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Grunduppgifter 

 
Verksamhetsformer som omfattas av planen: 
Förskoleklass, grundskola och fritidshem 

 
Ansvariga för planen: 
Rektor  

 
Vår vision 
Våra mål under detta läsår är: 
 

 Alla elever ska känna sig välkomna, efterfrågade och trygga. 

 Alla elever ska ges möjlighet att nå sin maximala potential. 

 
Planen gäller från 
2019-04-23 
 

Planen gäller till 
2019-08-20 

 
Läsår 
2018/2019 

 
Elevernas delaktighet 
Enligt årshjulet i systematiskt kvalitetsarbete skall alla elever fylla i en trivselenkät och kartläggning av otrygga 
platser varje termin. Utifrån sammanställningen arbetar elever tillsammans med personal fram förslag till 
förbättringar. Eleverna är löpande delaktiga genom klass-/elevråd och inom fritidshemmets verksamhet under 
hela läsåret. 

 
Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet genom samråds- och föräldramöten. Planen publiceras på skolans 
hemsida samt på UNIKUM vilket gör att den är åtkomlig såväl externt som internt. 

 
Personalens delaktighet 
All personal görs delaktiga i planen vid arbetsplatsträffar, arbetslagskonferenser och gemensamma studiedagar. 

 
Förankring av planen 
Planen förankras hos eleverna genom aktivt arbete i respektive klass i anslutning till dess upprättande. Därefter i 
samband med olika aktiviteter löpande under året. 
 
Hos föräldrar förankras planen genom samråds- och föräldramöten. 
Ny plan förankras vid första arbetsplatsträffen hos personalen efter dess upprättande och därefter genom ett 
ständigt pågående arbete utifrån vårt årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. 
  



Fö lj upp öch utvä rderä 

Utvärdering 
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Vårdnadshavare, elever och personal ska ges möjlighet att lämna synpunkter på Planen mot diskriminering och 
kränkande behandling, inför revidering av planen.  
 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
På grund av flera rektorsbyten har ingen uppföljning eller utvärdering gjorts. 

 
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Planen skulle ha reviderats i maj 2018 men på grund av rektorsbyte blev det aldrig gjort. Här nedan följer insatser 
som gjorts för att öka trygghet och trivsel bland eleverna. 
 
För att skapa ett bättre klimat under rasterna så arbetar vi med rastaktiviteter som fritidspedagogerna ansvarar 
för. 
 
I klasserna och på fritidshemmet har vi genomfört värderingsövningar. Vi ser att det övervägande är ett bra 
verktyg för att skapa gruppkänsla och förebygga utanförskap. Vi upplever att vår fadderverksamhet och 
åldersblandade aktiviteter hjälper till att skapa trygghet över gränser för såväl elever som personal. Vid olika 
tillfällen har eleverna arbetat i faddergrupperna vilket vi vill utöka. 

 
Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Årets plan kommer att utvärderas under maj månad 2019. Den ska utvärderas av elevgrupper i förskoleklass, 
grundskola och fritidshem. Vårdnadshavare ges tillfälle på samrådsmöte att utvärdera. Personalen reflekterar, 
analyserar och utvärderar på utvärderingsdagar och APT. I samband med elevenkäterna diskuteras resultaten 
omgående för att skapa trygghet och studiero. 

 
Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Rektor samt lärare i trygghetsgruppen. 

 

 

 

 

 

 

  



Undersö k 

Kartläggning 
 
Kartläggningsmetoder 
Eleverna får en gång varje termin fylla i en trivselenkät, samt en karta där de kan markera var det upplevs otryggt 
och där kränkningar kan förekomma. 
Årskurs 5 har gjort SKL's-elevenkät (mjuka värden) på vårterminen. Förutom detta görs SKL's (mjuka värden) för 
årskurs 5 i februari och för årskurs 2 och 5 i april. 
Kännedom om barnens trivsel, inflytande, förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande 
behandling får personalen också genom observationer, planerade och oplanerade samtal med elever, nära 
kontakt med vårdnadshavare och utvecklingssamtal. 
 
Föräldrarnas synpunkter samlas in vid utvecklingssamtal, enskilda samtal, föräldramöten och samrådsmöten. 
Utifrån samlad information analyseras verksamheten och förbättringsåtgärder planeras och genomförs 
fortlöpande tillsammans med elever och vårdnadshavare. 

 
Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. 

 
Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
Eleverna svarar på enkätundersökningen med varierat stöd från vuxna utifrån ålder och mognad. 
Ansvarig pedagog i verksamheten ansvarar för att eleverna får tar del av sammanställningen av enkäten. De får 
då komma med förslag om förbättringar. 

 
Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Resultaten av enkäterna presenteras för personalen på APT där analys och förbättringsåtgärder diskuteras för att 
främja och förebygga de risker som identifierats. 

 
 

Anälyserä 

Resultat och analys 
 
Utifrån tidigare uppföljningar och analyser framkom följande: 
Vi kan se att eleverna i stor utsträckning upplever sig ha det bra och känner sig trygga på Högsäters skola. Vi kan 
identifiera några områden som behöver arbetas vidare med/utvecklas: 
 

 Likabehandlingen som ett arbetsverktyg i vardagen. 

 Språkbruk 

 Respekten för allas lika värde. 

 Utefter resultat av "otrygga platser" har det framkommit att eleverna känner sig otrygga vid kullen, King-
rutor och i korridoren. 

 
Eleverna har fått komma med förslag om förbättringar och vi arbetar aktivt med dessa.  
 
 
 
 

 

 



A tgä rdä 

Våra insatser 
 

Främja likabehandling grundat på demokratiska värderingar och mänskliga 
rättigheter. 
 
Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. 

 
Mål och uppföljning 
Alla elever skall veta att varje människa är lika mycket värd oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Uppföljning sker efter att varje genomförd enkät sammanställts. 
Analys och samtal utifrån resultaten sker i klasserna där eleverna är aktiva och planerar vilka insatser som bör 
göras. 

 
Insats 

 En gång per termin delas en central likabehandlingsenkät ut till samtliga elever för att skapa en bild av 
vad som behöver arbetas med i elevgrupperna. 

 Varje arbetslag arbetar aktivt med värdegrundsövningar löpande under läsåret. 

 Fadderverksamhet där vi arbetar med att stärka sammanhållningen mellan låg- och mellanstadiet. 

 Gemensamma aktivitetsdagar vid tillexempel uppstart, FN- och trafikdag. Insatserna gäller alla grupper 
med anpassning efter ålder och mognad. 

 Personalen på skolan arbetar aktivt för att skapa ett förtroendeingivande klimat på skolan där elevernas 
upplevelse skall tas på allvar. 

 
Ansvarig 
All personal i respektive verksamhet på skolan. 

 
Datum när det ska vara klart 
Juni 2019 

 
 
 

Främja likabehandling genom att motverka kränkande behandling. 
 
Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. 

 
Mål och uppföljning 
Skolans mål är att alla elever skall veta vad kränkande behandling är och att det inte är tillåtet. 
Vi utvärderar löpande under året genom; enskilda samtal, utvecklingssamtal, klass- och elevråd. Elevernas 
enkätsvar används som underlag för arbetet. 

 
Insats 

 Ha regelbundna och återkommande diskussioner om likabehandling i arbetslagen och på konferenser. 

 Förklara begreppet kränkande handling i samtliga grupper. 

 Samtlig personal skall klart och tydligt markera för elever sitt ställningstagande mot kränkande 
behandling. 

 Klassråden och elevrådet skall ha som stående punkt på dagordningen: Hur är stämningen i 
klassen/skolan? 

 Samtala kring ords olika värden och språkbruk som kan uppfattas kränkande. 

 Blandade årskursvisa grupper i den ordinarie undervisningen för att stärka sammanhållningen mellan 
skolans elever. 

 Ständigt hålla frågan kring allas lika värde levande. 

 
 



Ansvarig 
Samtlig personal i respektive verksamhet på skolan. 

 
Datum när det ska vara klart 
Juni 2019 
 
 
 

Träna elevers sociala förmåga 
 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller Könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. 

 
Mål och uppföljning 
Att skapa förståelse för alla människors lika värde. 
Uppföljning sker fortlöpande genom samtal och observationer samt genom analys av enkätundersökningar som 
genomförs varje termin. 

 
Insats 

 Planerade och återkommande aktiviteter där eleverna medvetet tränas i att säga sin mening, respektera 
andras åsikter, lyssna aktivt samt se andras olika behov och förutsättningar inom ramen för hela skolans 
verksamhet. 

 Fadderverksamheten bidrar till att de äldre tränas i att vara goda förebilder för de yngre eleverna. Det 
bidrar också till ett ömsesidigt lärande.  

 
Ansvarig 
Personal i respektive verksamhet på skolan. 

 
Datum när det ska vara klart 
Juni 2019 

 
 
 

Plan för att motverka kränkande behandling. 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning eller Ålder. 

 
Mål och uppföljning 
Alla skolans elever ska veta vad kränkande behandling är och att det inte är tillåtet. 

Vi utvärderar löpande under året genom: enskilda samtal, utvecklingssamtal, klass- och elevråd. Elevernas 

enkätsvar används som underlag för arbetet. 

Insats 
 

 Ha regelbundna diskussioner om diskriminering och kränkande behandling i arbetslagen och på 
konferenser. 

 Trygghetsgruppen har en stående punkt på APT. 

 Arbeta med begreppen diskriminering och kränkande behandling samt språkbruk i samtliga grupper. 

 Samtlig personal markerar tydligt mot all form av diskriminering och kränkande behandling. 

 Klassråd och elevråd har en stående punkt på dagordningen om hur klimatet på skolan/klassen upplevs. 

 Arbete med nätvanor och etik på nätet. 

 Arbete i faddergrupper. 

 

Ansvarig 

Samtlig personal på skolan 



 

Datum när det ska vara klart 

Juni 2019 

 

 

 

Uppstartsdag på Högsäters skola 

 
Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

 
Mål och uppföljning 
Målet med dagen är gruppsamarbete med spridning över ålder. På vår skola arbetar vi för ett gott klimat där de 
äldre eleverna tar hänsyn till och hjälper de yngre. Uppföljning sker i klassen och arbetslag efter genomförd dag. 

 
Åtgärd 
Årskurs 6 planerar och genomför en aktivitetsdag för grundskolans elever där fokus skall ligga på samarbete. 
Eleverna skall gemensamt utföra uppgifter i grupp där alla skall kunna vara med oavsett ålder, kön, eller 
funktionsnedsättning. 

 
Motivera åtgärd 
År 6 arbetar aktivt med att tänka igenom en dag som skall passa alla utefter diskrimineringsgrunderna. 
Att arbeta över åldersgränser ger en positiv effekt för klimatet på skolan. Samtliga elever får möjlighet att lära 
känna personal och elever på skolan som inte ingår i den ordinarie gruppen. 

 
Ansvarig 
Klasslärare och elever i år 6 planerar. Alla pedagoger deltar, klasslärare följer upp och utvärderar med sin klass. 

 
Datum när det ska vara klart 
Juni 2019 

 
 
 

Systemteoretiska samtal 
 
Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

 
Mål och uppföljning 
Mål: Alla ska känna att de är sedda, lyssnade på och respekterade för den de är. Alla elever ska få göra sin röst 
hörd. 
Uppföljning: Görs på klassråd, arbetslagen och på fritidshemmet. 

 
Åtgärd 

 Regelbundna planerade samtal i de olika verksamheterna efter beprövad modell, till exempel ringsamtal, 
där alla elever har möjlighet att lyfta sina funderingar och åsikter. 

 Gruppsamtal, till exempel kill/tjejgrupper. 

 Individuella samtal. 

 Samling. 

 
Motivera åtgärd 
Syftet är träna eleverna i att samtala, våga lyfta eller uttrycka en åsikt, upplevelse eller känsla, samt lyssna på 
andra. Vi ser också detta som ett tillfälle där vi kan träna eleverna i hur man bemöter varandra med till exempel 
kroppsspråk, tonläge och ord. 

 
Ansvarig 
All personal i respektive verksamhet på skolan. 



Datum när det ska vara klart 
Juni 2019 

 

 

 

Fadderverksamhet 

 
Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

 
Mål och uppföljning 
Målet med fadderverksamheten är gruppsamarbete med spridning över ålder. På vår skola skall vi ha ett gott 
klimat där de äldre eleverna tar hänsyn till och hjälper de yngre. De äldre tränas i att vara goda förebilder. 
Uppföljning sker i klassen och arbetslag efter genomförd dag. 

 
Åtgärd 
På vår skola har vi ett faddersystem där de yngre eleverna har en fadderklass bland de äldre. Klasslärare 
tillsammans med elever planerar aktiviteter så som högläsning, redovisning av arbetsområden, lek och pyssel 
mm. 

 
Motivera åtgärd 
Vi ser att de äldre eleverna växer med det att de får hjälpa de yngre. Samt att de yngre eleverna inte är rädda för 
de äldre. Vi ser också en vinst med att elever och personal lär känna varandra på skolan. Det skapar en trygghet 
till exempel vid rasterna. Alla elever är alla vuxnas ansvar. 

 
Ansvarig 
Respektive klasslärare 

 
Datum när det ska vara klart 
Juni 2019 

 

 

 

Planerade rastaktiviteter 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

 
Mål och uppföljning 
Målet med aktiviteterna är att alla ska känna sig sedda och delaktiga under rasterna.   

 
 
Åtgärd 
Fritidspersonalen planerar och genomför aktiviteter på flera raster i veckan för grundskolans elever där fokus skall 
ligga på gemenskap. Eleverna erbjuds att delta i vuxenledda aktiviteter där alla skall kunna vara med oavsett 
ålder, kön, eller funktionsnedsättning. 

 
Motivera åtgärd 
Ansvariga pedagoger ansvarar för att planera aktiviteter som skall passa alla utefter diskrimineringsgrunderna. 
Att arbeta över åldersgränser ger en positiv effekt för klimatet på skolan. Samtliga elever får möjlighet att lära 
känna personal och elever på skolan som inte ingår i den ordinarie gruppen. 

 
Ansvarig 
Fritidshemspersonalen planerar, genomför och utvärderar kontinuerligt.  
 
Datum när det ska vara klart 
Juni 2019 
  



Rutiner för akuta situationer 

 
Policy 
Elever som kommer till oss gör det med olika förutsättningar och erfarenheter. På Högsäters skola arbetar vi för 
alla människors lika värde och att alla, såväl elever som vuxna skall känna sig välkomna, efterfrågade och trygga. 
All personal står för nolltolerans mot kränkande behandling och trakasserier. 

 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
I det dagliga arbetet är all person lyhörd för att uppmärksamma elevernas upplevelse av trivsel, trygghet och 
sociala situation. I klassråd och i den dagliga verksamheten arbetar vi för att vara lyhörda och lyssna när eleverna 
beskriver sin skolsituation. Vi har ett tätt samarbete mellan klasslärare och rastvakt där vi informerar om 
incidenter som skett. Vi arbetar också för ett nära samarbete med vårdnadshavare. 
Personal håller extra uppsikt om eleverna uppvisar någon av följande sinnesstämningar i samtliga verksamheter: 
- Är håglös, tystlåten, grubblande. 
- Är passiv "har ingen lust", uppgiven. 
- Håller sig undan, går/står för sig själv. 
- Håller sig i närheten av vuxen. 
- Dröjer sig kvar i klassrummet, går ogärna på rast. 
- Har stor ströfrånvaro, ont i magen, huvudvärk, dålig aptit. 

 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
I första hand klasslärare, eller annan personal på skolan som man har förtroende för. 
Är oron kopplad till fritidshemmets verksamhet vänder man sig i första hand till fritidshemmets personal. 
 
Elevhälsoteamet: 
Rektor, 0528-567 370 
Johanna Bjelkne, skolkurator, 0528-567 208 
Sandra Hallberg, skolsköterska, 0528-567 206 
Gunhild Svensson, specialpedagog 1-6, 0528-567 270 
 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
Varje incident av kränkande behandling skall resultera i en reaktion från de vuxna i skolan/fritidshemmet. 
När en situation inträffar som innehåller hot, våld eller elaka tilltal/beteenden mellan elever agerar all personal 
enligt följande: 
 

 Avbryt handlingen genom att träda emellan. 

 Se till att få stopp på våldshandlingen. 

 Förklara att våld och hot inte är tillåtet och kommer aldrig accepteras. 

 Finns en kollega i närheten, tillkalla denna för att få hjälp. Försök annars få en elev att hämta hjälp. 

 Avbryt genast elev som uttrycker elaka tilltal, könsord, gör fula gester/miner mm. 
 
När en diskrimineringssituation/kränkning uppkommit ska: 

 samtal äger rum med de elever som varit inblandande enskilt.  

 Alla elevers bild av situationen skall dokumenteras på en händelse- eller tillbudsrapport. 

 Förslag på lösningar skall helst komma från de inblandande själva.  

 Beroende på hur allvarlig diskrimineringen varit skall en handlingsplan upprättas tillsammans med 
berörda elever och ett uppföljningsdatum skall bestämmas direkt.  

 Vårdnadshavare och rektor informeras.  

 Om ansvarig lärare/mentor upplever att insatserna inte hjälp kontaktas trygghetsrådet via blankett.  

 Trygghetsrådet går igenom blanketten och beslutar om det är ett ärende för trygghetsgruppen eller 
rektor/elevhälsa. 

 Vid upprepad eller allvarlig diskriminering skall berörd personal tillsammans med rektor diskutera 
lämpliga åtgärder med elev och vårdnadshavare vid en elevvårdskonferens. Finns ingen annan lösning 
lämnar rektor vidare till polismyndigheten och/eller sociala myndigheter. 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Vid misstanke om att elev blivit kränkt av personal skall rektor omedelbart informeras och skyndsamt ansvara föra 
att utredning görs. 

 

Rutiner för uppföljning av incidenter 



När en diskriminering/kränkning uppdagats skall en handlingsplan upprättas tillsammans med berörda elever och 
ett uppföljningsdatum skall bestämmas direkt. Uppföljningen skall innehålla utvärdering av utredning, åtgärder, 
utveckling/resultat. Ansvarig pedagog skall utses och dokumentera uppföljningen. 

 

 
 
Rutiner för dokumentation 
1. Berörd personal dokumenterar det akuta skeendet på avsedd blankett som ska lämnas till rektor. 
2. Berörd personal ansvarar för att dokumentera åtgärder, uppföljning samt resultat och utvärdering vilket lämnas 
till rektor. 
3. Rektor ansvarar för diarieföring och arkivering i elevens mapp. 
 
Sektorschef har upprättat en rutin för dokumentation av kränkning. Särskild incidentrapport finns och skall 
användas. 

 

Ansvarsförhållande 
Alla vuxna på skolan: 
- är ansvariga att gripa in då de bevittnar en kränkning och meddela rektor. 
- är ansvariga och måste ta signaler på allvar från elever, föräldrar eller andra om att en kränkning skett. 
- ska informera rektor om kränkande behandling. 
- ska dokumentera. 
- ska informera vårdnadshavare. 
 
Rektor: 
- ska påbörja utredning omgående. 
- meddela huvudman. 
 

 

 

 

 

 


