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PLAN  

Beskriver vad kommunen vill uppnå inom ett område. Ofta har planen sitt ursprung i koncernens övergripande  
mål eller annan beslutad politisk inriktning. En plan tar inte ställning till utförande eller metod. Den berättar vad  
vi ska uppnå. Exempel: Skärgårdsplan. 

RIKTLINJE  

Säkerställer ett korrekt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer kan  
betraktas som en handbok och kan fungera som ett stöd för hur vi ska agera i den dagliga verksamheten.  
Exempel: Riktlinjer för tjänsteresor, Riktlinjer för försörjningsstöd. 

HANDLINGSPLAN  

Tydliggör på ett konkret sätt hur ett uppdrag ska genomföras. En handlingsplan innehåller åtgärder och  
ansvarsförhållanden samt eventuell tidsplan och ekonomiska konsekvenser.  
Exempel: Handlingsplan för ledar- och medarbetarundersökning. 

POLICY 

Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar.  
Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. 

 

 

Beslutad av: Rektor 
 
Ansvarig samt giltighetstid: Rektor ansvarar för planen. Planen gäller 2022-07-01 till 2023-
06-30.  
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1 Inledning 

En skola måste erbjuda varje elev en trygg lärmiljö och en tillgänglig undervisning. På vår skola 

står vi för ett relationellt perspektiv där vi lägger stort fokus på att skapa tillgängliga lärmiljöer för 

alla våra elever.  

 

Vi har stort fokus på att främst arbeta främjande och förebyggande när det gäller elevhälsoarbetet. 

Vi arbetar efter hypotesen: om du mår bra, lär du bra och du mår du bättre. Vi vill att skolans 

vuxna och elever ska ha förutsättningar att skapa tillitsfulla relationer då vi är övertygande om att 

goda relationer är grunden för att våra elever ska lyckas i skolan. Det är därför viktigt för oss att 

lyssna in våra elever. 

 

Vi har inställningen att alla elever gör rätt om de kan och att det är viktigt för oss att det går bra för 

våra elever. 

1.1 Verksamhetsformer 

Planen gäller Norrstrandsskolan 4-6 och de verksamheter som finns här det vill säga grundskola 

och fritidshem. 

1.2 Ansvarig för planen 

Rektor ansvarar för upprättandet av den årliga planen. 

1.3 Planens giltighet 

Planen är giltig fr o m den 1/7 2022 t o m den 30/6 2023. 

1.4 Delaktighet 

Eleverna har i klassråd lyft frågor som handlar om likabehandling och sedan lyft dem vidare till 

elevråd. Elevrådet har gjort trygghetskartor och markerat de områden i skolan och på skolgården 

som de upplever otrygga. Skolsköterskan ställer i sina elevhälsosamtal med elever i årskurs 4 

frågor om trygghet och trivsel. Elevhälsan och respektive arbetslag kartlägger den social lärmiljön i 

gruppen vid tre tillfällen varje termin. Rektor samlar in anmälningar om tillbud, skador och 

kränkningar en gång/termin för analys.  

1.5 Förankring av planen 

Planen utvärderas av representanter från arbetslagen tillsammans med skolkurator i juni och en ny 

plan upprättas av rektor den 1 juli varje år. När det gäller personalen så ges information på läsårets 

första studiedag. Den publiceras även på vår Teams. När det gäller vårdnadshavarna så publiceras 

den både på skolans hemsida och på Haldor i anslutning till skolstart. Planen lyfts även på 

föräldramötet i början av läsåret. Eleverna får information på klass-, fritids- och elevråd. 

2 Utvärdering 

Rektor ansvarar för att detta genomförs och att det dokumenteras i det systematiska kvalitetsarbetet 

och utgör grund för upprättandet av den nya planen. 
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2.1 Utvärdering av fjolårets plan 

Årets plan har utvärderats genom enkäter till elever och vårdnadshavare samt genom 

skolsköterskans hälsosamtal, där man har fått svara på frågor om trygghet, trivsel och klimatet på 

skolan. Planen har följts upp med fokus på signaler om kränkande behandling. Elevhälsoteamet har 

kartlagt inkomna signaler om kränkande behandling och utifrån kartläggningen stärkt upp rutinen. 

Det innebär att rektor och skolkurator genomför möten med vårdnadshavare till elever som 

förekommer i kränkningsärenden mer frekvent än andra elever. 

 

Vi kan konstatera en markant övervikt av signaler i åk 4 och då i 4A och 4B under höstterminen. 

Signalerna rörande dessa två klasser står för ca 70% av skolans totala antal signaler. Vi ser att 24 

signaler har uppstått på raster eller på fritid vilket står får ca 76% av samtliga signaler. Vi ser att 10 

signaler har uppstått på lektionstid. 26 signaler har inslag av våld och/eller hot.8 signaler har inslag 

av nedsättande språkbruk. 

 

Under vårterminen kan vi konstatera en stor övervikt av signaler handlar om elever i åk 6. 

Signalerna rörande våra sexor står för 61% av skolans totala antal signaler. Nästan samtliga 

signaler sker på rast, i trapphus, korridorer eller omklädningsrum. 10 signaler har inslag av 

våld och/eller hot vilket ska jämföras med förra terminens 26. 6 signaler har inslag av 

nedsättande språkbruk. Vi ser att i stort sett samtliga kränkningar handlar om pojkar som 

kränker eller blir kränkta. Totalt är det fem flickor som utsatts för kränkning under VT 

2022. Av våra elever ser vi att 8 elever har utsatt andra för kränkande behandling fler än en 

gång. Totalt har dessa 8 tillsammans varit inblandade i 23 kränkningar. 6 av dessa går i åk 

6. 

2.2 Delaktiga i utvärdering av fjolårets plan 

Elever, vårdnadshavare, pedagoger, elevhälsan, elevrådet och rektor har varit delaktiga i 

utvärderingen.  

2.3 Resultat av utvärderingen samt analys av fjolårets plan 

Under HT 21 fick rektor in 34 signaler om kränkande behandling. Under VT 22 fick rektor 

in 19 signaler om kränkande behandling. Vi ser effekt av de insatser som sattes in utifrån 

kartläggningen och analysen som gjordes efter HT 21. Vi kommer genomföra möte med 

vårdnadshavare till de elever som frekvent förekommer i kränkningsärenden. Samt att 

kurator genomför en social överlämning till mottagande kurator på högstadiet, särskilt 

viktigt att den sociala överlämningen sker kring de elever som ska till en annan 

högstadieskola än Norrstrandsskolan. 

Då vi ser att våra blivande sexor i liten omfattning förekommer i kränkningsärenden 

kommer vi genomföra gruppstärkande arbete i blivande åk 6 som en främjande insats för 

hela stadiet. 

 

 



J
a

n
u

a
ri 2

0
1

4
 

 

 

2.4 Utvärdering av årets plan 

Planen ska utvärderas av representanter från arbetslagen samt skolkurator i juni 2023 och en ny 

plan upprättas av rektor den 1/7 2023. Planen följs upp i samband med våra elevhälsomöten som 

sker sex tillfällen under läsåret. Vi kommer ha ett fortsatt fokus på signaler om kränkande 

behandling och följa upp om vårt arbete ger avsedd effekt. 

2.5 Ansvarig för utvärdering av årets plan 

Rektor ansvarar för utvärdering av årets plan.  

3 Främjande insatser 

Det främjande arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för 

likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka för 

demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till att förankra 

respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en skolmiljö där alla barn och elever 

känner sig trygga och utvecklas. 

 

På vår skola står vi för ett relationellt perspektiv där vi lägger stort fokus på att skapa tillgängliga 

lärmiljöer för alla våra elever.  

 

Vi har stort fokus på att främst arbeta främjande och förebyggande när det gäller elevhälsoarbetet. 

Vi arbetar efter hypotesen: om du mår bra, lär du bra och du mår du bättre. Vi vill att skolans 

vuxna och elever ska ha förutsättningar att skapa tillitsfulla relationer då vi är övertygande om att 

goda relationer är grunden för att våra elever ska lyckas i skolan. Det är därför viktigt för oss att 

lyssna in våra elever. 

 

Vi har inställningen att alla elever gör rätt om de kan och att det är viktigt för oss att det går bra för 

våra elever. 

 

Under läsåret kommer vi synliggöra våra verksamheter på olika sätt bland annat genom att 

personalen ska presentera sig digitalt för alla elever. 

3.1 Våra förväntningar 

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning (bristande tillgänglighet), sexuell läggning och ålder.  

Mål 

Öka delaktigheten hos eleverna när det gäller skolans arbete med värdegrund. 

Insats 

Klasslärare ansvarar för att lyfta fram hur vi ska bemöta varandra i olika situationer under skoltiden 

och personalen på fritids ansvarar för att lyfta detta på fritidshemmet. Vi synliggör detta genom att 

sätta upp våra ordnings- och umgängesregler i TL-boden, vid våra entréer och i våra klassrum. 
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Ansvarig 

Det är klassläraren som ansvarar för att våra ordnings- och umgängesregler konkretiseras under 

skoltiden och personalen på fritids ansvarar för att lyfta detta på fritidshemmet, men all pedagogisk 

personal hjälps åt att diskutera, förklara, exemplifiera och handleda alla elever i samtalet om hur vi 

bemöter varandra i våra verksamheter. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Detta följs upp löpande under läsåret på våra råd. Arbetet med detta utvärderas av representanter 

från arbetslagen samt skolkurator i juni 2023.  

3.2 Klass-, fritids- och elevråd 

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning (bristande tillgänglighet), sexuell läggning och ålder.  

Mål 

Öka delaktigheten hos eleverna när det gäller skolans arbete med värdegrund. 

Insats 

I år ska våra råd utgå från Våra förväntningar.  

Ansvarig 

Ansvarig pedagog i klass och på fritids. 

Uppföljning och utvärdering 

Detta följs upp en gång per termin genom att de olika råden svarar på en enkät via Forms. Råden 

utvärderas av representanter från arbetslagen samt skolkurator i juni 2023.  

3.3 Trivselledare 

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning (bristande tillgänglighet), sexuell läggning och ålder.  

Mål 

Att skapa gemenskap på rasterna genom fysiska aktiviteter. Fokus ligger även på att träna eleverna 

i samspel, social interaktion och ledarskap. 

Insats 

Trivselledaransvarig (TLA) på skolan planerar rastaktiviteter tillsammans med de elever som 

utsetts till trivselledare. Planeringen läggs upp på skolans sajt. Under starten av läsåret kommer 

TLA informera i klasserna om upplägget kring TL 22/23. 

Ansvarig 

Trivselledaransvarig. 

Uppföljning och utvärdering 

Detta följs upp kontinuerligt av TLA och en elevenkät under vårterminen utvärderas av 

representanter från arbetslagen samt skolkurator i juni 2023. 
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3.4 Ordningsregler och umgängesregler 

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning (bristande tillgänglighet), sexuell läggning och ålder.  

Mål 

Skapa tydliga positiva förväntningar för hur vi interagerar med varandra. 

Insats 

Synlig- och tydliggöra de regler som skolan har både för personal, elever och vårdnadshavare. 

Under läsåret kommer vi gå igenom våra regler och anpassa dessa efter verksamheterna på 

mellanstadiet 

Ansvarig 

All personal. 

Uppföljning och utvärdering 

Ordningsreglerna följs upp på elevrådet samt utvärderas av elever och personal i slutet av läsåret 

samt utvärderas av representanter från arbetslagen samt skolkurator i juni 2023. 

3.5 Elevhälsoarbetet 

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning (bristande tillgänglighet), sexuell läggning och ålder.  

Mål 

På Norrstrandskolan åk 4-6 står vi för ett relationellt perspektiv där vi lägger stort fokus på att 

skapa tillgängliga lärmiljöer för alla våra elever. Vi har stort fokus på att främst arbeta främjande 

och förebyggande även när det gäller elevhälsoarbetet. Vi arbetar efter hypotesen: om du mår bra, 

lär du bra och du mår du bättre. Måendet kommer alltid före kunskapsinhämtningen.  

Insats 

All personal ska utgå från de elever som har störst behov när de planerar undervisningen. 

Ansvarig 

Undervisande lärare. 

Uppföljning och utvärdering 

Detta följs upp på de träffar arbetslagen och elevhälsoteamen genomför under elevhälsomötena 

(totalt sex under läsåret) och utvärderas av elevhälsoteamet i juni 2023. 

3.6 Översyn av läromedel 

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning (bristande tillgänglighet), sexuell läggning och ålder.  

Mål 

Att alla läromedel och allt pedagogiskt material kontinuerligt ses över, särskilt vid inköp av nytt 

läromedel.  
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Insats 

Varje pedagog ansvarar för att följa den rutin för översyn av läromedel som skolan har. 

Ansvarig 

Samtliga pedagoger. 

Uppföljning och utvärdering 

Detta utvärderas av representanter från arbetslagen samt skolkurator i juni 2023. 

3.7 Trygghetspromenad 

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning (bristande tillgänglighet), sexuell läggning och ålder.  

Mål 

Att alla lärmiljöer på skolan kartläggs utifrån ett trygghetsperspektiv tillsammans med trivselledare. 

Insats 

Rektor och skolsköterska genomför två trygghetspromenader per läsår tillsammans med 

trivselledare och dokumenterar detta enligt rutin. Promenaderna genomförs i september och mars. 

Ansvarig 

Rektor och skolsköterska. 

Uppföljning och utvärdering 

Detta följs upp i EHT på mötet direkt i anslutning till promenaderna. Detta utvärderas av 

representanter från arbetslagen samt skolkurator i juni 2023. 

 

3.8 Sociogram 

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning (bristande tillgänglighet), sexuell läggning och ålder.  

Mål 

Att säkerställa att vi kartlägger elevernas trivsel och trygghet utifrån ett psyko-socialt perspektiv. 

Insats 

Klasslärare genomför sociogrammen i klasserna inför varje utvecklingssamtal. Skolkurator 

ansvarar för att analysera resultatet 

Ansvarig 

Skolkurator. 

Uppföljning och utvärdering 

Detta följs upp i EHT i utvecklingssamtalen varje termin. Detta utvärderas av representanter från 

arbetslagen samt skolkurator i juni 2023. 
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3.9 Rektors kvartssamtal 

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning (bristande tillgänglighet), sexuell läggning och ålder.  

Mål 

Att säkerställa att vi kartlägger elevernas trivsel och trygghet utifrån ett psyko-socialt perspektiv. 

Insats 

Rektor besöker varje klass vid schemalagda tillfällen minst en gång per termin utifrån trygghet och 

trivsel. 

Ansvarig 

Rektor. 

Uppföljning och utvärdering 

Detta följs upp Elevhälsomötet i anslutning till besöket. Detta utvärderas av representanter från 

arbetslagen samt skolkurator i juni 2023. 

4 Kartläggning och analys 

Syftet med kartläggningen är att identifiera risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande 

behandling i verksamheten. De riskområden som har identifierats ska vidare ligga till grund för 

årets förebyggande åtgärder. 

4.1 Kartläggningsmetoder samt resultat 

Vi använder oss av SPSM:s värderingsverktyg för tillgängliga lärmiljöer, vi sammanställer signaler 

om kränkande behandling och vi har genomfört en egen elevenkät med fokus på trygghet och 

trivsel. Under HT 21 fick rektor in 34 signaler om kränkande behandling. Under VT 22 fick rektor 

in 19 signaler om kränkande behandling. Vi ser effekt av de insatser som sattes in utifrån 

kartläggningen och analysen som gjordes efter HT 21. Vi kommer genomföra möte med 

vårdnadshavare till de elever som frekvent förekommer i kränkningsärenden. Samt att kurator 

genomför en social överlämning till mottagande kurator på högstadiet, särskilt viktigt att den 

sociala överlämningen sker kring de elever som ska till en annan högstadieskola än 

Norrstrandsskolan. 

Då vi ser att våra blivande sexor i liten omfattning förekommer i kränkningsärenden kommer vi 

genomföra gruppstärkande arbete i blivande åk 6 som en främjande insats för hela stadiet. 

Under läsåret har skolkurator genomfört sociogram på gruppnivå vid två separata tillfällen. Fokus 

på sociogrammen är att se hur våra elever trivs och om de upplever sig trygga i våra verksamheter. 

Sociogrammen, tillsammans med pedagogernas kunskap om gruppen och eleverna, gör att 

helhetsbilden blir tydligare. Framför allt ser vi att arbetet blivit mer systematiskt inom elevhälsan. 

 

Vi kan se att de flesta elever är trygga hos oss och att de trivs. Vi ser även en koppling mellan låg 

närvaro och resultaten av våra sociogram. Vi har under läsåret fortsatt genomföra omtankessamtal 

med fokus på att stärka skolanknytningen. Då har vi bland annat utgått från sociogrammen. 
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Under våren startade vi upp vår föräldrasamverkan där vi bjud in en sjättedel av varje klass till en 

diskussion kring värdegrunds- och elevhälsoarbete. Vi kommer fortsätta detta forum samt 

genomföra en föräldraenkät varje läsår. 

 

4.2 Analys 

I den sociala lärmiljön vill vi särskilt lyfta fram vikten av lågaffektivt bemötande, pedagogens 

ledarskap samt vikten av att skapa tillitsfulla relationer. I den pedagogiska lärmiljön är det viktigt 

att skapa delaktighet hos alla våra elever och ständigt arbeta med en tydliggörande pedagogik. Vi 

ska fortsätta skapa en bättre fysisk lärmiljö för våra elever. I det innefattas även ett systematiserat 

arbete med sociogram för att lyfta det psyko-sociala perspektivet i skolans elevhälsoarbete. 

 

Vi behöver fortsätta arbeta med arbetslagets utveckling och den styrka som finns där. Vi behöver 

skapa ännu tydligare kopplingar mellan våra arbetslag och då särskilt kopplingen skola-fritidshem. 

Ett viktigt verktyg i allt förbättringsarbete är analys. Vi bedömer att vi generellt behöver ta stora 

kliv när det gäller detta för att kunna genomföra några förbättringar alls. Rektors hypotes är att den 

att analys först måste vändas inåt innan den kan vändas mot verksamheterna. Det innebär att vi alla 

som arbetar i skolan behöver förstå varför vi gör som vi gör när vi gör det vi gör.  

 

Vi kommer fortsätta stärka det psyko-sociala perspektivet genom att skolkurator får en tydligare 

roll när det gäller skolnärvaro, skolanknytning och klassbildning. Inför varje utvecklingssamtal 

kommer skolkurator ansvara för att sociogram genomförs i varje grupp. Sociogrammen syftar till 

att kartlägga tryggheten och trivseln på organisationsnivå. Under våren har vi gjort ytterligare 

satsningar kring sociogrammen genom att köpa in ett digitalt verktyg som gör det möjligt för oss att 

göra snabbare och vassare analyser av våra sociogram. Inför kommande läsår utökar vi även 

kuratorstjänsten från 50% till 100%. 

5 Förebyggande åtgärder 

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling som finns i vår verksamhet. Vi kommer ha en annan resursfördelning under 

kommande läsår där vi tydligare samordnar våra resurser med syfte att minimera antalet vikarier 

vid nationella prov och andra obligatoriska kartläggningar. 

5.1 Tydligt schema för tillsynen på elevernas raster 

Områden som berörs av åtgärden 

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning (bristande tillgänglighet), sexuell läggning och ålder.  

Motivera åtgärd 

Vi ser att vi måste ha en tydligare vuxennärvaro på de platser där konflikter oftast uppstår och det 

är på skolans bollplan. Vi synliggör rastvärdsschemat för våra elever så de vet vilka vuxna som 

ansvarar för tillsynen på rasten. Våra rastvärdar bär rosa västar. 
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Mål  

Vi vill få ner antalet konfliktsituationer på rasterna och i förlängningen minimera antalet signaler 

om kränkande behandling. 

Åtgärd 

Vi ser att vi måste ha en tydligare vuxennärvaro på de platser där konflikter oftast uppstår. 

Ansvarig 

Enligt det schema som upprättas för tillsynen på rasterna. 

Uppföljning och utvärdering 

Detta utvärderas av representanter från arbetslagen samt skolkurator i juni 2023. 

 

 

5.2 Trivselledare 

Områden som berörs av åtgärden 

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning (bristande tillgänglighet), sexuell läggning och ålder.  

Mål 

Att skapa gemenskap på rasterna genom fysiska aktiviteter. Fokus ligger även på att träna eleverna 

i samspel, social interaktion och ledarskap. 

Motivera åtgärd 

Genom att skapa konstruktiva aktiviteter på våra raster samt att involvera elever som trivselledare, 

anser vi att antalet konflikter kommer minska på rasterna. 

Åtgärd 

Klasslärare nominerar elever till att bli trivselledare. Dessa elever får sedan en utbildning inom 

ramen av TL. 

Ansvarig 

Styrgruppen för Trivselledarna. 

Uppföljning och utvärdering 

Detta utvärderas av representanter från arbetslagen samt skolkurator i juni 2023. 

6 Rutiner för utredning och dokumentation  

All personalen ska fylla i avsedd blankett (se bilaga 7.2) och sedan ansvarar rektor för att anmälan 

och signal om kränkande behandling görs till nämnden. När ärendet bedöms avslutats så ska den 

personal som anmälde signal om kränkande behandling till rektor dokumentera detta i avsett 

dokument (se bilaga 7.3). Rektor återkopplar till nämnden först då berörd personal bedömer att 

kränkningen är utredd. Rektor följer den rutin som finns framtagen för detta. Hela rutinen finns i 

Elevhälsoplanen. Ärendet dokumenteras i PMO i Elevakt. 
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6.1 Policy 

Syftet med arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är att skydda barn 

och elever mot kränkningar av deras värdighet. Diskrimineringslagen och skollagen förbjuder 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Enligt lagstiftaren är det inte tillräckligt att 

endast förbjuda diskriminering och kränkande behandling, utan det behövs även aktiva åtgärder för 

att minska förekomsten av dessa. Huvudmannen åläggs ett ansvar att bedriva ett målinriktat arbete 

för att främja barn och elevers lika rättigheter och möjligheter, samt för att förebygga och förhindra 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

 

Kravet på en upprättad likabehandlingsplan (enligt diskrimineringslagen) togs bort den 1 januari 

2017 och har ersatts med ett allmänt krav på att arbetet med att motverka diskriminering och 

trakasserier ska dokumenteras. Nytt är också att reglerna innehåller anvisningar för hur 

verksamheterna ska genomföra arbetet löpande i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda, följa upp. 

Verksamheten ska också ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier. 

De nya reglerna innebär en utvidgning jämfört med tidigare och att samtliga sju 

diskrimineringsgrunder inkluderas i det förebyggande och främjande arbetet, det vill säga kön, 

könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.   

 

På Norrstrandsskolan 4-6 ska alla elever och vuxna känna sig trygga. Ingen får utsättas för 

kränkande behandling eller diskriminering. All personal ska arbeta aktivt för att förhindra alla 

former av mobbing, rasism, trakasserier, diskriminering och kränkningar mellan barn och mellan 

vuxna och barn. All personal ska ta aktivt avstånd från repressalier i alla former, dvs. ingen ska bli 

utsatt om denne har anmält eller påtalat någon form av diskriminering. Vi följer de skrivningar som 

finns i våra olika styrdokument: 

 

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras (Barnkonventionens andra 

artikel). 

• 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 (Skollagen (2010:800) 6 kap. 6§). 

• Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev… anser sig … 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 (Diskrimineringslagen 2 kap. 7 §). 

• Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska motverkas 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011). 
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6.2 Rutin för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande 

behandling 

Aktivitet  Innehåll 

Tillsyn på rasterna Vi är uppmärksamma på det som sker och informerar varandra. 

Schema för tillsynen upprättas årligen. 

Klass-, fritids- och 

elevråd 

Klassråd sker minst varannan vecka där man kan ta upp om något inte 

är bra. Elevråd har vi en gång/månad. Fritidsrådet genomförs minst en 

gång/månad. Punkten trivsel finns som stående punkt på dagordningen. 

Tillitsfulla relationer Vi lägger stort fokus på att skapa tillitsfulla relationer. Det gör vi bland 

annat genom tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. 

Eleverna ska känna att det är viktigt för oss att det går bra för dem. 

Elevenkät Varje år genomförs en trivselenkät där eleverna anonymt värderar 

olika påståenden kring trivsel och trygghet. Dessa resultat är en del för 

upprättandet av denna plan. 

Trygghetsvandringar Rektor och skolsköterskan genomför trygghetsvandringar på skolan 

vid två separata tillfällen (september och mars) under läsåret 

tillsammans med trivselledare. 

Analys av inkomna 

anmälningar 

Rektor sammanställer årligen inkomna anmälningar om kränkande 

behandling och analyserar dessa. 

Frånvaro/närvaro Hög frånvaro kan vara ett tecken på att en elev är utsatt för trakasserier 

eller kränkande behandling. Elevernas närvaro/ frånvaro är en stående 

punkt på dagordningen vid elevhälsoteamets möten. 

Olycksfall och tillbud Rektor sammanställer årligen de olycksfall och tillbud som skett under 

året och analysera dessa utifrån ett likabehandlingsperspektiv. 

 

6.3 Ansvar för anmälningsplikt 

All personal har anmälningsplikt till rektor. Personalen fyller i avsedd blankett (se bilaga 7.2) och 

sedan ansvarar rektor för att anmälan och signal om kränkande behandling görs till nämnden. 

Rektor återkopplar till nämnden först då berörd personal bedömer att kränkningen är utredd. Rektor 

följer den rutin som finns framtagen för detta. Hela rutinen finns i Elevhälsoplanen. 

6.4 Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 

Elev eller vårdnadshavare kan vända sig till vilken vuxen som helst på skolan. Det är dock 

elevernas mentorer som har ansvaret för eleven, så vi uppmanar våra elever och vårdnadshavare att 

i första hand vända sig till mentor.  

Det är av yttersta vikt att informationen som ges till vårdnadshavare enbart rör deras barn och att 

vår information är samstämmig och tydlig. 
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6.5 Rutin för om elev upplever sig illa behandlad av andra 

elever 

Ansvarig Innehåll 

1. Mentor/all 

personal 

• Mentor ansvarar gör en första kort utredning av 

händelsen/händelserna och att samtal med berörda elever 

genomförs.  

• Handlar det om misstänkt kränkande behandling eller trakasserier 

anmäls signalen om kränkande behandling till rektor (se bilaga 

7.2) 

2. Rektor • När signalen lämnas över till rektor ansvarar mentor för att 

vårdnadshavare till samtliga inblandade eleverna informeras om 

att en signal om kränkande behandling lämnats till rektor enligt 

kommunens rutin. Signalen upprättas utifrån den elev som 

upplever sig illa behandlad av annan. 

• Signalen om kränkande behandling anmäls enligt kommunens 

rutiner till barn- och ungdomsnämnden av rektor. 

• Rektor ansvarar för att ärendet utreds och åtgärder vidtas inom en 

vecka efter det att ärendet inkommit. 
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6.6 Rutin för att åtgärda signal om kränkande behandling 

Aktivitet  Innehåll 

Samtal • Rektor säkerställer för att samtal skyndsamt genomförs med 

inblandade elever. Mentor genomför dessa samtal alternativt utser 

någon annan att göra detta.  

• Efter genomförda samtal dokumenteras dessa skriftligt av mentor 

eller av den som genomförde samtalen. Dokumentationen sparas 

digitalt inom Office 365. 

• Mentor ansvarar för att information ges till de inblandade 

vårdnadshavarna.  

• Mentor avgör hur denna information ges, men den ska ges samma 

dag som samtalet genomförts. 

Uppföljning • Om det har skett en positiv förändring avslutas ärendet och rektor 

återkopplar till nämnden när utredningen är klar om det handlade 

om en kränkning eller inte samt var och när händelsen skedde. 

• Om det inte skett någon förändring kallas vårdnadshavare till 

berörd elev till möte tillsammans med mentor alternativt med den 

person som genomfört samtalen och rektor. Andra former av 

åtgärder kommer då att diskuteras och genomföras. Detta avgörs 

från fall till fall. Detta möte dokumenteras i PMO i Elevakt. 

• I de fall då det inte går att klargöra vad som hänt eller då 

elevernas versioner går isär kommer inte skolan gå djupare utan 

informera berörda vårdnadshavare om detta. 

• Rektor återkopplar till nämnden när utredningen är klar om det 

handlade om en kränkning eller inte samt var och när händelsen 

skedde. 

• Innan återkoppling sker ansvarar mentor för att dokumentera de 

insatser som gjorts i vår interna handlingsplan (se bilaga 7.3). 

 

6.7 Rutin för om barn/elev upplever sig illa behandlad av 

personal 

Om elever upplever sig illa behandlade av någon personal så utreder rektor detta. Rektor samråder 

då alltid med utbildningschefen för grundskola. Rektor dokumenterar detta och dokumentationen 

förvaras i personalens mapp. Om elever upplever sig illa behandlade av rektor så kontaktar rektor 

utbildningschefen för grundskola samt informerar inblandade elevers vårdnadshavare att så är gjort. 

Utbildningschefen för grundskola utreder sedan ärendet.  

6.8 Rutin för uppföljning och utvärdering 

Rektor ansvarar för att uppföljning genomförs genom att dels ha en tät dialog med personalen som 

lämnade in blanketten dels genom att lyfta alla signaler om kränkningar i skolans EHT. Rektor 

kartlägger eventuella mönster i anmälningarna och tar med den analysen in i upprättandet av 

nästföljande plan. 
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6.9 Rutin för dokumentation 

Rektors dokumentation sker i PMO i Elevakt. Vidare så diarieförs all dokumentation rörande 

anmälningar och signaler om kränkande behandling i förvaltningens diarium. 

7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 definitioner och begrepp 

Mobbning: En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar 

eller försöka tillfoga en annan skada eller obehag. 

 

Kränkning: Någon eller några kränker principen om alla människors lika värde, vilket är ett uttryck 

för makt och förtryck. Den som upplever att han eller hon blivit kränkt ska alltid tas på allvar. 

En kränkning kan vara 

• Fysisk – t.ex. slag och knuffar 

• Verbal – t.ex. att bli hotad eller kallad för könsord 

• Psykosocial – t.ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning 

• Text- och bildburen – t.ex. klotter, brev, e-post, chatt, bloggar, sms eller mms  

 

Trakasserier: Avser ett uppträdande som kränker någons värdighet och har samband med de sju 

diskrimineringsgrunderna: 

• etnisk tillhörighet  

• funktionshinder 

• kön 

• könsöverskridande identitet eller uttryck 

• religion eller annan trosuppfattning  

• sexuell läggning 

• ålder 

 

Diskriminering: Ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller 

grupper av individer utifrån diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan även vara att strukturer 

och arbetssätt upplevs som kränkande. 
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7.2 Bilaga 2 Anmälan av signal om kränkande behandling 

Enligt Skollagen 6 kap. 10§ är 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 skyldig att anmäla detta till rektorn. OBS! Det är den elev som är utsatt 

för kränkande behandling som ska uppges i anmälan. 

 

På Norrstrandsskolans 4-6 anmäls signal om kränkande behandling till rektor. Detta innebär att all 

personal, som får kännedom om att en elev anser sig kränkt ska meddela rektor om detta. Den som 

anmäler ska även kontakta elevens klassansvarig eller mentor. Därefter bestäms vem som tar 

kontakt med vårdnadshavare till samtliga inblandade elever. Anmälan görs och lämnas till rektor.  

 

      Signal om kränkande behandling 

DATUM    

ELEV Namn 

 

Personnummer 

 

Skola 

 

Årskurs 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

Mentor/ Klassansvarig/ Övrig personal 

 

ORSAK TILL 

ANMÄLAN (namnge 

inblandade elever samt 

vilken klass de går i, 

tidpunkt samt plats)  

 

 

 

 

 

 

VÅRDNADSHAVARE 

UNDERRÄTTAD 

Datum 

 

Vårdnadshavare underrättad av: 

 

 

      Beslut att starta utredning om kränkande behandling 
REKTOR 

 

Datum 

 

Underskrift 
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7.3 Bilaga 3 Handlingsplan vid kränkande behandling 

1. Mentor ansvarar för att kontakta alla inblandade elevers vårdnadshavare. 

2 a) Mentor sickar signalen om kränkande behandling till rektor. 

   b) Rektor anmäler signalen till BUN och anger diarienumret i berörda elevers elevakt i 

PMO. 

3 a) Mentor genomför en utredning av händelsen genom samtal med inblandade elever. 

   b) Rektor skickar handlingsplanen till mentor. 

4. Rektor skickar handlingsplanen till mentor  

5. Rektor lyfter händelsen i elevhälsoteamet. 

6. Redovisning av våra insatser t. ex: 

• Utredning genomförd av pedagog 

• Kontakt tagen med de inblandades vårdnadshavare 

• Tät dialog med vårdnadshavare till berörd elev 

• Elevsamtal genomförda av pedagog 

7. Rektor följer upp händelsen med ansvarig mentor. 

8 a) Mentor avgör när händelsen är utredd och meddelar rektor. 

   b) Mentor skickar den ifyllda handlingsplanen till rektor där insatta åtgärder redovisas. 

   c) Rektorn återkopplar ärendet till barn-och ungdomsnämnden. 

   d) Rektor noterar att ärendet är avslutat i berörda elevers elevakter. 

9. Mentor informerar vårdnadshavare att återkoppling till nämnden skett samt om rektor 

bedömde händelsen som en kränkning eller inte. 

10. Eventuella frågor kring rutinen kring kränkningar hänvisas till rektor. 

 

 


