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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 och 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)

Läsåret 20/21 var ett ovanligt läsår då skolans planerade arbete med trygghet och trivsel
påverkades av restriktioner kring pandemin.

Läsåret 20/21 var planen att kamratstödjarna i åk 8 och 9 skulle agera faddrar och under
läsårets början kunde faddrarna genomföra en del planerade aktiviteter för att få de nya
sjuorna att känna sig välkomna på skolan. Detta kunde tyvärr ej fortsätta på grund av
restriktionerna för minskad smittspridning. Inför nästa läsår är detta något vi önskar fortsätta
utveckla då både medarbetare och elever upplevde detta som något väldigt positivt.

I medarbetargruppen arbetar vi kontinuerligt med arbetet med språkbruk, att motverka
kränkningar och att arbeta med trygghet och trivseln på skolan. Varje år genomförs en stor
elevenkät på skolan och den visar att 86 % av våra elever har svarat en fyra eller femma, på
en femgradig skala, på frågan om de trivs i skolan. 91 % har svarat en fyra eller en femma
på att de känner sig trygga i skolan.

Ett utvecklingsområde under läsåret var att arbeta med studieron på skolan. En lathund togs
fram med strategier för hur lärare kan arbeta för att få ökad studiefokus på
undervisningspassen. Detta kan vi se har gett effekt på elevernas upplevda nöjdhet med
studieron på undervisningspassen.

Skolans främjande arbete för att förhindra kränkande behandling av elever

Arbetet på basgrupp / Under PH-samtal: Vi kommer under läsåret att arbeta med att alla
elever ska lära känna, inte bara sin egen personliga handledare, utan alla lärare i
arbetslaget. Detta gör vi genom vad vi kallar för PH-byte vilket innebär att man under vissa
planerade veckor har PH-samtal med en annan lärare i arbetslaget. Målet är att under
läsåret genomföra PH-byte så att alla handledare i årskursen har haft samtal med alla
elever. Förutom tillfälle att lyfta ämnesrelaterade frågor passar vi på att prata om saker av



mer social karaktär för att lära känna eleverna så bra som möjligt.

För att öka känslan av gemenskap i basgrupperna kommer vi fortsätta ha kalendarieförda
tillfällen då vi förlänger basgruppssamlingen och genomför gemensamma aktiviteter för
årskursen. Detta har varit uppskattat då det är ett tillfälle att lära känna varandra lite mer och
är något vi vill utveckla vidare.

Språkbruk: Vi kommer att fortsätta arbetet med ett gemensamt förhållningssätt för att
motverka kränkningar på skolan.

Kamratstödjare: Två elever per basgrupp är kamratstödjare. Kamratstödjarna träffas var
tredje vecka tillsammans med kurator och en lärare från de olika årskurserna. Syftet med
kamratstödjargruppen är att arbeta för ökad trygghet och trivsel på skolan. Detta görs genom
trygghetsskapande övningar på basgrupp, trivseldagar samt fadderverksamhet. På träffarna
planeras aktiviteter för basgrupperna, faddrarna och trivseldagarna / temadagar.

Faddrar: Kamratstödjarna i årskurs 8 och 9 kommer under läsåret 21/22 vara faddrar för
årskurs 7.

Fredens hus: Vi kommer, med start höstterminen 2021, samarbeta med Fredens hus i
Uppsala. Eleverna kommer att besöka Fredens hus två gånger per termin för att delta i
deras utbildningar. Fokus på arbetet kommer att ligga på att motverka rasism, våld,
fördomar, intolerans och diskriminering.

Planering Fredens hus läsåret 21/22

Årskurs Workshop

Åk 7 Samarbete och klassrumsklimat
Normer och stereotypa genusnormer
Civilkurage, mod och stå upp för andra
Flykt, empati och mänskliga rättigheter

Åk 8 Fördomsrummet
Hetero-och etnonormen
Maskulinitet
Min kropp, min rätt

Åk 9 Civilkurage
Fördomskavalkad
Samspel, samtycke och relationer
Hetero- och etnonormen

Skolans mål och åtgärder för läsåret

Målet med allt arbete kring trygghet och trivsel är att jobba för en skola där alla elever
känner sig trygga. Under nästkommande läsår kommer detta arbete att genomföras utifrån
följande mål och åtgärder:



Mål Åtgärd

Att alla elever ska hitta ett socialt
sammanhang i skolan och att vi tidigt
ska upptäcka om en elev inte kommit in i
gruppen.

Sociogram genomförs kontinuerligt i alla årskurser.

Att få en bra terminsstart och tidigt
arbeta för en skola där alla ska känna
sig trygga..

Teambuildingsaktiviteter vid terminsstart.

Att arbeta med frågor gällande vår
värdegrund på ett sätt som samtidigt
fungerar gruppstärkande.

Upplägg från Fredens Hus åk 7-9 2 gånger per
termin.
I samband med detta kommer vi att arbeta med den
aktuella frågeställningen på basgrupp och under
PH-samtal.

Att stärka känslan av gemenskap i
basgrupperna.

Planera in förlängda BG-samlingar och
schemabrytande aktiviteter

För att arbetet med trygghet och trivsel
på skolan ska kunna utvecklas behöver
det vara tydligt vem som ansvarar för
vad och det måste finnas tid för
gemensam planering av aktiviteter.

Utveckla en utvecklingsgrupp för skolkultur på skolan
(bestående av medarbetare) som tar fram en plan
som vi kan gemensamt arbeta med när det gäller
skolans värdegrundsarbete. Gruppen kommer att
samarbeta med eleverna genom skolans olika råd
(elevråd, idrottsråd, matråd, kamratstödjare och
elevskyddsombud)

Främja samarbetsförmåga så att fler
känner sig trygga i olika
gruppkonstellationer

- Variera grupper så att alla elever får möjlighet att
prata med flera exempelvis genom att variera
placeringar på pass.
- Genomföra lära känna-övningar/samarbetsövningar
i alla årskurser exempelvis på förlängd
eftermiddags-basgrupp.

Arbeta för att minimera antalet verbala
kränkningar.

- Påminna varandra om att alltid markera, även när
elever menar att språket bara är en del av en jargong.
Hjälpa varandra i a-laget och skapa en verktygslåda
av hur man kan säga ifrån.
- Återkommande tema på PH-samtal kopplat till
trygghet och trivsel.


