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1.0 Kunskapsskolan Krokslätts vision och värderingar 

Kunskapsskolan Krokslätt ska vara en trygg plats att studera och utvecklas på, fri från alla 
former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Alla elever och medarbetare ska varje dag känna trygghet, glädje och arbetslust när de 
kommer till vår skola. Det är först då det finns förutsättningar för våra elever att lära och 
utvecklas!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En förutsättning för att detta skall lyckas är att vi alla agerar utifrån Kunskapsskolans 
värderingar i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet.  

I årets kvalitetsplan för läsåret 20/21 för skolan står följande: 

”Varje skola strävar efter att ha en studiefokuserad miljö där varje elev tränas i att bli en                 
demokratisk och ansvarstagande medborgare genom att skolan har tydliga strukturer för           
ordning och reda och möjlighet till inflytande som i sin tur leder till trygghet, trivsel och                
motivation att nå så långt som möjligt. Genom ett kontinuerligt samarbete med hemmet och              
olika forum för samråd har vårdnadshavarna inflytande på verksamheten i skolan.”  

1.1 Inledning 

Eleverna på Kunskapsskolan Krokslätt ska känna sig trygga och trivas i sin skola. De ska 
också känna att de blir respekterade av andra elever samt av all personal på skolan. Alla 
elever och anställda på Kunskapsskolan Krokslätt har rätt att känna sig trygga, inte bli utsatta 
för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande särbehandling. Skolan skall främja 

 



 

förståelsen för andra människor och förmåga att kunna se från olika perspektiv. Främja 
förmågan till att se alla människors rätt till sina tankar, åsikter och upplevelser. 

Syftet med skolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, är att klargöra 
skolans arbete med att främja likabehandling och att förebygga mot diskriminering och 
kränkningar, enligt Diskrimineringslagen (3 kap. 16§) och Skollagen (6 kap.). Planen finns 
med i skolans dagliga arbete och är känd av alla som verkar där eller är berörda av planen 
såsom, medarbetare, elever och vårdnadshavare. 

1.2 Kommunikation och förankring 

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling kommer att diskuteras på 
arbetsplatsträffar (APT) under läsåret 20/21. Den har tagits fram i samråd med skolans 
elevråd. Samtliga personliga handledare kommer att gå igenom  planen med sina respektive 
basgrupper. Planen finns även digitalt på skolans hemsida; 
https://www.kunskapsskolan.se/skolor/krokslatt 
 
Alla enskilda ärenden där elev/elever har upplevt sig diskriminerade eller kränkta 
dokumenteras i Drafit utifrån skolans rutiner för hantering av kränkningar eller 
diskriminering. I Drafit kan rektor och huvudmannen på ett överskådligt vis följa alla ärenden 
och analysera hur skolan framgent kan förbättra det förebyggande, främjande och åtgärdande 
arbetet. 

1.3 Kontaktuppgifter 

Rektor: Carl Waddington 
Tel 0733-01 83 22 
carl.waddington@kunskapsskolan.se 
 
Trygghet-, och Trivselkoordinator: Hossam Ibrahim: 
Tel 0733-00 77 85 
hossam.ibrahim@kunskapsskolan.se  
 
Skolsköterska: Anna Glansberg 
Tel 0733-17 34 04 
anna.glansberg@kunskapsskolan.se 
 
Ansvarig lärare för elevrådet: Elin Johansson 
elin.johansson@kunskapsskolan.se 
 
 
Arbetslag åk 4-6: Mona Brådfors mona.bradfors@kunskapsskolan.se 

Arbetslag åk 7: Cecilia Stridsberg cecilia.stridsberg@kunskapsskolan.se 

Arbetslag åk 8-9: Anders Augustsson anders.augustsson@kunskapsskolan.se 
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2.0 Våra mål och aktiviteter lä 2020/2021  

2.1 Fokusområde och mål: Var snäll 

Diskrimineringslagen ger skolan ett uppdrag att arbeta för likabehandlingen. Läroplanen 
anger att skolan skall främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett; kön, ålder, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation och sexuell 
läggning som en del av arbetet med värdegrunden. Värdegrunden är inte en enskild fråga utan 
skall genomsyra skolans alla delar; i klassrum, korridorer, på raster, i omklädningsrum och 
vid luncher.  
 
Att använda ett sociokulturellt perspektiv kring våld, genus och åskådarperspektiv är ett sätt 
att arbeta med skolans värdegrund för likabehandling och för att främja alla elevers lika 
rättigheter, dessutom är det ett sätt för deltagare och lärare att träna sig i att ta ansvar för 
varandra och för sin närmiljö. Målet är att att genom gemenskap och kompisanda skapa ett 
tillåtande klimat där ingen kränks och där varje individ känner sig bekräftad. En sådan 
lärandemiljö ökar chanserna för en skola fri från våld. Med våld menar vi fysiskt och psykiskt 
våld men även kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier och mobbning.  
 
Utifrån ett flertal antaganden med bakgrund i beprövad erfarenhet och vetenskaplig teori kan 
vi konstatera att en rad negativa beteenden och utfall i skolan kan härledas till rådande 
negativa normer och värderingar. Dessa normer och värderingar kan vara både medvetna och 
omedvetna. Skolans likabehandlingsarbete är just att synliggöra och medvetandegöra dessa 
normer och värderingar för att uppnå skolans huvuduppdrag som sammanfattas väl i 
skollagen (2010:800 Kap 1, 4§): 
 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet 
4 §   Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 
som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare 

 



 

 
För att kunna uppnå detta krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete som involverar alla 
som är verksamma i skolan. Vi är medvetna om att det är ett långsiktigt och utmanande 
arbete. Vidare förstår vi att arbetet med att synliga ett sociokulturellt perspektiv på; våld, 
genus och åskådarperspektiv handlar om något större än bara skolan. Trots alla utmaningar 
ligger det i skolans uppdrag att anta dessa utmaningar.  
 
I utvärderingen av likabehandlingsarbetet lä 19/20 så framkom att endast 68% av eleverna 
kände sig trygga i skolan. Den här siffran förvånade oss då vi i personalen ansåg att miljön i 
skolan har förbättrats signifikant sedan januari 2019. Vi fick en fördjupad förståelse kring 
elevernas upplevelse i enkäten Rektor undrar där eleverna beskrev att det handlar om en 
otrygghet skapad av att eleverna sinsemellan inte visade varandra respekt och omtanke. Med 
anledning av denna insikt har vi i årets likabehandlingsplan och plan mot kränkande 
behandling valt att starta ett långsiktigt arbete för att lära barnen vara snälla mot varandra 
både i och utanför skolan.  
 
Lärare Elin Johansson har av rektor delegerats ansvaret att tillsammans med 
likabehandlingsgruppen ta fram moduler för ett systematiskt värderingsarbete som är 
anpassat till; syftet, kontext, elevgrupp och personal. Vidare skall vi arbeta systematiskt med 
att implementera en förståelse för de mekanismer som skapar/leder till otrygghet. Materialet 
kommer att även anpassas till ålder där elever i åk 4-6 har ett material och där elever i åk 7-9 
har ett annat material. Metoden i arbetet är att utnyttja stormöten med personalen för att 
utbilda om moduler och träna oss i att använda materialet i modulen. Därefter använder 
pedagogerna materialet på avsatta förlängda basgruppssamlingar (ca. 45 min). Efter en fyra 
veckors period samlas personalen igen för att utvärdera den genomförda modulen för att 
sedan gå vidare och utbilda samt genomföra nästa modul. Elevrådet är kontinuerligt 
involverade i att utvärdera arbetet med modulerna på elevrådstid.  
 
Utöver dessa insatser kommer vi även att arbeta med aktiviteter som stärker en Vi-känsla på 
skolan.  
 
 
Aktiviteter och processer 

 
Ansvarig 

 
Tidpunkt 
för 
utvärdering 

Upprättandet av Likabehandlingsplan och plan mot 
kränkande behandling. Rektor September 

Ta fram ett metodmaterial för värderingsarbetet Elin, 
Likabehandlingsgruppen Oktober 

Utbilda personalen i värdegrundsfrågor samt     
metodmaterial. Elin November 

 



 

Systematiskt genomföra metodmaterialet med elever på     
basgruppssamlingar. PH November 

till juni 
Utvärdera metodmaterialet med personalen och 
eleverna. Samt se till att elevrådet hela tiden får ge sina 
intryck.  

Elin, PH 
Var fjärde 
vecka på 
stormöte 

Förankra skolans trivselregler i värderingsarbetet. Elin, PH November 
till juni 

Skolans elevråd träffas regelbundet och rapporterar 
kring läget på skolan samt utvärdera insatserna med 
värderingsarbetet.  

Elin Löpande 

Använda PH-samtal som ett verktyg för att stärka 
skolans värderingsarbete.  PH Löpande 

Skola i rörelse, Samarbete med Centrum för fysisk 
aktivitet Göteborg Skolsyster, PH Löpande 

Aktiviteter för att främja en VI-känsla på skolan. Rektor 2 gng/termin 

2.2 Hur sker utvärderingen av planen för lä 20/21? 

Arbetet med att främja mångfald och likabehandling ska utvärderas av personalen, elever och 
vårdnadshavare varje läsår. Detta ska ske fortlöpande under läsåret t.ex. genom samtal i 
arbetslagen, på dagordningen i personalmöten, i Elevrådet och Föräldrarådet samt genom 
bearbetning av enkäten som sker på vårterminen. Allt detta sammanställs vid läsårets slut och 
är en del av underlaget för skolans kvalitetsredovisning och verksamhetsplan, och som 
tillsammans med en kartläggning av aktualiserade ärenden blir till nya mål inför kommande 
läsårs Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 

● Lärandemiljön skall undersökas i de årliga elevenkäterna där frågor ställs om 
trakasserier/diskriminering och kränkande behandlingar. 

● Uppföljning av vidtagna åtgärder skall ske i följande års Likabehandlingsplan och 
plan mot kränkande behandling, samt i kvalitetsplanen.  

● Resultatet av samtliga utvärderingar skall vara grund för vilka eventuella nya åtgärder 
och målsättningar som skall tas med i nästa års plan. 

 

Utvärdering och uppföljning sker dels på regelbundna möten mellan rektor och 
grundskolechef, samt vid de årliga enkätundersökningarna. 

3.0 Ansvarsfördelning, rutiner och generella åtgärder  
Skolan är skyldig att skyndsamt utreda och vidta åtgärder mot trakasserier, diskriminering 
och annan kränkande behandling. Elev som blivit utsatt ska kunna vända sig till vilken vuxen 
som helst på skolan och kunna känna sig trygg i att skolan skyndsamt kommer att agera.  

 



 

3.1 Rektors huvudansvar 

Rektor har det övergripande ansvaret för att skolan arbetar förebyggande mot diskriminering 
och kränkande behandling samt att alla rutiner finns och är tydliga för alla inom skolan.  

3.2 Främjande och förebyggande arbete  

Det främjande och förebyggande arbetet handlar om att skapa en kontinuitet i arbetet mot 
diskriminering/trakasserier och kränkande behandling, samt skapa en trygg miljö i skolan och 
avvärja risker. Det främjande arbetet genomförs alltid och riktar sig till alla elever. Vi 
förstärker respekten för allas lika värde. De främjande insatserna utgår från 
diskrimineringsgrunderna. Det förebyggande arbetet bygger på analys av kartläggningar och 
tidigare års arbete. 

Skolan ska ha gemensamma rutiner och förhållningssätt som är förankrade i verksamheten. 
Handledarskapet är oerhört viktigt, då den personliga handledaren följer upp elevens 
studiegång, klargör normer, utvecklar regler för samvaron i basgruppen och tränar eleven i att 
ta ansvar för de egna studierna.  

3.3 Det åtgärdande arbetet 

Skolan skall utreda, agera i och följa upp, samtliga fall av eventuella trakasserier, 
diskriminering eller annan kränkande behandling. Skolan skall utreda, agera i och följa upp, 
samtliga eventuella fall, då någon elev eller personal på skolan känner sig otrygg eller inte 
mår bra i verksamheten. Skolan skall kontinuerligt säkerställa att elever, vårdnadshavare och 
personal känner till rutiner och handlingsplaner i akuta situationer, eller var de finns att hitta. 
Det är den utsatte eleven som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad eller 
kränkande.  

Personalen på skolan skall ingripa om någon använder skällsord med diskriminerande eller 
kränkande innebörd. Händelsen ska skyndsamt rapporteras till skolledning och huvudman. 
Skolledning tar beslut om åtgärder såsom kontakt med vårdnadshavare, information till 
berörda lärare, insatser från elevhälsan, polisanmälan. Den person som utsatts för 
diskriminering eller kränkning erbjuds stödjande samtal hos kurator på skolan. Även 
stödjande samtal med vårdnadshavare kan vara aktuellt. Samtal sker även med den eller de 
som kränker i form av bland annat vägledning och upplysning av hur man ska behandla 
varandra utefter mål och riktlinjer från likabehandlingsplanen. I det fall personal på skolan 
ger uttryck för diskriminering eller kränkning skall detta direkt anmälas till skolledning och 
huvudman som gemensamt ansvarar vidare för ärendet. Arbetet dokumenteras fortlöpande i 
Drafit. 

Skolan informerar berörda vårdnadshavare så snart någon form av trakasserier/diskriminering 
eller kränkande behandling blir känd. Inblandade elever informeras om att detta kommer att 
ske.  

 



 

Rektor ansvarar för att nödvändiga kontakter tas utanför skolan, exempelvis med 
Arbetsmiljöverket, polis och/eller ansvarig socialnämnd. 

3.4 Utredning 

Skolan ska ha rutiner för hur utredning av kränkningar, trakasserier och diskriminering ska 
dokumenteras. Dessa rutiner följer strikta rutiner och processer. Med hänsyn till GDPR, 
loggas alla utredningar i Draftit som är en GDPR-godkänd databas. Under utredningen av 
ärenden där elev upplever sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad, används ett formulär 
som är till för ändamålet. I detta formulär dokumenteras samtalen med varje elev, som ett led 
i utredningen och handläggningen av ärendet. Dokumentationen innefattar även 
mötesprotokoll, där skolan och vårdnadshavare beslutat om åtgärder och insatser. Dessa 
mötesprotokoll skall signeras av alla närvarande. Uppföljning och utvärdering av ärenden ska 
dokumenteras och dateras. 

Rektor ansvarar för att kränkningen anmäls till huvudmannen via Draftit. Huvudmannens 
skyldighet är att skyndsamt genomföra en utredning av omständigheterna i det aktuella fallet 
och därefter vidta de åtgärder som krävs för att få kränkningarna att upphöra, samt att 
förhindra att kränkande behandling förekommer i framtiden. 

Medarbetaren som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling informerar skyndsamt rektor (Omfattas av skollagen 
och diskrimineringslagstiftningen). 
 
Medarbetaren som anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling informerar rektor (Omfattas av diskrimineringslagstiftningen). 
 
Om någon elev kränks av någon ur medarbetargruppen, eller om en elev eller medarbetare 
kränker någon ur medarbetargruppen, utreder rektorn detta. Om skolledningen skulle vara 
föremål för kränkning eller diskriminering, utreder huvudmannen ärendet. 

3.5 Uppföljning  

Uppföljnings måste vid alla inträffade fall ske. 

● Samtliga överenskommelser som i enskilda fall träffats med de inblandade skall följas 
upp kontinuerligt.  

● Enskilda fall skall utvärderas genom uppföljande samtal med elever (i förekommande 
fall även med deras vårdnadshavare) som utsatts eller som utsatt andra för trakasserier 
eller kränkande behandlingar.  

● Rektor utvärderar och följer upp varje anmälans åtgärder och resultat. 
● Rektor ska återrapportera till Grundskolechefen (huvudman) vilka åtgärder som 

vidtagits och resultatet av dessa. 
Om trakasserierna har upphört, anses ärendet och avslutas i Drafit efter godkännande av 
huvudmannen.  

 



 

Om det inte fungerar 
Om du som elev inte tycker att det fungerar, om vi på skolan inte lyssnar eller gör fel, ska du 
prata med dina vårdnadshavare. Då är det viktigt att dina vårdnadshavare kontaktar skolan för 
att vi ska försöka lösa problemet tillsammans.  

Tycker ni trots det att skolan har gjort fel, ska ni anmäla det till Barnombudsmannen (BEO). 
Mer information får du på Skolinspektionens hemsida 
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Om-BEO/   

Mailadress: beo@skolinspektionen.se. 

4.0 Kartläggning av effekterna av planen för lä 19/20 

Aktivitet Ansvarig Utvärdering 

De årliga enkätundersökningarna om det 
psykosociala- klimatet i skolan där det bl.a. 
ställs frågor ifall trakasserier eller kränkande 
behandlingar förekommer 

Rektor  Maj 2020 

De personliga handledarsamtalen (PH) där den 
personliga handledaren särskilt skall 
uppmärksamma om eleven kan vara utsatt för 
trakasserier, diskriminering eller kränkande 
behandling. 

PH Löpande under läsåret 

Upprättande av rapporter I Draft-it till 
huvudmannen 

Rektor  Löpande under läsåret 
via Drafit 

Hälsosamtal Skolsköterska  Utifrån 
basprogrammet. 

Sammanställning av kränkningsrapport samt 
akutrapport 

Rektor  
Trygghet och 
trivselkoordinato
rn  

December 2019 
Juni 2020 

 

4.1 Nulägesbeskrivning av lä 19/20 

Kränkningsrapporter under lä 19/20 som rapporterades till rektor och huvudmannen: 31 
rapporter 
Ur den företagsgemensamma enkäten som skolan genomför under vårterminen 2020 kan man 
utläsa följande i tabellen nedan:  

Fråga Svar 19/20 Mål 20/21 

Jag känner mig trygg i skolan.  68% (+1%) 75% 

 

http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Om-BEO/
mailto:beo@skolinspektionen.se


 

De vuxna på min skola tar ansvar för att alla ska bli 
behandlade med respekt.  56% (+5%) 65% 

På min skola behandlar eleverna varandra med respekt. 38% (+11%) 50% 

Jag är nöjd med elevrådet/elevkåren på min skola. 49% (-1%) 60% 

Det är bra stämning på min skola. 46% (+7%) 60% 

Jag trivs på min skola. 66% (+1%) 75% 

Har du under detta läsår blivit kränkt, diskriminerad eller 
trakasserad i skolan? - nej aldrig 67% (+7%) 75% 

Har du under detta läsår blivit kränkt, diskriminerad eller 
trakasserad i skolan?  - Ja, några gånger 21% (-9%) 11% 

Har du under detta läsår blivit kränkt, diskriminerad eller 
trakasserad i skolan? - Ja, många gånger 12% (+2%) 5% 

 

Siffrorna som presenteras ovan är resultatet av 2020 års elevenkät som genomfördes i 
februari 2020.  

4.2 Antal anmälda ärenden till huvudmannen lä 19/20  

Kartläggning på individnivå görs enligt anmälda och dokumenterade incidenter. 
Elevhälsoteamet med rektor och trygghet och trivselkoordinator i spetsen ser över vad som 
hänt, utreder och följer upp med berörd personal, elever och vårdnadshavare. Under läsåret 
2019/2020 hade vi 31 dokumenterade kränkningsärenden. Dessa har utretts och anmälts till 
huvudmannen.  
Antalet fall från lä 18/19 har ökat från 25 fall till 31 (lä 19/20), denna ökning beror på att 
skolan sedan HT19 har byggt upp väl fungerande rutiner för att åtgärda, utreda och 
dokumentera händelser jämfört med läsåret 2018/2019.  

4.3 Analys av det förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet lä 19/20  

Kunskapsskolan Krokslätt har under lä 19/20 haft ett stort fokus på trygghet och trivsel. Inför 
läsåret gjordes en del justeringar i skolbyggnaden där väggar flyttades för att avskärma ytor 
som tidigare varit för stora med bristande studiero som följd. Vi satte även upp 
ljudabsorbenter på strategiska platser i huset för att dämpa ljudvolymen. Vi startade även ett 
elevcafé (Café Krokan). I augusti genomfördes uppstartsmöten där EHT träffade elever och 
vårdnadshavare som under läsåret 18/19 visade svårigheter att följa skolans ordningsregler. 
Syftet var att diskutera förväntningar samt se hur skolan och hemmet bättre kunde stötta 
eleven både socialt och akademiskt.  
 
I samband med processen att upprätta vår nya Likabehandlingsplan och plan mot 
diskriminering och kränkande behandling uppdaterades skolans ordningsregler och ett 
förväntansdokument förankrades med elever och vårdnadshavare. Skolan har under lä 19/20 

 



 

haft två stycken Trygghet & trivselkoordinatorer (TTK) som haft till uppgift att arbeta i nära 
samarbete med EHT, lärare och rektor i att främja, förebygga samt åtgärda händelser 
kopplade till kränkningar och diskriminering, men även våld. Under läsåret 19/20 fick skolan 
hantera 31 anmälda kränkningsärenden. Av dessa ansågs 20 vara kränkningar. Skolan hade 
under vt19 skapat en tydlig rutin och process som är allmänt känd för alla på skolan kring hur 
vi hanterar alla former av kränkningar, våld och andra händelser i skolan. Dessa rutiner och 
processer har varit till stor nytta under lä 19/20 och då främst av två skäl; processen blir 
tydlig för elev, vårdnadshavare och Personlig handledare, samt att den är känd av alla 
motverkar att elever upplever sig olika behandlade. 
 
Under hela lä 19/20 träffades skolans elevråd 11 gånger samt matrådet 2 gånger. Rektor 
deltog på 10 av 11 elevrådsmöten. Under lä 19/20 har elevrådet skapat en struktur för sina 
möten. Eleverna i huset har i större utsträckning än tidigare börjat uppmärksamma elevrådets 
arbete. I årskurserna genomfördes en gång per månad ett basgruppsråd där frågor från 
elevrådet avhandlades och där nya frågor sedan lyftes tillbaka till elevrådet. Protokoll har 
förts på samtliga elevrådsmöten och dessa har varit kända för alla i skolan. Observationer och 
iakttagelser som eleverna har gjort i verksamheten har sedan förmedlats till elever och deras 
vårdnadshavare via veckobrev och utskick av rektor. För att få en utökad kännedom om 
vårdnadshavarnas upplevelse av det rådande läget på skolan har rektor varje månad ringt 15 
slumpvis valda vårdnadshavare för att höra hur de upplever att deras barn har det i skolan. 
Trots dessa insatser har utfallet på frågan Läraren i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 
inte ökat utan legat stadigt på ca. 57%. Även om vi på skolan måste fortsätta förbättra skolans 
elevråd m.m. misstänker vi att det ligger något annat bakom den siffran. Kan det vara så att 
eleverna upplever frågan som riktad mot lärarens förmåga att agera skicklig lärare? Följande 
kommentar från en elev kanske kan vägleda oss inför lä 20/21:  
 
“En bra lärare är en som respekterar alla och lyssnar på eleverna. En som kan hålla ett tyst 
klassrum och som håller koll på alla så att inget dålig händer. En som kan hjälpa alla och 
ser om någon inte mår bra eller om någon behöver extra hjälp. Lärare ska vara snäll mot 
alla och ska kunna anpassa sig till alla elever och som ska kunna lite allt om alla ämnen.” 
 
I december 2019 genomfördes en lokal trygghet och trivsel-enkät som visade att elevernas 
upplevelse av trygghet och trivsel på skolan hade gått upp markant (genomsnittligt värde 
89%). Denna höga siffra förvånande ingen i huset eftersom samtliga som arbetar i skolan 
känner av att skolmiljön har förbättrats. Vi märkte även att antalet kränkningar minskade 
dramatiskt under lä 19/20 och antalet fall med våldsinslag har i stort sett försvunnit helt. När 
sedan Kunskapsskolans stora elevenkät genomfördes under vt 20 fanns en förväntan att vi 
skulle nå vårt mål på 90% i elever som upplever sig trygga i skolan. Till vår stora förvåning 
och besvikelse landade siffran på 68% (+1% lä 18/19).  
Under året lanserade vi Förhållningssätt i workshop som hade till syfte att pedagoger skulle 
agera likvärdigt i workshop samt att förväntningarna på eleverna skulle stärkas. Dessutom 
under vt 20 lanserade vi vår lektionsdesign där vi riktade vårt fokus på kommunikationspass 

 



 

och föreläsningar. När vi pratar med eleverna upplever de att vi som kollegium har blivit mer 
samstämmiga i hur vi planerar och lägger upp vår undervisning. Trots dessa insatser har 
elevernas upplevda studiero endast förbättrats marginellt. För att öka vår förståelse för 
siffrorna i årets elevenkät skapade rektor en enkät (Rektor undrar) som samtliga elever på 
skolan fyllde i. I den fanns fyra öppna frågor som eleverna fick svara på: Kan du beskriva hur 
en bra lärare är?, Vad behöver du för att få studiero i skolan?, Vad behöver du för att känna 
dig trygg i skolan? samt Vad kan skolan göra för att du skall trivas ännu bättre i skolan?. 
Vår analys när vi har gått igenom svaren är att eleverna i mångt och mycket anser att vi 
vuxna på skolan är skickliga på att agera samstämmigt i vår ambition att erbjuda eleverna en 
god studiero och trivsel. Det som kommer fram om studieron är att eleverna upplever att det 
som brister är elevernas respekt för varandra. Vilket även styrks av resultatet i elevenkäten 
där 38% av eleverna upplever att de behandlar varandra med respekt. Eleverna anser alltså att 
de som grupp måste bli bättre på att skapa en god studiero för varandra. Här lyfter flera elever 
en önskan om att kunna lyssna på musik. Gällande tryggheten är det i enkäten tydligt att vi 
vuxna på ett tydligare sätt behöver arbeta främjande och förebyggande i den dagliga 
verksamheten. Lärare och annan personal behöver vara mer uppsökande och fråga eleverna 
hur de mår. Vidare behöver vi under nästa läsår skapa en skolkultur som präglas av stoltheten 
över att vara en snäll och omtänksam kompis, där sociala och akademiska prestationer 
värderas högt.  

5.0 Definitioner 

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla som verkar i skolan 
ska ha samma rätt till grundskoleutbildning utifrån elevens förutsättningar och förmåga. 

5.1 Diskriminering (regleras i Diskrimineringslagen) 

Diskriminering är när barn eller elever missgynnas i verksamheten och på osakliga grunder 
behandlas sämre av skäl som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna; 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.  

5.2 Kränkande behandling (regleras i Skollagen) 

Kränkande behandling är när barn och elever utsätts för handlingar som kränker deras 
värdighet.  Kränkande behandling kan förekomma vid enstaka tillfällen eller vara 
systematiska och återkommande. Trakasserier är en form av kränkande behandling. 
Trakasserier och kränkande behandling kan vara: fysisk, verbal, psykosocial eller i text och 
bild.  
 
Förbud mot repressalier innebär att ett barn eller en elev som anmält en ansvarig person för 
kränkande behandling, trakasserier eller som medverkat i en utredning som gäller 
överträdelser av lagen inte får bestraffas för detta.  

 



 

5.3 Trakasserier och sexuella trakasserier 

Trakasserier är en form av diskriminering. Det är ett uppträdande som kränker någons 
värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Utrednings- och 
åtgärdsplikten gäller såväl trakasserier från andra barn, elever som från personal. Både 
skolpersonal, barn och elever kan göra sig skyldig till trakasserier. 
Sexuella trakasserier är handlingar av sexuell karaktär som kränker en persons värdighet. Det 
är en egen form av diskriminering och behöver inte ha samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna. 

5.4 Bristande tillgänglighet 
Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Skyddet avser situationer när en person 
med funktionsnedsättning missgynnas därför att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte 
vidtagits. 
 

5.5 Anmälan sker via Drafit 

Draftit är ett system där alla kan anmäla incidenter som sker på skolan. 

Där anger du den utsatta personen samt den utsättande personen. Det finns en ruta där man 
beskriver händelsen. Sedan kommer  TTK ta över utredningen.  

När TTK är klar med utredningen skickas en kopia till rektorn och huvudmannen.  

  

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling upprättad den 5 oktober 2020. Men 
börjar att gälla 12 oktober.  

 

 
___________________________________ 
Rektor Carl Waddington 

Kunskapsskolan Krokslätt 

carl.waddington@kunskapsskolan.se 

0733-018322 

 

mailto:carl.waddington@kunskapsskolan.se


 

Bilaga 1: Trivselregler för Kunskapsskolan Krokslätt HT20/VT21 

Vi värnar om oss själva och varandra samt bemöter alla med respekt 
 
Detta gör vi bland annat genom att: 
❤ Vi kommer i tid 
❤ Göra vårt bästa för att nå våra mål  
❤ Tilltala varandra på ett trevligt sätt  
❤ Acceptera och respektera varandra 
❤ Vara snäll 
❤ Lyssna på varandra 
❤ Vi tar själva ansvar för våra värdesaker 
❤ Sköta vår sömn, kost och träning 
 

Vi är även måna om vår egen och andras arbetsmiljö 
 

Detta gör vi bland annat genom att: 
❤ Bidra till att skapa arbetsro för alla 
❤ Stänga av och lämna in mobiltelefonen när skoldagen börjar 
❤ Städa upp efter oss 
❤ Hålla våra toaletter fräscha, vår skolgård skräpfri och våra lokaler klotterfria 
❤ Vi lämnar våra ytterplagg i skåpet eller på plan 1 
❤ Gå inomhus 
❤ Ta god hand om våra lånade elevskåp och lånade Chromebook 
❤ Ta rast utomhus eller på plan 1 
❤ Avstå från godis, läsk, chips mm under skoltid 
 
För mer information om skolans trivselregler samt hantering av värdesaker och sen 
ankomst vänligen läs skolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande 
behandling lä HT20/VT21  
Trivselreglerna är beslutade av rektor i samråd med skolans elevråd. Dessa 
trivselregler börjar att gälla den 12 oktober 2020 fram till den 30 september 
2021.  
 
Göteborg 201005 

 
Carl Waddington  
Rektor Kunskapsskolan Krokslätt 

 



 

Bilaga 2: Lagrum 

3 kap. 14 § Diskrimineringslagen (2008:567) 
En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen (2010:800), 
utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildning som kan leda fram till en examen enligt 
lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska inom ramen för denna verksamhet bedriva 
ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller 
studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.  
Närmare föreskrifter om utbildningsanordnarens skyldigheter finns i 15 och 16 §§.  
Lag (2014:958). 

6 kap. 6 § Skollagen (SFS 2010:800) 

Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat 
arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns 
i 7 och 8 §§. 

Att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling 

Att förebygga och förhindra trakasserier 3 kap. 15 § 
En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra 
att något barn eller någon elev eller student som deltar i eller söker till verksamheten utsätts 
för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier.  
Lag(2014:958). 

6 kap. 7 § Skollagen (SFS 2010:800) 

Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever 
utsätts för kränkande behandling. 

3 kap. 16 § Diskrimineringslagen (2008:567) 
En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller 
studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra 
trakasserier som avses i 15 §. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som 
utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av 
hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Lag 
(2014:958). 
 

Årlig plan 6 kap. 8 § Skollagen (SFS 2010:800) 

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.  

 



 

Skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och kränkande behandling 

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier 2 kap. 7 § Diskrimineringslagen 
(2008:567) 
Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller 
studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband 
med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren 
skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta 
de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. 

6 kap. 10 § Skollagen (SFS 2010:800) 

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 
ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 
förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en 
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 
anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 
kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas 
för att förhindra kränkande behandling i framtiden 

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling  

Ändamål och tillämpningsområde 
1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. 
Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag. 

Diskriminering 
2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag 
finns i diskrimineringslagen (2008:567). 

Definitioner 
3 § I detta kapitel avses med 
- elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 § den som söker annan utbildning än förskola enligt denna lag, 
- barn: den som deltar i eller söker plats i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap., 
- personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, och 
- kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen 
(2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

Tvingande bestämmelser 
 
4 § Avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är utan verkan. 

Ansvar för personalen 
5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när 
den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. 

Aktiva åtgärder 

Målinriktat arbete 

 



 

6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat 
arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns 
i 7 och 8 §§. 

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 
7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och 
elever utsätts för kränkande behandling. 

Plan mot 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. 

Förbud mot kränkande behandling 
9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett bar eller en elev för kränkande behandling. 
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 
10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 
skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får 
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband 
med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att 
skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta 
de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Första stycket 
första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha 
blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen 
(2008:567). För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en 
skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen 
utser. 
 
 

 


