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1 Inledning 

1.1 Verksamhetsformer 

Rudsskolans likabehandlingsplan omfattar Rudsskolans samtliga arbetslag åk 7-9: 
Atlantica, Baltica, Danica och Oceania. 

1.2 Ansvarig för planen 

Ytterst ansvarig för planen är rektor Amelie Wahlström, planen är Rudsskolans 
gemensamma dokument. 

1.3 Planens giltighet 

Planen är giltig under kalenderåret 2022. 

1.4 Delaktighet 

Alla klasser arbetar kontinuerligt med frågor som rör likabehandling. En trygghets- och 
trivselenkät som genomförts i samtliga klasser under ht -21 ligger till grund för denna 
plans prioriterade områden. Resultatet av enkäten har presenterats i Elevrådet. 

Trivsel- och trygghetsenkäten presenteras för samtliga lärare på skolan, och resultaten 
går att få på klassnivå. 

På höstens första föräldramöte (digitalt ht -21) får föräldrarna information om och 
möjlighet att lämna synpunkter på trivsel, trygghet och likabehandling. Detta följs upp på 
elevens utvecklingssamtal då vårdnadshavare och elev deltar. Under coronapandemin 
har inget traditionellt föräldramöte genomförts. 

I år 7 får elev och vårdnadshavare besvara varsin hälsoenkät.  Där finns det möjlighet att 
lämna synpunkter på skolsituationen.  

1.5 Förankring av planen 

Planen presenteras för lärarpersonalen i början av vårterminen -22. Den presenteras på 
mentorstid i samtliga klasser därefter. Planen publiceras på skolans hemsida. 

2 Utvärdering 

2.1 Utvärdering av fjolårets plan 

Inför upprättande av ny plan har eleverna genomfört en trygghetsenkät. Resultatet har 
återkopplats till elevråd och lärarpersonal. Elevhälsan och rektor sammanställer, upprättar 
en ny plan och presenterar den i början av vårterminen -22. 

2.2 Delaktiga i utvärdering av fjolårets plan 

Skolans elever, lärare och elevhälsoteamet. 
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2.3 Resultat av utvärderingen samt analys av fjolårets plan 

Som grund för utvärderingen, har vi den trivsel- och trygghetsenkät som genomfördes ht -
21. Eleverna på Rudsskolan är överlag väldigt nöjda med sin skola. Tre prioriterade 
områden identifierades: 

• Ingen elev ska bli kränkt 

2020 

 

2021 
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Resultat: Av enkätsvaren framgår att en stor majoritet (84%) angett att de känner sig 
väl behandlade av sina klasskamrater. Det är trots det något färre än tidigare, och 
åtminstone en tendens till negativ utveckling. 

De frågor som ställts i enkäten är något förändrade jämfört med tidigare – vi är ute 
efter att belysa sammanhållning och samarbete i klasserna, samt möjligheten till 
åsiktsmångfald. 6% anger att de inte alls har någon bra sammanhållning i klassen, 
och 4% anger ”stämmer inte alls” när frågan handlar om att säga sin åsikt i 
klassrummet. 10% anger att de inte alls tycker att det känns bra att samarbeta med 
alla i klassen. Frågeställningarna är nya och går inte att jämföra över tid, men svaren 
visar ändå att sammanhållning och klassklimat är något som vi behöver fortsätta 
arbeta med. 
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Det förekommer kränkningar, delvis på sociala medier. Även om kränkningarna inte 
alltid sker under skoldagen så påverkas skolsituationen.  

Verbala kränkningar förekommer. Vi arbetar aktivt med detta på klass-, grupp- och 
individnivå. Rektor har haft samtal på grupp- och individnivå, och Trygghetsteamet 
(kurator och bitr. skolledare) har arbetat aktivt tillsammans med arbetslagen. Skolan 
har ett nära samarbete med vårdnadshavare när så krävs.  

 

• Lärarens tillgänglighet och relation 

2020 

 

2021 
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Resultatet visar på en liten försämring när det gäller upplevt stöd (84% 2020 jämfört 
med 83% 2021). Vi vet via utvärdering av EHT-ärenden att arbetsron varierar i 
klasserna. 

De tre sista frågorna har formulerats om och kan jämföras först nästa år. Viktiga frågor 
att få svar på inför planering av gemensamt värdegrundsarbete på skolan. Många 
elever har vid samtal bekräftat att det är viktiga faktorer hur grupper delas in, 
klassrumsplacering etc.  

 

En viktig faktor för trygghet och trivsel, är förtroende och relation mellan vuxna på 
skolan och elever. Våra elever är i hög grad trygga med ”sina” vuxna, men 31 elever 
svara i enkäten ”stämmer inte alls”. Det behöver vi förbättra. 
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2020 svarade 83% av eleverna att de finns vuxna på skolan som de har förtroende för 
och kan vända sig till, 2021 svarade 75% av eleverna positivt på samma fråga. Det är 
fortfarande en stor majoritet av eleverna, men en tydlig signal om att vi behöver arbeta 
för att få elevernas förtroende i högre utsträckning. Vi är medspelare, inte motspelare. 

• Eleverna ska uppleva skolans alla platser som trygga. 

2020 
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2021 

 

 

 

Vår trygghet- och trivselenkät visar att en stor majoritet av eleverna är trygga på 
skolan, men att vi har områden att utveckla. En av punkterna som genomfördes 
under 2020, är duschbås i gympan. Vi har blivit lovade dörrar till duschbåsen, men 
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det verkar dröja. Vi ligger på och påminner om detta löfte, vi tror att det är en viktig 
faktor för förbättring av tryggheten i omklädningsrummen. 

2.4 Utvärdering av årets plan 

Planen utvärderas av lärarpersonal i sluet av ht -22, elevrådet utvärderar via klassråd och 

enhetsråd efter höstlovet. Kurator och biträdande skolledare sammanställer 

utvärderingarna och presenterar en ny plan före jullovet i december 2022. 

2.5 Ansvarig för utvärdering av årets plan 

Kurator och biträdande skolledare på uppdrag av rektor. 

3 Främjande insatser 

Förhållningssätt, värderingar, normer och relationer skall kontinuerligt diskuteras i 
elevgrupperna. Samtal och reflektion är de främsta verktygen för att bearbeta de egna 
föreställningarna samt för att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en positiv 
atmosfär på vår skola. Vi ska integrera våra åtgärder som en naturlig del i skolans övriga 
arbete. 

Trivsel- och trygghetsenkäten visar att vi behöver fortsätta arbeta med gemensamt 
värdegrundsarbete, klassklimat och relationsbyggande. En insats som spelar stor roll är 
att ta hand om nya sjuorna när de kommer i augusti – att bygga relationer och jobba med 
förtroendeskapande.      

I enkäten finns påståendet ”Om jag berättar för någon vuxen att en elev behandlas illa, 
gör de vuxna något åt detta”, kanske en av de allra viktigaste frågorna. Sedan tidigare har 
vi mycket goda resultat. 2020 svarade 88% av eleverna att de tycker att de får hjälp, 3% 
svarar att de inte anser att vuxna gör något. 2021 svarar 84% att de tycker att de får hjälp, 
4% svarar att vuxna på skolan inte gör någonting åt det. Naturligtvis behöver vi göra vad 
vi kan för att ingen svarar negativt på den frågan, och även om 84% är ett gott resultat, är 
det något sämre än tidigare år. 
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4 Förebyggande åtgärder, PRIORITERAT 2022: 

• Jag känner att jag kan säga min åsikt i klassrummet 

• Det känns bra att samarbeta med alla i klassen 

 

Tolerans, respekt och mångfald omfattar samtliga diskrimineringsgrunder.  
 
De utvalda fokusområdena är konkreta och berör Rudsskolans elever i hög grad. 
Vi har goda förutsättningar för att fostra och utbilda goda samhällsmedborgare, då 
vår elevgrupp präglas av mångfald genom vårt upptagningsområde. Vi vet att det 
är en styrka både nu och framåt.  

 

 
 

Det är en stor del av våra elever som tycker att de kan samarbeta bra med 
alla i klassen och som upplever att de kan uttrycka sin åsikt i klassrummet. 
Resultatet visar ändå att för många av våra elever upplever att samarbete 
är svårt och vi vet att det är viktigt inför fortsatta livet att träna på 
samarbete. 
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Mål  
Vi ska fortsätta vända trenden! 

Åtgärd 
En mångfaldsdag har initierats av skolans Elevråd och inte kunnat genomföras på grund 
av coronapandemin. Under 2022 gör vi ett nytt försök. Frågan om klimat och språkbruk 
bland eleverna, precis som tolerans och acceptans, är i hög grad aktuell för alla arbetslag 
på skolan. Frågorna behöver lyftas och finnas med på agendan på klassråd, enhetsråd 
och elevråd, och även i klassernas vardagsarbete. 

Ansvarig 
Ansvaret är gemensamt för alla vuxna på skolan. 

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning med eleverna innan sommarlovet, där elevrådet har med sig några korta 
frågeställningar till sina enhetsråd, för vidare uppföljning via klassråd. Utvärdering sker i 
december 2022. 

5 Rutiner för utredning och dokumentation  

5.1 Policy 

Grundläggande för allt vårt arbete på Rudsskolan är att alla människor har lika värde. 
Nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande handlingar skall 
genomsyra verksamheten - diskriminering, trakasserier och kränkande handlingar är 
olagliga handlingar och är totalt oacceptabelt på skolan. Alla som arbetar inom skolan ska 
ha ett respektfullt bemötande och bidra till en miljö där alla (elever, personal och föräldrar) 
känner sig välkomna och inkluderade. Vår ambition är att behandla alla utifrån var och 
ens förutsättningar. Relation och förhållningssätt är nyckelord och en viktig del för den 
totala måluppfyllelsen. Vi utreder alltid diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling mellan elever och om en elev känner sig kränkt av någon vuxen på skolan. 
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5.2 Rutin för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande 

behandling 

Den schemalagda mentorstiden i varje klass är ovärderlig när det gäller att fånga upp 
tidiga signaler. Lärares förhållningssätt är avgörande – lyhördhet, engagemang och 
relation till eleverna är grundläggande. En signal om kränkning, trakasserier eller 
diskriminering får aldrig passera och lämnas outredd.  

5.3 Ansvar för anmälningsplikt 

Om någon anställd på vår skola misstänker att en elev är utsatt för kränkningar, 
trakasserier eller diskriminering, kontaktas rektor omedelbart. Rektor fyller i blanketten 
och skickar till Barn- och Ungdomsnämnden. 

Anmälan angående signal om diskriminering, trakasserier och/eller kränkande 
behandling 

Den eller de som sköter utredningen, dokumenterar i mallen, Dokumentation utredning av 
trygghetsärende, blankett 2. 

5.4 Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 

Elever och vårdnadshavare kan vända sig till i princip vem som helst på skolan, om de får 
kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 

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

andra barn/elever 

Rektor kontaktas omedelbart, och gör en anmälan till Barn- och Ungdomsnämnden. 
Utredning startar skyndsamt, ansvarig för utredningen kan vara mentor/arbetslaget eller 
vid behov Trygghetsteamet (kurator och bitr. skolledare). Använd bifogad blankett, 
Dokumentation av händelse/incident, blankett 1. 

 

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

personal 

Rektor kontaktas omedelbart, och gör en anmälan till Barn- och Ungdomsnämnden. 
Utredning startar skyndsamt, ansvarig för utredningen är rektor. Om barnet eller eleven 
upplever sig illa behandlad av förskolechef/rektor utreds detta lämpligen av 
utbildningschefen. 

 

5.7 Rutin för uppföljning och utvärdering 

Vi samtalar först skyndsamt med elev där vi fått signal om utsatthet, samtalet 
dokumenteras. Hur vi går vidare, är beroende av ärendets art och den utsatte elevens 
upplevelse/inställning. Om det framkommer att eleven känner sig utsatt, går vi vidare. 
Planering för fortsättningen görs tillsammans med den utsatte eleven. Vårdnadshavare 
kontaktas alltid efter att detta samtal ägt rum. Därefter träffar vi den eller de elever som 
nämnts som ”förövare”, vi träffar dem individuellt. Samtalet dokumenteras, och den/de 
som lett samtalet kontaktar elevens/elevernas vårdnadshavare. Alla ärenden följs upp 

https://solsidan.karlstad.se/globalassets/barn-och-ungdomsforvaltningen/service-och-stod-arbetet/riktlinjer---rutiner---blanketter/diskriminering---trakasserier---krankningar/anmalan-krankande-behandling-gemensam-2019-03.docx
https://solsidan.karlstad.se/globalassets/barn-och-ungdomsforvaltningen/service-och-stod-arbetet/riktlinjer---rutiner---blanketter/diskriminering---trakasserier---krankningar/anmalan-krankande-behandling-gemensam-2019-03.docx
https://karlstadskommunonline.sharepoint.com/:w:/r/sites/org-ww96yzb1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7b35A89E66-18B6-45EF-8C69-DDA2ADE76C3C%7d&file=Dokumentation%20-%20utredning%2c%20blankett%202.docx&action=view
https://karlstadskommunonline.sharepoint.com/:w:/r/sites/org-ww96yzb1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7b35A89E66-18B6-45EF-8C69-DDA2ADE76C3C%7d&file=Dokumentation%20-%20utredning%2c%20blankett%202.docx&action=view
https://karlstadskommunonline.sharepoint.com/:w:/r/sites/org-ww96yzb1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7b9B075A67-3953-499D-A6E7-22D5286D9283%7d&file=Dokumentation%20-%20h%C3%A4ndelse%2c%20blankett%201.docx&action=view
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under några veckor, och avslutas som regel inom en månad – när vi fått tydliga signaler 
om att kränkningar etc upphört. Vid behov görs en ny anmälan, även om det handlar om 
samma elever. 

5.8 Rutin för dokumentation 

Blanketten ”Anmälan angående signal…” diarieförs, och alla ärenden får ett 
diarienummer. Övrig dokumentation förvaras inlåst hos biträdande skolledare. Ett läsårs 
samlade dokumentation över ärenden förvaras i arkivet, märkt läsårsvis. 

6 Definition av diskrimineringsgrunderna 

Diskriminering 

Diskriminering är när någon, barn eller vuxen, blir särbehandlad eller sämre behandlad än 

andra och missgynnandet har samband med de olika diskrimineringsgrunderna. Eftersom 

diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som 

utför diskrimineringen. I skolan är det huvudmannen (Barn- och Ungdomsnämnden) eller 

personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte 

diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. 

 

De diskrimineringsgrunder som regleras i lag är följande: 
• Etnisk tillhörighet (etnicitet) - att bli sämre behandlad på grund av sin hudfärg, sitt 

etniska eller nationella ursprung eller, i vissa sammanhang, sitt språk eller sitt 
namn.  

• Religion eller annan trosuppfattning - att bli sämre behandlad på grund av sin 
religion eller trosuppfattning.  

• Funktionshinder - att bli sämre behandlad på grund av varaktiga nedsättningar av 
sin fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga funktionsförmåga. 

• Kön - att bli sämre behandlad på grund av sin könstillhörighet. Inkluderar även 
transsexualism.  

• Könsidentitet och könsuttryck - att bli sämre behandlad på grund av hur man 
uppfattar kön eller hur man uttrycker eller uppfattas uttrycka sig i relation till kön. 
Med könsöverskridande identitet och uttryck menas att du använder attribut, 
exempelvis kläder, smink, smycken som oftast förknippas med det motsatta 
könets attribut.  

• Sexuell läggning - att bli sämre behandlad på grund av att man är homosexuell, 
bisexuell eller heterosexuell. 

•  Ålder - att bli sämre behandlad på grund av sin ålder, d v s sin uppnådda 
levnadslängd.  

 

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas 
att en enskild individ behandlas sämre än andra. Men man kan också diskriminera 
genom att behandla alla lika, vilket kallas indirekt diskriminering.



 

 

 

 

Karlstads kommun, 651 84 Karlstad. 

Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se. Webbplats: karlstad.se. 


