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Plan mot diskriminering och kränkande behandling

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och
elever. 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.

Enligt 6 kap. 7 § skollagen ska huvudmannen även se till att det genomförs åtgärder för att
förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.
Skolan ska beskriva det främjande och förebyggande arbetet i Likabehandlingsplanen.
I enlighet med Skolverkets föreskrifter har skolkurator, lärare, elever hjälpts åt att ta fram en
Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling för att skapa en
trygg skolmiljö.

Skolans redogörelse för hur man genomfört de åtgärder man planerade i föregående
års plan (utvärdering av åtgärderna)

Arbetet med undervisningsmaterialet kring de sju diskrimineringsgrunderna föll väl ut.
Arbetet genomfördes i basgruppen där handledare höll i diskussioner. Negativa trender och
stämningar som fanns på skolan kunde till stor del vändas.

För att öka tryggheten på fritidsklubben kring vilka elever som är närvarande infördes
anmälan på morgonsamlingar i basgruppen. Åtgärden gav en trygghet och översikt över
antalet elever som vistades på fritidsklubben under eftermiddagen. Arbetet fortsätter.

För att öka tryggheten från mobiltelefoner genomfördes olika åtgärder i olika årskurser. I
årskurs fyra och fem samlades telefonerna in på morgonen. Åtgärden var lyckad och
fungerade bra. Utvärdering visar att eleverna är lugnare när de inte har sina mobiltelefoner.
Årskurs sex till nio följde skolans policy kring mobilfria klassrum. Denna åtgärd var svår att
följa. En del elever använde sina telefoner på platser med mobiltelefon. Lärare upplevde att
de inte var överens om hur hårt de skulle följa policyn.

Skolan hade som mål att öka tryggheten under raster. Skolan satsade på fler rastvärdar och
antalet kränkningsanmälningar har minskat väldigt mycket.

Skolans främjande arbete för att förhindra kränkande behandling av elever

● I början av läsåret upprättas tydliga ordningsregler tillsammans med elevrådet och
basgrupperna. Ordningsreglerna presenteras därefter i alla basgrupper och skickas
hem. De finns också uppsatta runt om på skolan.

● Alla elever sitter på fasta platser på fasta pass. Yngre elever har fasta platser även
på övriga pass och i matsalen.



● Mobiltelefoner samlas in inför varje lektion på högstadiet. Mellanstadiet samlar in
samtliga mobiltelefoner på morgonen och eleverna får tillbaka dem när skoldagen är
slut.

● På morgonsamlingar diskuteras regelbundet vilken stämning vi vill ha på skolan.
● I slutet av september genomförs lägerskola för åk 7 för att öka gemenskap och

trygghet.
● All personal äter pedagogisk lunch tillsammans med eleverna i matsalen.
● En gång per termin genomförs en temavecka då åk 4-6 arbetar med intensifierat med

värdegrundsfrågor.
● Vi genomför aktiva diskussioner kring värdegrundsarbete under PH-samtal, på

samlingar och på riktade lektioner.
● Läraren delar alltid in elever i grupper vid grupparbete och diskussioner.
● I matematikundervisningen arbetar vi för ett tillåtande klassrumsklimat. Vi arbetar för

att alla ska våga prata matematik, att olika tankesätt är en tillgång och att elever ska
våga prova och våga misslyckas. Vi arbetar aktivt med kamratrespons.

● I SO-undervisningen arbetar vi mycket med värdegrundsfrågor, pratar om dem och
låter eleverna arbeta med och diskutera dem under vår ledning. Vi markerar vid
kränkningar, men har i övrigt högt i tak gällande elevers åsikter. Vi arbetar med att
bemöta och inte nödvändigtvis tysta avvikande åsikter.

● I NO-undervisningen arbetar vi med hög elevaktivitet på lektionerna för att de ska
våga prova nya saker och därmed skapa ett tillåtande klimat. Vid grupparbete
tilldelas eleverna “roller” för att utveckla samarbetsförmåga och ge fler möjlighet att
vara delaktiga i arbetet. Vi i använder oss av tex mentimeter för att ge fler möjlighet
att våga uttrycka sin åsikt. Vi arbetar med värdegrundsfrågor då ämnet tillåter, tex vid
sex och samlevnad (tex samtycke). Vi vill lyfta fram både män och kvinnor i
vetenskapshistoria, och inte bara västerländsk vetenskapshistoria. Vi uppmuntrar
positiva uttryck och beteenden och ger exempel, så att eleverna får konkreta saker
att utgå ifrån.

● I språkundervisningen (svenska, engelska och moderna språk) blandar vi kulturellt
innehåll i texter vi jobbar med. Vi uppmuntrar elever att hjälpa varandra att träna på
olika moment och ger möjligheter att hjälpa och leda andra. Vi arbetar aktivt med
kamratrespons. Vi arbetar aktivt med att skapa en kultur som är accepterande och
tillåtande för misstag.

● I de praktisk-estetiska ämnena arbetar vi med jämställdhet, utvärdering och
kamratrespons. Vi arbetar med värdegrundsfrågor genom att synliggöra individens
betydelse i samhället och koppla detta till hälsa och välmående. Vi arbetar med
elevengagerande aktiviteter på lektionerna för att fler ska våga prova på olika sorters
aktiviteter och känna sig mer delaktiga i undervisningen.

● Implementering av lgr22. Personalen på skolan diskuterar de nya ändringarna i
läroplanen i olika sammanhang till exempel på APT, i arbetslag och i ämneslag. Vi för
bland annat diskussioner om vad de ändrade formuleringarna kring
värdegrundsfrågor i de inledande delarna av läroplanen betyder i vårt dagliga arbete
med elever.

● Vi har återkommande diskussioner i arbetslag och ämneslag för tydlighet kring vårt
arbetssätt, ramar, loggboken och schemat.

● På APT förtydligas ärendegång för kränkningsanmälningar och vårt gemensamma



arbete kring den psykosociala miljön kopplad till skolans målsättning.
● Vi kommer att inleda samverkan med fältgruppen i Lund och Klostergårdens

fritidsledare för att stärka tryggheten kring våra elever.
● Ämneslagen diskuterar återkommande hur arbetet i deras ämne kan främja trygghet

och motverka diskriminering och kränkande behandling.
● Arbetslagen har avstämningar varje vecka kring trygghet och elevers välmående och

utveckling.
● Uppföljning av arbetslagens arbete sker på regelbundna ledningsgruppsmöten.
● Uppföljning av EHT:s förebyggande och hälsofrämjande arbete sker varje vecka.

Skolans mål och åtgärder för läsåret

Mål Åtgärd Ansvarig När

Ökad trygghet och
studiero genom
skoldag utan
mobiltelefoner.

Mobilerna samlas in inför varje lektion på
högstadiet. Mellanstadiet samlar in samtliga
mobiltelefoner på morgonen och eleverna får
tillbaka dem när skoldagen är slut.

All personal/
basgrupps-
handledare

Hela läsåret

Bättre arbetsklimat för
hela skolan

Återkommande diskussioner på
morgonsamlingar i basgruppen kring vilken
stämning vi vill ha på skolan. Arbetslagen gör
en egen planering av värdegrundsarbetet
utifrån behovet i årskursen. Den långsiktiga
planeringen kan utgå från olika material men
det är arbetslaget som tillsammans skapar
material utifrån behovet. Arbetet med
värdegrundsfrågor i arbetslaget kan vid behov
både riktas till den enskilda årskursen eller till
hela skolan.

Ledning
All personal

Varje vecka
hela läsåret

Öka elevernas känsla
av trygghet och trivsel
under rasterna

På skolan genomförs en rörelsesatsning. Vid
varje förmiddagsrast och lunchrast utses en
vuxen ansvarig som fördelar material och
sedan samlar in.

Rastvärdarna/
rörelseansvarig

Varje rast

Ökad trygghet i
omklädningsrummen

Läraren finns tillgänglig i nära anslutning till
omklädningsrummen. På idrottslektionerna
diskuteras fortlöpande regler och etikett.
Lärarna fortsätter vara uppmärksamma på
rädsla för dusch och ombyte.
Idrottslärarna genomfö kortenkäter kring
upplevelsen i omklädningsrummen.

Idrottslärarna Varje
idrottslektio
n

Öka kunskapen för
människors lika värde
och acceptansen för
olikheter.

Arbete med framtidsförmågan öppenhet, med
fokus på att acceptera människor med alla
deras olikheter.

Arbetslag 8 Hela läsåret


