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Kungsgårdsskolans plan mot diskriminering och annan 
kränkande behandling 2017-2018 

Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen  

Planen gäller för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, och fritidshemmet åk 1-6.  

Ansvarig för planen 

Annika Bergman, rektor 

Övergripande mål 

Alla elever känner meningsfullhet, trygghet, glädje och lust att lära. 

Vilket betyder att: 

Alla elever upplever trygghet och studiero i alla lärmiljöer. 
Alla elever upplever att de ingår i en gemenskap. 
Alla på vår skola arbetar för en inkluderande lärmiljö och en stark vi-känsla.  
Alla på vår skola respekterar varandra och förstår allas lika värde.  

Giltighetstid 

Planen gäller från 2017-11-12 

Planen gäller till 2018-11-12 

Elevernas delaktighet  

På klass- och elevråd diskuteras Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling och 
vad den innebär för oss var och en.  
Delar av JämO:s Husmodell används för att hitta risker.  
Klasslärare genomfört trygghetsvandringar en gång per läsår tillsammans med eleverna för att 
kartlägga skolan ur trygghetssynpunkt.  
Elevernas besvarar varje termin en trivselenkät som används som underlag för nulägesanalys.  

Vårdnadshavarnas delaktighet  

Brukarrådets föräldrarepresentanter bidrar till kartläggningen genom att Planen mot diskrimine-
ring och annan kränkande behandling tas upp som en särskild punkt under läsåret.  
Rektor ansvarar för detta. 

Personalens delaktighet  

Personalen i arbetslagen utvärderar och diskuterar på arbetslagsträffar, APT:er och A-dagar. Syn-
punkter delges skolledningen. Rektor ansvarar för detta. 
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Förankring av planen  
 
Alla elever informeras om innehållet av planen i början av läsåret, detta sker sedan kontinuerligt 
under läsåret av klasslärare och lärare som håller i elevrådet. Rektor och biträdande rektorer an-
svarar för att detta sker. 
Varje klass diskuterar innehållet, på klassråd eller på lämpligt sätt vid arbete med värdegrund. 
Mentor ansvarar för detta. 
Planen tas upp och diskuteras i elevrådet av den lärare som har uppdraget. Rektor ansvarar för 
detta. 
Information till hemmen sker i början av varje läsår och finns på intranätet, samt till nya elever på 
Kungsgårdsskolan. Rektor ansvarar för detta. 
Planen tas upp på Brukarrådet. Rektor ansvarar för detta.  
Personalen går igenom och diskuterar innehållet på arbetsplatsträffar. Rektor ansvarar för detta. 
 

Utvärdering av Planen mot diskriminering och annan kränkande behand-

ling 2016-2017 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 

Under höst- och vårterminen har en trivselenkät bland eleverna genomförts. Enkäten ger dels 
signaler om hur det fungerar med tryggheten på skolan, dels ett underlag för vad vi fortsatt behö-
ver arbeta med.  
I mars genomfördes trygghetsvandringar i samtliga årskurser. 
I juni utvärderades Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal. Per-
sonal lämnade synpunkter rektor. 
Kartläggning, analys och utvärdering ligger till grund för nulägesanalys och åtgärder att arbeta 
med under läsåret 2017-2018. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan  

Skolledning, personal, elever och vårdnadshavare.  

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan  

Inomhusmiljön 

Många lokaler är behov av ny färg. 
Toaletterna känns ofräscha. 
Hög ljudvolym i matsalen. 

Utomhusmiljön 

En liten förbättring av konflikter på skolgården nämns. 
Fler aktiviteter och saker till raster efterfrågas. 

 

Trivselenkät 

Trivselenkät 

Av eleverna i åk f-3 svarar:  -     91% att de trivs i klassen  

- 97 % att de har kompisar i klassen 

- 97 % att de har någon vuxen att prata med i skolan 

- 15 % att de ibland blir retade eller slagna 

- 52 % att någon stör i i klassen 
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Av eleverna i åk 4-6 svarar -    74% att de ofta trivs och 24 % att de ibland trivs i klass 

       En 

- 84 % att de ofta har någon att vara med på rasten och 15 % 

Att de ibland har någon att vara med på rasten 

- 62% att de ofta har någon vuxen att prata med i skolan 

och 36% att de ibland har någon vuxen att prata med  

- 23 % att någon ibland bär sig dumt åt mot dig i skolan 

- 41% att det ofta är någon som stör i klassen och 33% att  

det ibland är någon som stör i klassen 
 

Analys och åtgärder 

Av resultatet kan man se att eleverna trivs i klassen och att de har kompisar i klassen. Många ele-
ver svarar att de har någon vuxen att prata med på skolan. På mellanstadiet finns några elever 
som svarar att de ibland har någon vuxen att prata med. För alla elevers trygghet är det viktigt att 
de känner att det finns vuxna at prata med och lärarna på mellanstadiet har därför försökt att vara 
mer tillgängliga. De få elever som har svarat att de inte har någon att vara med på rasterna har 
klasslärarna fångat upp direkt för att kunna hjälpa dem. 

Utifrån resultaten och analysen arbetar skolan på olika sätt med att skapa trygghet, minska ret-
samheter och stärka studiero tillsammans med eleverna. Skolan har inför läsåret gjort insatser för 
att jobba med trygghet och studiero genom att speciallärare och kurator samarbetar med klasslä-
rare kring elevgrupperna för att stödja, förebygga och främja trygghet och arbetsro. Inkluderande 
arbetssätt är ett prioriterat område som utvecklas i alla verksamheter. Fortbildningsinsatser på 
fortbildningsdagar för att öka kunskapen om ett inkluderande arbetssätt. Diskussioner förs konti-
nuerligt på arbetslagsträffar, APT och EHT.  Tid är avsatt för kollegialt lärande, där man utbyter 
erfarenheter och besöker varandras verksamheter för att utbyta erfarenheter ges varandra. Trygg-
hetsteamet är utökat med fler personer och kommer att arbeta mer förebyggande än tidigare. Un-
der hösten -17 utarbetas en plan för deras arbete. Utveckling av elevråd och klassråd sker för att 
uppmärksamma eleverna kring inflytande, studiero och få deras tankar och åsikter om hur de vill 
ha det i skolan och hur vi tillsammans når dit. 

  

Beskriv hur årets plan ska utvärderas  

Trygghetsteamet genomför under höst- och vårterminen en trivselenkät bland eleverna. Den ger 
dels signaler om hur det fungerar med tryggheten på skolan och dels ett underlag för hur arbetat 
kan fortsätta utvecklas. I samband med att vi genomför utvärderingar av trivselanekäterna utvär-
deras Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling. Personal och elever lämnar 
synpunkter på planen och en ny kartläggning och nulägesanalys genomförs.  
Brukarrådet ges tillfälle att utvärdera planen.  

Ansvarig för att årets plan utvärderas  

Rektor 
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Kartläggning 

Kartläggningsmetoder  

Under vår och höst görs en kartläggning och nulägesanalys. 

Elever genomför trygghetsvandring tillsammans med sina klasslärare och ges möjlighet att föra 
fram åsikter på klassråd.  

Brukarrådet (föräldrarepresentanter) bidrar till kartläggningen genom att Planen mot diskrimine-
ring och annan kränkande behandling tas upp som en särskild punkt under något av årets möten. 

Resultatet från elevernas trivselenkät används som underlag för nulägesanalysen.  

Områden som berörs i kartläggningen  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen  

Alla klassråd och elevrådet diskuterar regelbundet frågan. 
Alla klasser genomför Trygghetsvandring för att kartlägga skolan ur trygghetssynpunkt.  
Resultatet tas upp i klassråd och i elevråd 
Resultatet från elevernas trivselenkät används som underlag för nulägesanalysen.  

Hur personalen har involverats i kartläggningen  

Arbetslagen har diskuterat och framfört synpunkter. 
Elevhälsoteamet och trygghetsteamet har gemensamma diskussioner med rektor.  

Resultat och analys  

Identifierade områden som kommer fram i resultatanalysen behandlas av lämpliga aktörer som 
klasslärare, rektorer eller representanter i trygghetsteamet.  

Främjande insatser och förebyggande åtgärder 

Träna barnen i att behandla varandra lika  

Områden som berörs av åtgärden  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder  

Mål  

 Eleverna ska kunna hantera sociala situationen på skolan, fri från trakasserier och kränk-
ningar.  

 Alla elever ska känna sig trygga och ha samhörighet på lektioner och raster. 

Målen följs upp i trivselenkät under vår och höst.  
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Insats  

 Varje klass genomför värdegrundsövningar utifrån ålder och uppkomna behov. 

 Aktuella händelser belyses. Ex. något som hänt på rasten, trakasserier på nätet, vad är en 
kränkning. 

 Rastvärdar uppmärksammar och kontaktar elever som är ensamma. 

 Planerade rastaktiviteter. 

Ansvarig  

Klasslärare 

Datum när det ska vara klart 

Pågår hela året. Intensivt arbete i augusti-september och januari-februari 

 

Trivselregler utifrån skolans vision och värdegrund  

Områden som berörs av insatsen  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder  

Mål  

Alla elever känner till och följer Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling och 
skolans trivselregler. Alla känner till skolans vision och representanter i elevrådet har fördjupad 
kompetens i vad den innebär och arbetar aktivt med det i klasserna tillsammans med klasslärare. 

Insats  

Ansvarig pedagog går igenom Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling och 
skolans trivselregler i början av terminen i respektive grupp i skolan och fritidshemmet. Detta 
följs sedan regelbundet upp under terminen. Återkommande diskussioner om t.ex. varför regler 
behövs, vad en kränkning är, mobbing på nätet, allas lika värde. 

Kontinuerliga elevrådsmöten med diskussioner kring skolans värdegrund, trivselregler och för-
hållningssätt. Det demokratiska förhållningssättet präglar arbetet, men inflytande av eleverna i 
skolans utvecklingsarbete. 

Varje läsår aktualiseras och ev. revideras skolans trivselregler tillsammans med elever och vård-
nadshavare. 

Trivselenkäten och kontinuerliga diskussioner i klassrummen och på personalmöten, följer upp 
skolans pågående arbete. 

Ansvarig 

Klasslärare och rektor 

Uppföljning 

Februari 2018 
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Hälsosamtal  

Mål och uppföljning  

Skolan får via hälsosamtal en grund för det systematiska förebyggande och främjande hälsoarbe-
tet då delar kopplas in till skolans elevhälsateam. Eleverna ges möjlighet till samtal om livsstilsfrå-
gor och trygghet och studiero.  

Insats  

Hälsosamtal genomförs av skolsköterskan i årskurs 1, 4 och 6.  

Ansvarig  

Skolsköterskan  

Datum när det ska vara klart  

Pågår under året enligt planering. 

Mottagning av nyanlända  

Områden som berörs av insatsen  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. 

Mål och uppföljning  

Nyanlända elever tas enligt skolans rutin emot och ingår i den ordinarie undervisningen utifrån 
elevernas behov och förutsättningar.  

Insats  

 Skolan har en plan för mottagande av nyanlända elever, för att de på ett bra sätt ska komma 
in i verksamheten och bli väl mottagna i skolan.  

 Varje ny elev får varsin fadder i den nya klassen.  

 Skolan har en tydlig plan för inkludering för varje elev som ev. placeras i förberedelseklass. 

 SVA-lärare kartlägger elevernas kunskaper och förmågor i syfte att skolan ska hitta bra under-
visningsformer. 

 Rekryterar modersmålslärare och studiehandledare i olika språk. 
 

Trivselenkäten används för uppföljning. 

Ansvarig  

Rektor ansvarar för att skolan har en rutin för mottagande. 
Rektor ansvarar för att alla lärare på skolan känner till rutinen. 
Läraren i Förberedelseklassen/SVA lärare ansvarar för att rutinerna följs och att elevernas studie-
gång fungerar väl i respektive klass. 
Klasslärare ansvarar för att faddrar utses. 

Uppföljning  

Februari 2017 
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Alla ska vara med  

Områden som berörs av åtgärden  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. 

Mål  

Alla elever ska utifrån sina unika förutsättningar ges möjlighet att delta i skolans samtliga aktivite-
ter.  

Åtgärd  

Vid aktiviteter till exempel friluftsdagar, samarbete med kyrkan etc. ansvarar klasslärare för att vid 
behov ta kontakt med vårdnadshavare för att säkerställa att inte skolan riskera diskriminering eller 
kränkning av elever.  
Målet följs upp vid utvecklingssamtal, trygghetsvandring och enkäter. 

Motivera åtgärd  

Vi säkerställer att ingen elev kränks eller diskrimineras av aktiviteter på skolan.  
Vi säkerställer att vi har en inkluderande skoldag. 

Ansvarig  

Rektor 

Uppföljning 

Februari 2018 

Rastverksamhet och utemiljö 

Områden som berörs av åtgärden  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. 

Mål  

Alla elever ska känna sig trygga på alla ställen på skolan. 

Åtgärd  

Rastvärdarna rör sig runt skolgården och husen så att baksidan inte upplevs som obevakad. 
Rastvärdarna är uppmärksamma och engagerade i eleverna. 
Organiserade rastaktiviteter på vissa av rasterna. 
Vid frånvaro ska vikarierande lärare informeras om rastvaktsschema och rutiner.  

Motivera åtgärd  

Vi vill säkerställa att alla elever upplever trygghet, samhörighet och förhindra att elev kränks eller 
diskrimineras på skolan.  

Ansvarig  

Rastvärdar enligt schema, samt särskilt utsedda fritidspedagoger som ordnar rastaktiviteter några 
raster i veckan. 
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Datum när det ska vara klart  

Pågår hela året 

 

 

Trygghet och studiero 

Områden som berörs av åtgärden  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder 

Mål 

Alla elever ska känna meningsfullhet, trygghet, glädje och lust att lära. 

Insats 

På klassråd och på elevråd diskuteras skolans vision och om vad begreppen innebär, vad är trygg-
het, meningsfullhet, arbetsro och varför det är viktigt. 
På klassråd och på elevråd diskuteras regelbundet Planen mot diskriminering och annan krän-
kande behandling, skolans vision och skolans trivselregler. 
Trivselenkäten används till uppföljning. 

Ansvarig 

Klasslärare, lärare med ansvar för SVA och elevråd och rektor. 

Uppföljning 

Vid analys av trivselenkäten november och april varje år 

Rutiner för akuta situationer 

Policy  

All personal på Kungsgårdsskolan är skyldiga att reagera mot mobbning, trakasserier och krän-
kande behandling. Vi ska också förhindra mobbning, trakasserier och kränkande behandling ge-
nom att arbeta förebyggande och främjande. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling  

Skolan har ett heltäckande rastvärdsschema.  

Rastvärden har ett särskilt ansvar för tillsyn under rasterna.  

Bussvakten har ansvar för tillsyn vid skolskjutshållplatsen.  

Rutiner vid kränkande behandling. 

Trivselenkät och trygghetsvandring. 

Elever och vårdnadshavares trygghet 

En elev som känner sig utsatt för kränkning av en annan elev ska ta kontakt med en vuxen perso-
nal på skolan. Elever som upplever sig kränkta kan uppmärksammas av eleven, personal på sko-
lan, skolsköterskan på hälsosamtal, andra elever och vårdnadshavare och det är viktigt att alla på 
skolan är lyhörda. All personal på skolan har ett ansvar för att anmäla detta vidare till rektor för 
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eventuell utredning. Eleven kan anmäla via sin vårdnadshavare. Detta gäller oavsett om kränk-
ningen skett direkt mellan eleverna eller genom meddelande på mobiltelefon, chatt eller liknande.  

På skolan finns ett trygghetsteam som arbetar på uppdrag av rektor för förebyggande, främjande 
och åtgärdande. 

Ett anmält ärende där rektor beslutat om utredning, avslutas när situationen upplevs trygg hos 
alla berörda, handläggaren/utredaren lämnar all dokumentation till rektor. Rektor avslutar ären-
det och skickar in handlingarna till huvudmannen, samt ser till att dokumentationen arkiveras i 
PMO. Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är, om anmälan 
till socialtjänsten eller polis ska göras och om skolan behöver hjälp av andra insatser t.ex. psyko-
log. Om elev/elever går på annan skola kontaktas rektor på den skolan. Vid grövre kränkningar 
gör rektor upp en plan för hur kommunikationen mellan rektor, lärare, elever och vårdnadsha-
vare ska se ut. Vid allvarliga kränkningar bör utredningen resultera i ett åtgärdsprogram som be-
skriver nuvarande situation, målsituation och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målet. 
Om den/de som kränkt går på samma skola ska skolpersonal höra deras version. Vid grova brott 
som t. ex. misshandel, sexuella övergrepp, överväger alltid rektor avstängning eller hemundervis-
ning för den/de som har begått handlingen. 

 

Rutiner för uppföljning  

Lärare och ev. representant i trygghetsteamet följer upp, till att börja med dagligen och sedan gle-
sare under några månader.  

 

Rutiner för dokumentation  

Alla fall av kränkande behandling dokumenteras på särskild blankett. Rektor ansvarar för att det 
skrivs in i vårt digitala system PMO. 

Vid behov skrivs åtgärdsprogram. Mentor/klasslärare är ansvarig för att åtgärdsprogram skrivs.  

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 

 
All personal är skyldig att ingripa, utreda och stödja elever som utsätts för diskriminering eller 

kränkning, liksom den som utsätter andra för detta. 1 

 

1. Den som uppmärksammar diskriminering eller kränkning informerar berörd mentor samt 

mejl/samtal till rektor Annika, Ulrika el Henrik och trygghetsteamet med namn och personnum-

mer på den/de som blivit kränkt och den/de som kränkt, samt en kort info om vad som hänt. 

 

2. Rektor anmäler till huvudmannen på angiven blankett. Mentor, eller den rektor utser, får i upp-

drag att påbörja utredning. Mentor informerar vårdnadshavare. 

 

3. Handläggaren/utredaren påbörjar skyndsamt utredningen. Man kan med fördel vara två som är 

med på samtalen. 
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4. Dokumentation förs kontinuerligt på angiven blankett och dokumenterade åtgärder sätts in. Om 

kränkningen pågått en längre tid eller om vi på skolan anser det lämpligt, kan trygghetsteamet vara 

de som utreder. Mentor informerar vårdnadshavare. 

5. Arbetet med åtgärder följs upp och dokumenteras på angiven blankett.  

 

6. Ärendet avslutas, undertecknas av handläggaren/utredaren och lämnas till rektor. 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 

 

En elev som utsätts för kränkande behandling eller diskriminering av en vuxen på skolan ska 
vända sig till någon annan vuxen på skolan, t ex lärare, kurator eller rektor. Den som får en sådan 
anmälan meddelar rektor som ansvarar för att händelsen utreds. Klasslärare ansvarar för att ele-
verna vet detta. Vuxen på skolan som märker att en annan vuxen på skolan diskriminerar eller 
kränker en elev ingriper direkt. Rektor informeras alltid om det inträffade. Rektor informeras 
också vid misstanke om att personal kränker elev. I första hand vänder sig elev och vårdnadsha-
vare till mentor/klasslärare, kurator eller annan lärare i arbetslaget. Känner elever eller vårdnads-
havare att de inte fåt tillräcklig respons så kontaktar de rektor eller biträdande rektor. Vid känne-
dom om att kränkning kan ha inträffat ska situationen skyndsamt utredas. Rektor ansvarar alltid 
för utredningen och syftet är att undersöka vad som har hänt och tillsammans hitta en lösning. 
Kränkningarna måste upphöra omedelbart och uppföljningssamtal ska alltid ske. Till att börja 
med sker uppföljningarna dagligen och sedan glesas de ut. Vid samtal med lärare och rektor be-
stäms när uppföljningssamtalen ska ske, därigenom säkerställer rektor eller lärare att det avtalade 
har hållits. Kränkningarna och åtgärderna dokumenteras av rektor/lärare som håller i respektive 
samtal.  

Rutiner för uppföljning  

Rektor och lärare har uppföljningssamtal enligt plan. 

 

Rutiner för dokumentation  

Alla fall av kränkande behandling dokumenteras på särskild blankett. Rektor ansvarar för att det 
skrivs in i vårt digitala system PMO. 

Vid behov skrivs en plan för fortsatt arbete och ev. åtgärder.  
 

__________________________________________________________________________________________ 

Skollagen (2010:800) 1 kap 10 § 

 

En 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 är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller 

rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudman-

nen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall 

vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig 

ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). 

För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller förskoleen-

het gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser. 


