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GrunduppgifterGrunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 

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

Ansvarig för planen 

Huvudansvarig Annika Bergman, rektor tillsammans med Trygghetsteamet. 

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 2019-11-12. 

Planen gäller till 2020-11-12. 

Elevernas delaktighet 

- På schemalagda klass- och elevråd diskuteras Planen mot diskriminering och annan 
kränkande behandling och vad den innebär för oss var och en. Eleverna i grundsärsko-
lan deltar på grundskolans elevråd och deltar när det är lämpligt utifrån sina egna förut-
sättningar. 

- Delar av JämO:s Husmo-
dell används för att hitta 
risker. 

- Klasslärare genomfört 
trygghetsvandringar i 
lärmiljöer inomhus och 
utomhus en gång per läsår 
tillsammans med eleverna 
för att kartlägga skolan ur 
trygghetssynpunkt. Med 
hjälp av bildstöd kan ele-
verna i grundsärskolan ut-
trycka känslan av att till 
exempel vistas i en speci-
ell miljö, medan andra elever kan samtala och diskutera. Elevernas besvarar minst en 
gång per år på skolans trygghetsenkät som används som underlag för nulägesanalys. 
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Grundsärskolans elever utgår ifrån grundskolans trygghetsenkät men med omstrukture-
rade frågor och stöd av smilelysbilder. Detta för att alla elever ska elever ska ges möjlig-
het att besvara frågor och uttrycka sina känslor samt åsikter.  

Vårdnadshavarnas delaktighet 

Vårdnadshavare bidrar till kartläggningen genom att Planen mot diskriminering och annan krän-
kande behandling tas upp som en särskild punkt under läsåret genom föräldramöte på HT. 

Ansvarig: Mentorer 

Föräldrarepresentanter bidrar till kartläggningen genom att Planen mot diskriminering och an-
nan kränkande behandling tas upp som en särskild punkt under läsåret genom forum för sam-
råd.  

Ansvarig: Rektor och biträdande rektor. 

Personalens delaktighet 

1) Trygghetsteam genomför trygghetsenkäter, sammanställer och analyserar resultaten. 

De ska även göra en analys och sammanställning av alla ärenden under läsåret med diskrimi-
nerande och kränkande behandling. 

2) Detta kunde förslagsvis redovisas på APT för att i steg 3 diskuteras och utvärderas i ar-
betslagen. På så vis får vi en mer konkret och korrekt bild och ev. synpunkter baserade 
på underlag från Trygghetsteamets analyser och utvärderingar. Genom tidsbestämt i års-
hjulet. 

3)   Personalen i arbetslagen utvärderar och diskuterar på arbetslagsträffar, APT:er och A-
dagar. Synpunkter delges representant för Trygghetsteamet. 

Ansvarig: 1) Genomförandet, mentorer, sammanställning och analys gör Trygghetsteamet. 

                2) Trygghetsteamet 

                3) Arbetslagsledare 

 

Förankring av planen 

Alla elever informeras om innehållet av planen i början av läsåret, detta sker sedan kontinuerligt 
under läsåret av mentor och läraren som håller i skolans elevråd.  

Ansvarig: Rektor samt mentor och ansvarig pedagog för elevrådet 
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Varje klass diskuterar innehållet, på klassråd 
eller på lämpligt sätt vid arbete med värde-
grund. 

Ansvarig: Mentorer och lärare i fritidshem. 

Information till hemmen sker i början av 
varje läsår genom föräldramöte med bild-
presentation och dokumentation /minnes-
anteckningar från möte som går ut till för-
äldrar via unikum och finns på intranätet 

https://www.sater.se/barn-utbild-
ning/grundskola/kungsgardsskolan/sa-ar-
betar-vi/ 

  samt till nya elever på Kungsgårdsskolan.  

Ansvarig: Mentorer och lärare i fritidshem. 

 

https://www.sater.se/barn-utbildning/grundskola/kungsgardsskolan/sa-arbetar-vi/
https://www.sater.se/barn-utbildning/grundskola/kungsgardsskolan/sa-arbetar-vi/
https://www.sater.se/barn-utbildning/grundskola/kungsgardsskolan/sa-arbetar-vi/
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Nulägesanalys 

Utvärdering av 2019-2020 års plan 

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 be-
höver arbeta med. 

På höstterminen genomfördes trygghetsvandringar i samtliga årskurser. Dessa går elevrådet se-
dan igenom på elevrådsmöte. 

 

I juni utvärderades Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal. 
Personal lämnade synpunkter rektor. 

Kartläggning, analys och utvärdering ligger till grund för nulägesanalys och åtgärder att arbeta 
med under läsåret 2019-2020.  

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 

Skolledning, personal, elever och vårdnadshavare. 

Åtgärder och effekter av förra årets utvärdering 

 

Inomhusmiljön  

Ljudnivån i matsalen har minskat genom att lärarna låter eleverna gå in i mindre grupper i mat-
salen, eleverna har bestämda platser, elever och personal pratar med sänkt röstläge.  

Utomhusmiljön 

Konflikterna på skolgården har minskat under läsåret då flera rastvärdar är ute och är synliga ge-

nom att de bär väst. Flera aktiviteter har möjliggjorts under året, exempelvis gagabollsrinkar, 

årskurs 3 har utvecklat en hinderbana, idrottslärare har möjliggjort för friidrottsaktiviter för ele-

ver i åk 1-3.  

Idrottslärare i åk 4-6 eller mentorer möter upp eleverna på skolgården och går sedan tillsam-

mans till Klockarskolans idrottshall. 

Trivselenkät 

Eleverna i grundsärskolan upplevs trygga och inga kränkningar har förekommit.  Eleverna har 
rast tillsammans med grundskolans elever. 

Resultaten för trygghetsenkäten ht-19 

Av eleverna i åk F-3 svarar: 

− 98,5% (2017 91 %, 2018 89%) att de trivs i klassen 

− 98% (2017 97 %, 2018 98%) att de har kompisar i klassen 

− 98% (2017 97 %, 2018 98%) att de har någon vuxen att prata med i skolan 

− VT-19 9%(2% 2018) att de är rädd på raster 
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− VT-19 22% anger att någon är dum på skolan (2017 15 %, 18% 2018 ) 

− 57% (2017 48 % 2018 31%) upplever studiero i klassen 

− 5% (2018 3%) att de själva verbalt eller fysiskt utsätter annan elev 

Av eleverna i åk 4-6 svarar: 

− 94% trivs i skolan (2018 58% trivs alltid). Enkäten är 2019 omarbetad. 

− 100% har alltid någon att vara med på rasten om man önskar (2018 81%) 

− 97% har någon vuxen att prata med i skolan (2018 58%) 

− 1% (2018 2% att någon ofta är sig dumt åt mot dig) 

− 90% upplever studiero i klassen (2018 16%) 

− 98% känner sig trygga i skolan 

Resultaten visar att fler elever i f-3 trivs i skolan. Betydligt fler elever på hela skolan trivs.  och 
upplever studiero i klassen. Det kan vara en effekt av införandet av startblock ( mobiltelefoner 
samlas in och dagens schema gås igenom), lektionsstruktur, bildstöd och högre vuxennärvaro. 
Skillnaden vad gäller studiero i klass mellan årf-3 och år4-6 kan bero på personalomsättning på 
fritidshemmen i lägre åldrar.  Samtliga elever i år4-6 som önskar har någon att vara med på ras-
ten.Det som framkommit är att en del elever uppskattar att vara mer för sig själva för att bear-
beta intryck och få vila från hörsel- och synintryck på rasterna. 

Vid höstterminens start utarbetades tydligt markerade elevplatser i idrottens omklädningsrum. 
Detta kan vara en stor bidragande anledning till att så många elever i år4-6 känner trygghet i 
skolan. Vårterminen 2019 startades en flexibel undervisningsgrupp. Den flexibla undervisnings-
gruppen ska bidra till elevers utveckling mot kunskapskraven genom förebyggande och främ-
jande arbete med en lärmiljö som främjar studiemotivation, arbetsro, uppmärksamhet och kon-
centration.   Där kan ett mindre antal elever vara en del av sin skoldag. Det ger ytterligare en 

möjlighet för skolan att möta elevernas behov och förutsättningar. Ett team bestående av spe-
ciallärare och socialpedagoger ansvarar för planering, schema, arbetsformer och undervisning. 
Stödfunktionerna är skolledning, speciallärare med övergripande ansvar och specialpedagog. 

De åtgärder som skolan har vidtagit har gett positiva effekter och skolan fortsätter med riktade 
insatser för att stärka trygghet och studiero. 

Trygghetsteamet har utökats och utvecklas mot ett mer förebyggande arbetssätt tillsammans 
med personal i arbetslag kring strategier vid konflikter och beteendeproblematik. Samarbete 
mellan skola, hem och Elevhälsa är viktiga i detta förebyggande och åtgärdande arbete kring ele-
verna. 

Grundsärskolan 

Undervisning och bemanning i grundsärskolan på Kungsgårdsskolan skapar trygghet kring ele-
verna då det alltid finns en vuxen till hands. En del elever i träningsskolan har en personlig assi-
stent som stöd i sin vardag, det finns även elevassistenter och klasslärare som stöd för de elever 
som behöver det. Det finns ett gott samarbete mellan grundsärskola och grundskolan och ele-
verna ges möjlighet till inkludering då eleverna ofta blir inbjudna till grundskolans aktiviteter, så 
som friluftsdag eller teater tillsammans med grundskolans elever och Kulturskolans personal. 
Det finns även möjlighet till socialt samspel med grundskolans elever på raster samt till inklude-
ring i grundskolans undervisning och grundsärskolans elever har sin fritidsverksamhet hos 
grundskolan.  
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När det gäller elevernas studiero så finns det en viss svårighet i dagsläget, då det är många elever 
till antal och få klassrum. Några elever behöver arbeta eller vila i eget rum, då någon elev är 
högljudd och någon annan elev är ljudkänslig. Eftersom inte utrymmen finns måste några elever 
vara tillsammans på grund av platsbristen och en sådan undervisning fungerar inte alltid, bero-
ende på elevens mående. 

Om det sker kränkande uttryck ska elevassistent och lärare i grundsärskolan ingripa och samtala 
med inblandade elever. Konflikten ska tryggats genom samtal och uppföljningar. Eleverna på 
grundsärskolan har alltid vuxna som de känner väl, som stöttar och främjar det sociala samspe-
let vid sin sida. Lärare ska informera vårdnadshavare och ska stötta kring situationerna och före-
byggt att liknande händelser upprepas. När nya elever börjar i grundsärskolan lägger pedago-
gerna ner mycket tid på att bygga relationer med elever och vårdnadshavare så att skolformen 
upplevs trygg. Pedagogerna lyssnar och tar till sig tidigare erfarenheter och intressen hos varje 
enskild elev, bygger vidare på det positiva och stegvis hittar former så att eleven känner sig trygg 
att berätta, visa och förmedla vad som känns bra och inte. Pedagogerna arbetar nära eleverna i 
alla situationer och är lyhörda för vad som händer och sker kring eleverna på lektioner och ras-
ter.  

Lärare har ett nära samarbete med elevernas vårdnadshavare genom kontaktböcker, telefonsam-
tal och möten. Genom samtal informeras alltid vårdnadshavare om deras son/dotter har blivit 
utsatta för diskriminering, trakasserier eller annan kränkning eller om det har förekommit andra 
händelser. För att vårt främjande, förebyggande och åtgärdande arbete ska fungera krävs konti-
nuerliga uppföljningar. Det sker främst genom att undersöka hur våra elever upplever sin skol-
gång och sin situation genom samtal och diskussioner med hjälp av kommunikationshjälpmedel 
för vissa elever. All personal har ett ansvar att uppmärksamma och rapportera om det fram-
kommer att någon diskriminerat, trakasserat, mobbat eller kränkt någon elev. I nuläget upplever 
grundsärskolans lärare att ingen diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling 
sker mellan eleverna 

Analys och åtgärder 

Analys 

− Alla eleverna på grundsärskolan har uttryckt att de känner sig trygga. 

− Anmälan av kränkningar sker i Draft it och samarbete med skola, hem och Elevhälsan 
är av största betydelse. 

− Grundsärskolans samarbete med grundskolan har haft positiv inverkan på eleverna i 
både grundsärskola och grundskolan. Eleverna i grundskolan har lärt känna eleverna i 
grundsärskolan genom gemensamma rasttider och i viss mån gemensamma skolmåltider 
samt gemensam fritidsverksamhet.  

− Elevernas självkänsla och inkludering har stärkts genom att elever i grundsärskolan och 
grundskolan har ett socialt samspel vid olika tillfällen. Att se och lära av varandra ger er-
farenheter och förståelse för alla elever och som eleverna använder i sin vardag. Det bi-
drar till elever i grundsärskolan blir mer självständiga vid olika situationer och kan leka 
och förstå viss del av gemensamma regler som finns på skolan. 
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− Skolans arbetssätt främjar elevernas trygghet och studiero. Skolan stärker studiemotivat-
ion genom elevinflytande och delaktighet. Regelbundna klassråd och elevråd bidrar till 
ökad trygghet för eleverna i skolan. Däremot är skolans lokaler inte riktigt anpassade för 
så många elever med olika behov och hjälpmedel, för att få en god studiero. 

− Skolans pågående arbeta med att skapa inkluderande lärmiljöer ger positiva effekter på 
elevernas trygghet. 

 

Åtgärder för utveckling 

Skolan fortsätter kontinuerligt arbeta med de insatser som redan görs idag för att säkerställa att 
elever känner trygghet, glädje, meningsfullhet och lust att lära. 

− Kontinuerliga samtal, relationsskapande aktiviteter på lektioner och raster, samarbete 
mellan skolformer och årskurser. 

− Trygghetsteamet ansvarar för att planera med övningar och arbetspass för trygghet och 
studiero. 

 
Läraren gör strukturen tydlig 

• Tydlig ledning 

• Mål (kopplade till läroplanen) 

• Mening (Varför?) 

• Struktur (Vad ska vi göra?) 

• Uppföljning (Vad har vi lärt oss och hur gick det?) 

Lärmiljöerna (klassrum, fritidsrum, grupprum, gemensamma utrymmen) 

• Rena väggar, så lite synintryck som möjligt på tavlan. 

• Böcker stående i hyllor. Inga lösa papper osv. 

• Avsluta dag/lektion med att låta eleverna ta hand om lärmiljön tillsammans med lärare. 

Lektionsstruktur 

1. Startblock 
2. Lektionsstruktur 
3. De sju frågorna (med bildstöd; Vad Var Vem Hur länge Vad sedan Vad behöver Var-

för) 
4. Rast, förberedelse inför rast, under rast 

 

Beskrivning av hur årets plan ska utvärderas 

Trygghetsteamet genomför under höst- och vårterminen en trygghetsenkät bland eleverna. Den 
ger dels underlag hur tryggheten upplevs på skolan och dels ett underlag för hur arbetat i skola 
och fritidshem kan fortsätta utvecklas. Flera delar utvärderas och analyseras för att få en hel-
täckande bild, trygghetsenkäter, kränkningar och trygghetsvandringar. I samband med det utvär-
deras Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling. Personal och elever lämnar 
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synpunkter på planen och en ny kartläggning och nulägesanalys genomförs. Forum för samråd 
ger vårdnadshavare tillfälle att utvärdera planen. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas: 

 Annika Bergman, rektor, Linda Zettergren, socialpedagog  

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 och elevråd. 
Forum för samråd (föräldrarepresentanter) bidrar till kartläggningen genom att Planen mot dis-
kriminering och annan kränkande behandling tas upp som en särskild punkt under något av 
årets möten. Resultatet från elevernas trygghetsenkät och kränkningsanmälningar används som 
underlag för nulägesanalysen. 

Resultat baserat på vt-19 gjorda anmälningar i Draftit gällande ärenden med diskriminerande 

och kränkande karaktär: 

Typ av kränking: - fysisk 

                           -  verbal  

                            - psykosocial karaktär.  

Platser detta skett på är: -korridorer i anslutning till klassrum 

                                     -  baksidan på Krusen 

                                     - i anslutning till musiklektion 

                                     - den centrala skolgården så som vid gagarinken och gungor. 

                                     - på väg hem från skolan. 

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 trygghetsvand-
ring för att kartlägga skolan ur trygghetssynpunkt. Resultatet tas upp i klassråd och i elevråd. Re-
sultatet från elevernas trygghetsenkät 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. 
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Resultat och analys 

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

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 ges verktyg/redskap som gör det möjligt för dem att kunna hantera den soci-
ala situationen på skolan så att den blir så fri från trakasserier och kränkningar som möjligt. 

 

Insats 

Varje klass genomför värdegrundsövningar uti-
från lämplighet, ålder och uppkomna behov. 

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

Rastvärdar uppmärksammar och kontaktar ele-
ver som är ensamma.  

Förslag: Rastvärdar har givna positioner/rast-
vakts områden på rasten. 

Rast värdar finns även i korridor vid ut och ingång till och från raster. 

Planerade rastaktiviteter.  

Uppföljning 

Målen följs upp utifrån resultat från av eleverna genomförda trygghetsenkäter, trygghetsvand-
ringar samt av pedagogerna gjorda anmälningar av händelser med diskriminerande eller krän-
kande handling och resultat utifrån vad gjord analys av dessa anmälningar visar. 

Ansvarig 

Klasslärare, trygghetsteam, biträdande rektor och rektor. 

Datum när det ska vara klart 

Pågår hela året. Intensivt arbete i augusti-september och januari-februari. 
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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 be-
handling 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 klasslärare går igenom Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling 
och skolans trivselregler i början av terminen i respektive elevgrupp 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 diskuss-
ioner kring skolans värdegrund, vision, trivsel-
regler och förhållningssätt. Det demokratiska 
förhållningssättet präglar arbetet, men infly-
tande av eleverna i skolans utvecklingsarbete.  

Varje läsår aktualiseras och ev. revideras skolans 
trivselregler tillsammans med elever och vårdnadshavare.  

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

Ansvarig 

Klasslärare, lärare med ansvar för elevråd. 

Uppföljning 

Februari 2020. 

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 livsstils-
frågor, trygghet och studiero. 
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Insats 

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

Ansvarig 

Skolsköterskan. 

Datum när det ska vara klart 

Pågår under året enligt särskild 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 emot enligt skolans rutin 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. 

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

Rekryterar modersmålslärare och studiehandledare i olika språk. 

Trygghetsenkäten 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. Klasslärare ansvarar för att faddrar utses. 

Uppföljning 

Februari 2020. 

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. 
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Mål 

Alla elever ska utifrån sina unika förutsättningar ges möjlighet att delta i skolans samtliga aktivi-
teter och i det sociala samspelet. 

Förebyggande insatser och åtgärder 

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 diskrimine-
ring eller kränkning av elever. Målet följs upp vid utvecklingssamtal, trygghetsvandring och en-
käter. 

Motivera åtgärd 

Vi säkerställer att det finns förutsättningar så 
att ingen elev ska behöva utsättas för krän-
kande eller diskriminerande handling av aktivi-
teter på skolan. Vi säkerställer att vi har förut-
sättningar för en inkluderande skoldag. 

Ansvarig 

Rektor. 

Uppföljning 

Februari 2020. 

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 arbetar utifrån en framtagen arbetsbeskrivning och rör sig runt på skolgården och 
husen så att alla områden upplevs trygga.  

Alla rastvärdar bär väst. 

Rastvärdarna är uppmärksamma och engagerade i eleverna.  

Organiserade rastaktiviteter på vissa av rasterna.  

Vid frånvaro ska vikarierande lärare informeras om rastvaktsschema och rutiner. 

Rastaktiviteter uppmuntras.  
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Motivera åtgärd 

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

Ansvarig 

Rastvärdar enligt schema, samt särskilt utsedda fritidspedagoger som ordnar rastaktiviteter några 
raster i veckan. 

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 trygghet, meningsfullhet, arbetsro 

och varför det är viktigt.  
- Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling, skolans vision och skolans 

trivselregler.  
Trygghetsenkäten används till uppföljning.  

- Eleverna på grundsärskolan ges möjlighet att uttrycka sig med hjälp av kroppsspråk och 
mimik för att visa vad de känner. Detta genom att använda kommunikationshjälpmedel 
som bildstöd eller Ipad-appar som handlar om känslor. 

-  Det är viktigt att få eleverna att känna sig trygga samt att alla får en möjlighet att stärka 
sin självkänsla. 

Ansvarig 

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

Uppföljning 

Vid analys av trivselenkäten november och april varje år. 
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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 förebygga och tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behand-
ling 

- Representant i trygghetsteamet besöker årskurs 4-6 varje hösttermin och informerar om 
skolans värdegrund och Planen mot diskriminering och annan krängande behandling. I 
samtalen konkretiseras allvaret kring kränkningar och mobbing och dess konsekvenser 
som det kan bidra till. Samtalen kopplas ihop med klassernas kontinuerliga värdegrunds-
arbete och arbete med trygghet och studiero på lektioner och raster. Information ges 
också kring hur utredningar av kränkningar genomförs. 

- Skolan har ett heltäckande rastvärdsschema. 
- Rastvärden har ett särskilt ansvar för tillsyn under rasterna. 
- Bussvakten har ansvar för tillsyn vid skolskjutshållplatsen.Rutiner vid kränkande be-

handling finns. Se nedan. 

Elever och vårdnadshavares trygghet 

En elev som känner sig utsatt för kränkning av en annan elev ska ta kontakt med en vuxen per-
sonal på skolan.  

- Elever som upplever sig kränkta kan uppmärksammas av eleven, personal på skolan, 
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 eventuell 
utredning. Anmälan sker via e-tjänst (DraftIT) och skickas till rektor som delger huvud-
man. Eleven kan anmäla via sin vårdnadshavare. Detta gäller oavsett om kränkningen 
skett direkt mellan eleverna eller genom meddelande på mobiltelefon, chatt eller lik-
nande.  

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. Utredaren skickar 
all dokumentation via DraftIT till rektor. 
Rektor avslutar ärendet och det skickas till 
huvudmannen som sedan gör bedömning 
om att avsluta ärendet. 
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-  Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är, om anmä-
lan till socialtjänsten eller polis ska göras och om skolan behöver hjälp av andra insatser 
t.ex. psykolog. Om elev/elever går på annan skola kontaktas rektor på den skolan. 

-  Vid grövre kränkningar gör rektor upp en plan för hur kommunikationen mellan rek-
tor, lärare, elever och vårdnadshavare ska se ut.  

- Vid allvarliga kränkningar bör utredningen resultera i ett åtgärdsprogram som beskriver 
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 en av-
stängning eller hemundervisning 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 
glesare under några månader. 

Rutiner för dokumentation 

Alla fall av kränkande behandling dokumentation i DraftIT. Vid behov skrivs åtgärdsprogram. 
Mentor/klasslärare är ansvarig för att åtgärdsprogram skrivs med hjälp och stöd av speciallä-
rare/specialpedagog. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra ele-
ver 

Enligt skollagen1 är all personal skyldig att ingripa, utreda och stödja elever som utsätts för dis-
kriminering eller kränkning, liksom den som utsätter andra för detta.  

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

anmäler till rektor via e-tjänsten DraftIT. Rektor startare utredning och utser utredare som 

 

1 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. Huvudmannen 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 förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som 
huvudmannen utser. 
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dokumenterar kontinuerligt i mallar i DraftIT. Huvudman får kontinuerlig information 

kring varje pågående ärende via DraftIT. 

2. Mentor informerar vårdnadshavare. 

3. Utredaren påbörjar skyndsamt utredningen. 

4. Dokumentation förs kontinuerligt i DraftIT och åtgärder sätts in. Om kränkningen pågått 

en längre tid eller om vi på skolan anser det lämpligt, kan representanter i skolledning och 

trygghetsteamet vara de som utreder. Mentor informerar vårdnadshavare. 

5. Arbetet med åtgärder följs upp och dokumenteras. 

6. Händelsen utreds, åtgärder vidtas och uppföljningar sker som säkerställer att situationen är 

tryggad innan den skickas in till rektor via DraftIT. 

Se bilaga – Lathund för kränkningsanmälning för ett förtydligande. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 

- En elev som utsätts för kränkande behandling eller diskriminering av en vuxen på sko-
lan 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 eleverna vet detta.  

- Vuxen på skolan som märker att en annan vuxen på skolan diskriminerar eller kränker 
en elev ingriper direkt och informerar alltid rektor om det inträffade. Rektor informeras 
också vid misstanke om att personal kränker elev. 

-  I första hand vänder sig elev och vårdnadshavare till mentor/klasslärare, kurator eller 
annan lärare i arbetslaget. Känner elever eller vårdnadshavare att de inte fått tillräcklig 
respons så kontaktar de rektor eller biträdande rektor.  

- Vid kännedom 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 bestäms när uppföljningssamtalen ska ske, därigenom säkerställer rektor eller 
lärare att det avtalade har hållits. 

-  Kränkningarna och åtgärderna dokumenteras av rektor/lärare /utredare från Trygg-
hetsteamet som håller i respektive samtal. 

Rutiner för uppföljning 

Rektor/lärare/utredare från Trygghetsteamet har uppföljningssamtal enligt plan. 

Rutiner för dokumentation 

Alla fall av kränkande behandling dokumenteras i DraftIT. Vid behov skrivs en plan för fortsatt 
arbete och ev. åtgärder. 

 

 


