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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.

Utvärdering av åtgärder 2021/2022

Skolans mål från förra läsåret:

● Utveckla värderingsarbetet på skolan för att i ännu större grad öka elevernas
upplevelse av trygghet och trivsel på skolan.

● Främja elevinflytandet på skolan.
● Fortsätta med arbetet kring att identifiera områden på skolan som kan upplevas

otrygga samt få en bild av trygghet och trivsel på skolan.
● Öka tryggheten på skolan, även mellan klasserna.
● Öka studieron på skolan.
● Fortsätt minska antalet kränkningar(såväl fysiska som verbala) på skolan

Värderingsarbetet på skolan har varit präglat av den pandemi som vi har haft. För att kunna
göra ett bra värderingsarbete med våra elever, krävs det att eleverna är på plats i skolan. Då
våra elever och deras familjer mer eller mindre alla var drabbade av restriktionerna kring
Covid, hade vi stor frånvaro bland våra elever, vilket gjorde att alla våra elever inte har
kunnat tillgodose sig allt värderingsarbete som gjordes i basgrupperna. Dock har vi
genomfört allt värderingsarbete som var planerad och återkopplingen från lärarna är att
eleverna tagit väl emot det.

Siffrorna i elevenkäten kring Elevrådet har sänkts från 53% till 48%, vilket är tänkvärd, då
personalen på skolan upplever att elevrådet har fungerat bra. Skolan har satt av resurs i
form av en lärare som är med på alla mötena för att stärka och stötta Elevrådet i hur de bäst
kan kanalisera sina krafter. Det är dock tydligt att vi behöver informera eleverna på skolan
kring vad ett elevråd är och hur det fungerar.



Skolans gemensamma arbete för att identifiera områden på skolan som kan kännas otrygga
fortsätter varje år där vi jobba med följande :

● Analysera svaren på de frågor i den årliga företagsgemensamma enkäten som
handlar om trygghet och trivsel

● Titta på svaren i trygghetsenkäten
● Analysera statistiken i Draftit om kränkning och trakasserier (individnivå/ gruppnivå/

organisationsnivå). Titta på information om årskurser, platser, kategorier.
● Elevhälsoteamet tittar på den samlade bild de har av den psykosocialamiljön på

skolan utifrån ex trygghetssamtal, besök i arbetslag/ ämneslag (organisationsnivå)
● Skolsköterskan ger Input från hälsoenkäter/ hälsosamtal på ett elevhälsosteamsmöte
● Titta på hur väl skolans ordnings- och trivselregler bidragit till trygghet och studiero

Vi inte nått våra mål gällande trygghet och trivsel på skolan. Tryggheten på skolan har gått
från 82% till 80% och trivseln har gått från 78% till 76%. Det är dock små marginaler och
generellt har vi ganska höga siffror. Vi tänker att en del av förklaringen till att vi har minskat
på trygghet och trivsel, kan förklaras med den pandemi som hela världen har varit igenom.
Det märks tyvärr fortfarande på våra barn, vilket även BRIS i deras årsrapport beskriver.

Efter 2 år där vi blivit mycket färgade av situationen i vår omvärld vill vi ta tillbaka
ägandeskapet av vår tillvaro på skolan igen och väljer därför att satsa på att vårda de delar
av vår skolkultur som vi vill bevara och ännu viktigare bygga upp en skolkultur som skapar
en vi-känsla bland elever, personal och på hela vår skola. Detta kommer vi att arbeta med
genom att genomföra gemensamma aktiviteter för hela skolan såsom idrottsdagar,
kunskapsloppet och vår stora sommaravslutning.

I vår analys av skolans statistik på kränkningar och trakasserier har vi konstaterat att vi har
haft nämnvärd minskning av kränkningarna på skolan, från 38 till 33 stycken. Skolan satte
förra året in flera rastvakter och det är glädjande att se att detta har fungerat. Vid förra
analysen av kränkningar på skolan, kunde vi tydligt se att de flesta kränkningar hände på
rasten bland de yngre eleverna. Därför satte vi specifikt in extra personal på just rasterna.
Detta kommer vi givetvis fortsätta med detta läsår. Värd att nämna är också att skolan har
fått en ny och fin multiarena, som största delen av eleverna i de yngre åren använder på
rasten. Det innebär att vi inte har lika många konflikter kring Kingplanen som vi har haft de
andra åren, då eleverna helt enkelt väljer att vara på framsidan där vi har vår multiarena.



Skolans mål och åtgärder för läsåret

Mål: Åtgärd: Ansvarig: När:

Öka tryggheten
ytterligare  i
undervisningen

Fasta platser i
undervisningsrumm
en, samt att lärarna
bestämmer var
eleverna ska sitta i
ws

Basgruppsledare
och ämneslärare

Löpande under
skolåret

Noggrann
kartläggning av de
basgrupper och
årskurser där
trygghet och
studiero upplevs
som lägre i enkäten

EHT gör en
kartläggning

Kurator och bitr
rektor

V.44 + v. 8

Gemensamma
aktiviteter för hela
skolan för att öka
sammanhållningen

Gemensamma
idrottsdagar,
Kunskapsloppet
samt skolans stora
skolavslutning

Ledningsgruppen

Stärka vi-känslan i
basgruppen samt
årskursen

Samarbets- och
värderingsövningar i
de olika basgrupper
samt hela årskursen

A-lagsledare Löpande under
skolåret


