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1. INLEDNING

VÅR MÅLSÄTTNING
Vår målsättning är att alla på vår skola både inomhus och utomhus skall känna sig trygga. Vi
visar respekt för varandra och våra olikheter samt hjälper varandra att utvecklas till
medkännande och ansvarstagande människor. I vår verksamhet skall kränkande behandling,
trakasserier och diskriminering inte förekomma.

”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom
skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska
främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (Skolverket, 2019).

VÅR VÄRDEGRUND
I waldorfpedagogiken och därmed i Stiftelsen Umeå Waldorfskola finns, för att uppnå
ovanstående målsättning, en värdegrund som genomsyrar hela verksamhetens arbetssätt.
Kunskap om denna värdegrund ingår i varje medarbetares uppdrag.

- För oss är alla människor lika mycket värda. Därför arbetar vi aktivt mot kränkande
behandling, diskriminering och trakasserier.

- Vi månar om barnens trygghet och trivsel. Därför ingriper vi mot och utreder alla fall av
kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

- Vi anser att det är viktigt att respektera och ta hänsyn till varandra. Därför arbetar vi för att
alla ska träna sin empatiska förmåga, d.v.s. förmågan att kunna leva sig in i en annans
situation och förstå hur andra har det.

- Vi vill främja goda kamratrelationer mellan barnen. Därför vill vi att alla ska lära sig att arbeta
i olika grupper. Vi vill att eleverna ska lära sig att hantera konflikter på konstruktivt sätt.

- Vi vill stärka barnens ansvarskänsla genom att arbeta med och informera om barnrätt.

PLANEN OMFATTAR
All verksamhet som sker inom Umeå Waldorfskola omfattas av en plan mot kränkande
behandling, diskriminering och trakasserier. Denna plan gäller för förskoleklass och grundskola
inklusive fritidshem.

PLANEN GÄLLER
Planen gäller för läsåret 2021/2022 och revideras i maj 2022.
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ANSVARIGA FÖR PLANEN
Ansvarig för planen är rektor Linda Zachrisson. Det praktiska arbetet med utformningen av
planen samt utvärdering av densamma sköts av skolkurator i samråd elevhälsan och
arbetslagen.

2. ANSVARSFÖRDELNING

DET ÄR REKTORS ANSVAR ENLIGT LAG ATT
- Följa upprättad plan mot diskriminering och kränkande behandling.

- Förvissa sig om att alla medarbetare, alla elever och vårdnadshavare känner till att
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering inte är tillåtet i verksamheten.

- Säkerställa att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers rättigheter
samt att motverka trakasserier och diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

- Årligen utvärdera, revidera och upprätta plan mot diskriminering och kränkande behandling i
samarbete med barn, elever, föräldraföreningens styrelse och medarbetare.

- Om verksamheten får kännedom om att trakasserier, diskriminering eller kränkande
behandling förekommer se till att utredning genomförs och att åtgärder vidtas.

- Se till att verksamheten har ett gemensamt arbetssätt för upptäckt, åtgärdande samt
dokumentation av trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. (Se Bilaga 1).

SAMTLIGA MEDARBETARE HAR ANSVAR ATT
- Följa och utveckla verksamhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling, samt

att medvetandegöra elever och vårdnadshavare om denna.

- Arbeta främjande och förebyggande för att skapa en bra stämning och atmosfär.

- Arbeta med attityder och värderingar hos barnen, eleverna och sig själva.

- Aktivt ingripa och följa upp när diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling
misstänks, informeras om eller upptäcks.

SAMTLIGA ELEVER HAR ANSVAR ATT
- Följa verksamhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling.

- Påtala diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling om detta förekommer i
verksamheten.
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VÅRDNADSHAVARNA HAR ANSVAR ATT
- Informera lärare eller rektor när de upplever eller får kännedom om diskriminering,

trakasserier eller kränkande behandling.

- Känna till innehållet i plan mot diskriminering och kränkande behandling.

TRYGGHETSTEAMET
Skolans trygghetsteam består av medarbetare från olika verksamheter. Teamet träffas en
gång/månad, oftare vid behov.

Teamets främsta uppgift är att arbeta främjande och förebyggande kring trivsel och trygghet
men kan även arbeta åtgärdande vid behov, exempelvis vid upprepade kränkningar eller
ärenden som av andra orsaker behöver hanteras av någon annan än den på skolan som först
fått kännedom om kränkningen.

Trygghetsteamet består läsåret 21/22 av:

- Janita Karlsson - kurator matilda.olsson@waldorfumea.se
- Sophie Forslund
- Linda Ström - kontaktperson för TT linda.strom@waldorfumea.se
- Sara Lundström
- Ellen Svedjeland

Kontaktuppgifter:

Alla medarbetare kan ta emot anmälningar om kränkande behandling. Formulär för kränkande
behandling fylls i av den som mottar anmälning om kränkande behandling och skickas till
rektor, skolkurator och kontaktperson för TT.

linda.zachrisson@waldorfumea.se matilda.olsson@waldorfumea.se
linda.strom@waldorfumea.se

3. DEFINITIONER

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling förekommer ett antal ord och begrepp
som behöver förklaras för att alla ska förstå dem på samma sätt. Vi har valt att utgå från de
definitioner som används av diskrimineringsombudsmannen, DO, om inte annat anges.
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HANDLINGAR SOM PLANEN SKA MOTARBETA

Diskriminering

Diskriminering i skolan innebär att en elev blir behandlad orättvist av anledningar som är
kopplade till någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning samt ålder.
Vad som ingår i dem beskrivs närmare längre ner i planen. Diskriminering kräver att den som
utför handlingen är i en maktposition gentemot den som utsätts, vilket innebär att det är skolan
och dess medarbetare som kan diskriminera eleverna, och inte tvärtom.

Det finns olika typer av diskriminering.

Direkt diskriminering innebär att en person behandlas illa av anledningar som är direkt
kopplade till diskrimineringsgrunden. Ett exempel kan vara att flickor inte får vara med i
uttagningen till skollaget, med hänvisning till att flickor alltid är sämre på idrott.

Indirekt diskriminering innebär att man, genom att behandla alla likadant, skapar nackdelar
för vissa grupper när man inte tar hänsyn till att de kan ha annorlunda behov. Ett exempel är
om man förbjuder människor att ha huvudbonad inomhus, trots att vissa elever av religiösa skäl
behöver ha det. Ett annat exempel är om man bara bakar en viss typ av bullar till klassfikat, och
struntar i att det finns allergiker som inte kan äta dem.

Även bristande tillgänglighet räknas som diskriminering. Det innebär att vissa grupper hindras
från att vara med i verksamheten på grund av att den inte är anpassad efter deras
funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet kan vara allt från att en rullstolsburen elev inte
kan röra sig fritt i skolan på grund av trappor och trösklar till att elever inte får de hjälpmedel de
behöver för att kunna delta på ett likvärdigt sätt i undervisningen.

Trakasserier

Trakasserier i skolan är när elever kränker andra av anledningar som har samband med någon
av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan vara både synliga och tydliga, som dolda. De
kan ske vid enstaka tillfällen, eller vara återkommande, och de kan utföras av en eller flera
personer. Många olika handlingar kan rymmas här:

- att utsätta någon fysiskt genom exempelvis slag eller knuffar

- att systematiskt ignorera någon annan; till exempel att inte tala med eller lyssna på
honom/henne

- att försvåra skolarbetet för någon; till exempel genom att undanhålla information

- att frysa ut någon ur gemenskapen

- att skriva illa om någon på till exempel lappar, sms eller internet

- att använda ovårdat språk, till exempel svordomar eller öknamn
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- att hota någon

- att inte respektera ett ”nej”, ”stopp” eller ”sluta”. Ett ”nej” behöver inte alltid vara verbalt.

Om lärare eller andra medarbetare med makt över eleverna utför den här typen av handlingar
så kallas det diskriminering.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när någon kränker en person av andra anledningar än
diskrimineringsgrunderna. Det är alltså samma typ av handlingar som utförs, men med andra
motiv. Det kan vara både skolans medarbetare och andra elever som utför dem.

Enligt skollagen, 6:e kapitlet §3, definieras kränkande behandling på följande vis:

“Det är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är
diskriminering enligt diskrimineringslagen. Kränkande behandling är ett beteende som är
oönskat av den som blir utsatt. Det är barnet eller eleven som upplever sig vara utsatt för
kränkande behandling som avgör vad som är oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande
behandling enligt lagen måste kränkningen vara märkbar och tydlig. Den som kränker någon
måste också förstå att uppträdandet upplevs som kränkande. I många situationer är det
uppenbart att ett beteende är kränkande, men om det inte är det så måste barnet eller eleven
klargöra för den som kränker att beteendet är ovälkommet. Barnet eller eleven kan också ta
hjälp av personalen i verksamheten. Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje
enskilt fall.”

DISKRIMINERINGSGRUNDER
Diskrimineringslagen (som i sin tur bygger på FNs konventioner om mänskliga rättigheter och
barns rättigheter, samt på EG-direktiven) slår fast sju olika grunder för diskriminering som
särskilt ska uppmärksammas och åtgärdas i skolan:

Kön

Med kön menas om någon är flicka/kvinna respektive pojke/man. Här ryms även transsexuella
personer som har eller kommer att ändra sin juridiska könsidentitet.

Könsidentitet eller könsuttryck

Med könsidentitet eller könsuttryck menas hur en person med hjälp av kläder, kroppsspråk,
beteende eller annat liknande uttrycker kön. Alla människor har en könsidentitet, och alla kan
utsättas för diskriminering utifrån den. Dock är det särskilt vanligt att människor som skiljer sig
från normen utsätts för detta, när de bryter mot samhällets tankar om identitet, beteende och
kön. Även människor som inte i första hand ser sig som antingen man eller kvinna, exempelvis
intersexuella (har oklar könstillhörighet) eller transgenderpersoner (identifierar sig bortom kön,
eller i alla fall utanför traditionella könsnormer) skyddas av den här diskrimineringsgrunden.
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Sexuell läggning

Med sexuell läggning menas heterosexuella, homosexuella eller bisexuella. Oavsett om en
person har en sexualitet som följer normen, eller en som avviker från den, skyddas hen av den
här diskrimineringsgrunden.

Etnisk tillhörighet

Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung (exempelvis om en person tillhör
en minoritetsgrupp som inte har ett eget land, såsom kurder eller samer). Alla människor har en
etnisk tillhörighet och kan diskrimineras utifrån den, även personer från majoritetsetniciteten. En
person kan ha flera etniciteter och har rätt att själv bestämma vad hen ser sig som. Under den
här diskrimineringsgrunden faller även negativ behandling som har att göra med hud- eller
hårfärg om detta kopplas till personens etnicitet.

Religion eller annan trosuppfattning

Med religion menas alla religiösa inriktningar och åskådningar. Skolan ska vara så kallat
icke-konfessionell, det vill säga inte missgynna eller gynna någon särskild religion. Med annan
trosuppfattning menas även människor som är ateister (icke-troende), eller som har någon
annan livsåskådning som kan jämföras med en religion.

Funktionsnedsättning

Med funktionsnedsättning menas en nedsättning av en persons fysiska, psykiska och/eller
intellektuella förmåga. Funktionsnedsättningar kan vara både synliga, exempelvis om en person
är rullstolsburen, eller osynliga, exempelvis om en person är allergisk eller har dyslexi.

Ålder

Med ålder menas här att människor ska skyddas från diskriminering som har med hur gamla de
är att göra. Dock finns vissa lagstadgade undantag från kravet på likabehandling, till exempel
åldersgränser när det gäller olika aktiviteter eller skolformer.

OLIKA SORTERS ARBETE FÖR LIKABEHANDLING

Främjande arbete

Främjande arbete syftar till att skapa en trygg miljö. Det ska också förstärka respekten för allas
lika värde, och omfatta alla diskrimineringsgrunderna. Arbetet riktas mot alla i verksamheten
och genomförs utan förekommen anledning. Det är dessutom en naturlig del i det vardagliga
arbetet.

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete syftar till att ta bort riskerna för diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling. Det förebyggande arbetet utgår från årliga kartläggningar av vår
verksamhet, och riktar in sig mot de områden som identifierats som riskområden.
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Åtgärdande arbete

Åtgärdande arbete är de insatser som genomförs om det framkommer att barn eller elever i
verksamheten har blivit diskriminerad, trakasserad eller kränkt. För att kunna genomföra
åtgärder som fungerar bygger det åtgärdande arbetet på väl inarbetade rutiner. Händelsen
utreds och leder till snabba åtgärder, ett arbete som dokumenteras och följs upp för att vi ska
kunna avgöra om det ger den effekt vi önskar eller om nya åtgärder krävs.
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4. FRÄMJANDE INSATSER 21/22

1. Mål

Eleverna ska känna sammanhållning och trygghet i de klasser de ingår i samt på skolan som
helhet.

I alla verksamhetsgrenar planeras den dagliga verksamheten på ett så tryggt vis som möjligt för
eleverna. Vid skolstart och stadieövergångar är detta extra viktigt.

Insats

- Pedagogerna fortsätter arbeta på elevnivå med teman som uppmuntrar förståelse,
empati och respekt samt uppmuntrar och initierar könsöverskridande lek och drama.

- Pedagogerna använder berättandet för att aktivt visa på andra alternativ än de
normtypiska, exempelvis genom att erbjuda alternativ till klassiska sagor och sånger.

- Fritidshemmet genomför sociogram i åk f-5 för att upptäcka elever i eventuell risk för
otrygghet eller utanförskap.

- Skolan genomför aktiviteter, projekt och resor för elever i verksamheten:

● I klasserna 4-6 genomförs gruppstärkande aktiviteter såsom exempelvis
fjällvandring eller cykelutflykt med övernattning. Klasserna arbetar också med
riktade värderingsövningar i syfte att skapa sammanhållning.

● I klasserna 7-8 genomförs klassövergripande undervisning i exempelvis musik.

● Klass 9 genomförs en veckolång båtresa samt en geologiresa.

● Klass 8 sätter upp en teaterpjäs.

● Skolan som helhet genomför många årligt återkommande, traditionsenliga
aktiviteter där alla elever tillsammans deltar såsom högtidsfester och julbasar.

● Åldersblandade aktiviteter som friluftsdagar är gemensamma för klass 1-2 och
3-12 samt klassöverskridande läs- och hantverksprojekt är årligt återkommande.

Ansvarig

Respektive klasslärare/ämneslärare samt fritidshemmets pedagoger.

Utvärdering

Utvärderas även i kommunens elevenkät i december. Utvärderas terminsvis av a-lag samt i
samband med revidering av plan, maj 2022.

Dec 2021:
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Övernattningar på skolan eller skolområdet har gjorts klassvis i både mellanstadiet och
högstadiet.

Kortare utflykter har gjorts i samtliga stadier och längre resor har gjorts i klass 6 och 9 (fjällresa
och segling).

Klass 4 och 5 har haft gemensam utflykt med bland annat samarbetsövningar.

Klass 2 och 3 hade en heldag med julpyssel innan jul, med olika stationer.

Klass 6-7 och 8-9 har haft gemensam kör under hösten och klass 6-9 har haft ensemblespel
och en mindre konsert för varandra och lärare.

Vi har genomfört högtider tillsammans, tex Lyktfest, Mikaeli, julbasar och julavslutning.

Samtliga klasser har firat advent på måndagmornar i december, tredje advent firades
gemensamt för 6-9.

På grund av covid-anpassningar har en del klassöverskridande aktiviteter inte gått att
genomföra - exempelvis när klass 7 kommer och stickar med klass 1.

Klass 1-2, 3-5 och 6-9 har haft gemensamma friluftsdagar med covid-anpassningar. Klasserna
blandades inte utan deltog med sin klass men eleverna möttes på skolgården. Utvärdering av
friluftsdagen finns här:
https://docs.google.com/forms/d/1B5Xp5vI63dej2ZTiREBj5rB4mCcD7e4q3wyzm5VLJZw/edit
?ts=61d0cb00#responses

2. Mål

Eleverna ska använda ett respektfullt språk och sätt där de inte kränker eller trakasserar andra
människor.

Insats

- Pedagogerna lyfter ords betydelse och konsekvenser i undervisningen, samt
konkretiserar begreppet ”använder ett respektfullt språk och sätt”, som tas upp i
ordningsreglerna, i undervisning och andra samtal med eleverna.

- Pedagogerna reagerar vid varje tillfälle av kränkande språkbruk.

- Diskussioner med eleverna om språkbruk och om språkets vikt för att bli en bra
samhällsmedborgare.

Ansvarig

Arbetslagen.

Utvärdering

11

https://docs.google.com/forms/d/1B5Xp5vI63dej2ZTiREBj5rB4mCcD7e4q3wyzm5VLJZw/edit?ts=61d0cb00#responses
https://docs.google.com/forms/d/1B5Xp5vI63dej2ZTiREBj5rB4mCcD7e4q3wyzm5VLJZw/edit?ts=61d0cb00#responses


PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING
Umeå Waldorfskola 2021/22

Löpande i arbetslagen samt i samband med revidering av plan, maj 2022.
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3. Mål

Det ska råda samsyn i arbetslagen kring bemötande och förhållningssätt för att på så vis skapa
en tryggare skolsituation för eleverna. Det ska råda god studiero och god stämning för att öka
känslan av trygghet.

Insats

- Tydliga och välförankrade regler för rastsituationer och gemensamma miljöer.

- Gemensamma lektionsupplägg för klasserna, gemensam struktur för dagen.

- Kontinuerliga diskussioner i arbetslag kring samsyn i praktiken.

- Arbeta noga med hur lärare och pedagoger bemöter elever.

Ansvarig

Elevhälsa och arbetslag.

Utvärdering

Löpande i arbetslagen samt i samband med revidering av plan, maj 2022.

4. Mål

Skolan ska ha trivselregler som är förankrade hos alla i verksamheten.

Insats

- Trivselregler tas fram i dialog med eleverna. Reglerna är olika för åk f-5, 6-9 samt
fritidshem. De revideras varje läsår via elevkår, kollegium och föräldraförening. Reglerna
finns uppsatta i varje klassrum samt på allmänna utrymmen såsom matsal och elevcafé,
och de gås årligen igenom på klasstimmen med eleverna.

- Vikariesamordnare ser till att varje ny medarbetare blir informerad om trivselreglerna i
samband med att anställningen inleds.

- Reglerna kan vid behov specificeras ytterligare för olika elevgrupper.

Ansvarig

- För revidering: skolkuratorn i samarbete med elevkår, arbetslag, olika elevgrupper samt
föräldraförening.

- För att eleverna känner till reglerna: Den/ de medarbetare som har ansvar för respektive
elevgrupp/ fritidsgrupp.

Utvärdering
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Utvärderas av arbetslag, elevkår och föräldraföreningen i samband med revidering, maj 2022.

5. Mål

Elever ska känna delaktighet i verksamheten och ges möjlighet att påverka sin situation i den.
Även föräldrar ska få insyn och tydliga kanaler för inflytande.

Insats

- Grundskolan har två elevkårer; en för elever i klass 1-5 och en för elever i klass 6-9.
Elevkåren träffas månadsvis under läsåret. Varje klass har i sin tur klasstimme en gång i
veckan, där de kan tala om frågor som är angelägna för dem och föra vidare frågor till
elevkåren.

- På fritidshemmet kommer man jobba för ökad delaktighet bland barnen, bl.a. genom
särskilda innedagar där barnen får fokusera på frågor som utvärderar och utvecklar
verksamheten. De kommer även arbeta för ökad känsla av ansvar för varandra och sin
fritidsmiljö, b.la. genom olika gemensamma arbetsprojekt, t.ex. vid firande av olika
högtider och i aktiviteter i fritidsskogen.

- Skolan har även föräldraråd som kanaliserar den omfattande föräldrasamverkan som
finns vid Umeå Waldorfskola. Varje klass har två föräldraråd som tillsammans med
föräldraföreningens styrelse möts två gånger per termin. Föräldrarföreningens styrelse
har möjlighet att vi behov bjuda in representanter från skolan för att samråda kring
frågor som är betydande för verksamheten.

Ansvarig

För elevkårens arbete: Elevkårsansvariga medarbetare och elevkårssordförande för respektive
elevråd.

För klasstimmarna: Klasslärare/ämneslärare som ansvarar för klassen samt
elevkårsrepresentanterna i klassen

För fritidshemmet: Fritidshemmets pedagoger

För föräldraråden: Föräldraföreningens styrelse.

Utvärdering

Elevenkäten december 2021 samt vårdnadshavarenkät maj 2022, vid revidering av plan, maj
2022.

6. Mål

Det ska råda ett gott socialt klimat på rasterna och alla elever ska ges möjlighet att delta i
meningsfull social verksamhet under vuxens överinseende. Lekar och upplägg ska främja
könsöverskridande aktiviteter.
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Insats

- Fritidshemmets pedagoger ansvarar för rastlekarna. Varje vecka genomförs ”Veckans
lek”, med lekar och aktiviteter som bygger på samarbete i rastområdet som delas av
klasserna 1-3. Lekarna genomförs med ledning av rastvärdarna och fritidsmedarbetarna
och ingår sedan i en bank av goda lekar som barnen kan välja mellan på rasterna.

- Högstadielärarna arbetar tillsammans med Elevkåren fram rastaktivteter för läsåret,
samt funderar kring utformandet av inomhusmiljön.

Ansvarig

- Fritidsarbetslaget samt fritidspedagoger med ansvar för veckans aktivitet samarbetar
med arbetslag  F-5 för genomförande av veckans aktivitet under 10-rasten.

- Ordföranden för arbetslag 6-9 ansvarar för framtagande av aktiviteter på högstadiet, i
samråd med elevkår och övriga lärare. Arbetslaget ansvarar för genomförandet.

Utvärdering

Terminsvis av arbetslag samt vid revidering av plan.

På grund av hög frånvaro har veckans lek varit svår att genomföra. Men det är något som
efterfrågas och välkomnas av eleverna.

Januari: Elevrådet har önskat pingisturnering vilket vi genomfört vid ett tillfälle. Elevrådet har
också önskat spel vilket har köpts in.

Eleverna har önskat fler sittplatser i korridoren utanför klass 7 och 9, detta har delvis fyllts på
och vaktmästare har fått i uppdrag att bygga fler sittbås.

När vi försöker initiera aktiviteter så har vi haft svårt att få engagemang från eleverna, vi tror att
det vore bra om frågan togs via elevrådet och att elever med stöd av lärare håller i aktiviteterna.

Vi diskuterar att införa skoljoggen på en tiorast i veckan.

5. FÖREBYGGANDE INSATSER 21/22

1. Mål

Medarbetarnas kunskaper om diskrimineringsgrunderna och normkreativt arbete ska utvecklas
under året.

Insats

- Alla arbetslag genomgår Friends digitala kurs Bli normmedveten som grund för
diskussion i a-lag

- Alla arbetslag ges möjlighet till diskussion och reflektion kring sitt förhållningssätt.
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- Normer och värderingar ges fortlöpande utrymme i undervisningen och diskuteras i
samtliga klasser på skolan.

- Lyssnar och pratar med eleverna när frågor dyker upp.

Ansvarig

Elevhälsan och Trygghetsteamet i samråd med arbetslagen.

Utvärdering

Utvärderas i samband med revidering av plan i maj 2022.

2. Mål

Att hos pedagoger, elever och vårdnadshavare skapa förståelse för och kunskap om elevers
olika förutsättningar samt varför och hur vi arbetar med att möta våra elever för att alla skall få
det stöd och den hjälp som de behöver.

Insats

- Genom temadag skapa förståelse för olika behov, beteenden  och funktionsvariationer,
samt vilka extra anpassningar och särskilda stödåtgärder som skolan arbetar med.

- Genom samarbetsbaserad problemlösning, minimöten/CPS eller liknande samtal,
involvera eleverna i det arbetet.

Ansvarig

Elevhälsa, pedagoger från fritids och skola.

Utvärdering

I samband med revidering av plan, maj 2022

3. Mål

Att alla elever ska kunna delta i skolans verksamhet utifrån sina förutsättningar.

Insats

- Elevhälsan genomför också riktade fortbildningsinsatser och löpande handledning för
att förbättra delaktigheten för elever med t.ex. exekutiva svårigheter och
koncentrationssvårigheter.

Ansvarig

Elevhälsa.

Utvärdering
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I samband med elevhälsans utvärdering vt-22 samt vid revidering av plan.

4. Mål

Att öka elevinflytandet och elevernas kunskap om sina rättigheter. Att hitta fungerande och
hållbara i former för elevdelaktighet och inflytande.

Insats

- Utbilda elevkåren skollag och Barnkonventionen. Material om Barnkonventionen från
Barnombudsmannen kan med fördel användas.

Ansvarig

Elevkårsansvarig

Utvärdering

Löpande samt vid avslutning av elevråd vt-21 och vid revidering av plan maj-22.

6. VÅRT ÅTGÄRDANDE ARBETE

Det är viktigt för oss att lyssna på elevens egen upplevelse och att den står i centrum, men
ibland kan utredning startas även på grund av andras oro. Alla åtgärder som genomförs skall
stå i proportion till det som skett och det skall varken förstoras eller förminskas.

För alla vuxna på skolan och fritidshem är det viktigt att alltid vara vaksam på och reagera över
vad som händer och sker i samspelet mellan barn och vuxna samt mellan barn och barn.

KRÄNKNING NÄR VUXEN UTSÄTTER ELEV
Om det kommer till kännedom för någon medarbetare att det förekommit en incident där vuxen
person utsatt barn/elev för diskriminering eller kränkande behandling ska ärendet omedelbart
anmälas till rektor som vidtar följande åtgärder:

- Håller samtal med inblandade

- Kontaktar elevens vårdnadshavare

- Meddelar facklig representant angående medarbetaren

- Håller uppföljningssamtal inom två veckor

- Dokumenterar samtliga steg
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- Tar vid behov kontakt med elevhälsa och/eller polis

Ansvarig – Rektor

KRÄNKNING NÄR BARN/ELEV UTSÄTTER BARN/ELEV
Arbetet sker stegvis och pågår tills problemet kan anses vara löst. Nedanstående
arbetsordning (som presenteras i åtgärdstrappan på nästa sida) följs i normala fall. Det ska
betonas att varje ärende kräver sin gång och om situationen kräver kan åtgärderna ske i en
annan ordning.
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ÅTGÄRDSTRAPPA

UTVÄRDERING                                                UTVÄRDERING
om problem upphört                                       om problemen kvarstår
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7. VÅRT KARTLÄGGANDE ARBETE

Inför det förebyggande arbetet genomförs en kartläggning av verksamheten, för att på så sätt
få kännedom om vilka förbättringsområden som finns. Nedan presenteras de olika
kartläggningsinsatser som ligger till grund för likabehandlingsplanen.

Kartläggningsinsats:

- Enkäter

En gång varje läsår genomförs en enkät bland alla föräldrar i grundskolan samt med alla elever i
verksamheten. Syftet med enkäterna är bland annat att få en bild av stämningsläget i
verksamheten. Enkäterna blir en kartläggning som ligger till grund för de åtgärder som vidtas, i
vissa barngrupper eller klasser alternativt för hela verksamheten. Resultatet av enkäterna
redovisas för elevkår, kollegium, elevhälsa, samverkansgrupp och huvudman. Resultaten ingår
även i resultatredovisningen.

Ansvarig

För genomförande och sammanställning samt återkoppling: Rektor Linda Zachrisson.

När genomförs kartläggningen:

Elevenkäten genomförs dec 2021 och vårdnadshavarenkäten i slutet av maj eller början av juni.
Sammanställning genomförs i anslutning till detta.

Kartläggningsinsats:

- Hälsosamtal

Hälsosamtal med skolsköterska genomförs och skolläkare besöker verksamheten två gånger
per termin. Alla elever i förskoleklass samt årskurs 2, 4, 7 och 10 erbjuds hälsoundersökning.
Under hälsoundersökningen genomförs enklare medicinska kontroller som t.ex. syn, hörsel,
längd och vikt. Man talar även om elevens trivsel i skolmiljö och på fritiden samt eventuell
förekomst av diskriminering eller kränkande behandling. Fokus ligger alltså både på elevens
fysiska och psykiska hälsa.

Ansvarig

Skolsköterska och skolläkare.

När genomförs kartläggningen:

F-klass och klass 2 har i regel hälsosamtal på hösten, klass 4 och 7 under vårterminen. I dessa
samtal lyfts alltid elevernas trygghet och trivsel i klass och skola. Detta återkopplas även till
Elevhälsa och klasslärare.

Kartläggningsinsats:
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- Trygghetsvandring

Två gånger per läsår får samtliga klasser i uppdrag att fundera över trygga och otrygga platser
på skolan. Detta diskuteras sedan på Elevkåren i samband med en trygghetsvandring där vi
gemensamt går runt på skolan och skolgården för att identifiera platser där otrygghet kan
uppstå.

Ansvarig

Skolkurator och Trygghetsteam i samarbete med elevkårsansvariga och elevkår.

När genomförs kartläggningen:

Oktober och februari.
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Skicka den ifyllda blanketten till rektor Linda Zachrisson, kurator Matilda Olsson samt
Trygghetsteamet Linda Ström via e-post.

Blanketter - Kränkande behandling/trakasserier

Del 1: Anmälan

Skicka den ifyllda blanketten till Linda Zachrisson och Linda Ström via e-post.

Datum och tid

Utsatt barn/elev

Förskola/skola Avdelning/Klass

Namn på dig som anmäler ärendet

Namn på den/de som upplevs ha agerat

kränkande

Förskola/skola

Avdelning/Klass Ange om personen som upplevs ha agerat
kränkande är barn/elev, personal eller annan

Beskrivning av händelsen som upplevs som kränkande, inklusive var och när händelsen inträffade
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Bakgrund (om du känner till något som hänt tidigare som kan vara av intresse vid utredningen,

ange det här)

Övrigt
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Del 2: Utredning

Namn på personal som ansvarat för utredningen

Beskrivning av händelsen (beskriv vad som framkommit vid utredningen och redogör för de
berördas berättelse av händelsen).

Bedömning av händelsen

☐ Kränkande behandling

☐ Trakasserier

☐ Kränkning/trakasserier bedöms ej ha förekommit

Del 3: Åtgärder

Åtgärder ska vidtas då det finns behov utifrån bedömningen

Åtgärder och mål för åtgärderna, tidplan samt vem som ansvarar för dem

Del 4: Uppföljning/Utvärdering av åtgärder

Datum för uppföljningen/utvärderingen Ansvarig för uppföljningen/utvärderingen
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Beskriv om åtgärderna utförts och om målen uppnåtts

Eventuella nya åtgärder
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