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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)

Föregående läsårs plan mot diskriminering och kränkande behandling berörde bland annat
att arbeta för att öka elevernas upplevelse av trygghet och trivsel genom lära- känna
övningar, konflikthantering och förebyggande arbete. Personal på skolan har arbetet med
detta genom bland annat flera trivsel aktiviteter på skolan under läsåret. Rörelserådet har
ansvarat för aktiviteter som innebandyturnering, hopprepstävling och påskäggsjakt.
Elevrådet har i vanlig ordning ansvarat för det traditionella Halloween-firandet som
uppskattas.

Basgruppshandledare har ansvarat för lära-känna övningar i basgrupperna. Dessa har
genomförts kontinuerligt över läsåret.

Elevhälsan har besökt årskurs 5 och 6 för att informera eleverna om vart de kan söka stöd
för bland annat psykisk ohälsa på nätet. Detta för att öka elevernas upplevelse av trygghet
att prata med vuxna.

Konflikthantering har genomförts efter skolans dokumentationssystem Draftit. Där behandlas
kränkningar utifrån 5 steg och samtliga inblandade får komma till tals. Draftit har tydliga steg
för utredning, insatser, uppföljning samt vilka kontakter som tagits (vårdnadshavare,
myndigheter) vilket säkerställer att ärendet behandlas noggrant.

Att öka elevernas känsla av trygghet och trivsel genom trygghetsvandringar har genomförts
under höstterminen 2021. Dessa trygghetsvandringar har bidragit till att skolans personal
kunnat få en god översikt om elevernas upplevelse av trygghet och trivsel i skolan.



Föregående års plan innefattade även att arbeta för att öka elevernas studiero. Detta genom
att eleverna dagligen utvärderar och reflekterar över hur de själva bidragit med studiero
under dagen.

Skolans främjande arbete för att  förhindra kränkande behandling av elever

Kunskapsskolan Katrineholm har detta läsår tre prioriterade områden. Dessa är skolkultur,
elevhälsoarbete samt vårt arbetssätt. Dessa områden ska all personal, på olika sätt ha ökat
fokus på detta läsår. Bland annat ska vi genomföra ett arbete med Machofabrikens metod.
Samtliga medarbetare fick under föregående läsår en utbildning i deras material. Detta är ett
praktiskt material som har fokus på jämställdhet samt mot våld för ungdomar, med fokus på
normer och värderingar.

Basgruppshandledare kommer även i vanlig ordning genomföra gruppstärkande,
värdegrundsarbete i basgrupperna efter planering i läsårets årshjul. Detta för att bidra med
upplevelsen av trygghet och trivsel inom den närmsta elevgruppen på skolan.
Basgruppshandledare träffar dessutom alla sina basgruppselever enskilt varje vecka genom
personligt handledarsamtal. I dessa samtal diskuteras bland annat elevens skolarbete men
även hur eleven mår utifrån trygghet och trivsel på skolan. Detta ger eleverna ett tryggt
tillfälle att berätta om sin upplevelse kring skolan och pedagogerna ges möjlighet att agera
på eventuella kränkningar i tidigt skede.

Under uppstart höstterminen 2022 kommer skolan planera för idrottens dag. En dag då
basgrupperna genomför aktiviteter i syfte att öka upplevelsen av gemenskap i basgrupperna.
Detta planeras av skolans rörelseråd tillsammans med idrottslärarna. Förhoppningen är att
stärka vi-känslan i basgrupperna och öka känslan av trygghet med närmsta skolkamraterna.

Kurator kommer även detta läsår fortsätta med de trygghetsvandringar som genomförts
tidigare läsår. Men hjälp av representanter från basgrupperna ger eleverna sin syn på platser
på skolan som kan upplevas otrygga. Detta ger skolans personal god insyn i vilka platser där
vuxennärvaro bör prioriteras.

Skolans mål och åtgärder för läsåret

Mål Åtgärd Ansvarig När

Öka elevernas
upplevelse av trygghet
och trivsel på skolan.

Gruppstärkande och
värdegrundsarbete i samtliga
basgrupper.

Basgruppshandle
dare.

Tydligt planerat i
årshjul för
kontinuerligt
arbete.

Öka elevernas
upplevelse av trygghet
och trivsel på skolan.

Gruppstärkande aktivitet i början
av läsåret.

All
personal/rörelserå
det

Början av läsåret

Öka elevernas
upplevelse av trygghet
och trivsel på skolan.

Trygghetsvandra med
representanter från samtliga
BG-grupper.

Kurator Start
höstterminen -22

Öka elevernas Med hjälp av utomstående Rektor Start



upplevelse av trygghet
och trivsel på skolan.

personal genomföra
machofabriken med utvald
årskurs.

höstterminen -22

Fördjupad kunskap i
elevhälsoarbetet på
skolan.

EHT-projekt under läsåret för att
fördjupa kunskaperna inom
elevhälsoarbetet.

Rektor/specialped
agog/ förstelärare

4 tillfällen under
hösten, fortsätter
vårterminen,

Arbeta för en mer
utvecklad
studiemotiverad
skolmiljö.

Inkludera eleverna i
studiepassen och planeringen i
den mån det är möjligt.

Undervisande
personal.

Kontinuerligt på
ph-samtal.

Arbeta för en mer
utvecklad
studiemotiverad
skolmiljö.

Arbeta för att lyfta goda
förebilder hos eleverna som kan
ge stöttning och strategier i
skolarbetet.

Arbetslagsledare/
basgruppshandle
dare.

Kontinuerligt


