
 

 

KARLSTADS KOMMUN 

LIKABEHANDLINGSPLAN 

ILANDASKOLAN LÄSÅRET 2020/2021 



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 i: Juni 2020 
 
Ansvarig samt giltighetstid: Rektorer Maria Skoogh och Michael Lidström 
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1 Inledning 

1.1 Verksamhetsformer 

Planen omfattar grundskola årskurs 7-9 samt grundsärskola på Ilandaskolan, Karlstads kommun. 

1.2 Ansvarig för planen 

Rektorer. 

1.3 Planens giltighet 

Läsåret 2020/2021 

1.4 Delaktighet 

Elever: 

Elever får svara på årliga enkätundersökningar om trygghet, trivsel och mående. Utifrån 

detta deltar eleverna i det förebyggande och främjande arbetet, samt åtgärder som vidtas 

utifrån resultatet. Elevrådet är referensgrupp till upprättandet av detta dokument. 

Vårdnadshavare:  

Vårdnadshavare får information löpande genom rektorsbrev samt sajter. Vårdnadshavare 

uppmuntras att komma med synpunkter och förslag till förbättrande åtgärder. Vid 

misstanke om kränkande behandling, kontaktas vårdnadshavare till de elever som är 

inblandade. Vårdnadshavare är också delaktiga genom utvecklingssamtal, övrig kontakt 

med mentorer och elevhälsa, samt genom Skolinspektionens föräldraenkät. 

Personal: 

Personal ska vara väl förtrogen med planen och har ansvar att följa denna samt att hålla sig 

uppdaterad. Åsikter angående planen lämnas till rektor. Personalen deltar i utformandet 

genom utvärdering i slutet av läsåret. Personal kommer med förslag på 

förebyggande/åtgärdande arbete. Elevhälsan och trygghetsteamet har ett övergripande 

ansvar för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Alla lärare har särskilt 

ansvar för att utvärdera och implementera de beslutade främjande och förebyggande 

insatserna. 

1.5 Förankring av planen 

Planen finns tillgänglig på hemsidan www.karlstad.se/ilandaskolan. Personal informeras av 

rektor och arbetslagsledare. Elever får information i klass. 

2 Utvärdering 

2.1 Utvärdering av fjolårets plan 

Utvärdering görs årligen i juni månad. 

http://www.karlstad.se/ilandaskolan
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2.2 Delaktiga i utvärdering av fjolårets plan 

Utvärdering har gjorts i samverkan mellan samtliga arbetslag och elevhälsoteam 

tillsammans med rektorer. 

2.3 Resultat av utvärderingen samt analys av fjolårets plan 

 

Utvärdering främjande insatser: 
 

-Arbetet mot kränkande behandling ska genomsyra all pedagogisk verksamhet. 

Personal har på ett bra sätt främjat ett klimat som präglar likabehandling. Pedagoger har 

arbetat systematiskt och strukturerat med främjande och förebyggande insatser. I årskurs 7 

och 8 har elever genomfört SKVÄR-lektioner där fokus är på förebyggande och 

hälsofrämjande arbete. Särskolan arbetar med detta under ordinarie undervisningstid.  

Arbetet har utgått från diskrimineringsgrunderna, barnkonventionen och de mänskliga 

rättigheterna.  
 

-Elever ska känna sig trygga och välkomna på skolan. 

All personal på skolan har haft uppdraget att främja ett klimat som är fritt från kränkningar. 

Elevenkäter visar på en hög trygghet, men vi har haft ett antal ärenden i trygghetsteamet 

gällande misstanke om kränkande behandling. En del av dessa är kopplade till nätet/sociala 

medier. Alla dessa är dock hanterade och avslutade nu i juni månad. 

 

-Alla elever och all personal ska bemötas med respekt och på lika villkor oavsett kön. 

Personalen på skolan har främjat ett klimat som präglar likabehandling oavsett kön, 

könsidentitet eller könsuttryck. 

 

-Alla elever och all personal ska bemötas med respekt och på lika villkor oavsett sexuell 

läggning. 

Personal på skolan har i största mån främjat ett klimat som präglar 

likabehandling oavsett sexuell läggning samt att medvetandegöra språkbruk i 

och utanför klassrummet. Elevhälsan är HBTQ certifierad, det finns dock 

behov av att arbeta mer med dessa frågor. 
 

-Alla elever och all personal ska bemötas med respekt och på lika villkor oavsett 

funktionsnedsättning. 

 Vi har gemensam cafeteria med synligt utbud, samt gemensam matsal för 

samtliga elever och personal. Bildstöd har använts i viss utsträckning, men det 

finns ett behov att vidareutveckla detta.  Dokument som elevenkäter, trivselregler 

samt gällande skolans arbete mot kränkande behandling finns i anpassade 

versioner med bildstöd. Elever i årskurs sju har besökt grundsärskolan för att få 
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ökad kunskap om olika funktionsnedsättningar. Detta besök följs upp av pedagog 

tillbaka i klassrummet. Vi ser ett behov av att öka utbildningsnivån inom tecken 

som stöd.  

 

-Alla elever och all personal ska bemötas med respekt och på lika villkor oavsett religion 

eller annan trosuppfattning. 

All personal på skolan har främjat ett klimat som präglar likabehandling oavsett religion 

eller annan trosuppfattning. I religionsundervisning belyses olika religioner i ett historiskt 

perspektiv. I samhällskunskap, kopplas nutid ihop med dåtid. Skolan har policy där 

ledighet beviljas för att fira olika religiösa högtider.  

 

-Alla elever ska bemötas med respekt och på lika villkor oavsett etnisk tillhörighet. 

All personal på skolan har främjat ett klimat som präglar likabehandling oavsett etnisk 

tillhörighet. Personal har uppmuntrat till modersmålsundervisning, erbjudit nyanlända 

elever verktyg för att underlätta kommuniceringen såsom Ipads eller tolk. Nyanlända 

elever har haft tillgång till studiehandledning. 

 
 

Utvärdering av förebyggande insatser: 

 

-God psykisk hälsa 

För att uppnå målet genomförde vi en temadag/mässa med eleverna med 

föreläsningar och workshops gällande sociala medier och psykisk hälsa. 

Utvärderingen efter dagen visar att vi har gett våra elever ökad kunskap vad 

gäller psykisk hälsa samt sociala medier. På skvär-lektioner har arbetslagen 

arbetat med sociala medier och dess konsekvenser. Årskurs 8 har tittat på serien 

Hashtag, en serie om nätmobbning med efterföljande diskussioner. Skolan har 

haft en mobilfri lärmiljö i hemvisterna under året för att öka trygghet och 

arbetsro. Skolans uppfattning är att den mobilfria miljön har bidragit till detta. 

 

-Förebyggande ANDT-arbete 

Under året hade vi även planerat ett förebyggande och åtgärdande arbete gällande 

droganvändning och missbruk.  På grund av den rådande pandemin, har detta arbete inte 

genomförts som planerat. 

 

-Öka tillgänglighet för elever på grundsärskolan 

Arbetet med bildstöd har minskat i gemensamma utrymmen, men använts efter 

behov i klassrum och i grundsärskolans lokaler. Vi har haft god tillgänglighet 
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gällande planering av gemensamma aktiviteter så att elever har kunnat delta 

efter funktionsnivå.  

2.4 Ansvarig för utvärdering av årets plan 

Ilandaskolans rektorer. Årets plan utvärderas löpande, med en slutlig utvärdering i juni 

2020. 

3 Främjande insatser 

3.1 Likabehandling 

Områden som berörs av insatsen 

Samtliga diskrimineringsgrunder kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning (bristande tillgänglighet), sexuell 

läggning eller ålder. 

Mål 

Målet är att alla elever har kunskap om diskrimineringsgrunderna samt kränkande 

behandling och vet vad man gör om man upplever sig utsatt. Likabehandling ska 

genomsyra all pedagogisk verksamhet på skolan. 

Insats 

Elevrådsrepresentanter informerar om diskrimineringsgrunderna för samtliga klasser, samt 

vad man gör om man upplever sig utsatt. All personal på skolan främjar ett klimat som 

präglar likabehandling. Arbetet utgår från barnkonventionen, diskrimineringsgrunderna 

och de mänskliga rättigheterna. Särskilt fokus kommer att ligga på HBTQ -frågor och ett 

normkritiskt förhållningssätt inom ramen för den ordinarie sexualundervisningen. Alla 

pedagoger genomför SPSM:s NPF-utbildning.  

Ansvarig 

All personal tillsammans med elevhälsan, trygghetsteamet och rektorer. 

Uppföljning och utvärdering 

Ska ske kontinuerligt under läsåret med slututvärdering i juni 2021. 

3.2 Ett socialt klimat fritt från kränkningar 

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling och samtliga diskrimineringsgrunder. 

Mål 

Likabehandling ska genomsyra all pedagogisk verksamhet på skolan. 

Insats 

All personal på skolan främjar ett klimat som präglar ett klimat fritt från kränkningar.  

Andra insatser I syfte att nå målet är pedagogiska luncher, rastvakter, trygghetsteam, 

elevråd, klassråd, temadagar/temaveckor. Vi har bestämda platser i klassrummet, ordnings- 
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och trivselregler, mentorskap, samt allmänt och systematiskt värdegrundsarbete, är andra 

fortsatta insatser. Representanter från verksamheten Ungdomar för trygghet finns på 

skolan, och kallas in vid behov. Elevhälsan informerar i alla årskurs 7 om vad eleverna kan 

få hjälp med hos elevhälsan, samt ger information om trygghetsteamet och arbete mot 

kränkningar. 

Ansvarig 

All personal tillsammans med elevhälsan, trygghetsteamet och rektorer. 

Uppföljning och utvärdering 

Ska ske kontinuerligt under läsåret med slututvärdering i juni 2021. 

4 Kartläggning och analys 

4.1   Kartläggningsmetoder  

Kartläggning sker genom årlig trivselenkät som genomförs digitalt av samtliga elever. 

Enkäten är anonym och innehåller frågor gällande trygghet, trivsel samt fysiskt och 

psykiskt mående. Grundsärskolan kommer också genomföra en enkät per termin gällande 

trygghet och studiero. Enkäten på grundsärskolan är anpassad för att kunna genomföras 

med alla elever. Materialet består av frågor med bildstöd, samt kompletteras med 

observationer av de elever som kan ha svårigheter med att förstå frågorna. Observationerna 

genomförs av minst tre personal per elev. 

Kartläggning gällande diskrimineringsgrunder sker genom olika sammanhang där elever 

lyfter fram eventuella områden som skolan behöver arbeta mer med. Kartläggning 

innefattar också iakttagelser och upplevelser i arbetslag, trygghetsteam, elevråd, 

klassombudsträffar samt elevhälsa, samt synpunkter från elever och vårdnadshavare i 

samband med utvecklingssamtal 

 

4.2 Områden som berörs av kartläggningen 

Samtliga diskrimineringsgrunder samt övrig kränkande behandling. 

4.3 Resultat och analys 

Resultatet av enkätundersökningen i grundskolan våren 2020, visar att elever på 

Ilandaskolan på det hela trivs, är trygga och mår fysiskt och psykiskt bra. 397 elever 

svarade på enkäten. Av dessa svarar 375 elever att de mår fysiskt helt bra, och 360 elever 

att de mår psykiskt bra. När det gäller trivsel och trygghet, svarar 337 elever att de trivs bra 

och 51 varken bra eller dåligt. Enbart 9 elever uppger att de trivs dåligt. När det kommer 

till trygghet, svarade 281 elever att de alltid känner sig trygga på Ilandaskolan, 99 stycken 

svarade oftast .13 elever svarade att de är trygga ibland och 10 elever svarade att de sällan 

känner sig trygga. 3 av de 10 elever som svarade sällan, visade sig tydligt i kommentarerna 

vara oseriösa svar. Mentorers uppfattning är att eleverna mår bra, är trygga och trivs i 

skolan. Vårdnadshavare är på det stora hela nöjda med skolans arbete. 
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Resultatet av enkäten i grundsärskolan visar i samma linje som grundskolans resultat – 

eleverna trivs, har arbetsro, kompisar och mår bra i skolan. Det framkommer dock att 

eleverna på grundsärskolan upplever omklädningsrum som otrygga vid idrotten. Detta 

verkar bero på elevflöden från grundskolan som skapa oro hos eleverna på grundsärskolan. 

Det finns således ett behov av att öka tryggheten i samband med idrott för grundsärskolans 

elever.  Alla enkätens frågor i övrigt visar på en positiv utkomst.  

Dokumentation av trygghetsärenden visar att ett gott arbete sker gällande misstanke om 

kränkningar. I en stor del av de ärenden som inkommit, är nätet/sociala media inblandat.  

Ärenden klaras i regel upp snabbt, och inga ärenden ligger kvar ouppklarade från läsåret. 

Vi kan se ett behov av att belysa sociala media/nätmobbning ytterligare, för att belysa de 

risker som användning av sociala media innebär. 

 

Ilandaskolan får således ett mycket gott resultat gällande trygghet, trivsel och mående hos 

eleverna. Detta går i linje med föregående års enkätundersökningar. Då psykisk hälsa är en 

färskvara, behöver vi fortsätta arbeta för att bibehålla vårt goda resultat. 

5 Förebyggande åtgärder 

5.1 God psykisk hälsa 

Områden som berörs av åtgärden 

God psykisk hälsa för alla elever. 

Motivera åtgärd 

Utifrån ökad psykisk ohälsa i samhället samt resultat på elevenkäter. 

Mål  

Målet är att bibehålla god psykisk hälsa bland eleverna på Ilandaskolan samt förbättra 

psykisk hälsa hos de elever som inte mår bra psykiskt. 

Åtgärd 

All verksamhet ska präglas av trygghet, trivsel och gott bemötande. Vi kommer att 

genomföra vår årliga temadag med efterföljande arbete i klassrum.  

Ansvarig 

Rektorer tillsammans med all personal. 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering sker löpande under läsåret med slututvärdering i juni 2021 

5.2 Sociala media 

Områden som berörs av åtgärden 

Användning av nätet och sociala media 

Motivera åtgärd 
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Utifrån att sociala media, även om det finns fördelar, även kan påverka eleverna negativt. 

En andel av kränkningsärenden uppstår efter kommentarer eller bilder som skickats genom 

sociala media. 

Mål  

Att Ilandaskolans elever har en god förståelse för de risker som nätet och sociala media 

utgör. 

Åtgärd 

Att på SKVÄR-tid arbeta aktivt med denna fråga.  

Ämnet sociala media kommer att vara ett tema på UNG 2021 

Ansvarig 

Rektorer. 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering sker löpande under läsåret med slututvärdering i juni 2020. 

5.3 Ökad tillgänglighet 

Områden som berörs av åtgärden 

Diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning 

Motivera åtgärd 

Arbetet med bildstöd har varit bristfälligt i skolans gemensamma utrymmen.  

Det finns ett behov av att öka kunskap inom tecken som stöd för nyanställda. 

Mål  

Ökad tillgänglighet  

Åtgärd 

Inköp av bildstöd. 

Utbildning inom tecken som stöd. 

Ansvarig 

Rektorer. 

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering sker löpande under läsåret med slututvärdering i juni 2020 

6 Rutiner för utredning och dokumentation  

6.1 Policy 

På Ilandaskolan har vi nolltolerans gällande kränkande behandling. Ett antal rutiner har 

tagits fram för att uppnå denna nolltolerans: 
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6.2 Rutin för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande 

behandling 

 Elever som själva känner sig utsatta eller som misstänker att en annan elev är utsatt ska 

direkt vända sig till någon vuxen i skolan. Det är de vuxna på skolan som har ansvar för att 

kränkningar, trakasserier, mobbning och diskriminering omedelbart upphör. Gällande 

elever som inte har möjlighet att berätta om kränkningar utifrån funktionsnedsättning, eller 

elever som inte vill/vågar berätta för vuxen för skolan, finns möjlighet för vårdnadshavare 

att berätta om barnets utsatthet.  

När det gäller elever på grundsärskolan, sker täta samtal mellan personal och 

vårdnadshavare för att öka möjligheter att upptäcka kränkande behandling hos dessa 

elever. Elever ska få tydlig information vad man ska göra om man blir utsatt eller vet 

någon annan elev som blir utsatt, både om man vill vara anonym eller inte. Postlåda i 

elevhälsan finns, där elever kan lämna meddelande. 

Särskild fråga om trakasserier och kränkande behandling vid hälsobesök och vid 

utvecklingssamtal samt särskild fråga i trivselenkäten. Personal har som uppdrag att tidigt 

uppmärksamma elever som ser ensamma ut i korridoren. Personal på skolan har schemalagt 

uppdrag att röra sig i elevgemensamma utrymmen för att bidra till ökad vuxennärvaro. 

Elevstödjare är vuxna på skolan med syftxe att vara ett extra stöd för samtliga elever under 

raster. 

6.3 Ansvar för anmälningsplikt 

Personal som misstänker kränkande behandling fyller i blanketten Dokumentation av 

incident. Vidare se punkt 6.5 

 

6.4 Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 

Elev och personal kan höra av sig till mentor, personal i elevhälsan, trygghetsteamet eller 

annan vuxen i skolan. Trygghetsteamet leds av skolkurator Linda Larsson, telefon 054-540 

3511 eller linda.larsson4@karlstad.se och rektor Maria Skoogh som nås på 054-540 3174 

eller maria.skoogh@karlstad.se. 

 

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

andra barn/elever 

1. Mentor eller berörd vuxen på skolan informerar rektor som beslutar om att starta en 

utredning. Vid behov så kopplas berörd personal från trygghetsteamet in. Mentor och 

representant från trygghetsteamet har samtal med alla inblandande parter. Samtalen 

dokumenteras och bifogas till blanketten. 

mailto:linda.larsson4@karlstad.se
mailto:maria.skoogh@karlstad.se
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2. Rektor avgör om ärendet ska anmälas vidare till Barn- och ungdomsnämnden (BUN). 

Om så är fallet, gör rektor detta. 
 
3. Utifrån vad utredningen visar, vidtas åtgärder för att kränkningarna ska upphöra. 

Mentorer till de berörda eleverna, eller vid behov representant från Trygghetsteamet, 
informerar föräldrarna om vad som hänt. 

4. Åtgärder, vilka kontakter som tagits, hur arbetet planeras vidare, dokumenteras. 
Uppföljning i varje enskilt ärende sker kontinuerligt efter vidtagna åtgärder, dock 
senast inom en vecka. Därefter beslutas om det finns behov av fortsatt uppföljning. 
Uppföljningen dokumenteras och lämnas till kurator snarast!  

 
5.Samråd sker mellan mentor och representant från trygghetsteamet, där vi bedömer om 

ärendet ska avslutas. Rektor avslutar ärendet hos BUN. 

 

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

personal 

Om en elev upplever sig kränkt av en personal, håller rektor i utredningen. 

6.7 Rutin för uppföljning och utvärdering 

Se punkt 6.5 

6.8 Rutin för dokumentation 

Varje ärende dokumenteras på blanketten Dokumentation av incident och inscannas i 

journalsystemet PMO under elevakt. 

7 Bilagor 

Ordningsregler 

 

 

 


