
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Planen mot kränkande behandling och diskriminering  

Enbacka skola 

SÄTERS KOMMUN 

BARN- OCH UTBILDNINGS- 

FÖRVALTNINGEN 

2017-01-01 

2018-01-01 

 



 

Innehållsförteckning 

VERKSAMHETSFORMER SOM OMFATTAS AV PLANEN ..................................................................................... 1 

VISION .............................................................................................................................................................. 1 

POLICY.............................................................................................................................................................. 2 

LAGSTIFTNING .................................................................................................................................................. 2 

VARJE VERKSAMHET SKA UPPRÄTTA SKRIFTLIGA PLANER FÖR LIKABEHANDLINGSARBETET ........................... 2 

ROLLER OCH ANSVARSFÖRDELNING ................................................................................................................ 3 

HUVUDMANS ANSVAR .............................................................................................................................................. 3 
REKTORS ANSVAR .................................................................................................................................................... 3 
PERSONALENS ANSVAR ............................................................................................................................................. 3 

ELEVERS INFORMELLA ANSVAR ........................................................................................................................ 3 

INFORMATION ................................................................................................................................................. 4 

DELAKTIGHET ................................................................................................................................................... 4 

ELEVER .................................................................................................................................................................. 4 
VÅRDNADSHAVARE .................................................................................................................................................. 5 
PERSONAL .............................................................................................................................................................. 5 

ELEVERS RÄTTIGHETER TILL STÖD .................................................................................................................... 5 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERINGEN .... 6 

KARTLÄGGNING OCH NULÄGESANALYS ........................................................................................................... 6 

TRYGGHETSVANDRINGEN SKOLAN ............................................................................................................................... 7 
TRYGGHETSVANDRINGEN FRITIDS ................................................................................................................................ 7 
ELEVENKÄTER ......................................................................................................................................................... 8 

MÅL OCH KONKRETA ÅTGÄRDER UTIFRÅN ETT ARBETE MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH 
KRÄNKANDE BEHANDLING ............................................................................................................................. 11 

KÖN ................................................................................................................................................................... 11 
ETNISK TILLHÖRIGHET ............................................................................................................................................. 12 
RELIGION OCH ANNAN TROSUPPFATTNING .................................................................................................................. 12 
FUNKTIONSHINDER ................................................................................................................................................ 12 
SEXUELL LÄGGNING ................................................................................................................................................ 13 
ÅLDER ................................................................................................................................................................. 13 
KRÄNKANDE BEHANDLING ....................................................................................................................................... 14 
UPPSIKT OCH UPPTÄCKT .......................................................................................................................................... 14 

RUTINER FÖR UTREDNING, ÅTGÄRDER, DOKUMENTATION OCH UPPFÖLJNING AV ENSKILDA ÄRENDEN ...... 15 

ELEVER KRÄNKS AV ANDRA ELEVER ............................................................................................................................ 15 
ELEV KRÄNKS AV PERSONAL ..................................................................................................................................... 16 
UPPFÖLJNING ....................................................................................................................................................... 17 

BEGREPP ........................................................................................................................................................ 17 

KRÄNKANDE BEHANDLING ....................................................................................................................................... 18 
SEXUELLA TRAKASSERIER ......................................................................................................................................... 18 
REPRESSALIER ....................................................................................................................................................... 18 



 1 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 

Planen omfattar grundskola, F-6 och fritidshemmen vid Enbacka skola. 

Ansvarig för planen  

Rektor 

Planen gäller från 

2017-01-01 

Planen gäller till 

2018-01-01 

 

Vision 

Enbacka skola arbetar för att få ett gott socialt klimat med engagerade elever, föräldrar och per-
sonal. Vi arbetar för att skapa en skola och fritidshemmen där trygghet, respekt och trivsel är en 
självklarhet. I vår verksamhet ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Vi anser att det 
är en förutsättning för att lägga grunden för det livslånga lärandet. 

Alla vuxna är förebilder som bemöter varje elev med respekt för sig som person och för sitt ar-
bete. Vi ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som inger trygghet, vilja och lust att 
lära. Vi vill skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgäng-
estonen.  

Verksamheten ska främja barns och elevers lika rättigheter och bedrivas i former som ger möjlig-
het för var och en att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar oberoende av kön, etnici-
tet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

Skolan rustar eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter, utan även 
förståelse för och ett bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkning-
ar.  

Vi har nolltolerans mot 

 kränkande behandling såväl mot barn som vuxna  

 svordomar  

 könsord    

 rasistiska uttalanden 

Regler Enbacka skola 

 Du ska behandla kamrater som Du själv vill bli behandlad. 

 Du ska vara rädd om miljön både inne och ute på skolan. 

 Du ska vara kvar på skolgården under skoltid. 

 Du ska sitta still i bussen och använda bälte.  

Allt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, som bygger på att barnens bästa 
alltid ska komma i främsta rummet. 
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Policy 

Vi ska skapa förståelse för elevers olika förmåga till inlärning. Vår vision är att alla elever och 
vuxna ska må bra och känna sig trygga på Enbacka skola. De ska använda ett språk som inte är 
kränkande eller nedlåtande. Vi accepterar inte någon form av våld, hot, trakasserier, rasism eller 
annan kränkande behandling. Vi arbetar mot alla former av kränkande behandling. Alla ska se 
eleverna och deras handlingar som ett gemensamt ansvar för alla vuxna i skolan. 

Lagstiftning 

Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk, Diskrimineringslagen 
(2008:567) och 6 kap. i Skollagen (2010:800). De har ersatt den tidigare Barn- och elevskyddsla-
gen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Hu-
vudmannen för verksamheten är ansvarig för att lagen följs av anställda och uppdragstagare i 
verksamheten. 

Diskrimineringslagen ska främja barns och elevers lika rättigheter, motverka diskriminering på 
grund av:  

 kön  

 etnisk tillhörighet  

 religion eller annan trosuppfattning  

 funktionshinder  

 sexuell läggning  

 könsöverskridande identitet eller uttryck *  

 ålder * 

* Sedan 1 januari 2009 skyddas elever mot diskriminering och trakasserier i skolan som har sam-
band med könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Men skolorna är inte skyldiga att 
arbeta förebyggande mot diskriminering på dessa grunder eller att inkludera dem i sin plan. Dis-
krimineringsombudsmannen, DO, rekommenderar ändå att skolan arbetar förebyggande även 
när det gäller de nya grunderna och tar med dem i planen. 

Att främja likabehandling handlar bland annat om att skaffa sig kunskaper kring varje specifik 
diskrimineringsgrund och om vad som utgör kränkande behandling.  

Varje verksamhet ska upprätta skriftliga planer för likabe-
handlingsarbetet 

Syftet med planarbetet ska vara att främja barn och elevers lika rättigheter samt förebygga och 
förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I Diskrimineringslagen framgår 
att verksamheten ska upprätta en plan mot kränkande behandling och diskriminering, enligt 3 
kap. 16 §, medan det i Skollagen framgår att verksamheten ska upprätta en årlig plan mot krän-
kande behandling enligt 6 kap. 8 § Skollagen (2010:800).  

För att få en tydlighet och systematik i planarbetet har vi valt att utgå från en sammanförd plan, 
planen mot kränkande behandling och diskriminering. Vi vill med detta lyfta fram det främjande 
perspektivet i likabehandlingsarbetet för att förtydliga för personal, barn och elever och deras 
vårdnadshavare vad arbetet handlar om. Likabehandlingsarbetet och planen mot kränkande be-
handling och diskriminering innefattar arbetet för likabehandling och mot kränkande behandling.  

Grunden för en genomtänkt och användbar plan mot kränkande behandling och diskriminering 
är ett väl fungerande främjande och förebyggande arbete. Planen mot kränkande behandling och 
diskriminering ska vara en beskrivning av det innevarande årets främjande och förebyggande ar-
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bete. Att arbeta med planen leder till en systematik och stärker kvaliteten. På så vis blir planen 
mot kränkande behandling och diskriminering ett förebyggande verktyg som tydliggör och stär-
ker arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Roller och ansvarsfördelning 

Huvudmans ansvar 

Säters kommun är den som är ansvarig för att verksamheten uppfyller sina skyldigheter enligt de 
lagstiftningar som berör likabehandling.  

Rektors ansvar 

På plats i verksamheten är det rektor som enligt lag är ansvarig för att:  

 Se till att all personal, barn, elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och 
kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten.  

 Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, 
samt att motverka diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna samt kränkande be-
handling.  

 Om verksamheten får kännedom om att diskriminering eller kränkande behandling före-
kommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas.  

 Se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier och 
kränkande behandling.  

 Årligen upprätta, utvärdera och revidera en plan i samarbete med personal, elever, och 
om möjligt även vårdnadshavare.  

Personalens ansvar 

All personal i verksamheten har ett ansvar för att främja likabehandling och motverka diskrimine-
ring och kränkande behandling. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är den pedago-
giska personalen som omfattas utan även annan personal som till exempel vaktmästare, lokalvår-
dare och kökspersonal.  

Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att 

 Följa skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering. 

 Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom 
sin undervisning och sträva efter likabehandling.  

 Se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling miss-
tänks/anmäls/upptäcks.  

 Dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behand-
ling och de åtgärder som vidtas.  

 Bevaka att utredda fall av diskriminering och annan kränkande behandling följs upp.  

Vuxna skall vara ett gott föredöme för eleverna genom sitt uppträdande, vilket innebär att man 
varken talar illa om någon eller behandlar någon på olämpligt sätt. 

Elevers informella ansvar 

Elever har inget formellt ansvar i likabehandlingsarbetet. Däremot ska vi uppmuntra dem till att 
reagera på trakasserier, diskriminering och kränkande behandling.  
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Elevers roll och informella ansvar i vårt likabehandlingsarbete 

 Eleverna uppmuntras att berätta om diskriminering och annan kränkande behandling 
som förekommer på skolan.  

 Eleverna tränas i att ta ett personligt ansvar för en god social miljö.  

 Personer som eleverna på Enbacka skola kan prata med är: vårdnadshavare, kamrater, 
pedagoger, rektor, kurator, elevhälsan och övrig personal.  

Information 

Det är mycket viktigt att planen mot kränkande behandling och diskrimineringen är känd bland 
all personal, elever och vårdnadshavare. Den ska vara aktuell och skrivas om en gång per år och 
att planen finns på hemsidan. Planen ska diskuteras på personalträffar, med eleverna i klasserna, 
med föräldrar på föräldramöten/utvecklingssamtal och i brukarråd. Syftet med det är att för-
medla kunskap om elevers rättigheter och att visa på hur verksamheten arbetar för en trygg miljö. 
Uppföljning och utvärdering ska redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen. Utvärdering sker 
genom sammanställning av trygghetsvandringen samt elev- och föräldrar enkäter. 

Mål 

All personal är väl förtrogen med Enbacka skolas plan mot kränkande behandling och diskrimi-
nering i början av höstterminen. Alla elever och vårdnadshavare får information om innehållet i 
Enbacka skolas plan mot kränkande behandling och diskriminering vid höstterminens början.  

Åtgärder 

Rektor ansvarar för: 

 Att planen mot kränkande behandling och diskrimineringen delges all personal i samband 
med terminsstart i januari 2017. 

 Att planen mot kränkande behandling och diskrimineringen finns på skolans hemsida och 
i Infomentor i samband med läsårsstart i augusti 2017. 
 

Diskutera planen på ett brukarråd. Inför höstens föräldramöten skickas planen ut till vårdnadsha-
varna via Infomentor så att den kan diskuteras då. Informera om planen på utvecklingssamtalen i 
alla klasser. Personalen diskuterar planen på APT.  

Delaktighet 

Elever 

Det är elevernas rättighet att vara delaktiga i likabehandlingsarbetet. De ska bland annat delta i 
arbetet med att upprätta, följa upp och se över planen mot kränkande behandling och diskrimine-
ringen. Delaktigheten ska anpassas efter elevernas ålder och mognad. Se förordning 2006:1083. 

Mål 

Att Enbacka skolas elever känner sig trygga och vet att de kan påverka sin skolsituation och att 
eleverna är delaktiga vid upprättandet av planen mot kränkande behandling och diskriminering. 

Åtgärder 

Rektor och klasslärare ansvarar för: 

 Att elevrådet tar del av förslag till planen mot kränkande behandling och diskriminering. 
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 Att elevrådet deltar i utvärderingen av planen mot kränkande behandling och diskrimine-
ring. 

Klasslärare och skolbarnomsorgspersonal ansvarar för: 

 Att klassråd och fritidsråd genomförs varje månad. 

 Att elevråd genomförs varje månad. 

Vårdnadshavare 

Det är vårdnadshavarnas rättighet att vara delaktiga i likabehandlingsarbetet. 

Mål 

Att implementera planen mot kränkande behandling och diskrimineringen hos alla vårdnadsha-
vare. 

Åtgärder 

Rektor och klasslärare ansvarar för: 

 Att förankra planarbetet i veckobreven, på skolans webbplats och på föräldramöten. För 
vårdnadshavare med annat modersmål ordnar skolan med tolk för att möjliggöra att de 
kan ta till sig planen. 

Personal 

Det är personalens rättighet att vara delaktiga i likabehandlingsarbetet. 

Mål 

Att implementera planen mot kränkande behandling och diskriminering hos all personal. 

Åtgärder 

Rektor ansvarar för: 

 Att förankra planarbetet vid planeringsdagar och på personalmöten. 

 Att gå igenom planen på planeringsdagar med personalen för att möjliggöra att alla vet 
hur de förväntas agera vid till exempel ett misstänkt fall av trakasserier eller andra kränk-
ningar. 

 Att delta vid dessa tillfällen för att markerar att detta är en viktig fråga för hela skolan.   

Elevers rättigheter till stöd 

Eleven har rätt att få stöd och hjälp när han eller hon känner sig kränkt. Elevers upplevelser av 
kränkningar får inte avfärdas. Vem eleven än kontaktar i verksamheten så har han eller hon rätt 
att bli tagen på allvar och få stöd. Det är alltid den utsatte som avgör om ett beteende eller en 
handling är oönskad eller kränkande. 

I vår verksamhet kan elever och deras vårdnadshavare som vill ha stöd, vända sig till:  

 skolans pedagoger  

 elevhälsans personal 

 rektor  
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Uppföljning och utvärdering av planen mot kränkande be-
handling och diskriminering 

Uppföljning och utvärdering av planen mot kränkande behandling och diskriminering ska redovi-
sas i det systematiska kvalitetsarbetet enligt 4 kap. i Skollagen (2010:800). 

I vår verksamhet följer vi upp och utvärderar planen mot kränkande behandling och diskrimine-
ringens innehåll på följande sätt: 

Elevenkäterna utvärderas direkt och lämpliga åtgärder sätts in av klasslärare, kurator och rektor. 
Uppföljning sker återkommande med berörda elever. 

Mål 

Att uppföljningen och utvärderingen av planen mot kränkande behandling och diskriminering 
blir en kvalitetsprocess för all personal. 

Åtgärder 

Rektor ansvarar för: 

 Att uppföljning och utvärdering av planen mot kränkande behandling och diskrimine-
ringens innehåll sker i skolans arbetslag. 

 Att uppföljningen och utvärdering av planen mot kränkande behandling och diskrimine-
ringens innehåll sker i elevråd, fritidsråd och brukarråd. 

Kartläggning och nulägesanalys 

Det är nödvändigt att systematiskt kartlägga nuläget och göra en analys av resultatet för att kunna 
förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på bästa sätt. 
Detta sker genom en elevenkät och en trygghetsvandring varje år. 

Genom att göra en trygghetsvandring med eleverna tar vi vara på elevernas kreativitet och idéer. 
Det är eleverna som vet bäst var det sker saker och ting. Att arbeta med den fysiska miljön är ett 
steg i att förbättra den fysiska och psykosociala miljön i skolan och ett sätt att låta elever bli del-
aktiga. 

I elevenkäterna får vi veta hur elevernas sociala situation ser ut i skolan. 

Mål 

Skolan har kunskap om förekomst av diskriminering och kränkande behandling för att kunna 
vidta relevanta åtgärder. 

Åtgärder 

Rektor ansvarar för: 

 Att eleverna deltar i trygghetsvandringen. 

 Att eleverna besvarar skolans elevenkät. 

 Att vidta relevanta åtgärder. 

Pedagogerna ansvarar för: 

 Att en avstämning görs av elevens sociala situation vid utvecklingssamtalet. 
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Trygghetsvandringen skolan 

2016-09-01   -   2016-09-30 

 

Toaletter: Toaletter som man undviker är de vid idrotten, Klockan och Pinglan. Det är dålig 
belysning i toaletterna till idrotten. Några elever försöker undvika att gå på toaletten för att det 
luktar illa och är ofräscht. 

 

Gemensamma utrymmen: Finns lite klotter i omklädningsrummen samt på en del anslagstav-
lor.  

 

Utanför klassrummet:  

Det är trångt i kapprummen speciellt vid Klockan. Språkbruket mot varandra är för det mesta 
bra. Fyrorna tycker att några svär ibland och tvåorna tycker att många säger fula ord. Övriga klas-
ser tycker att språkbruket är bra.  

 

Klassrummen: På mellan uppger många att en del inte får ha sina saker i fred inne i klassrum-
men ibland är det någon som rör ens saker och rotar i bänkar. Låg uppger att många har det svårt 
att få studiero. På mellan tycker eleverna att det ibland kan vara högljutt i klassrummet annars 
bra. Eleverna upplever att språkbruket är bra när det finns vuxna med, utan vuxna blir det sämre. 

 

Gymnastiksalen och matsalen: Transporten till och från gymnastiksalen och matsalen fungerar 
bra. Ibland får man inte ha saker i fred i gymnastiksalens omklädningsrum uppger eleverna.Det 
finns tillräckligt med vuxna närvarande vid matsalen men inte i gymnastiksalens omklädningsrum. 

 

Övrigt inomhus:  

Klimatet mellan elever och personal är bra. Det förekommer väldigt sällan att personer som inte 
går på skolan finns inomhus. Tryggheten på skolan är bra. Det är sällan som någon elev går en-
sam. Det är lätt att få tag på vuxna när det behövs tycker alla elever utom några i klass 4B. Några 
ställen man gärna undviker är toaletter. 

 

Utemiljö:  

Mycket klotter och skadegörelse vid lusthusen och även på de nya utebänkarna vid Mellans skol-
gård. Belysningen är dålig, lampor behövs vid cykelparkeringen, pulkabacken. De flesta eleverna 
upplever att finns många vuxna ute på skolgården. Det är dåligt skyltat på skolan. 

 

Övrigt: 

Några elever på mellan tycker att elevhälsan är för lite på skolan. 
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Analys av Trygghetsvandringarna 

Skolan har spridit ut aktiviteter på rasterna över hela skolgården och det har gett en lugnare miljö 
för eleverna. Aktiviteterna på rasterna har också bidragit till ökad gemenskap och mindre bråk 
mellan eleverna. Språkbruket är för det mesta bra.  

Vi behöver få en ordentlig skyltning på hela skolan över var de olika funktionerna finns som t ex 
skolsköterska, kurator mm så att det lätt går att hitta för t ex besökare och andra. 

Många elever upplever obehag vid toalettbesöken och vi kommer att vidta följande åtgärder: 

Svag belysning: Lågenergilampor behöver tid för att lysa starkt. Lamporna ska därför inte släckas 
under dagen. Dålig lukt och svårt att låsa och låsa upp dörrarna: Skyddsrond arbetsmiljön. Papper 
och blött på golvet: Att eleverna gemensamt tar ansvar över hur toaletten ser ut när de lämnar 
den. 

Elevenkäter 

Enkät namn 2016 Elevenkät f-3 

Nivå Skola 

Objekt Enbacka skola 

Enkät typ Betyg enkät 

Enkät period 2016-02-22 - 2016-06-30 

Antal påståenden 13 

Urval 159 av 159 totalt 

Frekvens 100% 

  

Resultat tabell 

 

1=Ja 2=Nej 0 % 1 % 2 % 

1 Trivs du bra i klassen?  2 1 153 96 4 3 

2 Har du kompisar i klassen?  0 0 158 99 1 1 

3 Har du någon att vara tillsammans med på rasterna?  1 1 155 97 3 2 

4 Finns det någon vuxen du kan prata med i skolan?  0 0 155 97 4 3 

5 Finns det någon vuxen du kan prata med hemma?  1 1 153 96 5 3 

6 Brukar du känna dig ensam?  0 0 23 14 136 86 

7 Brukar någon reta dig i skolan?  0 0 38 24 121 76 
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8 Brukar någon slå dig i skolan?  1 1 20 13 138 87 

9 Är du rädd på rasterna?  0 0 10 6 149 94 

10 Brukar du slå någon i skolan?  1 1 5 3 153 96 

11 Brukar du reta någon i skolan?  0 0 6 4 153 96 

12 Finns det någon i klassen som inte får vara med på rasterna?  1 1 12 8 146 92 

13 Är det någon som stör i klassen? 0 0 88 55 71 45 

 

Enkät namn 2016 Elevenkät åk 4-6 

Nivå Skola 

Objekt Enbacka skola 

Enkät typ Betyg enkät 

Enkät period 2016-02-17 - 2016-06-30 

Antal påståenden 14 

Urval 124 av 125 totalt 

Frekvens 99.2% 

  

Resultat tabell 

 

1=Alltid 2=Ibland 3=Aldrig  

Trivsel och relationer 0 % 1 % 2 % 3 % 

1 Trivs du i klassen?  0 0 102 82 20 16 2 2 

2 Har du någon eller några att vara med på rasterna?  0 0 117 94 6 5 1 1 

3 Finns det någon vuxen du kan prata med i skolan?  0 0 86 69 36 29 2 2 

4 Finns det någon vuxen du kan prata med hemma?  0 0 110 89 13 10 1 1 

 

1=Många 2=Några 3=Ingen  

Kompisar 0 % 1 % 2 % 3 % 
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5 Har du kompisar i klassen?  0 0 107 86 16 13 1 1 

6 Har du någon att vara med på fritiden?  1 1 80 65 42 34 1 1 

 

1=Aldrig 2=Ibland 3=Ofta  

Trygghet 0 % 1 % 2 % 3 % 

7 Är du rädd på rasterna?  0 0 113 91 10 8 1 1 

8 Är det någon i klassen som bär sig dumt åt mot dig?  1 1 89 72 32 26 2 2 

9 
Finns det någon i klassen som andra elever bär sig dumt åt 

mot?  
5 4 85 69 28 23 6 5 

10 Är det någon i klassen som är ensam på rasterna?  5 4 103 83 13 10 3 2 

11 Är det någon annan på skolan som bär sig dumt åt mot dig?  1 1 103 83 19 15 1 1 

12 Bär du dig dumt åt mot någon på skolan?  2 2 114 92 7 6 1 1 

13 Är det någon som stör i klassen? 0 0 32 26 59 48 33 27 

14 
Har du under detta läsår varit utsatt för kränkning via Inter-

net (sociala medier, SMS, Chat eller liknande) 
0 0 111 90 11 9 2 2 

 

Resultat och analys av elevenkäten 

Vi har sett att det är studieron i klasserna som är genomgående ett förbättringsområde samt att 
eleverna retas och är dumma mot varandra på rasterna. 

Det är samma områden sen tidigare år både på lågstadiet samt mellanstadiet. 

 
Har stödinsatser gett resultat och i så fall vilka?  

Har anställt en lärare med specialpedagogisk kompetens på 100 % sedan mars 2016 som följer 
årskurs ett. Samt att vi delat årskurs två i två grupper. Det har gett resultat i form av studiero och 
lugn i båda klasserna. 

Alla pedagoger har gått utbildning i maktlekar samt att all personal har fått studie- och arbets-
material till maktlekar som de har arbetat med i sina grupper. 

 

Behöver vi förändra stödinsatserna?  

Nej men vi behöver fortsätta med läraren med specialpedagogisk kompetens i klasserna samt 
behålla delningen av grupperna i trean. 

Inga förändringar för mellan utan vi behöver fortsätta arbetet på mellanstadiet. Mellanstadiet har 
även ordnat med material till rastaktiviteter. 
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Behöver vi på något sätt koppla in andra stödfunktioner.  

Ge elevhälsan möjlighet att arbeta förebyggande i vårt värdegrundsarbete på både lågstadiet samt 
mellanstadiet. 

 

Vad ser ni att ni behöver utveckla?  

Arbeta med att få en ännu bättre studiero samt att fortsätta att fortsätta arbetet med att förbättra 
elevrelationer både på lågstadiet och mellanstadiet.  

 

 Hur ska ni gå tillväga? 

Behålla befintliga resurser samt ta stöd av elevhälsan. Arbeta med övningar som förbättrar kam-
ratrelationer samt gemensamma rastaktiviteter med ledning av vuxna. 

Skolan ska fortsätta arbeta aktiv med övningar som utmynnar i goda kamratrelationer. Under 
hösten har årskurs fem har arbetat med kulturskolans dramapedagog. Skolan har inventerat vilka 
maktlekar som förekommer på Enbacka skola. De har även gemensamma aktivitetsdagar på sko-
lan där man arbetar över klassgränserna för att öka gemenskapen. 

 

Mål 

Skolan har kunskap om förekomst av diskriminering och kränkande behandling för att kunna 
vidta relevanta åtgärder. 

Åtgärder 

Rektor ansvarar för: 

 Att eleverna deltar i trygghetsvandringen. 

 Att eleverna besvarar skolans elevenkät. 

 Att vidta relevanta åtgärder. 

Pedagogerna ansvarar för: 

 Att en avstämning görs av elevens sociala situation vid utvecklingssamtalet. 

Mål och konkreta åtgärder utifrån ett arbete mot diskrimi-
nering, trakasserier och kränkande behandling 

Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering på Enbacka skola ska bedrivas på ett mål-
inriktat och planerat sätt och ha klara och tydliga mål.  

Kön 

Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan ska också förebygga och för-
hindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier av elever. Att arbeta 
med åtgärder när det gäller kön är att arbeta för en jämställd verksamhet där flickor och pojkar 
har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden.  

Mål 

Ingen elev känner sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av kön. 
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Åtgärder 

All personal ansvarar kontinuerligt för: 

 Att medvetet arbeta med attityd och värderingsfrågor utifrån läroplanens ”Normer och 
värden”. 

 Att vi ger likvärdigt utrymme för pojkar och flickor; talutrymme, arbetsuppgifter osv. 

 Att vid vissa tillfällen bilda flick-respektive pojkgrupper för att stärka den egna identite-
ten. 

 Att vi ska arbeta mot ett nedsättande sexualiserat språk. 

 Att vi ska arbeta med att uppmärksamma normativa påståenden om kön i våra läromedel. 

Etnisk tillhörighet  

Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller 
etniska ursprung. Var och en har rätt att bejaka sina etniska tillhörigheter.  

Mål 

På vår skola har alla elever oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet samma rättigheter och möjlig-
heter. Ingen elev känner sig av dessa skäl utsatt för diskriminering eller trakasserier.  

Åtgärder 

Rektor och klasslärare ansvarar för: 

 Att arbeta för att vårdnadshavare med utländsk bakgrund ska bli mer delaktiga i skolans 
verksamhet, anlita tolk och översättning vid behov. 

Klasslärare ansvarar för: 

 Att informera om skilda levnadsvillkor i olika kulturer. 

Religion och annan trosuppfattning 

Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i den svenska grundlagen. 
Undervisningen i skolan ska enligt läroplanen vara icke-konfessionell och skolan får inte miss-
gynna någon elev på grund av hans eller hennes religion.  

Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i eller har samband 
med en annan livsåskådning som anses ha ett naturligt samband med eller vara jämförbara med 
religion.  

Mål 

På vår skola känner sig ingen elev utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av religion 
eller annan trosuppfattning.  

Åtgärder 

Pedagogerna ansvarar kontinuerligt för: 

 Att ge elever kunskap om de stora världsreligionerna och andra trosuppfattningar. 

 Att uppmärksamma högtiderna för olika religioner. 

Funktionshinder  

Funktionshinder är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en per-
sons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har upp-
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stått därefter eller kan förväntas uppstå. Det kan vara till exempel dyslexi, ADHD, diabetes, rö-
relsehinder, CP-skada, hörsel- eller synnedsättning. Enbacka skola arbetar för att alla elever ska 
ha lika möjligheter att delta i skolans verksamhet oavsett funktionshinder.  

Mål 

På vår skola har alla elever samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Ingen elev 
känner sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av funktionshinder.  

Åtgärder 

Rektor, elevhälsans personal och pedagoger ansvarar kontinuerligt för: 

 Att vid planering av skolans verksamhet ska konsekvenserna för elever med olika funkt-
ionshinder beaktas så att de har möjlighet att vara delaktiga.  

 Att fortbildning, handledning och stöd ges till berörda pedagoger. 

Sexuell läggning 

Med sexuell läggning menas:  

 homosexualitet  

 bisexualitet  

 heterosexualitet  

Verksamheten har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till sina 
elever. Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett sexuell lägg-
ning. 

Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp 
eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och 
bisexuella människor. En homofobisk hållning strider mot principen om alla människors lika 
värde och allas lika rättigheter.  

Mål 

Arbetar för ökad förståelse för olika sexuell läggning. Ingen elev känner sig utsatt för diskrimine-
ring eller trakasserier på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller familjebildning. Bli med-
vetna om vår gemensamma värdegrund i frågan.  

Åtgärder 

Pedagoger ansvarar kontinuerligt för: 

 Att undervisa om olika sexuell läggning, särskilt i år 5 och 6. 

 Granskning av undervisningsmaterial i syfte att inte använda material som förmedlar en 
diskriminerande bild av olika sexuell läggning. 

Ålder  

Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i 
olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. 
Skyddet gäller alltså även i och skolan.  
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Mål 

Alla har samma rättigheter och skyldigheter och utsätts inte för diskriminering eller trakasserier 
på grund av ålder. Vi har en jämställd verksamhet där alla har samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter oberoende av ålder.  

Åtgärder 

Rektor och pedagoger ansvarar kontinuerligt för: 

 Arbetet med åldersblandade aktiviteter. 

 Arbetet mot nedsättande språk och åldersdiskriminerande ord. 

Kränkande behandling 

Skolan ska också förebygga och förhindra det som i lagen benämns som kränkande behandling, 6 
kap. Skollagen (2010:800). Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs vär-
dighet, men saknar koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Tanken är att begreppet ska 
täcka in alla former av kränkande behandling. Det kan vara mobbning, men även enstaka händel-
ser. Kränkande behandling kan vara: 

• fysisk (bli utsatt för slag och knuffar) 

• verbal (bli hotad eller kallad för olika skällsord, gäller också för sociala medier; Facebook, 
Snapchat och Instagram m.fl.) 

• psykosocial (bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning) 

• text- och bildburen (klotter, brev, e-post, sms/mms) 

Mål 

Ingen utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling vare sig på skolan eller via 
nätet.  

Åtgärder 

Så här ska vi arbeta för att skapa trivsel och motverka kränkande behandling. 

All personal ansvarar för: 

 Att arbeta med att förankra skolans värdegrund och skapa ett positivt gruppklimat. 

 Nolltolerans mot nedsättande språk och diskriminerande ord. 

Pedagoger ansvarar för: 

 Regelbundna klassråd. 

 Regelbundna elevråd. 

 Regelbundna fritidsråd. 

Uppsikt och upptäckt 

Enbacka skola ska arbeta systematiskt för att upptäcka eventuell diskriminering, trakasserier och 
kränkningar och ha en strategi för hur personal som får kännedom om, eller ser en pågående 
kränkning, ska hantera situationen.  

Mål 

Att i vår verksamhet arbetar med att hålla uppsikt och upptäcka diskriminering, trakasserier och 
kränkningar.  
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Åtgärder 

 Trivselenkäter riktade till eleverna genomförs en gång/läsår och före jul 

 Vi har minst en rastvakt/arbetslag ute på varje rast. Vi har även bussvakt från alla arbets-
lag ute på eftermiddagen. 

 Utvecklingssamtal genomförs en gång/termin. 

 Elevråd genomförs minst en gång/månad.  

 Klassråd genomförs minst en gång/månad. 

 Fritidsråd genomförs minst en gång/månad. 

 Vi har arbetslagskonferenser en gång/vecka. 

 Varje vecka har vi schemalagda lektioner i ämnet EQ, emotionell intelligens, där barnens 
empatiska förmåga tränas. Till största delen handlar EQ-arbetet om förebyggande. 

 Vi arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor. 

 En trygghetsvandring där alla elever deltar genomförs en gång/år i skolverksamheten och 
i fritidsverksamheten. Det innebär att man kartlägger riskområden på skolgården och i 
byggnaderna. 

 Varje pedagog tar sig tid att se alla elever genom att hälsa och prata med var och en av 
eleverna i sin klass/grupp minst en gång om dagen. 

 Vi har en verksamhet med fasta rutiner, struktur, god fysisk ute- och innemiljö och med 
gruppsammansättning som anpassas efter den verksamhet som pågår, t ex pojk-och flick-
grupper, nivågruppering.  Detta medför att alla barn blir sedda och bekräftade varje dag. 
Gemensamma normer och värderingar i gruppen skapas bland annat genom att det finns 
tid för samarbete och reflektion i arbetslaget. 

Rutiner för utredning, åtgärder, dokumentation och upp-
följning av enskilda ärenden 

Enligt Skollagen (2010:800) är lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser 
sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling skyldiga att anmäla detta till rektorn. 
Rektorn är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen. 

Enligt diskrimineringslagen och skollagen är en huvudman som får kännedom om att en elev 
som deltar i eller söker till verksamheten anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier 
eller kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att utreda omständigheterna 
kring de uppgivna trakasserierna eller kränkningarna.  

Elever som upplever sig trakasserade eller på annat sätt kränkta av personal är i en särskilt utsatt 
situation eftersom de befinner sig i beroendeställning. Rektorn eller någon med motsvarande 
ledningsfunktion bör därför ansvara för en sådan utredning  

Elever kränks av andra elever 

På Enbacka skola finns rutiner för hur akuta situationer ska hanteras och lösas när elever har 
utsatts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. En kränkning ska inte göras 
mindre eller större än vad den är och målet med åtgärderna är att en trygg situation skapas. 

Mål 

Åtgärderna ska avhjälpa akuta situationer samt ge långsiktiga lösningar. 
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Åtgärder 

På vår skola vidtar vi nedanstående åtgärder när diskriminering, trakasserier eller kränkningar 
inträffat:  

 Vid misstänkt kränkande behandling ska information lämnas till berörda pedagoger och 
rektor. 

 I första hand ska berörda pedagoger tillsammans med elever försöka att lösa situationen. 

 Vid mobbingfall lyfts planen mot kränkande behandling och diskriminering och händel-
sen dokumenteras på avsedd blankett. Eleverna får veta att uppföljningssamtal kommer 
att ske inom en vecka. Eleven får i uppdrag att ringa hem och berätta. Personal dokumen-
terar i Infomentor, under kontakter. 

 Om kränkningen inte upphör ska kurator samtala med den utsatte och därefter med ele-
ven/eleverna som utfört den kränkande behandlingen.  

 Berörda föräldrar informeras.  

 En tid därefter, 1-2 veckor, sker uppföljande samtal med de inblandade. 

 Om den kränkande behandlingen inte upphör, kallas berörda föräldrar till skolan för sam-
tal. Berörd pedagog, rektor och kurator och eventuellt eleven deltar.  

 Vid behov upprättas åtgärdsprogram för de inblandade eleverna. 

 Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är och om 
andra instanser behöver involveras, elevhälsan, socialtjänst eller polis.  

Dokumentation 

Varje misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska utredas, doku-
menteras och följas upp. Eventuellt upprättas ett åtgärdsprogram. Dokumentationen ska arkive-
ras i Infomentor. 

Elev kränks av personal 

I det fall en elev känner sig kränkt av en personal skall elevhälsa och rektor informeras omgående. 
Elevhälsa och rektor utreder omgående ärendet, vidtar åtgärder och ansvarar för att dokumentat-
ion upprättas. 

Om en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling av 
en vuxen följs nedanstående plan: 

 Händelsen anmäls till klassläraren, eller annan vuxen på skolan som eleven har förtroende 
för. 

 Mottagaren av anmälan anmäler händelsen till rektor. 

 Vårdnadshavare informeras. Ansvarig för att detta sker är rektor.  

 Rektor ansvarar för att utredning inleds. 

 Rektor informerar till nämnden enligt delegationsordning. 

 Rektor ansvarar för att utredning sker. 

 Samtal förs med samtliga berörda parter. 

 Samtalen dokumenteras. 

 Rektor ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas. 

 Åtgärder som sätts in bör leda till långsiktiga lösningar. Det bör alltid övervägas om åt-
gärder också ska vidtas i syfte att förändra strukturer och förhållanden på grupp- och 
verksamhetsnivå. 
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 I fall av allvarliga kränkningar/trakasserier avgör rektor, eventuellt tillsammans med sin 
chef, om ärendet kräver disciplinära åtgärder eller ska anmälas till annan myndighet. Rek-
torn informerar den anställde om rätten till fackligt stöd. 

 Åtgärderna dokumenteras. 

 Rektor följer upp ärendet med elev och vårdnadshavare. 

 Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och följer upp ärendet. 

 Utredning och åtgärder utvärderas och dokumenteras. 

 Uppföljningen dokumenteras. 

Om åtgärderna inte är tillräckliga kan elev och vårdnadshavare vända sig till Barn- och elevom-
budsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen 
(www.do.se). 

I vår verksamhet dokumenterar vi utredning, åtgärder och uppföljning på föl-
jande sätt 

Rektor har det yttersta ansvaret för verksamheten och alla fall av kränkande behandling som 
kommit till personalens kännedom måste rapporteras till rektor. Detta förhållande befriar emel-
lertid inte andra vuxna vid skolan från ett personligt ansvar att ingripa mot alla former av krän-
kande behandling. Vidtagna åtgärder ska dokumenteras. Ansvarig för att dokumentationen sker 
är berörd pedagog. 

Följande uppgifter ska dokumenteras i Infomentor 

 Datum 

 Utredning, beskrivning av händelsen  

 Vidtagen åtgärd  

 Ansvarig pedagog  

Uppföljning 

En uppföljning bör göras inom rimlig tid, och innehålla en utvärdering av utredningen, åtgärder-
na och dokumentationen. Det är också viktigt att diskutera om händelsen ingår i ett mönster på 
skolan. I så fall måste skolan upprätta en handlingsplan för att ta tag i problemet i stort. Vi gör en 
uppföljning med berörda parter i varje enskilt fall för att kunna avgöra om insatserna har varit 
tillräckliga och kränkningarna upphört.  Vi gör även en reflektion över eventuella brister och för-
bättringsmöjligheter i vårt arbete.  

Begrepp 

Diskriminering 

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och 
behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
eller ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 

Direkt diskriminering 

Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon 
av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gym-
nasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program. 
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Indirekt diskriminering 

Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som 
verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med 
diskrimineringsgrunderna. 

Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som 
på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat. 

Trakasserier och kränkande behandling 

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdig-
het och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande behandling 
nedan). 

Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generali-
seringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper. Det kan också 
handla om att någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller liknande. Det gemen-
samma för trakasserier är att de gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt 
eller illa behandlad. 

Kränkande behandling 

Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdig-
het, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. 

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande 
som kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrys-
ning och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier (till exempel Facebook). 

Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller krän-
kande behandling. 

Exempel på händelser som kan vara det som i lagen benämns kränkande behandling 

•Carl blir ofta kontaktad via MSN och sms av elever på skolan. Där kallar de honom ”pucko” 
och ”tjockis”. De har också lagt ut bilder av Carl på Lunarstorm och Facebook. Bilderna har ta-
gits i duschen efter gymnastiken. 

•Lisa är stökig i klassrummet och vill inte lugna ner sig trots lärarens tillsägelse. Ett gräl som upp-
står emellan dem slutar med att läraren ger Lisa en örfil. 

•Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka på rasterna. Han är hellre ensam än att be-
höva höra de andra säga att han inte får vara med. Skolans personal tror att Oliver är ensam för 
att han tycker om det. ”Han är en ensamvarg”, säger klassläraren. Oliver orkar inte förklara hur 
det egentligen ligger till. 

Sexuella trakasserier 

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. 

Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt an-
spelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad 
som är kränkande. 

Repressalier 

Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av 
att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av 
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trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, med-
verkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.  


