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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)
I början av läsåret genomfördes gruppstärkande aktiviteter och samarbetsövningar.
Likabehandlingsgruppen sammanställde övningar som delades med basgruppshandledare.
Bland annat genomfördes ett temaarbete kring språkbruk och mobbning under vårterminen
som hela skolan arbetade med på främst basgruppssamlingar.
Senare under hösten påbörjades arbetet med att kartlägga elevernas upplevda trygghet och
trivsel på skolan. Det arbetet mynnade ut i en enkät och efterföljande sammanställning av
resultatet från enkäten som presenterades för eleverna på skolan. Eleverna fick komma med
synpunkter och diskutera resultatet. Enkäten visade att den upplevda tryggheten på skolan
är god och att en majoritet upplever Kunskapsskolan Uppsala som en trygg plats. De
platser/områden som elever nämnde som otrygga var rastzonen, skåpen och
trapphuset/entrén. Här kommer det vara fortsatt viktigt för hela skolans personal under
kommande läsår att aktivt arbeta för att öka tryggheten kring dessa ytor.
Fadderverksamheten genomfördes under höstterminen och upplevdes som ett mycket
positivt inslag i både årskurs 6 och 8. Alla basgrupper har fått ta del av presentation om
likabehandlingsgruppens arbete och fått läsa utdrag ur planen mot diskriminering och
kränkande behandling samt diskutera dess innehåll.
Vidare har vi haft besök på skolan från föreläsare från föreningarna RFSU, MÄN och
Uppsala Tjej- och Transjour som har träffat elever i årskurs 9 för samtal om våld, samtycke
och normer.
Skolans främjande arbete för att förhindra kränkande behandling av elever
Inför det här läsåret har vi startat upp ett trygghetsteam som leds av kurator och en annan
lärare. Syftet med trygghetsteamet är att med hjälp av elever som trygghetsvärdar identifiera
och uppmärksamma elever som upplever otrygghet och platser på skolan som upplevs
otrygga. Vi tror att det här kan vara ett bra sätt att öka vuxennärvaron och att samtidigt

involvera eleverna i att skapa en mer trygg skolmiljö. De elever som valts ut eller anmält sig
till att vara trygghetsvärdar kommer att få en internutbildning.
Vidare har vi satt upp ett nytt mål med att genomföra två temadagar under läsåret. Dessa
temadagar kommer dels syfta till att stärka sammanhållning och trivsel på skolan. De
kommer även ge oss tillfällen att bjuda in externa aktörer för att hålla workshops och
föreläsningar om teman som främjar arbetet med att förhindra kränkningar och mobbning.
Skolan har även köpt in materialet Machofabriken. Machofabriken är ett metodmaterial för
praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga. Hela skolans personal
har fått tillgång till materialet och vi kommer under läsåret arbeta med materialet i olika
sammanhang för att till exempel prata med eleverna om
Under hösten kommer årskurs 8 och 9 få ta del av en teaterföreställning om stress och
psykisk ohälsa. Vi hoppas även på nytt kunna återupprepa de uppskattade besök vi har haft
från Uppsala Tjej- och Transjour under vårterminen i årskurs 9.
Under december månad genomför vi vår trygghetsenkät vars resultat kommer att utvärderas
och jämföras mot föregående års enkät samt diskuteras med eleverna.
Skolans mål och åtgärder för läsåret
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Arbetslag 6 och
8.

Hela året.

Att välkomna nya
elever och få dem att
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