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1. Grunduppgifter 
Verksamhetsformer som omfattas av planen: 

Grundskola och fritidshem. 

Nytt inför detta läsår 2021/2022 är att Hjortsjöskolan åk 3 numer tillhör rektorsområde 1. På 
grund av omorganisation kommer detta vara ett tillfälligt övergångsår och åk 3 c och d 
kommer därför vara en integrerad del av Östra skolan och numer heta Östra flygeln. De elever 
som har fritidshemplacering kommer därmed att integreras med andra elever från Östra 
skolan på Paviljongens fritidshem. 

Ansvarig för planen:  

Rektor har det övergripande ansvaret för likabehandlingsplanen. Rektor ansvarar för att se till 
att personal har möjlighet att avsätta tid som behövs till likabehandlingsarbetet och arbetet 
mot diskriminering samt till att utveckla och skapa planer till nästa läsår. Vuxenteam och 
elevhälsoteamet tillsammans med arbetslaget ansvarar även för likabehandlingsplanen.  

Telefonnummer: 
Rektor: Maria Hasselström, 0393- 67 84 14. 
Kurator: Selma Kovacevic 0393- 67 82 86 (börjar 4/10) 

Fritids: 0730-648516 (Flygeln), 0730-818159 (Paviljongen) 

Skola: 0393-678518 

Vår vision:  

Vi är alla lika olika, vi är mångfald, vi är framtid, vi är Östra skolan.  

Verksamheten ska präglas av omsorg av individen, omtanke och generositet. Eleverna ska 
möta respekt för sin person och sitt arbete. Verksamheten ska sträva efter att vara en levande 
social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära (Lgr 11). 

Planen gäller från: 2021-08-24 

Planen gäller till: 2022-08-24 

Elevernas delaktighet:  

Eleverna har individuellt genomfört en trivselenkät kring deras trivsel, trygghet, språkbruk 
och om de känner sig retade eller kränkta. I intervjuer eller enkät har eleverna fått visa på 
vilka platser de känner sig otrygga. Klasserna och fritidshem har diskuterat resultatet och gett 
förslag på vad elever och vuxna ska göra för att resultatet ska bli bättre.  

En förenklad version av likabehandlingsplanen är ”Schysst”!, det är en plan som eleverna 
tillsammans med lärare går igenom varje termin. 

Vårdnadshavarnas delaktighet:  
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Vårdnadshavarna ges möjlighet att reflektera och ge synpunkter kring Likabehandlingsplanen 
i samband med exempelvis föräldramöte och utvecklingssamtal. Likabehandlingsplanen finns 
att läsa på skolans hemsida.  

 

Personalens delaktighet:  

Personal har genom vuxenteam fått information om arbetet kring likabehandlingsplanen och 
resultat av trivselenkät och otrygga platser. Under arbetslagskonferenser ska arbetet med 
åtgärder i likabehandlingsplanen diskuteras och utvärderas. Arbetslagen ska diskutera den 
gamla planen och ge synpunkter på den och förslag till den nya planen. Personalen för 
kontinuerliga diskussioner under läsåret kring värdegrundsfrågor. 

Förankring av planen: 

Information till personal görs av rektor/kurator/Vuxenteam vid terminens start. I början på 
läsåret ska planen presenteras för vårdnadshavarna. Eleverna får via ett material som heter 
"Schysst" information om likabehandlingsplanen. ”Schysst” är en förenklad och förkortad 
version av likabehandlingsplanen. Personalen arbetar aktivt med likabehandlingsarbetet under 
hela läsåret.  
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2. Utvärdering av fjolårets plan 
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 

Under läsåret 2020/2021 var Hjortsjöskolan åk 3 en del av Hjortsjöskolan 2-6 och ingick 
därmed under Hjortsjöskolan 2-6 likabehandlingsplan. Utvärderingen av föregående läsårs 
plan har diskuterats och utvärderats i Vuxenteamgrupp tillhörande Hjortsjöskolan 2-6 och i 
alla arbetslag genom Vuxenteamgruppen. Utifrån vad utvärderingen har visat har det nya årets 
plan arbetats fram. Utvärdering har skett utifrån svaren i elevernas trivselenkäter och otrygga 
platser undersökningar. Vuxenteamet består av representanter från skolan exempelvis 
fritidspersonal, lärare samt kurator och rektor. 

Nytt inför nästa läsår 2021/2022 blir att åk 3 numer tillhör rektorsområde 1. På grund av 
omorganisation kommer detta vara ett övergångsår och åk 3 kommer vara därav vara en 
integrerad del av Östra skolan. De elever som har fritidshemplacering kommer att integreras 
med andra elever på Östra skolan Paviljongens fritidshem. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 

Personal och elever. Eleverna har varit delaktiga i utvärderingen genom trivselenkäter och 
otrygga-platser-undersökningar. Eleverna har även tagit del av resultatet av dessa 
undersökningar, därefter har diskussioner förts i mindre elevgrupper vad resultatet beror på 
och vad som kan förbättras för att nå bättre resultat i undersökningarna. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Åtgärder och utvärdering av förbättringsområden under fjolåret.  

Utvärdering av främjande insatser 
 

1. Värdegrund 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål: Alla elever på Hjortsjöskolan 2-6 mår bra och vill gå till skolan. 
Uppföljning: Sker kontinuerligt på EHT, Vuxenteam, team-träffar, klassråd/fritidsråd och 
elevråd. 
Insats:  

• All personal hälsar på alla.  
• Personal kommunicerar med varandra kring elever som behöver stöd.  
• Rastverksamhet 
• Gemensamma värdegrundsord (trygghet, nyfikenhet, omtanke, ansvar, livsglädje) 
• Arbeta med värdegrunden i det vardagliga arbetet samt på en återkommande 

schemalagd tid för eleverna.  
• Eventuellt lektion om psykisk hälsa. 
• Fritidsverksamheten arbetar aktivt för att elever i olika årskurser ska lära känna 

varandra. 
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• Digital frågelåda samt möjlighet att använda brevinkast för elever i åk 5 och 6 där 
elevhälsan ansvarar för att svara på elevernas frågor om kroppen, hälsa, kompisar etc.  

• SvD juniors ”Bra kompis” manifest eller liknande hängs upp i korridorer och klassrum 
• Drop-in tider för årskurs 6 hos skolkurator. 
• Teamen arbeta aktivt med integritetsfrågor t.ex. lyfta ”stopp min kropp!” 
• Gemensamt tema på skolan för att öka känslan av samhörighet, läsåret 20/21 kommer 

temat vara vänskap. 

Vuxenteamsmöte hålls var fjortonde dag. All personal på skolan kan anmäla ärenden till 
Vuxenteam via en blankett som lämnas till rektor. Blankett för detta finns på intranätet.    
Ansvarig: All personal 
Datum när det ska vara klart: 2021-08-20 

 

Utvärdering: De flesta av ovanstående punkter har genomförts och fungerat väl. Det vore 
önskvärt att alla team hade en återkommande tid i veckan då man arbetar tillsammans med 
eleverna kring värdegrundsfrågor. Den digitala frågelådan har inte börjat användas ännu.   

Det har inte funnits drop-in tider hos kurator, för årskurs 6. Temat vänskap har genomförts i 
mindre omfattning.  

 

2. Trygghet på nätet 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  
Mål: Ge eleverna redskap i att hantera sociala medier. Ge kunskaper i källkritik. Minska 
kränkningar på nätet. 
Uppföljning: Sker kontinuerligt på EHT, Vuxenteam, klassråd/fritidsråd, elevråd och team-
träffar.   
Insats: Lyfta konsekvenserna av vad som sker på nätet genom t.ex. veckans värdegrundsfråga 
i varje årskurs. Eleverna ska lämna in mobiler i en låda i klassrummet och på fritids. 
”Schysst” har reviderats med kunskap om hur man är schysst på nätet och ska implementeras 
2 gånger/läsår. På APT prata om konsekvenser då ordningsregler inte följs och/eller 
disciplinära åtgärder behövs.    
Ansvarig: All personal 
Datum när det ska vara klart: 2021-08-20 

 
Utvärdering: Mobiler samlas in i alla årskurser. Har vi ett gemensamt förhållningssätt bland 
personalen på skolan och vad blir konsekvenserna för en elev som inte följer regeln om att 
lämna in sin mobil? ”Schysst” har presenterats för eleverna vid varje terminsstart. 
Trygghetsenkäten visade att 17% av elever i årskurs 4-6 blivit utsatta för kränkande 
behandling på sociala medier. Rektor har gått igenom konsekvenstrappan på APT. Det har 
inte funnits några tydliga ordningsregler under läsåret 20/21. Varje klass har skapat egna 
förhållningssätt utifrån våra regler. 
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3. Rastverksamhet 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål: Alla elever har något att göra på rasterna och kränkningar ska uppmärksammas och 
förebyggas i tid. 
Uppföljning: Sker kontinuerligt på EHT, Vuxenteam, klassråd, elevråd och team-träffar.   
Insats: Fritidspedagoger planerar och håller i rastaktiviteter. Rastvärdar cirkulerar över hela 
skolgården och deltar gärna i aktiviteter då det passar. Fritidspedagoger har grön väst och 
rastvärdar har gul väst. Fritidspedagoger ansvarar för att vid behov observera eleverna ute på 
rasterna, utlåning av material och hålla i rastaktivitet. Om fritidspedagogerna är på nätverk 
eller utbildning kan fritidsteamet ha förberett aktiviteter exempelvis via en aktivitetslåda. 
Elever skulle kunna göras ansvariga för att bemanna Kul-kul då fritids inte är tillgängliga. 
Elever kan också uppmanas och komma med förslag på rastaktiviteter de med stöttning av 
fritidspedagoger vill hålla i. Det är viktigt att det finns ett schema uppsatt över vilka 
pedagoger som rastvärdar. Schemat bör finnas i anslutning till personalrum och vid Kul-kul.    

Om en situation uppstår där en eller några elever blir utsatta av andra elever har 
fritidspersonalen ansvar för att skingra den stora massan medan skolpersonalen pratar med/ 
särar på utsatta elever. 

Ansvarig: Fritidspedagoger ansvarar för rastaktiviteter och teamen ansvarar för att det finns 
rastvärdar. 
Datum när det ska vara klart: 2021-08-20 

 
Utvärdering: Fritidspedagoger har inte haft möjlighet att erbjuda olika rastaktiviteter 
undervårterminen, på grund av andra uppdrag. Det är önskvärt med fler vuxenledda aktiviteter 
finns och att kulkul har öppet varje rast. Då rastaktiviteter har genomförts har många elever, 
framför allt bland de yngre barnen har deltagit, vilket har bidragit till ökad glädje och trygghet 
samt har motverkat konflikter. Fritidspedagoger har inte avsatt en person för observation utan 
har observerat efter behov. Fritidspersonal använder gröna västar. Varje termin har det lyfts 
vad grön och gul väst innebär. Schema över vilken personal som rastvärdar har inte alltid 
fungerat, i synnerhet inte då personal varit frånvarande i ett team. Trygghetsenkäten visar att 
90% av elever i årskurs 4-6 känner sig trygga på skolgården. I årskurs 2-3 tycker i stort sett 
alla att de känner sig trygga på skolgården.  

 

4. Trygghet i korridorer  

Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder  
Mål: Det är tryggt i korridorerna på skolan och fritidshemmet.  
Uppföljning: Detta sker genom trygghetsenkät och diskussion på klassråd/fritidsråd samt 
elevråd. 
Insats: Pedagogen som har första lektionen ska finnas tillgänglig i klassrummet 10 min innan 
lektionen börjar. Pedagog finns tillgänglig i kapprum vid raster och vid dagens slut. Teamets 
rastvärd cirkulerar inte bara på skolgården utan även i teamets korridorer. 
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Ansvarig: All personal 
Datum när det ska vara klart: 2021-08-20 
 

Utvärdering: Det är svårt för många pedagoger att vara tillgängliga i kapprum vid raster och 
vid dagens slut samt vid frånvaro av personal i teamet. De team som haft möjlighet att vara i 
klassrummet 07.50 ser att det gett god effekt för tryggheten.  I trygghetsenkäten svarar 7% av 
eleverna i årskurs 4-6 att de känner sig otrygga i korridorer/ kapprum.     
 
 

5. Språkbruk 

Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål: Språkbruket på Hjortsjöskolan 2-6 är trevligt. 
Uppföljning:  Detta sker genom trygghetselenkät och diskussion på klassråd/fritidsråd samt 
elevråd. 
Insats: All personal ska uppmärksamma elever som använder ett otrevligt språk. För att skapa 
en samsyn behöver all personal diskutera och komma fram till vad ett otrevligt språkbruk 
innebär och vilka konsekvenser som är relevanta. Diskutera alternativa uttryck tillsammans 
med eleverna. Kontakten mellan hem och skola är viktig när det gäller elevernas språkbruk. 
Språkbruk kan man med fördel prata om på utvecklingssamtalet. Lyfta vad eleverna använder 
för språkbruk och vad för uttryck de kan använda istället under föräldramöten. På APT prata 
om konsekvenser då ordningsregler inte följs och/eller disciplinära åtgärder behövs.    
Ansvarig: All personal 
Datum när det ska vara klart: 2021-08-20 

 
Utvärdering: 32% av eleverna i årskurs 4-6 svarar i trygghetsenkäten att de upplever att man 
sällan eller aldrig har ett schysst språk mot varandra, elev till elev. Språkbruk måste vi arbeta 
mer med på skolan. Team 5 har under vårterminen påbörjat ett utvecklingsarbete. Två 
pedagoger har gått en kurs runt språkbruk. Rektor har informerat vårdnadshavare om rådande 
språkbruk via mejl. 

Utvärdering av förebyggande åtgärder 
 

1. Trygghet på toalett 
 

Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål: Det är tryggt att gå på toaletten. 
Uppföljning: Detta sker genom enkäter och diskussion på klassråd/fritidsråd samt elevråd. 
Insats: Se över så det hänger planscher på alla toaletterna med trivselråd för toalettbesöket.  
Under sommaren 2020 har toaletterna i matsalen fräschats upp. Städning av toaletterna bör 
fortsättningsvis städas minst två gånger om dagen. Fortsätta att påminna eleverna om hur man 
gör på toaletten. 
Ansvarig: All personal  
Datum när det ska vara klart: 2021-08-20 
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Utvärdering: Det har satts upp planscher på alla toaletterna med trivselråd för toalettbesöket. 
Toaletter städas två gånger per dag. 31% av eleverna i årskurs 4-6 svarar att de känner sig 
otrygga. I årskurs 4-6 uppger 37% att de inte går på skolans toaletter. 
 

2. Trygghet i omklädningsrum 
 
Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål: Alla elever är trygga i omklädningsrummet.  
Uppföljning: Detta sker genom enkäter och diskussion på klassråd samt elevråd. 
Åtgärd: Fortsätta arbeta för att det ska vara mobilfritt i omklädningsrummen. En pedagog ska 
röra sig i eller utanför omklädningsrummet innan och efter lektion. Hänsyn tas vid 
schemaläggning för att kunna öka vuxentätheten. Eleverna efterfrågar personal av samma kön 
i omklädningsrummet. En pedagog behöver utöver idrottsläraren vara i omklädningsrummet. 
Ta hänsyn i schemat gällande lämplighet att olika årskurser möts i omklädningsrummet. 
Fortsätta arbeta för att det ska finnas duschmöjlighet som är avskild. 
Ansvarig: All personal 
Datum när det ska vara klart: 2021-08-20 
 
 
Utvärdering: 92% av eleverna i årskurs 2-3 svarar i trygghetsenkäten att de känner sig trygga 
under idrotten. Motsvarande siffra för årskurs 4-6 är 80%. 17% av eleverna i årskurs 4-6 
känner sig otrygga i omklädningsrum och duschutrymme. Det är ofta som det endast är 
idrottsläraren som finns tillgänglig i och utanför omklädningsrummen. Det behöver ses över 
möjligheter för annan personal att finnas med då det är en otrygg plats. 
 

3. Trygghet i matsalen 
 

Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål: Eleverna känner sig trygga i och utanför skolans matsal. 
Uppföljning: Detta sker genom enkäter, diskussion på klassråd/fritidsråd, elevråd och matråd. 
Åtgärd: Pedagogen som har lektion innan lunch ser till att hålla mattiden. Ansvarig personal 
vid matsalen är i möjligaste mån på plats innan eleverna kommer. Mattiderna samordnas med 
högstadiet.  
Ansvarig: All personal 
Datum när det ska vara klart: 2021-08-20 
 
 
Utvärdering: I trygghetsenkäten svarar 91% av eleverna i årskurs 2-3 att de är trygga under 
skollunchen. Motsvarande siffra i årskurs 4-6 är 87%. Det är toaletterna i matsalen som är den 
otrygga platsen.   
 

4. Trygghet vid fotbollsplan 
 

Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål: Eleverna känner sig trygga på fotbollsplanen. 
Uppföljning: Detta sker genom enkäter och diskussion på klassråd/fritidsråd och elevråd. 
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Åtgärd: På det schema som finns över fördelningen av rastvärdsskap anges de platser 
rastvärden ska cirkulera kring. Här ska fotbollsplanen finnas med. På rådstimme förs 
diskussioner om regler då man spelar fotboll, tittar på matchen och vad som händer om 
reglerna inte följs. Schema över vilka klasser som har tillgång till planen och vilken tid ska 
finnas. Om många konflikter uppstår på fotbollsplanen kan det tillfälligt göras scheman över 
vilka elever som spelar tillsammans och under viken tid.  
Ansvarig: All personal 
Datum när det ska vara klart: 2021-08-20 
 
Utvärdering: Det har underläsåret fungerat bra vid fotbollsplanerna. Det finns en känsla för 
att det har blivit lugnare sedan arenan kom. Det finns ett schema över vem som spelar på 
arenan. 
 

5. Studiero 
 

Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål: Eleverna upplever att de har studiero. 
Uppföljning: Detta sker genom enkäter, diskussion på klassråd/fritidsråd och elevråd. 
Åtgärd: Då elever svarat i enkäter att studieron är dålig, exempelvis svarar endast 26% av 
elever i årskurs 1-3 att de alltid har studiero. Det är bara 17% av eleverna i årskurs 5 som 
upplever att de har studiero på lektionerna. På APT kommer det diskuteras kring vilka 
konsekvenserna blir då ordningsregler inte följs och/eller disciplinära åtgärder behövs. 
Teamet behöver inventera när studieron eventuellt inte fungerar för att göra åtgärder på 
grupp- och individnivå.    
Ansvarig: Teamets personal 
Datum när det ska vara klart: 2021-08-20 
 
Utvärdering: I årskurs 2-3 upplever 22% att det aldrig eller sällan är riktigt lugnt i 
klassrummet. Vi behöver ha ett gemensamt förhållningssätt kring elever som stör studieron.
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3. Kartläggning 
Kartläggningsmetoder: 
Trivselenkät: Eleverna har fyllt i en enkät på datorn som gäller både skola och fritidshem, 
genomförd under vårterminen. 
Otrygga platser: Eleverna har fyllt i en enkät om var de känner sig otrygga i skolan och 
fritidshem. Detta har gjorts en gång/termin. 
Elevintervjuer: Eleverna fått möjlighet att uttrycka sig muntligt kring otrygga platser. 
Dagliga diskussioner i klasserna förs kring aktuella frågor t ex hur man visar respekt mot 
andra människor.   
 
Områden som berörs i kartläggningen  
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion 
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. 
 
Hur eleverna har involverats i kartläggningen  
Eleverna har genomfört trivselenkäten, otrygga platser-undersökningen, intervjuer samt fört 
diskussioner kring hur vi kan få en bättre arbetsmiljö på skolan.  
 
Hur personalen har involverats i kartläggningen  
Diskussion på vuxenteam-dagar samt diskussioner i arbetslaget. Resultatet av kartläggningen 
har skett i samband med att vuxenteamet informerat om resultatet. 
 

Resultat och analys av läsåret 20/21: 
 

Enligt trivselenkäten svarar de flesta elever att de tycker att Hjortsjöskolan 2-6 är en bra 
skola. De flesta elever mår alltid eller oftast bra med de vuxna på skolan och fritidshemmet. 
En del elever upplever att det är svårt att få arbetsro i klassrummet.  En del elever upplever att 
det fortfarande är något otryggt att gå på toaletten medan en del elever inte alls besöker 
toaletten under skoltid. Arbetet med synlighet och tillgänglighet i kapprum i möjligaste mån 
har visat sig ge god effekt och ökat tryggheten hos eleverna. Dock har det varit svårt för 
många pedagoger att vara tillgängliga i kapprum vid raster och vid dagens slut samt vid 
frånvaro av personal i teamet. De team som haft möjlighet att vara i klassrummet 07.50 ser att 
detta givit en god effekt för tryggheten. 32% av eleverna i årskurs 4-6 svarar i 
trygghetsenkäten att de upplever att man sällan eller aldrig har ett schysst språk mot varandra, 
elev till elev. Språkbruk är något som skolan behöver fortsätta att arbeta aktivt med. Det har 
underläsåret fungerat bra vid fotbollsplanerna. Det finns en känsla att det har blivit lugnare 
sedan arenan kom då det finns ett schema över vem och vilka som spelar på arenan. I årskurs 
2-3 upplever 22% att det aldrig eller sällan är riktigt lugnt i klassrummet. Vi behöver ha ett 
gemensamt förhållningssätt kring elever som stör studieron och fortsätta arbeta för att uppnå 
en god studiero som främjar studieinsatsen i skolan.
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4. Främjande insatser för kommande läsår 

Här presenteras de insatser som görs på skolan för att främja ett gott klimat bland elever och 
lärare så att alla ska trivas och känna sig trygga i en god gemenskap oavsett vem man är och 
vilka personliga förutsättningar man har. 

Namn: Trygghet 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet, religion 
och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. 

Mål: Alla elever ska känna sig trygga i sin grupp, med de vuxna på skolan och i sin klass. 
Eleverna ska få möjlighet att lära känna elever från de andra klasserna i skolan och 
fritidshemmet. 

Insats: Rastaktiviteter, en kreativ lekmiljö ute och inne. De vuxna möter och känner ansvar 
för alla elever. I alla grupper visa bildspelet ”Schysst” som på ett enkelt sätt förklarar 
likabehandlingsplanen. Blandade grupper i olika aktiviteter både i skola och under fritidstid. 

Motivera åtgärd: Eftersom det kommer många nya elever detta läsår, både i skolan och 
elever som ska gå på integrerat fritids tillsammans på Östra skolans Paviljong så erbjuder vi 
aktiviteter som hjälper till att skapa trygghet och hjälper eleverna att lära känna varandra.
  

Uppföljning: Detta sker genom trivselenkät och diskussion på klassråd samt fritidsråd. 

Ansvarig: All personal 

Datum när det ska vara klart:  Arbetet pågår under hela läsåret. 

Namn: Studiero 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet, religion 
och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. 

Mål: Att alla elever upplever att det finns studiero i klassrummet. 

Insats: Rastaktiviteter, en kreativ lekmiljö ute och inne. De vuxna möter och känner ansvar 
för alla elever. I alla grupper visa bildspelet ”Schysst” som på ett enkelt sätt förklarar 
likabehandlingsplanen. Blandade grupper i olika aktiviteter både i skola och under fritidstid. 

Motivera åtgärd: Då elever svarat i enkäter att studieron är dålig, exempelvis svarar endast 
26% av elever i årskurs 1-3 att de alltid har studiero. På APT kommer det diskuteras kring 
vilka konsekvenserna blir då ordningsregler inte följs och/eller disciplinära åtgärder behövs. 
Vuxenteamet och övrig personal behöver inventera när studieron eventuellt inte fungerar för 
att göra åtgärder på grupp- och individnivå.    

Uppföljning: Detta sker genom trivselenkät och diskussion på klassråd. 

Ansvarig: All personal 

Datum när det ska vara klart:  Arbetet pågår under hela läsåret. 
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5. Förebyggande åtgärder inför kommande läsår 

Namn: Trygghet 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet, religion 
och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. 

Mål: Alla elever ska känna sig trygga i sin grupp, med de vuxna på skolan och i sin klass. 
Eleverna ska få möjlighet att lära känna elever från de andra klasserna i skolan och 
fritidshemmet. 

Insats: Rastaktiviteter, en kreativ lekmiljö ute och inne. De vuxna möter och känner ansvar 
för alla elever. I alla grupper visa bildspelet ”Schysst” som på ett enkelt sätt förklarar 
likabehandlingsplanen. Blandade grupper i olika aktiviteter både i skola och under fritidstid. 

Motivera åtgärd: Eftersom det kommer många nya elever detta läsår, både i skolan och 
elever som ska gå på integrerat fritids tillsammans på Östra skolans Paviljong så erbjuder vi 
aktiviteter som hjälper till att skapa trygghet och hjälper eleverna att lära känna varandra.
  

Uppföljning: Detta sker genom trivselenkät och diskussion på klassråd samt fritidsråd. 

Ansvarig: All personal 

Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela läsåret. 

 

Namn: Trygghet i korridorer  

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder  
 
Mål: Eleverna ska känna sig trygga i korridorerna på skolan och fritidshemmet. 
  
Insats: Pedagogen som har första lektionen ska finnas tillgänglig i klassrummet 10 min innan 
lektionen börjar. Pedagog finns i möjligaste mån tillgänglig i kapprum vid raster och vid 
dagens slut. Teamets rastvärd cirkulerar inte bara på skolgården utan även i teamets 
korridorer. 
 
Motivera åtgärd: Vi ser ett fortsatt behov av att arbeta med pedagogisk tillgänglighet för att 
öka elevernas trygghet i korridorerna och att pedagogerna i möjligaste mån finns tillgängliga i 
sina klassrum 10 minuter innan lektionen börjar. De team som haft möjlighet att vara i 
klassrummet 07.50 ser att detta gett god effekt och en ökad trygghet hos eleverna.   
 
Uppföljning: Detta sker genom trivselenkät och diskussion på klassråd. 
 
Ansvarig: All personal 
 
Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela läsåret. 
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6. Rutiner för akuta situationer  
Policy  

På skolan reagerar all personal direkt och följer rutinerna för diskriminering och kränkande 
behandling. (se handlingsstege, bilaga 1)  

Rutiner  

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling  

• EHT träffas kontinuerligt och diskuterar elevärenden.  

Se bilaga 1 för rutiner och åtgärder vid kränkande behandling.  

Det är rektor som ansvarar för utredning och åtgärd vid trakasserier/kränkande behandling 
mellan vuxen och elev. Se bilaga 1.  

Personal att vända sig till  

Mentor, personal på skolan, EHT-personal (elevhälsoteam) t.ex. kurator, skolsköterska, 
specialpedagog eller speciallärare samt rektor är personal som elever och föräldrar kan vända 
sig till.  

Rutiner för uppföljning och dokumentation  

Uppföljning sker kontinuerligt och vid avslut lämnas mentors utredning till rektor för 
arkivering. Rektor skickar vid varje ny utredning information till förvaltningen.  

Mentors utredning kring kränkande behandling/trakasserier arkiveras i elevakten.  

Ansvarsförhållande  

Huvudansvaret har rektor. Mentor, vuxenteam och EHT är delaktiga beroende på 
ärendegången.  
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Bilaga 1 - Rutiner vid uppkomst av kränkande behandling/trakasserier mellan elever 
OBS! Vid trakasserier/kränkande behandling mellan vuxen och elev ansvarar rektor för utredning samt åtgärder. 
 
 
1. Skolpersonal/mentor 
Incident 
 
Då skolpersonal ser eller hör kränkning ska 
en direkt tillsägelse ske. Den som 
uppmärksammar kränkande behandling 
ansvarar för att utreda vad som skett. Det 
görs i samråd med mentor. 
 
1. Personal anmäler kränkningen 
skyndsamt i Stella. Rektor anmäler 
ärendet till huvudman genom Stella. 
2. Ansvarig utredare för samtal med 
berörda elever. Ansvarig utredare gör 
utredning på blanketten ”Utredning kring 
kränkande behandling/trakasserier” Vid 
allvarliga fall av kränkning samråder 
läraren med rektor och elevhälsan. 
3. Berörda vårdnadshavare informeras. 
4. Åtgärder sätts in. 
5. Uppföljning inom 2 veckor. 
Detta skall göras skyndsamt. 
6. Avslut. Dokumentation läggs in i 
Stella. 
Båda parter kan erbjudas kuratorskontakt. 
 

2. Ansvarig utredare. 
Upprepad/allvarlig incident  
 
1. Personal anmäler kränkningen 
skyndsamt i Stella. Rektor anmäler 
ärendet till huvudman genom Stella. 
2. Ansvarig utredare för samtal med 
berörda elever. Ansvarig utredare gör 
utredning på blanketten ”Utredning kring 
kränkande behandling/trakasserier” 
3. Berörda vårdnadshavare informeras. 
4. Åtgärder sätts in. – Koppla in 
Vuxenteam/Trygghetsgrupp 
5. Uppföljning inom 2 veckor. 
Detta skall göras skyndsamt. 
6. Avslut. Dokumentation läggs in i 
Stella. 
Båda parter kan erbjudas kuratorskontakt.  
 

3. Rektor. 
Fortsatt kränkande behandling. 
 
Rektor ta över ansvaret 
1. Personal anmäler kränkningen 
skyndsamt i Stella. Rektor anmäler 
ärendet till huvudman genom Stella. 
2. Ansvarig utredare för samtal med 
berörda elever. Ansvarig utredare gör 
utredning på blanketten ”Utredning kring 
kränkande behandling/trakasserier” 
3. Berörda vårdnadshavare informeras. 
4. Rektor beslutar om att en handlingsplan 
ska upprättas.  
5. Handlingsplanen följs kontinuerligt upp 
och revideras av ansvarig person och 
diskuteras även i elevhälsoteamet.  
6. När den utsatta elevens situation är trygg 
och kränkningarna upphört alternativt den 
utsättande eleven har förändras sitt 
uppförande och inte längre kränker 
avslutar rektor handlingsplanen.  
 
 
 
 

4. Barn- och  
utbildningsnämnden 
 
1. Tidigare dokumentation överlämnas 
från skolan.  
2. Lämplig åtgärd tillämpas. 
3. Återkoppling till rektor. 
4. Ärendet avslutas och arkivering 

OBS! Utifrån händelsens karaktär kan situationen kräva en omedelbar insats! 
Skadeanmälan skall alltid skrivas i samband med att någon får en fysisk skada. Original lämnas till exp. Vid händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa 
underrättas arbetsmiljöverket. Om handlingen är av brottslig karaktär kan polisanmälan göras av rektor. Arbetet sker i samverkan med vårdnadshavare och andra 
myndigheter såsom socialtjänst. 
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Bilaga 2 – Definitioner och Begrepp 

Diskrimineringslagen (2008:567) Skollagen (2010:800) Kap 6 § 3  

Diskriminering  
Handlar om att en person blir annorlunda behandlad än andra på grund av dennes:  

• Kön  
• Könsöverskridande identitet eller uttryck  
• Etnisk tillhörighet  
• Religion eller annan trosuppfattning  
• Funktionshinder  
• Sexuell läggning  
• Ålder  

Diskriminering kan också ske genom att alla behandlas lika. Denna typ av diskriminering kallas 
indirekt diskriminering. Det som sker är att en elev eller en grupp av elever missgynnas på grund av en 
regel eller bestämmelse. Exempel kan vara att alla ska äta samma mat där hänsyn inte tas till religion 
eller att alla ska vara med på samma aktiviteter under friluftsdagar oavsett funktionsnedsättning.  
All skolpersonal kan göra sig skyldiga till diskriminering.  

Trakasserier  
Blir du trakasserad så är det troligt att du är direkt diskriminerad. Trakasserier kan exempelvis handla 
om att du utsätts för nedsättande kommentarer på grund av du är pojke eller flicka, din sexuella 
läggning, din etniska tillhörighet, din religion eller att du har en funktionsnedsättning.  
All skolpersonal kan göra sig skyldiga till trakasserier.  

Kränkande behandling  
Någon gör något som kränker din värdighet och när det inte grundar sig i diskrimineringsgrunderna.  

Kränkande behandling kan vara:  
• Verbala (t.ex. att bli hotad, svordomar, fula ord, könsord eller förolämpningar)  
• Psykosociala (t.ex. utsätta någon för utfrysning, ryktesspridning, skratt, suckar, miner, blickar, 

går åt ett annat håll när du kommer)  
• Fysiska (t.ex. utsätta någon för slag, knuffar eller att ha sönder annans ägodel)  
• Texter och bilder (teckningar, lappar, sms, foton, och texter på olika webb-communities)  

Att kränka någon är inte en olyckshändelse utan görs med avsikt att göra den andra illa.  

Mobbning  
Då någon eller några utsätter ett barn/en elev eller en grupp av barn/elever för kränkande behandling 
flera gånger så kallas det mobbing. Detta sker också under en viss tid.  

Repressalier  
Om ett barn eller en elev har anmält någon för kränkande behandling eller varit med i en utredning så 
får eleven inte bestraffas som en följd av detta. Bestraffningen får inte ske varken från vuxna på skolan 
eller av andra elever  

Att tänka på är att den som blir trakasserad eller kränkt alltid ska tas på allvar.  

Det är han eller hon som avgör om denna har blivit kränkt! 
Ärendenummer:           
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Utredning av kränkande behandling/trakasserier  
Rektor beslutar vem som ansvarar för utredningen. Avslutad utredning bifogas 
kränkningsanmälan i Stella. Samråd sker med elevhälsan vid behov.  

 

Den utsattes personuppgifter 

Namn: 

       

Personnummer: 

       

Skola/Förskola: 

       

Klass/Grupp: 

       

Ansvarig utredare: 

För- och Efternamn samt titel 

 

Personuppgifter för den/de som enligt den utsatta har agerat kränkande 

Namn: 
Ange endast initialer 
 

Skola/förskola samt klass/grupp: 
      

Ange endast initialer 
 

      

Ange endast initialer 
 

      

 

Personal som fått kännedom om att eleven har känt sig utsatt för kränkande behandling  
Ange namn på den eller de i personalen som fått känndom om kränkningen, ange även personalens 
"funktion" Ex: lärare, vaktmästare, skolmåltidspersonal o.s.v.  
 
Datum då kränkningen/kränkningarna ägde rum       
 
Datum då utredning påbörjas       
 
Anledning till utredning 
Vad har hänt? Beskriv konkreta händelser.  

 
 

 

 Den utsattes beskrivning av händelsen/händelserna som upplevs som kränkande: 

  

 

 

Ärendenummer:           

Fokusera på konkreta händelser och känslor kopplade till dessa. Hur har den utsatta eleven agerat i 
olika situationer? 



  LIKABEHANDLINGSPLAN 

 

18 
 

Skolans hantering av händelsen – den utsattes bild  

Hur upplever den utsatte att representanter för skolan har agerat? Vad är den utsattes vilja? Har den 
utsatte några förslag på åtgärder? 
 

 

Utsättarens/utsättarnas bild av situationen 

Håll individuella samtal om det rör sig om flera elever som är utsättare. Fokusera på konkreta 
händelser och känslor kopplade till dessa. Hur har utsättaren/utsättarna agerat i olika situationer? 
 

 

Skolans hantering av händelsen – utsättarens/utsättarnas bild  

Hur upplever utsättaren/utsättarna att representanter för skolan har agerat? Har 
utsättaren/utsättarna några förslag på åtgärder? 
 

 

Andra personers versioner 

Ange vilka personer det rör sig om samt vad de har för "status" med utgåndspunkt i händelsen t.ex. vittne 
till händelsen o.s.v. Det kan även röra sig om skolpersonal som bidrar här 
 
 
Efter kartläggning anses händelserna handla om 

Trakasserier kopplat till kön   Kränkande behandling 
Trakasserier kopplat till sexuell läggning    
Trakasserier kopplat till funktionshinder  Sexuella trakasserier 
Trakasserier kopplat till etnisk tillhörighet 
Trakasserier kopplat till religion eller annan trosuppfattning 
Trakasserier kopplat till könsöverskridande identitet 
Trakasserier kopplat till ålder 

 

Åtgärder 

 Datum Ansvarig, titel 
Samtal med den utsatta*             
Samtal med utsättaren/utsättarna*             
Kontakt med vårdnadshavare till den utsatta*              
Kontakt med vårdnadshavare till utsättaren/utsättarna*              
Den utsatta eleven erbjuds kuratorskontakt             
Utsättaren/utsättarna erbjuds kuratorskontakt             
Polisanmälan 1)             
Anmälan till socialtjänsten 1)             
*Obligatoriskt 
1) Beslut om detta tas i samråd med rektor  

Anteckningar om vad som framkommit i samtal med den utsatte, utsättarna och deras 
vårdnadshavare samt vad utredningen resulterat i 

Beskriv vad som framkommit i samtalen  
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Eventuellt ytterligare åtgärder 

 Datum Ansvarig, titel 
      
 

            

      
 

            

      
 

            

      
 

            

 

Eventuella disciplinära åtgärder för den/de som agerat kränkande* 

Beslut om detta tas i samråd med rektor  

Beslut om kvarsittning    ☐ 

Personuppgifter på den/de omfattas av åtgärden (endast Initialer)       

Skriftlig varning   ☐ 

Personuppgifter på den/de omfattas av åtgärden (endast Initialer)       

Tillfällig omplacering av en elev  ☐ 

Personuppgifter på den/de omfattas av åtgärden (endast Initialer)       

Tillfällig omplacering av en elev vid annan skola  ☐ 

Personuppgifter på den/de omfattas av åtgärden (endast Initialer)       

Avstängning     ☐ 

Personuppgifter på den/de omfattas av åtgärden (endast Initialer)       

*Dokumenteras i separat blankett för detta ändamål 

 

Tidigare händelser 

Utredarens kännedom om aktuell utsatt elev har blivit utsatt för tidigare kränkningar: 

Ja, av samma person/personer och det är dokumenterat ☐ 

Ja, av andra person/personer och det är dokumenterat ☐ 

Ja, men det är inte dokumenterat ☐ Ej dokumenterade händelser måste i så fall utredas 

Nej ☐ 

Anteckningar avseende eventuella tidigare händelser  

 

Uppföljning med den utsatta eleven  

Beskriv vid behov vad eleven anger avseende tidigare händelser  
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Datum för 
uppföljningen 

Eleven upplever fortfarande oro (följ 
upp efter några dagar igen) 

Eleven anger att kränkningarna har 
upphört och att allt är ok 

          Ange nytt datum för uppföljning  
          Ange nytt datum för uppföljning  
          Ange nytt datum för uppföljning  
          Ange nytt datum för uppföljning  

 

Ärendet/utredning avslutas den       /      20      
 
Vårdnadshavare informerad om avslut       /      20      
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