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På   Kunskapsskolan   Nacka   ska   alla   känna   sig   trygga.   Här   är   vi   lika   vik�ga   men   inte   lika.   Ingen   människa  
får   kränkas,   diskrimineras   eller   mobbas.   Det   står   i   lagen.   Planen   mot   diskriminering   och   kränkningar  
är   en   plan   för   hur   skolan   ska   arbeta   så   a�   alla   behandlas   lika   bra   och   känner   sig   trygga.   

Vad   är   mobbning   och   kränkande   behandling?  

Kränkningar   kan   vara:   
–   A�   bli   slagen   (t.ex.   a�   bli   utsa�   för   knuffar,   slag   eller   sparkar)  
–   Något   som   sägs   (t.ex.   bög,   hora,   tjockis   eller   när   någon   hotar)  
–   Något   som   känns   inombords   (när   man   blir   utsa�   för   u�rysning   eller   ryktesspridning)  
–   Något   som   är   skrivet   (t.ex.   lappar,   klo�er,   sms,   mail,   skrivande   något   kränkande   på   nätet)  

Mobbning   betyder:  
A�   någon   har   blivit   utsa�   för   något   eller   några   av   ovanstående   exempel   flera   gånger.   När   någon   blir  
utsa�   för   mobbning   är   det   ganska   vanligt   a�   det   är   flera   som   mobbar.   Det   blir   en   obalans   i   makten.  
Det   blir   extra   fegt   när   det   är   flera   mot   en.  
Det   betyder   också   o�a   a�   flera   andra   märker   det   men   låter   bli   a�   ställa   upp   för   den   som   mobbats,  
d.v.s.   möjliggör   a�   mobbningen   kan   fortsä�a.  

Vad   betyder   diskriminering?  
När   någon   behandlas   sämre   på   grund   av:  
–   si�   kön  
–   sin   könsiden�tet   eller   könsu�ryck  
–   sin   etniska   �llhörighet  
–   sin   religion   eller   trosuppfa�ning  
–   sin   sexuella   läggning  
–   si�   funk�onshinder  
–   sin   ålder  
 
Alla   som   arbetar   på   skolan   har   skyldighet   a�   vara   uppmärksam   på   vad   som   sker   på  
undervisningspass,   raster,   i   matsalen,   i   omklädningsrum   och   alla   andra   platser   på   skolan.  



 

Om   du   själv   eller   någon   annan   blir   kränkt,   vad   gör   du   då?  

Hämta   hjälp   av   en   vuxen!  
1. Gå   �ll   närmaste   vuxen   och   förklara   vad   som   hänt.   Alla   vuxna   har   ansvar   för   alla   elever   på  

skolan.   De   vuxna   tar   över   och   reder   ut   händelsen.   Läraren   får   veta   vad   som   hänt.   Det  
inträffade   dokumenteras.  

2. Skolan   genomför   åtgärder   enligt   plan.   Den   innebär   i   e�   första   skede   enskilda   samtal   med  
berörda   elever.   Samtalen   genomförs   av   lärare   eller   någon   vuxen   från   skolans   elevhälsoteam.  

3. Vårdnadshavare   �ll   berörda   elever   informeras.  
4. Händelsen   dokumenteras.   Om   det   är   allvarligt   görs   en   kränkningsanmälan   �ll   huvudmannen.  

Om   det   är   e�   bro�,   görs   polisanmälan   an�ngen   av   skolan   eller   vårdnadshavare.  
 
Om   kränkningarna   fortsä�er   är   det   rektor   som   är   ansvarig   för   det   fortsa�a   arbetet   �lls   dess   a�  
kränkningarna   har   upphört.   Om   samma   elev   for�arande   är   utsa�   av   samma   elev/elever   kallas   det  
mobbning   och   då   ansvarar   elevhälsoteamet   för   a�   kränkningarna   slutar.  
 
Kom   ihåg:    Elevhälsan   berä�ar   aldrig   för   någon   annan   om   vad   som   hänt   i   fallen!  

Så   här   arbetar   elevhälsan:   (   I   elevhälsoteamet   ingår,   rektor,  
biträdande   rektor,   kurator,   skolsköterska,   specialpedagog   och  
koordinator)  

● Samtal   med   den   som   är   utsa�.  
● Samtal   med   den   eller   de   som   mobbat.  
● Informa�on   �ll   föräldrarna.  

 
E�er   en   �ll   två   veckor    görs   samma   sak   igen:  

● Samtal   med   den   utsa�e   för   a�   se   a�   mobbningen   slutat.  
● Samtal   med   den   eller   de   som   mobbat.  
● Informa�on   �ll   föräldrarna   

Ibland   kan   det   vara   en   händelse   som   måste   anmälas   �ll   polisen.  

Vuxen   kränker   elev  
Det   kan   även   hända   a�   en   elev   känner   sig   kränkt   av   en   vuxen   på   skolan.   Om   det   skulle   hända:   Berä�a  
då   för   någon   vuxen   hemma   eller   för   någon   vuxen   på   skolan   som   du   har   förtroende   för.   Planen   mot  
diskriminering   och   kränkningar   är   en   plan   för   hur   skolan   ska   arbeta   så   a�    alla    behandlas   lika   bra   och  
känner   sig   trygga,   oavse�   om   det   är   barn   eller   vuxen   som   står   för   kränkningen.  

Elev   kränker   vuxen   
Skolan   accepterar   inte   a�   elever   kränker   vuxna   på   skolan.   Skulle   skolan   få   kännedom   om   det   så  
utreds   händelsen    och   vårdnadshavare   kontaktas.  



 

Det   här   gör   vi   på   Kunskapsskolan   Nacka   för   att   alla   elever   ska  
känna   sig   trygga.    

● Otrygga   områden   kartläggs   av   vuxna   och   elever.  
● Alla   på   skolan,   vuxna   och   elever,   går   igenom   planen   varje   läsår   så   a�   alla   känner   �ll   den.  
● Vuxna   på   skolan   agerar   direkt   om   någon   elev   bryter   mot   skolans   ordningsregler  
● Lärare   bemannar   alla   ytor   i   skolan,   annars   ska   dessa   salar   vara   låsta  
● Kamratstödjare   finns   i   alla   basgrupper   och   de   har   i   uppdrag   a�   vara   extra   uppmärksamma   så  

a�   ingen   kränks.   
 
 
 



 

Kunskapsskolans   värderingar  
  Vi   ser   kra�en   i   varje   individ   

Alla   människor   är   olika   och   lär   på   olika   sä�.   Vi   möter   var   och   en   med   respekt   och   finner   styrkan   i  
varje   individs   förutsä�ningar   och   personlighet.   Genom   personliga   utmaningar   utvecklar   var  
och   en   sina   kunskaper   och   förmågor.  

Vi   når   längre   �llsammans   

Vi   samarbetar   och   är   öppna   för   olika   perspek�v.   Genom   a�   själva   bidra   och   försöka   förstå   hur   andra  
tänker,   lär   vi   av   varandra.   De�a   gör   a�   vi   blir   tryggare,   som   grupp   och   som   individer.   Vi  
uppmuntrar   varandra   och   ger   konstruk�v   återkoppling,   vilket   är   en   grund   för   a�   nå   längre  
�llsammans.  

Vi   har   höga   förväntningar   

Alla   kan   och   vill   lyckas.   Därför   har   vi   höga   förväntningar,   på   oss   själva   och   på   varandra   vilket   ger   högre  
resultat.   Med   en   posi�v   anda   och   tydliga,   utmanande   och   rimliga   mål   kan   vi   nå   längre   än   var  
och   en   trodde   var   möjligt.  

Vi   drivs   av   utveckling   

Genom   nyfikenhet   och   vilja   a�   ta   �ll   oss   kunskap,   se   mönster   och   samband   utvecklas   vi   ständigt.   Vi  
tänjer   våra   gränser   och   söker   nya   vägar.   Vi   påverkar   vår   situa�on   och   formar   vår   fram�d.  
Denna   drivkra�   får   oss   a�   hela   �den   utvecklas  

 

Förra   årets   upplevelse   u�från   elevenkät   2019  

I   de   elevenkäter   som   genomförts,   både   av   Kunskapsskolan   och   av   Nacka   kommun,   i   slutet   av   förra  
läsåret   ,   upplever   eleverna   en   hög   trivsel   och   känner   trygghet.    I   Kunskapsskolans   enkät  
svarade   81   %   av   eleverna   a�   det   känner   sig   trygga   i   skolan   och   71   %   a�   det   är   en   bra   stämning  
på   skolan.    74   %   trivs   mycket   bra   eller   bra   i   skolan.   92   %   uppgav   a�   de   aldrig   har   blivit   kränkt   av  
annan   elev.   

Däremot   var   det   bara   52   %   som   tyckte   a�   lärarna   skapar   ordning   och   reda   och   därför   har   vi   det   här  
läsåret   påbörjat   e�   utvecklingsprojekt   för   undervisningspasset   workshop.   Elevernas   arbete   på  
dessa   pass   styrs   mot   undervisningssalarna   och   bemannas   all�d   av   lärare.   Övriga   salar   kommer  
låsas   och   läraren   kommer   bli   en   tydligare   ledare   och   styra   undervisningen   tydligare   i   form   av  
a�   starta   upp,   organisera   lärandet   u�från   arbetsmål   och   avsluta   varje   workshopmodul.   De�a  
tror   vi   kommer   leda   �ll   a�   elever   upplever   a�   lärare   skapar   mer   ordning   och   reda.   A�   utveckla  
undervisningspasset   workshop   vad   gäller   schema,   lokaler   och   lärares   pedagogiska   metoder   är  
e�   av   våra   prioriterade   områden   i   vår   kvalitetsplan   för   det   här   året.   



 

Det   andra   prioriterade   området   är   a�   utveckla   lärarrollen   personlig   handledare   y�erligare.   Genom  
Kunskapsskolans   basgruppssamlingar   och   personliga   handledningssamtal   arbetar   vi  
förebyggande   med   värdegrundsarbete   och   skapar   ökad   trygghet   och   trivsel.  

 


