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Plan mot 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.

Fastställd av: Rektor Åsa Klein

Upprättad: augusti 2021

Senast reviderad: september/oktober 2021

Gäller t.o.m : augusti 2022



Rätten till likabehandling
En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan

ska ha samma rättigheter. Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell

läggning eller ålder.

Främja Likabehandling
I syfte att alla elever ska känna sig trygga och utvecklas.

Främjande arbete:

➢ bedrivs systematiskt och är en del i det vardagliga arbetet med eleverna
➢ bygger på kunskap om hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

uppstår
➢ bygger på faktorer som skapar en trygg miljö där elever blir respekterade som de är
➢ medarbetare diskuterar egna normer och attityder samt de som genomsyrar den

pedagogiska verksamheten
➢ elever är delaktiga i återkommande diskussioner om normer, attityder och hur goda

relationer kan vårdas
➢ diskussioner kring vad trygghet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa innebär för

eleverna
➢ eleverna behöver ha kunskap om sina rättigheter och skyldigheter
➢ vardagligt värdegrundsarbete
➢ skolan har gemensamma rutiner och förhållningssätt som är förankrade i

verksamheten

Kränkningar och trakasserier
Enligt  6 kap. 10§ Skollagen och 2 kap. 7 § Diskrimineringslagen

Att bli kränkt eller mobbad är att bli utsatt upprepade gånger för negativa handlingar från en

eller flera elever eller vuxna, dessa handlingar kan vara:

● Fysiska (t ex. att bli utsatt för slag eller knuffar)
● Verbala (t ex att bli hotad, nedvärderad och/eller bli kallad öknamn)
● Psykosociala (t ex att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning)
● Text- eller bild (t ex genom klotter, lappar, sms, mejl, mms eller sociala medier)

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig

att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser
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sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att

anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda

omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Kränkande behandling

Handlingar som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker individens

värdighet. Kränkningar kan vara synliga och handfasta eller så kan de vara dolda och subtila.

Kränkande behandling kan uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjligande

eller fysiskt våld. Kränkningar kan även handla om att frysa ut eller hota någon annan.

Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller så kan det vara systematiskt och/eller

återkommande. Om det sker upprepade gånger och över tid kan det betecknas som

mobbning. Mobbning innebär att den som är utsatt är i ett underläge och känner sig kränkt.

Bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling finns i  6 kap. skollagen.

Trakasserier

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med

någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller

ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det

diskriminering.

Kränkningar på nätet

Skolan har en skyldighet att ingripa vid trakasserier och kränkande behandling och lagen gör

ingen skillnad på om kränkningarna sker på skolgården eller på nätet. Om påstådda

kränkningarna har en koppling till verksamheten är den skyldig att utreda det inträffade.

Diskriminering

Lagens definition av diskriminering innebär på ett förenklat sätt att någon missgynnas eller

kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju

diskrimineringsgrunderna.
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Det är förbjudet att diskriminera på grund av (de 7 diskrimineringsgrunderna):

● kön
● könsöverskridande identitet eller uttryck
● etnisk tillhörighet
● religion eller trosuppfattning
● funktionsnedsättning
● sexuell läggning
● ålder

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen. Följande är exempel

på sådant som kan vara diskriminering:

● En elev får ett sämre betyg och det har samband med hens etniska tillhörighet.
● En lärare trakasserar en elev och det har samband med elevens könsuttryck.
● Skolan tillåter inte samkönade par att gå tillsammans som par på skoldansen.
● En lärare är sexuellt närgången mot en elev.
● En lärare hindrar en elev från att vara med på gymnastiken för att hon bär huvudduk.

● En elev med dyslexi får inte stöd i undervisningen.

Kränkningar på nätet

Skolan har en skyldighet att ingripa vid trakasserier och kränkande behandling och lagen gör

ingen skillnad på om kränkningarna sker på skolgården eller på nätet. Om påstådda

kränkningarna har en koppling till verksamheten är den skyldig att utreda det inträffade.

Anmälningsskyldighet

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev

anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med

verksamheten är, enligt 6 kap. 10 § skollagen, skyldig att anmäla detta till förskolechefen

eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är i sin tur skyldig att anmäla detta till

huvudmannen.
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Rutiner för att anmäla
Huvudmannens riktlinjer för anmälan om diskriminering, trakasserier eller kränkande

behandling:

Steg 1 Anmäla kränkande behandling
Elev som upplever sig ha sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande

behandling (nedan kallat kränkning) ska informera en medarbetare på skolan som då

skyndsamt gör en kränkningsanmälan via länk från Kunskapsporten till Draftit.

Steg 2 Utredning
Utredningen fortgår tills allt gjorts för att få klarhet i om den anmälda händelsen objektivt är

att anse som kränkande behandling. Det innebär att utredningen fortsätter tills det finns ett

rimligt svar på frågan vad som skett och om det som skett varit en kränkning i lagens

mening.

Steg 3 Åtgärder
Om utredningen visar att en kränkning skett, genomför skolan aktiva åtgärder så att

kränkningen upphör. Skolans ansvar för detta är långtgående. De åtgärder som genomförs

ska såväl rikta sig mot den som kränker och den som utsatts för en kränkning. I varje enskilt

fall bedöms det om en anmälan ska göras till andra myndigheter. Ansvarig är rektor.

Steg 4 Uppföljning
Åtgärderna följs upp kontinuerligt för att säkerställa att åtgärderna leder till att kränkningarna

upphör.

Steg 5 Avsluta ärende
Rektor är den som har behörighet att avsluta ett ärende. Huvudmannen tar del av ärendet

och godkänner att ärendet avslutas eller kontaktar skolan för ytterligare åtgärder i ärendet.

Aktiva åtgärder mot diskriminering
Syftet är att undvika diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna. Skolan undersöker den

egna verksamheten för att upptäcka eventuella risker för diskriminering eller repressalier,

eller andra hinder för barns och elevers lika rättigheter och möjligheter. Det kan både vara

reella, faktiska hinder och hinder i form av attityder, normer och strukturer.
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1. Kartlägga/Undersöka
Syftet är att undersöka skolans lärmiljö för att hitta de behov som de aktiva åtgärderna ska

utgå ifrån. Arbetet ska göras på ett generellt plan till exempel genom att göra en översyn av

olika rutiner, riktlinjer och policydokument men även av attityder och normer.

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

● skolan kartlägger tidigare anmälningar utifrån diskrimineringsgrunderna (individnivå/
basgruppsnivå/organisationsnivå)

● skolan kartlägger tidigare anmälningar om kränkning och trakasserier (individnivå/
basgruppsnivå/organisationsnivå)

● Skyddsombudet på skolan sammanställer elevskyddsombudens bild av den
psykosociala miljön genom samtal

● Skyddsombudet på skolan lämnar information till eht om den psykosociala miljön
● elevhälsoteamet tittar på den samlade bild de har av den psykosociala miljön på

skolan utifrån ex trygghetssamtal, besök i arbetslag/ämneslag (organisationsnivå)
● skolsköterskan ger Input från hälsoenkäter/hälsosamtal på ett elevhälosteamsmöte
● skolan gör en översyn över skolans ordnings- och trivselregler
● den psykosociala miljön diskuteras på apt utifrån huvudmannens kartläggning på

organisationsnivå

Skolans kartläggning och sammanfattning av läsåret 20/21

Årskurs 4-6

Resultaten har ökat med 10%-enheter och det gör att vi arbetar vidare med samma plan

kring trygghet och trivsel i skolan. I enkäten svarar åk 4 att 90% är trygga i skolan och 95%

trivs i skolan, i åk 5 är 83% trygga i skolan och 80% trivs i skolan och i åk 6 är 90% trygga

och 93% trivs i skolan.
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De goda resultaten anser vi beror på:

● Fasta rutiner vid morgonsamlingar, lektionsstart och återsamlingar - skapar trygghet.
● Fasta platser för eleverna även om platser ändras regelbundet, detta för att alla ska

känna sig trygga och sedda.

Årskurs 7-9

Elevenkäten
Tre av fyra elever känner sig trygga i skolan vilket är oförändrat från föregående år och lika

många trivs. Vi arbetar i både basgrupper och i steggrupper för ett tilltålatande klimat, att alla

på skolan, elever som vuxna, ska få lov att vara som man är. Arbetet med bland annat

värderings -och samarbetsövningar för att uppnå acceptans och respekt för varandra

fortsätter.

Fasta placeringar i klassrummet
Är en trygghet för många elever. Detta roterar så att man får sitta berdvid olika elever under

året. Detta gäller främst basgruppssamlingar.

Ge eleverna verktyg för att vara goda kamrater
Vi har arbetat en del med värderings- och gruppövningar. Vi pratar om att det är viktigt med

samarbets- och lära-känna-övningar tidigt för alla. Det viktigaste är att vi bygger bra

relationer med alla elever.

Tryggare skolgård och raster
Det framkommer av elevenkäten att det är under raster och på skolgården som de känner sig

otrygga och att de önskar fler lärare där. På högstadiet har eleverna rast på morgonen

mellan den första och andra lektionen, då kan skolan se till att så många vuxna som möjligt

rör sig där eleverna vistas. Under lunchen har all personal pedagogisk lunch, 15 min, på så

sätt är vi närvarande vuxna i matsalen och i caéet.

Trygghet i omklädningsrummet
En extra vuxen är närvarande i idrottsarenan för att öka upp tryggheten i och utanför

omklädningsrummen.

Mobbing -och kränkningsärende
Vid mobbing- och kränkningsärende är det viktigt att tydliggöra för eleverna att det är den

kränktas upplevelse som avgör om det har skett en kränkning och inte intentionen. Om

någon tar illa vid sig måste det tas på allvar. Vi anmäler via Draftit.
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Studiero
Vad gäller studieron i klassrummen, upplever eleverna att när ordningsreglerna följs så är det

lugnt i klassrummen. Vi fortsätter arbetet med att implementera ordningsreglerna mer

strukturerat och att påminna om deras betydelse för ordning och arbetsro i skolan.

EHT - Elevhälsoteamet
EHT har varit ute och observerat i klassrummen. EHTs främsta roll mot ämneslärare och

basgruppshandledare är konsultation och vägledning. Under höstterminen var

specialpedagog och kurator i åk 4 under 6-7 tillfällen och hade samarbetsövningar och

värderingsövningar. Eleverna var engagerade och var med på övningarna.

Draftit
Det vi kan läsa ut från Draftit är en minskning av antalet anmälda kränkningar på skolgården,

detta tack vare en tydligare struktur kring rastvärdar både på samtliga raster. Rastvärdarna är

en del av den fasta organisationen framför allt för årskurs 4-6. Vi arbetar för att hitta en

struktur som är fungerande även på årskurs 7-9 där rasttiderna är mer flytande.

Rektor
● Tydliga ordningsregler upprättas tillsammans med elevrådet och basgrupperna.

Ordningsreglerna presenteras därefter i alla basgrupper och skickas hem. De finns
också uppsatta runt om på skolan.

● På APT förtydligas ärendegång för kränkningsanmälningar och vårt gemensamma
arbete kring den psykosociala miljön kopplad till skolans målsättning.

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

2. Identifiera
Syftet är att utifrån kartläggningen identifiera risker och hinder för lika rättigheter och

möjligheter och för att identifiera om det förekommer diskriminering, inklusive trakasserier

och sexuella trakasserier eller repressalier, eller risker för diskriminering eller repressalier

● Analysera kartläggningen för att identifiera risker för diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling

● Dokumentera de risker och hinder som kartläggningen visar
● Formulera konkreta och utvärderingsbara mål utifrån de identifierade riskerna
● Gör eleverna delaktiga i kartläggningen och analysen
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Skolans identifiering av risker och hinder

Arbetslag 4-6
Utrymmen där det inte finns vuxna och framför allt på raster. Rastvärdarna kollar av

utrymmet vid toaletterna och en extra vuxen i/vid omklädningsrummen på idrotten.

Arbetslag 7-9
Under stunder då lärare inte finns närvarande, t ex under förflyttningsraster mellan de olika

vångingarna, i trapphuset, utanför toaletter. I omklädningsrummet handlar det ibland om att

den vuxne inte alltid kan gå in (man till kvinna eller omvänt) och att flera årskurser blandas

samtidigt i omklädningsrummet. Ett hinder för att eleverna ska följa ordningsreglerna som

skolan har är att personalen inte alltid har samsyn i hur vi ska tillämpa reglerna. Om eleverna

kan bryta ordningsregeln gällande mobiltelefoner så finns det risk att eleverna gör det med

andra regler såsom hur man pratar till varandra och att man ska respektera varandra.

Vi kan erbjuda elever som har behov att byta om i enskilt omklädningsrum, svårt att

kontrollera elever från andra skolor som byter om i anslutning till lektionen. Användandet av

mobiltelefon i omklädningsrummet kan var problematiskt, då elever kan fotas och filmas.

EHT

Den platsen på skolan där flest kränkningar sker enligt uppgifter i Draftit är på skolgården följt

av korridorer och områden utanför klassrum.

Mål för läsåret 21/22

Arbetslag 4-6:

● Öka tryggheten utanför toaletter, på raster och utanför klassrummen.
● Fortsatt tydliga riktlinjer angående mobiltelefoner.
● Mobilfria skoldagar.

Arbetslag 7-9

● Alla elever ska känna sig trygga på alla platser i skolan.
● Alla elever behöver ha en vuxen de känner sig trygg och kan vända sig till om något

hänt, i de flesta fall är det den personliga handledaren.
● Vara konsekventa i vårt agerande i situationer då ordningsreglerna inte hålls.
● Värderingsprojekt där vi hanterar olika ämnen.
● Elever ska känna sig trygga med att byta om i samband med idrott - en extra vuxen

i/utanför omklädningsrummen.
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Elevrådet

Elevrådet på skolan är positiv kraft som alla kan stötta ännu mer. Om eleverna själva

kommer med idéer och aktiviteter så ökar känslan av elevinflytande.

Skyddsombud/elevskyddsombud
Skapa ett bra lag med elevskyddsombud som förstår sin uppgift och kan visa med dem

resultat utifrån arbetets mål: att skapa en trygg och positiv arbetsmiljö.

EHT
● Tryggare skola
● Färre kränkningar
● Hela skolan kommer aktivt arbeta med de sju diskrimineringsgrunderna.

Skolledningen
Regelbunden avstämning med ledningsgruppen, elevrådet, skyddsombud och EHT för att

följa upp och utvärdera målen.

3. Analys
Syftet är att analysera orsakerna till upptäckta risker och hinder

● Utgå från riskerna och göra en analys
● Utvärdera tidigare insatser i det förebyggande arbetet

Arbetslag 4-6:
● Utvärderar trivsel och trygghet på PH-tid i enskilda samtal med eleverna.
● I basgrupperna snabba avstämningsfrågor som en exitticket med jämna mellanrum

Arbetslag 7-9

● Trivselenkät med uppföljande diskussion på BG-tid. Arbetslagen vill identifiera vilka
miljöer som eleverna upplever som otrygga. Eleverna gör en enkät som kan besvara
och ge oss bättre förståelse.

● Mycket kommer fram på ph-samtalen och det kommer mail från föräldrar då eleven
pratat om det hemma.

9



4. Åtgärder
Beskriv åtgärder för att eliminera riskerna för diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna

● Dokumentera åtgärder som är främjande och förebyggande
● Dokumentera åtgärder för att undanröja risker och hinder i verksamheten
● Planera vilka insatser som ska genomföras under året för att nå målen
● Planera in tid och resurser och gör en ansvarsfördelning för respektive insats

Olika åtgärder som kan vidtas vid diskriminering, trakasserier, kränkande behandling

● Stödjande samtal med den som utsatts för diskriminering eller kränkning
● Samtala med den/de som utfört handlingarna. Samtalen kan ledas av rektor,  personlig

handledare,  elevhälsopersonal tillsammans eller var för sig, beroende på aktuell
situation. För omyndiga elever kan det vara aktuellt att vårdnadshavare deltar.

● Fortsatta uppföljningssamtal med dem/de som utsatt, samt kontroll efter viss tid med den
utsatte att kränkningarna har upphört.

● Trepartsamtal med de inblandade eleverna.
● Upprätta Åtgärdsprogram för konkreta psykosociala åtgärder, för den som utsatt
● Rektor kallar föräldrar, elev, berörd handledare och någon från Elevhälsoteamet till möte.
● Samtal med berörda vårdnadshavare eller föräldramöte med samtliga inblandade.
● Samtalshjälp utifrån, t.ex. kontakt med BUP.
● Anmälan till Socialtjänsten.
● Eventuell polisanmälan. Det finns dock ingen laglig skyldighet att göra en polisanmälan.

Den ersätter heller inte anmälningsskyldigheten enligt Socialtjänstlagen.
● Är det fråga om en lärare eller annan anställd som kränker elever kan även arbetsrättsliga

åtgärder vidtas.
● Särskild utbildning och information för elever och medarbetare i frågor som aktualiseras

genom resultaten från de årliga enkätundersökningarna eller av ett enskilt fall.
● Rektor utvärderar och följer upp varje anmälans åtgärder och resultat.

Alla samtal dokumenteras och förvaras hos elevhälsoteamet.

Skolans åtgärder för läsår 21/22

Årskurs 4-6

Vi har en tydligare rastorganisation inför höstterminen och vidareutvecklar tryggheten på

rasterna. Vi arbetar vidare med tryggheten kring toaletterna. Viktigt att det finns saker att

göra/delvis uppstyrda aktiviteter ute på rasterna Vi har en rörelseansvarig lärare på skolan

som kan vara ett stöd i att organisera rastverksamheten.

Årskurs 7-9

I årskurs sju har vi en fast organisation för att få ihop de nya basgrupperna. Det innebär att vi

fokuserar på gruppstärkande aktiviteter, sätta ramar och regler kring hur saker och ting
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fungerar, arbeta med Kunskapsskolans framtidsförmågor vilket är en del av

värdegrundsarbetet. För att konkretisera arbeta med sk case, diskutera värderingar utifrån

olika verkliga situationer som. EHT besöker lektioner, är med i elevdiskussioner och syns så

att nya elever lär känna alla.

Tryggare skolgård och raster
Vi har haft schemalagda rastvakter under läsåret och upplever att det till stor del fungerat

bra. Eleverna märker att vi rör oss i och på området. Eleverna vet att det finns en vuxen att

hitta om det behövs. Rökning förbjuden gäller i parken.

Trygghet i omklädningsrummen

Påminnelser om regler för omklädningsrum (mobiler, ombyte etc.) har fungerat väl. Under

föregående läsår var det diskussion i elevgrupper om att man inte ville duscha efter idrotten

på grund av att man kände sig utsatt eller ville undvika att bli det. Vi har extra personal

närvarande.

Skapa struktur och trygghet - Fasta placeringar.

Vi upplever att det överlag fungerat väl på de fasta passen och vid samlingar där eleverna

vant sig vid sina placeringar och vet vad som gäller. Vi ser att fasta placeringar vid WS har

varit svårt. Strategier som att be elever vänta utanför och placera ut elever vid varje pass har

vi testat, men det tar mycket tid och energi och har runnit ut i sanden. Vi ser WS som en

möjlighet för eleverna att ta och visa ansvar för sin studiemiljö, vi peppar och uppmuntrar och

är tydliga med alla ramar och strukturer kring WS t ex start och stopp och arbetssättet.

Ge eleverna verktyg för att vara en god kompis

Ambitionen det här läsåret var att jobba proaktivt och främjande med värderingar

kamratskap, trygghet och trivsel. Vi vill ta tag i detta med hjälp av tydliga planeringar och

aktiviteter t.ex. en samling i veckan med den här typen av arbete samt polisens material om

näthat, fotografering etc.

Det har under året hänt mycket på sociala medier bland eleverna och där har vi lärare inte

jättebra koll. Regelbundna samtal med elever där de ges tillfälle att säga till någon vuxen när

de ser något på internet som inte känns bra. Påminna om det mobilfria klassrummet.

Vi går igenom förväntansdokument med eleverna och även med vårdnadshavare så att de

också kan se sin roll i uppföljning av arbetet med trygghet och trivsel. Det är viktigt att vi
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jobbar med relationerna både med lärare och elever. Viktigt att följa upp det positiva och att

belysa bra insatser både för elever och VH.

Lärarana i respektive årskurs är bra på att ta ansvar för att alla elever är allas elever. Detta

gör att eleverna är trygga med att prata med alla lärare inom arbetslaget. Tack vare olika

personligheter och styrkor inom varje arbetslag, kan vi bemöta alla elever utifrån alla deras

olikheter.

Kunskapsskolan Lunds mål och åtgärder läsåret 21/22:

Mål Aktivitet Ansvarig Utvärdering:

Öka elevernas
känsla av trygghet
och trivsel under
rasterna

Vid varje förmiddagsrast och lunchrast behövs en
vuxen ansvarig som fördelar material och samlar
in. Viktigt att personen inte har lektion i anslutning
till insamlingen.
Prata och definiera vilka områden på skolan som
känns otrygga.

Rastvärdarna/
rörelseansvarig

V.44, v.8, juni -22

Trygghet vid
toaletter

Diskussioner med eleverna och betonar vikten av
varför vi har ordningsreglerna. Rastaktiviteter kan
hjälpa till att locka ut eleverna till rörelse och lek.

Basgruppshandl
edare/rastvärder
na

Varannan vecka
på basgrupsråd

Trygghet vid
inskolning av nya
elever i framför allt
åk 4 och 7

Specialpedagog/socialpedagog tillsammans med
basgruppshandledare (arbetar med
samarbetsövningar och gruppdynamik)

EHT (Spec.ped/
socialped)
/basgrupps-
handledare åk 4
och åk 7

Sep - 21 och
jan -22

Trygghet från
mobiler

Vara hårdare när vi ser telefoner där de inte ska
vara. Påminna om vår policy “Mobilfria klassrum”
samt att vi inte använder mobiler på våning 2 och
3 i gamla huset.
På mellanstadiet fortsätta med mobilfri zon:
Insamling av mobiltelefoner i åk 4 och 5 vid
morgonsamlingen. Vid misskötsel för åk 6 av
mobiltelefoner så samlas de in.

All personal/
basgrupps-
handledare

Följa upp varje
vecka i
basgrupperna på
morgonsamling

Bättre arbetsklimat
för hela skolan

Sätt upp ordningsregler här och där på skolan, så
både elever och personal vet vad vi har att jobba
med
Återkommande diskussioner på morgonsamlingar
kring vilken stämning vi vill ha på skolan

Ledning
All personal

Början av varje
termin.

Tydlighet i hela
strukturen och
ramarna

Tydlighet kring vårt arbetssätt, ramar, loggboken,
schemat osv.

Alla Följa upp varje
vecka i
basgrupperna på
morgonsamling

Tryggare miljö på
Fritidsklubben

Varje morgonsamling anmäler sig eleverna till
fritidsklubben. Ej anmäld - ej på fritids.

Fritidsklubbs-
ansvarig
BG handledare

Varje morgon
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åk 4 och åk 5.

Fortsatt fasta
placeringar i
klassrummen  /WS

Fast satta platser på fasta lektionspass som
standard, men också så att läraren kan bestämma
var de ska sitta på WS. Att man har ett aktivt
samtal med eleverna om att det är en strategi för
bättre arbets -och studiero.

Varje lärare Utvärdera och
göra
omplaceringar
en gång/månad

Trygghet i
omklädnings-
rummen

Läraren finns tillgänglig i nära anslutning.
Diskutera fortlöpande regler och etikett. Fortsätta
vara uppmärksam på rädsla för dusch och
ombyte.
Kortenkäter kring upplevelsen i
omklädningsrummen.

Idrottslärarna. Följa upp efter
varje
idrottslektion
Kortenkäter i
samband med
lov, v 44, v 8 och
påsklov

Ge eleverna verktyg
för att vara en god
kompis

Långsiktig planering i arbetslaget med
schemalagda aktiviteter och förebyggande arbete
som genomförs på veckobasis
Spontana samtal, diskussioner och övningar när
situationer uppstår.
Skapa en gemensam mapp där vi delar med oss
av övningar och uppgifter.

Arbetslaget
gärna i
samarbete med
EHT

Långs. planering
klar sept -21 och
feb -22
Varje vecka på
ph-samtal
A-lag 1
gång/månad
skrivs in i
dagordning

Lärare och elever
ska utveckla
kunskap och
förståelse för
kränkningar och de
sju diskriminerings-
grunderna och
reflektera kring sitt
förhållningssätt.

Vi kommer att använda ett undervisningsmaterial
som rör de sju diskrimineringsgrunderna. Ett
material vi kommer att arbeta med på hela skolan
där basgruppshandledarna kommer att hålla i
diskussioner, där eleverna får tid att reflektera och
där vi synliggör problematiken kring kränkningar.

Även personal som inte undervisar ska känna till
detta.

Alla handledare
och personal

September -21
och varje vecka i
basgrupperna

Vårt arbetssätt bidrar i sig också till ett antal förebyggande åtgärder mot diskriminering och

kränkande behandling och skapar öppenhet och tolerans:

● Basgruppssamling, där vi dagligen diskuterar och reflekterar kring nyheter och
aktuella händelser.

● Caféet, där personal och elever samlas vid rasterna. Det blir en naturlig
samlingsplats, där möten mellan olika årskurser påverkar och utökar den sociala
interaktionen mellan elever och medarbetare.

● Pedagogisk lunch är en investering och satsning för att utveckla och fördjupa
relationerna mellan medarbetare och elever, samt elev till elev.

● Personliga handledningssamtal, där eleverna får hjälp med planering och stöd med
att skapa struktur. Där säkerställer vi också att eleverna har och arbetar mot
uppsatta mål, dvs att alla

● Lokalernas utformning, där tex stora glaspartier ökar transparensen och möjliggör
aktivt agerande om situationer skulle uppstå. Elevhälsoteamet arbetar aktivt för att
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skapa trygga lärmiljöer för varje enskild elev i samarbete med undervisande lärare.
● Vuxnas närvaro under skoltid, där alla medarbetare vistas bland eleverna under

hela dagen. Detta i syfte att bygga relationer.

5. Följa upp och utvärdera
Det sista steget är att följa upp och utvärdera undersökningen, analysen och åtgärderna.

De erfarenheter som arbetet har gett  används i nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder.

- Aktiviteter i kvalitetsplanen utvärderas

Utvärdering och uppföljning sker dels på regelbundna möten mellan rektor och

grundskolechef, samt vid de årliga enkätundersökningarna.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling gås igenom och diskuteras med varje

basgrupp i syfte att eleverna ska förstå samt uppleva likabehandlingens “aktiva liv” i skolans

dagliga verksamhet. Åtgärderna i planen utvärderas av elever och medarbetare 2 gånger/år

via diskussionsforum i slutet av december månad och företagsgemensamma enkäter i mars.

Utvärderingen ligger till grund för nästa års plan.

Om det inte fungerar

Om du som elev inte tycker att det fungerar, om vi på skolan inte lyssnar eller gör fel, ska du i

första hand kontakta din handledare (om det är möjligt). Skulle det inte fungera så prata

snarast med dina föräldrar så att vi som skola får möjlighet att åtgärda situationen. Det är då

viktigt att dina föräldrar kontaktar skolan för att vi ska kunna lösa problemet tillsammans.

● Tycker ni trots det att skolan har gjort fel, ska ni anmäla det till

 Barnombudsmannen (BEO)

http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/OmBEO/

Mejladress:

 beo@skolinspektionen.se.
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