
Kunskapsskolan Ystad
Läsåret 2021-22

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Syftet är att undvika diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna, trakasserier och kränkande behandling.
Skolan undersöker den egna verksamheten för att upptäcka eventuella risker för kränkande behandling 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.

1. Utvärdering och analys utifrån resultat och statistik

Skolans åtgärder/aktiviteter för läsåret 20/21

Mål Åtgärd Ansvarig När

Stärka gemenskapen Vänskapsdag för årskurs 4-6
Trivselplan för varje årskurs.
Temadagar med utklädnad årskurs 4-9.
Genomgång/användning av
åtgärdstrappa och trivselregler.

Arbetslag
Alla

Läsåret
20/21

Minska antal konflikter/
kränkningar i utsatta
områden i 4-6 skolan.

Hem basgruppsrum för årskurs 4. Ökad
tydlighet/struktur i undervisningen.

Arbetslag Läsåret
20/21

Minska antalet konflikter på
rasten.

Inköp av uteleksaker som är fördelade i
respektive årskurs.
Uppdatering av regler.
Gemensamma promenader.
Musik/dans som rastaktivitet.

Arbetslag Läsåret
20/21

Läsåret 20/21 har sannerligen varit ett utmanande år med många nya utmaningar utifrån Covid-19. För årskurs
7-9 har det inneburit både fjärrundervisning och närundervisning. Årskurs 4-5 har med anpassningar haft
närundervisning.

Årskurs 4-9 genomförde sin inplanerade vänskapsdag och införde även temadagar (utklädnad) varje månad.



Framförallt har personalen på skolan bidragit med många skratt. Temadagen har tagits på stort allvar och många
har verkligen bjudit på sig själva och gått all in. Självklart har det varit frivilligt. Varje årskurs gjorde vid
terminsstart en trivsel plan, i planen fanns aktiviteter i syfte att stärka och sammansvetsa eleverna. De olika
aktiviteterna har bland annat varit utflykter, pyssel, film, fika, studiebesök och brännboll. Elever och lärare har
uppskattat aktiviteterna och de har fallit väl ut.

Dock behövs kontinuerliga/dagliga aktiviteter för att förebygga och stärka gemenskapen och tryggheten. Därför
lade vi kraft på att uppdatera och framförallt efterleva våra åtgärdstrappor samt trivselregler. En utmaning har
varit att vi är olika och att vi agerar olika. Genom tydligare kommunikation kring åtgärder och förhållningssätt har
vi lyckats en bra bit på vägen.

För att minska antalet kränkningar i 4-6 skolan beslutade vi att införa hemklassrum för årskurs 4. I samband med
förflyttningar mellan rum uppkom ibland både konflikter och stök. Genom att låta lärarna flytta mellan rummen
har vi ökat studieron och trivseln. För att öka tryggheten på rastgården har vi infört vissa rastaktiviteter samt köpt
in fler leksaker samt utökat material förrådet. Det har också skett en ombyggnad av skolgården. Ett bredare
utbud av aktiviteter finns numera.

Resultat och statistik över läsåret 20/21

Antal registrerade kränkningar

Under läsåret har vi sett ett ökat antal kränkning. Vi anmälde 140 kränkningar under 19/20 och under detta
läsåret har vi anmält 165 st. Det finns tydliga mönster och majoriteten rör årskurs 4 och 5. Merparten sker precis
som tidigare på skolgården under rast. Andra områden som är överrepresenterade är korridor och kapprum i 4-6
skolan. Det rör sig övervägande om verbala och fysiska kränkningar i 7-9 skolan har majoriteten av
kränkningarna varit av det verbala slaget och skett i luftrummet samt i cafeet.

Enkätresultat Trygghet och trivsel

Kunskapsskolan Ystad Kunskapsskolan

Mål
21-22

Utfall
20-21

Mål
20-21

Utfall
19-20

Utfall
18-19

Best
practice

20-21
Genomsnitt

20-21

Jag trivs i skolan (E)
78% 72% 80% 67% 72% 88% 78%

Jag känner mig trygg i skolan (E)
82% 79% 85% 78% 79% 91% 82%

När det gäller trivsel har vi ökat från 67% till 72%. Vi nådde inte upp till önskad nivå på 80%. Tyvärr ligger vi
något under genomsnittet för Kunskapsskolan i Sverige.

Tryggheten i skolan har ökat från 78% till 79%. En liten ökning som tyvärr inte heller nådde upp till önskat
resultat.

Trivselsamtal årskurs 7

Kurator träffar varje läsår alla elever i årskurs 7. Detta kunde tyvärr inte genomföras via enskilda samtal som
tidigare år. Distansundervisningen gjorde det svårt att samla/hinna träffa alla elever. Detta löstes genom en
enkätundersökning. Enkäten visade på en hög trivsel, både i basgruppen och med vuxna i skolan. 86% upplever
att de trivs i skolan. 86,5% upplever sig trygga överallt. Eleverna upplever att caféet är den plats som är otryggast
på skolan, 4,3 % av 7:orna upplever att de någon gång känt sig otrygg i cafeet.

ESCO

Under året har punkter kring studiero och stökiga miljöer diskuterats. Studieron har upplevts som bättre, vi har
gjort en höjning på 8% när det gäller studieron enligt vår elevenkät. Även språkbruk har varit en viktig punkt,



elever signalerar om att det ibland förekommer ett språkbruk som inte är ok. Detta i alla årskurser.

Hälsosamtal

Skolsköterskan har i genomfört hälsosamtal med årskurs 4 och 7. Resultatet visar på hög trivsel i skolan.
Majoriteten trivs bra/mycket bra. Enstaka elever berättar att de inte trivs i skolan.

Skolans ordnings-och trivselregler

Uppdateras och repeteras varje läsår. Alla bidrar till att efterleva de regler som finns. Elevhälsan uppdaterar all
personal när undantag utifrån individuella anpassningar görs.

Sammanfattning av ovanstående

Sammanfattningsvis så känner eleverna att de trivs bättre och känner sig i någon mån också tryggare på skolan
än tidigare. Elevernas trivsel har ökat, från 67% till 72%. Vilket är väldigt positivt och vi kan se att elever hittar
varandra och hittar en tillhörighet. Elevernas trygghet i skolan har ökat med en procentenhet, vilket är för lite. I
mellanstadiet behöver vi arbeta mer på samhörighet och respekt för varandras olikheter då vi har upplevt starka
åsikter som påverkar tryggheten på skolan. Vi ser också att det fortfarande är under raster och i korridoren som
det händer incidenter. Det finns ett språkbruk på skolan som kan upplevas som kränkande/ stötande vilket kan
påverka elevernas trygghet negativt. För vissa elever i högstadiet kan distansundervisningen som pågått spelat
en positiv roll för trygghet och trivsel, men det har också påverkat en del negativt.

Vi kan bli bättre på att lyfta elevrådet och ESKO. Vi behöver lägga mer energi på att organisera basgrupps råd,
det behöver finnas en tydlig struktur över när basgrupps råden ska hållas och det behöver finnas tillgång till
elevrådet och ESKOs protokoll. I elevrådet och ESKO behöver vi ha goda medlemmar som kan föra fram åsikter
och föregå med gott exempel.

För att öka trygghet och trivsel på skolan och arbeta förebyggande anser vi att åk 4 och 7 behöver lägga mer tid i
början av terminen på att skapa en vi-känsla så att våra basgrupper bygger en gemenskap och en respekt för
varandra och allas olikheter. Vi anser att detta kan bidra till hela skolans trygghet och trivsel. Vi tror på att starta
ett fadderskap mellan årskurserna.

Vi behöver alla hjälpas åt i arbetet kring att följa våra regler och arbeta konsekvent. Vi behöver följa upp och
stötta varandra, och använda arbetsplatsträffarna som forum.

Det har varit ett år med mycket speciella omständigheter pga covid- 19. Självklart har detta påverkat resultatet
både på gott och ont.

Utifrån analysen kom vi fram till att följande är orsaker till elevers otrygghet:
Utifrån ovan punkter kommer vi att fokusera på;

Skolpersonal- Arbeta lika utifrån skolans trivselregler och åtgärdstrappor.

Språkbruk

Gemenskap

Organiserade rastaktiviteter

Synliggöra elevråd och ESCO

2. Skolans främjande arbete
Aktiviteter planeras in för varje årskurs enligt årshjul. Fokus på gemenskap.
Fadderskap mellan årskurserna.
Upprätthålla trivselregler och förhållningssätt.
Synliggöra elevråd och  ESCO.
Basgruppsråd.
Temadagar med utklädnad varje månad.
Aktivitetsdagar



Återkommande samtal/övningar på basgrupp samlingar.
Strukturerade rastaktiviteter

3. Mål och åtgärder 2021/2022

Aktiviteter och processer Ansvarig Tidpunkt för utvärdering
Gemenskap
Aktiviteter med åk 4-9  enligt årshjul.
Hur;
Framförallt planeras stärkande aktiviteter in i årskurs 4 och 7. Detta
görs vid terminsstart.
Ansvarig rastvärd har som uppdrag att organisera aktivitet.

AL 4, AL 7
Alla
Rastvärd

Höstlovet

Fadderskap
Hur;
Vi undersöker intresset kring fadderverksamhet. Vi organiserar ett
samarbete mellan årskurs 8/9 och 4/5
Det kan röra sig om organiserad rastverksamhet eller att vara med på
Ph.

HL Löpande

Upprätthålla ordningsregler och förhållningssätt 7 dagar /veckan
Hur;
Kontinuerliga påminnelser, genom samarbete och god kommunikation.

Alla Löpande

Synliggöra elevråd och ESKO
Hur;
Elevråd och ESCO gör sig mera synliga genom att besöka basgrupper
samt presenterar årets arbete, Protokoll delas och diskuteras på
basgruppsråd.
Vi rekryterar fler drivande medlemmar.

Elevrådsansvarig
Skyddsombud

December 2021

Förbättra språkbruket
Hur;
Genom diskussioner på samlingar. Genom att tydligt markera utifrån
vår åtgärdstrappa.

Alla Löpande
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