkande behandling och akuta situationer

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

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

Åtgärder då elev kränker elev

Steg 1
Den personal som får kännedom om kränkning/trakasseri av en elev utreder händelsen genom 
att fråga ut alla inblandade om det som hänt och skriva en kränkningsanmälan som lämnas till
klasslärare/mentor. Mentor och den som fått kännedom om händelsen kommer överens om 
vem som informerar vårdnadshavare till berörda elever. Detta sker så snart som möjligt. 
Information till vårdnadshavare ska ske via telefon eller möte, inte via mejl. Arbetslaget 
informeras.
Ärendet följs upp genom samtal med den utsatta eleven 1-2 veckor senare för att säkerställa 
att kränkningar/trakasserier ej har upprepats.

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

Vidare åtgärder om kränkningarna ej upphör.
Steg 3
Vid mer omfattande kränkningar/trakasserier eller om inga förbättringar sker efter åtgärder 
ovan, lämnas ärendet till Trygghetsgruppen efter beslut av biträdande rektor. 
Trygghetsgruppen startar ny utredning och den utsättande eleven och hans/hennes 
vårdnadshavare kallas till ett möte där en handlingsplan upprättas. Tid för uppföljning bokas. 
Bitr rektor ansvarar för att mötet äger rum och att handlingsplan med åtgärder upprättas och 
följs upp med berörda elever och vårdnadshavare. Kontinuerlig rapportering till rektor.
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Steg 4
Har målen i handlingsplanen inte uppfyllts görs en anmälan till elevhälsoteamet, EHT. EHT 
(där biträdande rektor ingår) beslutar om vilka ytterligare åtgärder som bör sättas in. I vissa 
fall behöver BUP, socialtjänst, polis eller ungdomsmottagningen kontaktas.

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

repressalier av en vuxen ska skolledningen informeras skyndsamt och 
kränkningsanmälan upprättas.

2. Skolledningen utreder ärendet och föreslår åtgärder för att förhindra att kränkningen 
upprepas samt ansvarar för uppföljning av ärendet.

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

Åtgärder då elev kränker personal
1. Kränkningsanmälan skrivs, skolledning och klassföreståndare/mentor informeras 

skyndsamt.
2. Skolledning samtalar med berörda och utreder ärendet tillsammans med personal, elev

eller annan person som kan bidra till lösning på problemet.
3. Vårdnadshavare informeras.

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

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

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

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

fackliga företrädaren. Eventuella rättsliga åtgärder vidtas.
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Årlig plan 2021-2022
Plan för det förebyggande arbetet utifrån trygghetsenkäter, brukarundersökning, och 
personalens utvärdering.

Årlig plan årskurs f-3
Problem Elever känner sig otrygga på rasterna och är rädda för andra barn.

Mål Alla elever ska känna sig trygga under hela skol- och fritidsdagen.

Åtgärder • Fortsätta med rastlekar
• Aktiva rastvärdar
• Varje avdelning gör punktinsatser på de elever som utsätter andra.

Problem Upplevt låg normkritiskt förhållningssätt på Västbergaskolan.

Mål Ökad medvetenhet, synligt i verksamheten. 

Åtgärder Köpa in material som riktar för att skapa inkludering för alla elever

Problem Upplevt lågt normkritiskt förhållningssätt på Västbergaskolan

Mål Att all personal har samma normkritiska förhållningssätt

Åtgärder • Att utbilda samtlig personal och aktivt utvärdera om vårt 
förändringsarbete ger positiva resultat.

Problem Enligt trygghetsenkäten upplever 22% att något annat barn är dum mot en 

Mål Alla elever ska känna sig trygga med varandra.

Åtgärder • Arbeta aktivt med kompisrelationer och konflikthantering under hela 
skoldagen.

Problem Utveckla ett normkritiskt förhållningssätt

Mål Alla ska arbeta med ett medvetet normkritiskt förhållningssätt.
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Åtgärder • Verksamheten för F-3 utformar lekmiljöer som genomsyrar ett 
normkritiskt förhållningssätt.

• Använda litteratur från ”olika förlag” i planering för både skola och 

fritids.

•  Att guida eleverna till alla olika lekmiljöer för att skapa inkludering 

och delaktighet för alla. 

• Att vi pedagoger är medvetna om vårt förhållningssätt under hela 

skoldagen.

Problem Skapa en trygg elevgrupp

Mål Alla elever ska känna sig trygga och kunna samarbeta med varandra

Åtgärder • Arbeta med gruppstärkande lekar under hela skoldagen. Arbeta med 
material som exempelvis  ”lika, olika”. 

• Att alla pedagoger och vuxna arbetar utifrån att alla barn är allas.

• Arbeta med tydliga regler, rutiner och förhållningssätt under hela 

skoldagen. 

Problem Skapa arbetsro i elevgruppen

Mål Att eleverna ska känna arbetsro i klassrummet.

Åtgärder • Arbeta med eleverna om vad arbetsro innebär.

• Tydliggöra undervisning med hjälp av exempelvis ”classroomscreen” 

(bildstöd) eller annat bildstödsmaterial. 

• Skapa gemensamma regler kring vad arbetsro innebär i varje klass.

Uppföljning sker i december 2021 och utvärdering i juni 2022
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Årlig plan för årskurs 4-6

Problem 33 % av eleverna på mellanstadiet har under det senaste året blivit kränkta av 
en annan elev på skolan. Flertalet av dem blev utsatta för fula ord eller 
nedsättande kommentarer.

Mål
Minst halvera procentsatsen för de elever som upplever att de blir kränkta.

Åtgärder
• Uppmärksamma positivt beteende; ge positiva förebilder.
• Alltid reagera och agera på nedvärderande språk och attityder.
• Lära eleverna att agera på eventuella kränkningar så att det inte 

eskalerar. Jag-budskap (Jag blir ledsen när du…)
• Ha ett språkpris eller liknande (“årets kompis” på klubben) för att lyfta 

ett positivt beteende. 
• Konkretisera barnkonventionen och likabehandlingsplanen på barnens 

nivå. Vi behöver bli tydlig med vilka konsekvenser det blir när fula ord 
och kränkningar sker. Hur det även påverkar andra runt omkring. 
Viktigt också att berätta deras skyldigheter och hur de samspelar med 
rättigheterna. 

• Att i början av terminen skicka ut info om förväntningar på eleverna, 
föräldrarna och vuxna på skolan.

Problem Flera klasser är inte trygga och har inte en klassgemenskap. Tydliga 
grupperingar mellan tjejer och killar. 

Mål Att skapa mer gemenskap och acceptans mellan könen och olika grupperingar. 
Målet är att alla elever, pojkar såväl som flickor, i lika stor utsträckning blir 
lyssnade till och får komma till tals.

Åtgärder
• Blanda par/grupper regelbundet vid samarbetsövningar och 

arbetsuppgifter under lektionerna.
• Ge positiv feedback och möjligtvis belöningar. Detta kan skapa en 

större vilja att arbeta i grupper oavsett vem man får arbeta med för 
att man ser fördelar med att arbeta med andra. 

• Lägg till en fråga om detta i Trygghetsenkäten. Så att man kan se att
det blir en utjämning i talutrymme  mellan könen
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Problem 
Eleverna upplever inte att vi vuxna säger till när någon blir illa behandlad. 
(källa: brukarundersökningen och trygghetsenkäten)

Mål
Alla elever ska vara trygga med att vi vuxna agerar. Eleverna ska känna till hur
vi agerar.

Åtgärder
• Ha ett samtal med klassen utifrån resultaten i ovanstående källor. Vi

vill veta hur de har tolkat frågan, vi vill veta vad de saknar i vårt 
agerande.

• Utifrån samtalet lägga upp en plan för hur vi visar vårt agerande, 
alltså att agera mer synligt och återkoppla

• Vi behöver förmedla vårt nuvarande arbetssätt och tanken bakom 
det.

• Förtydliga konsekvenstrappan och tanken bakom den.
• Lyfta elevernas ansvar över att agera/säga till vuxen på direkten, 

inte senare.
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Årlig plan för årskurs 7-9

Problem Alla elever känner sig inte trygga i ljushallen

Mål Att alla elever känner sig trygga i ljushallen

Åtgärder • Elevstödjare i ljushallen hela tiden under första perioden av terminen
• Rastvärdar i ljushallen
• Viktigt att elevstödjare och rastvärdar rör sig runt i ljushallen och inte 

stannar på samma plats för länge
• Elevaktiviteter i ljushallen, elevrådet involveras
• Caféverksamhet från elevrådet (klassvis)

Problem Alla elever uppger inte att de har studiero på lektionerna

Mål Alla elever ska få studiero för att tillgodogöra sig kunskap.

Åtgärder • Lärare ser till att klassrumsregler följs, om inte ska åtgärder vidtas. 
• All personal måste följa åtgärdstrappan för konsekvenser.
• Aktivt arbete på klasstid vad arbetsro och studiero är.
• Arbeta med klassens ledord
• Intensivt arbete med särskilt åk 7 om att räcka upp handen och vänta på

sin tur, inte gå omkring i klassrummet och störa andra. 
• Elever får inte lämna lektionssalen och gå ut i ljushallen under 

lektionstid. Endast elever med överenskommen anpassning kan 
undantas från detta. 

• Elevstödjare i ljushallen som fångar upp elever som ev blir utvisade 
från lektionssal.

• Mentorer/kollegor som går in och stöttar i varandra i klassrummen vid 
behov

• Studiegrupper om 4 elever i klasserna som går på studietider 
tillsammans och arbetar med gemensam aktivitet. 

Problem Kränkande ord  och uttryck mellan elever förekommer. Det har förekommit 
rasistiska, sexistiska och homofobiska kränkningar mot elever. Det finns även 
rasistiska, sexistiska och homofobiska jargonger mellan elever på skolan.

Mål Alla ska visa respekt för sina medmänniskor oavsett deras kön, sexuell 
läggning, religion eller etnisk tillhörighet. Minska kränkande ord och uttryck 
mellan elever. 
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Åtgärder • Nolltolerans mot kränkande ord/uttryck. Personal ska alltid agera på 
kränkande ord/uttryck. Även om de är "på skoj"

• Nolltolerans mot skämt på bekostnad av andra. .
• Implementera uttrycket "Schysst eller tyst" hos eleverna. Prata om 

uttrycket och påminn om det i olika sammanhang.
• Aktivt arbete med att motverka rasism och fördomar i klasserna. 
• Att elevstödjare har en brevlåda där elever kan lyfta problematik 

anonymt.
• Temaarbete löpande i klasserna samt på elevråden.
• Använda livskunskapen till att göra olika aktiviteter som gynnar detta.
• Fortbildning för personal och ev föreläsningar för elever.
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Handlingsplan för grundsärskola, fritidshem och korttidstillsyn 2021-2022

Alla vuxna i verksamheten har ett ansvar för att säkerställa att inga elever utsätts för 
kränkning eller annan diskriminering.

Bemötande

Det är viktigt att:

• eleven blir sedd och bekräftad och känner trygghet i skolan

• ta tillvara på all information, kunskap och erfarenhet som finns kring eleven

• ha en gemensam pedagogisk grundsyn

Förebyggande arbete

• skapa förutsättningar för olika former av kommunikation, ta tid och lyssna in eleven

• tillgång till individuella kommunikationsverktyg för att uttrycka och förstå både sig själv 
och andra

• möjlighet till eftertanke och reflektion, t ex elevutvärdering

• närvarande personal i alla situationer som förhindrar början till trakasserier

• pedagogiska träffar för all personal

Dokumentation

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

• anmälan om personskada enligt LSS

• anmälan om händelse enligt lex Sarah
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Årlig plan grundsärskolan 2021-2022

Plan för det förebyggande arbetet utifrån utvärdering, loggböcker, händelse rapporter.

Problem: Information och planering sker medan verksamhet pågår.

Mål: Inga elever ska höra personal prata om dem eller verksamheten på ett sätt som
kan upplevas kränkande.

Åtgärd: • Muntliga överlämningar till personal görs tillsammans med berörd 
elev eller inne på kontoret, där informationstavlan är placerad. 

• Ny personal/vikarier informeras och får introduktion i verksamheten 
innan de börjar arbeta. 

• Personalen påminner varandra och hjälps åt så att det vid behov ges 
möjlighet till ostörda samtal inne på kontoret. 

• Gemensam planering för fritidspersonal med dagordning.

 

Problem:  Vid övergångar mellan aktiviteter kan kränkande situationer uppstå.

Mål: Alla elever ska känna sig trygga i situationer som innebär förändring.

Åtgärd: • Pedagogiska träffar för hela arbetslaget. 

• Kollegial handledning, pedagogiska samtal,  uppföljning och 
förebyggande insatser i lärmiljön med fokus på situationen. 

• Individuella scheman. 

• Bild och tecken stöd vid förändringar, samtalskarta och nyckelring 
med känslobilder. 

• Personalbyten vid låsta situationer.

Uppföljning sker i december 2021 och utvärdering i juni 2022.
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