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1. Vision 

 

Tallboda- och Ekdungeskolan - en skola, vi samarbetar för att möta alla barns olika behov. 

 I vårt områdes grundskolor och skolbarnsomsorg skall alla barn och elever kunna 

känna sig trygga och ha lika rättigheter.  

 Var och en har ansvar att utifrån sina egna förutsättningar bidra till att skapa den goda 

lärandemiljön och arbetsplatsen. 

 Alla barn och vuxna i verksamheten förväntas respektera detta och inte utsätta andra 

barn eller vuxna för något slags kränkande handlingar.  

 Om sådant ändå sker förväntas varje anställd som får kännedom om detta att 

omedelbart agera enligt den egna enhetens handlingsplan mot diskriminering och 

annan kränkande behandling. 

 

2. Bakgrund 

 

De diskrimineringsgrunder som omfattas av barn- och elevskyddslagen är skyddade i såväl 

internationella konventioner som i den svenska grundlagen. Likabehandlingsarbete handlar 

om att skapa en miljö fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 

Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, 

Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan är framarbetad av personalen i 

likabehandlingsteamet och rektorer på skolan. Den utvärderas och skrivs om under mars 

månad varje år. Vissa delar av planen är gemensamma medan andra utgår från respektive 

skolas eller fritidshems specifika förutsättningar.  

 

3. Allmän åtgärdsöversikt 

3.1 Ekdungeskolan med fritidshem 

3.1.1 Främjande åtgärder och insatser utifrån diskrimineringsgrunderna 

 

Inom ramen för undervisningen i våra klasser, i undervisningsgrupper och på fritidshemmen, 

är det vår målsättning att alltid arbeta på ett sådant sätt att vi främjar en positiv psykosocial 

miljö. Det gäller att markera mot oönskade beteenden och att ha ett arbetssätt som stimulerar 

till reflektion i dessa frågor. Vi arbetar konkret på följande sätt. 

 

Pedagogerna samarbetar i arbetslag för att tillsammans skapa en trygg och stabil skolmiljö.  

Arbetslagen har planeringstid varje vecka, och klasskonferens en gång per termin då det ges 

tillfälle att diskutera såväl gruppens som enskilda elevers behov. Vi strävar efter att ha 

gemensamma förhållningssätt och regler. Nyanställda lärare får en mentor, och vi har 

förberett vikariepärmar som stöd för tillfälliga vikarier.  

 

Utifrån verksamhetens innehåll reflekterar vi tillsammans med eleverna kopplat till 

värdegrundsfrågor. Mentorerna och fritidspedagogerna på skolan har regelbundna 
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värdegrundssamtal och värdegrundsövningar tillsammans med eleverna. Morgonfritids tar 

emot sjukanmälningar och vi följer upp närvaro varje dag. 

 

På Ekdungeskolan har eleverna i förskoleklassen fadderverksamhet tillsammans med eleverna 

i år 2 och år 1 tillsammans med år 3. Under rasterna på skoltid finns det alltid minst 1 rastvakt 

från varje arbetslag. Den personalen bär alltid gul väst för att eleverna lätt ska se vem de ska 

vända sig till. En pedagog från berörd klass följer med eleverna i år 2 och 3 till och från 

slöjden som är förlagd på Tallbodaskolan. Pedagoger är närvarande i omklädningsrummen 

före och efter idrottslektionerna.  

 

Vi tänker på hur vi delar in elever i grupper och hur vi placerar eleverna både i lektionssalar 

och i matsalen. Pedagogerna är ytterst ansvariga för elevernas placeringar. När konflikter 

uppstår observerar pedagogen om berörda elever kan lösa konflikten själva. Om eleverna inte 

kan detta går pedagogen in i situationen och hjälper till att lösa den tillsammans med eleverna. 

Pedagoger markerar alltid vid kränkande kommentarer och ovårdat språk. 

Likabehandlingsteamet genomför en elevenkät varje höst före höstlovet, analyserar 

enkätsvaren och återkopplar i november till berörda mentorer och arbetslag på ett 

AE/förfrimöte. Mentorer och arbetslag arbetar sedan vidare med underlaget på en 

arbetslagsplanering och gör en åtgärdsplan. Fritidshemmen genomför en enkät för att kunna 

analysera elevernas upplevelse av verksamheten och få deras syn på meningsfullhet och 

trivsel i vår verksamhet. Resultatet från likabehandlingsenkäten, fritidhemmens enkät och 

kommunens attitydundersökning redovisas i kvalitetsredovisningen och ev. åtgärder utifrån 

enkätsvar skrivs in i Likabehandlingsplanen. Likabehandlingsteamet ansvarar för en 

värdegrundsdag/vecka genomförs under vårterminen. 

 

För att undvika diskriminering eller trakasserier på grund av kön använder vi film och 

litteratur som utgångspunkt för samtal kring könsroller. För att undvika diskriminering eller 

trakasserier på grund av etnisk tillhörighet använder vi bland annat litteratur och bilder som 

visar en variation av personer med olika etnisk bakgrund. Vi lyfter elevernas olika bakgrund 

på ett positivt sätt i diskussioner i klassrummet. För att undvika diskriminering eller 

trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning har vi valt att hålla vår 

sommaravslutning på Tallbovallen där Tallboda- och Ekdungeskolan firar tillsammans. Vi 

framhåller att man kan tro och tänka på olika sätt i livsfrågor och visar tydligt att vi 

respekterar olika sätt att tro och leva. För att undvika diskriminering eller trakasserier på 

grund av funktionsnedsättning planerar vi aktiviteter, utflykter och friluftsdagar på ett sådant 

sätt att alla elever ges förutsättningar att delta. Vi använder kompensatoriska hjälpmedel som t 

ex datorer, sändare- mottagare, hörselkåpor etc. som en naturlig del av undervisningen, och 

samtalar med eleverna om att alla har olika behov. För att undvika diskriminering eller 

trakasserier på grund av sexuell läggning använder vi bland annat film och litteratur som 

utgångspunkt för samtal, t ex om olika familjekonstellationer. För att arbeta mot kränkande 

behandling använder vi i vår undervisning både litteratur, tidningsartiklar och filmer t. ex 

Elias och de stora frågorna, Ugglan och kompisproblemet, Vara vänner som finns på UR. 

 

Likabehandlingsteamet har under läsåret fått in ett antal begäran om stöd, varav några ärenden 

är avslutade och arbetet fortfarande pågår i några ärenden.  

 

Så här informeras elever och föräldrar om hur vårt förebyggande arbete sker:  

o Pedagogerna informerar föräldrar och diskuterar kring vårt förebyggande arbete vid 

föräldramöten. 
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o Den för det nya året upprättade Likabehandlingsplanen läggs ut på hemsidan och 

framsidan sätts upp i tamburerna. 

o Vid utvecklingssamtalet på höstterminen ger vi föräldrar möjlighet att diskutera och 

följa upp elevens sociala utveckling. 

o Vid den dagliga kontakten, när föräldrar lämnar/hämtar, sker samtal om elevens dag 

och tillfälle ges till information. 

 

3.1.2 Redovisning av förra årets förbättringsåtgärder 

 

Barnen på Ekdungeskolan ska känna till vår värdegrund och ha deltagit i diskussioner om den. 

Vår värdegrund är: vi bidrar till glädje och trygghet, vi fokuserar på lärandet, vi tar ansvar 

tillsammans och vi är alla värdefulla. De ska efter sin förmåga förstå vad meningarna står för 

och kunna handla därefter. De ska också känna till att i Sverige finns det lagar för att främja 

barns och elevers lika rättigheter. De ska ha kunskap om vad diskriminering och kränkande 

behandling är. Vi vill förbättra våra resultat i Likabehandlingsenkäten, attitydundersökningen 

och vid våra samtalspromenader vad gäller trygghet och arbetsklimat/arbetsro. 

 

Åtgärder för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter  

 

Som förbättringsförslag i fjolårets kvalitetsarbete föreslogs att vi skulle medvetandegöra 

eleverna om arbetsro. Vi har diskuterat arbetsro med eleverna i samtliga klasser. Vad arbetsro 

innebär i olika sammanhang ex. arbetsro i olika sammanhang, laborationer, enskild läsning 

och grupparbete. I förskoleklass och år 1 använder de trafikljus för att eleverna ska veta 

vilken ljudnivå som passar just det arbete. I år 2 har de fortsatt att förstärka arbetet från åk 1 

(trafikljus, aktivt lyssnande). Haft återkommande diskussioner om vad arbetsro är och hur vi 

förstärker detta. I år 3 har de försökt synliggöra för eleverna hur de bidrar till arbetsro i 

klassrummet i form av ett pärlsystem. 

Det andra förslaget på åtgärd var att öka tryggheten på fotbollsplanen genom till exempel 

närvarande pedagoger.  

I augusti ansvarade likabehandlingsteamet för en del av en studiedag för personalen då vi tog 

upp likabehandlingsarbetet, styrdokumenten, de allmänna råden och vår egen 

likabehandlingsplan. Vi har genomfört kollegabesök med fokus på vår värdegrund för att 

utbyta erfarenheter och utvärdera var vi står i arbetet.  

  

Vi har ett faddersystem på Ekdungeskolan som innebär att förskoleklass samverkar med år 2, 

år 1 med år 3. Eleverna har då samma faddrar under två år och blir sedan faddrar själva under 

två år. Andra gemensamma aktiviteter som genomförts på Ekdungeskolan är vänskapsdag, 

Ekdungefestivalen, sångstunder, Drop-in med Loppis, skogsdagar, adventsvandring, lucia och 

skridskodag. Vid höstens gemensamma dropin på Ekdungeskolan hade vi temat 

Snilleblixtarna. En gemensam loppis och ljuspromenad som förberetts på fritids anordnades 

och intäkterna lämnades sedan till Musikhjälpen. 
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Ekdungeskolan har tillsammans med Tallbodaskolan genomfört skoljoggen. Efter en 

gemensam uppvärmning på Ekdungeskolans gård fylldes Tallbodas elljusspår av gående och 

springande elever och pedagoger.  

 

Åtgärder för att förebygga trakasserier och kränkande behandling 

 

Ett mål för året var att alla elever ska känna trygghet på vår skola. Detta sker till exempel 

genom att eleverna känner pedagogerna på skolan och vet var de arbetar. Genom att flera 

pedagoger har resurstid i sin tjänst och att vi har stöttat varandra i huset i stor utsträckning har 

det i stort sett bara varit pedagoger som känner skolan och även eleverna även när pedagoger 

har varit sjuka eller lediga. Någon avdelning har bilder på vilka pedagoger som arbetar varje 

dag för att tydliggöra för elever och föräldrar.  

 

Delar av likabehandlingsteamet har presenterat sig och teamets arbete i de flesta klasser för att 

eleverna ska veta vad teamet gör, vilka som är med och i vilka situationer som de kan få hjälp 

av teamet.  

 

Ett annat mål var att skapa mer trygghet och studiero. Flera klasser har under perioder haft 

olika självbedömningssystem där eleverna ska bedöma sin egen insats under lektionen vad 

gällande att bidra till studiero och genomföra uppgifterna. Diskussioner har förts för att 

uppmärksamma eleverna på när de har ett bra arbetsklimat i klassrummet.  

 

Ett ställe som eleverna upplevt som otryggt är fotbollsplanen. Våra åtgärder har varit att ha 

fler närvarande pedagoger vid fotbollsplanen samt diskussioner med eleverna om regler och 

hur man är en bra kompis på planen.  

 

Rastaktiviteterna har varit igång flera gånger i veckan redan sedan terminsstart på hösten och 

har engagerat elever i alla årskullar. Elever från olika årskurser (F-3) på Ekdungeskolan har 

deltagit i olika rastaktiviteter. De har lekt tillsammans och genomfört rastaktiviteterna över 

årskursgränserna. De elever som deltagit har varit både sådana som brukar vara mycket aktiva 

samt de som varit mindre aktiva på rasterna. Rastaktiviteterna har bidragit till att få en ”vi-

känsla” och främja tryggheten på skolgården genom att tillfällen skapas då elever över 

årskursgränser träffas och leker tillsammans i organiserad form.  

Ett stort arbete med att ta fram en ny gemensam värdegrund har tagit form under hösten. 

Arbetet började med diskussioner bland pedagogerna i början av hösten. Dessa 

sammanställdes sedan för att diskuteras i ledningsgruppen och så småningom även med 

föräldrar på föräldraråd. Slutligen diskuterades resultatet i klasserna och värdegrunden 

fastställdes.  
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Genomförd kartläggning 2015 

 

Likabehandlingsteamets enkät  

 

Likabehandlingsteamet har gjort om årets enkät och tagit bort en del frågor. Vi tog bort frågan 

om och hur eleven bidrar till arbetsro.  Enkäten genomförs fortfarande i skolan och vi har med 

samtliga kartor med ute och innemiljö från båda skolorna.  

 

Majoriteten av eleverna trivs bra i skolan, enligt Likabehandlingsteamets enkät 2015. Antalet 

elever som känner sig trygga på skolan är ca 88 %. Av de 251 elever som deltog i enkäten har 

12 % svarat att de inte känner sig trygga i skolan. På fråga 1,2,4,5 och 6 är en övervägande del 

gröna svar. På fråga 3, I klassrummet är det arbetsro (i förhållande till det arbete man gör) 

har 55 % av eleverna svarat att de inte anser sig ha arbetsro. 45 % anser att de har arbetsro.  
 

Eleverna har också fått markera på karta var de känner sig otrygga på skolgården. Både vad 

avser skol- och fritidstid. Mest kryss har fotbollsplanen, bandyplanen/klätterställningen mot 

parkeringen och innergården. 

 

Elever har fått markera på karta var de känner sig otrygga inomhus på Ekdungeskolan. Både 

vad avser skol- och fritidstid. Mest kryss finns i matsal, idrottssal, musiksalen och 

idrottssalens omklädningsrum. 
 

Attitydundersökningen i grundskolan 

 

Resultat utifrån attitydundersökningen, fråga a1-a7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a1 Jag känner mig trygg i skolan 

a2 De som arbetar i skolan bryr sig om mig 

a3 Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem 

a4 På min skola får man vara annorlunda utan att bli retad eller kränkt 

a5 På min skola ingriper de vuxna om elever är elaka mot varandra 

a6 Jag vet vem jag ska vända mig till om någon varit elak mot mig eller en annan elev 

a7 På min skola behandlas pojkar och flickor lika 
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Vi har höjt resultatet från föregående år men ligger lite under kommungenomsnittet. Om man 

jämför resultaten från åren 2013 -2015 så har vi fått ett bättre resultat på alla frågor utom 

fråga 5 där resultatet har sjunkit något. Till skillnad från förra året är pojkarna mer trygga än 

flickorna. Flickornas resultat är relativt oförändrat medan pojkarnas resultat har höjts. På 

fråga a7 är skillnaden störst. Resultat utifrån attitydundersökningen, fråga a1-a7 

93 % av våra elever känner sig trygga i skolan. 

 

Resultat utifrån attitydundersökningen, fråga b9-b10 

 

 

 

 

Enligt attitydundersökningens fråga b9 och b10 upplever 88 % av våra elever att de själva är 

koncentrerade på lektionerna. Endast 9 % anser att de själva inte alls eller ganska dåligt är 

koncentrerade på lektionerna. Det är en positiv förändring jämfört med tidigare år. Det är fler 

flickor än pojkar som upplever sig koncentrerade. Skolans medelvärde är något lägre än 

kommungenomsnittet. 

 

På frågan om det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektioner svarar 25 % av alla elever att det 

stämmer helt och hållet och 43 % ganska bra.  Det är något fler pojkar än flickor som 

upplever att det är ett bra arbetsklimat. Skolans medelvärde ligger lägre än 

kommungenomsnittet. Även i denna fråga är resultatet förbättrat från tidigare år. 
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Alla skolor, åk 2-3

Ekdungeskolan, åk 2-3

VÄRDEGRUND

Båda könen

b9 : Jag är oftast koncentrerad på skolarbetet under lektionerna 

b10 : Det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna 
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Fritidshemsenkäten 

 
 

1. Jag trivs på fritids 

2. Jag har kompisar på fritids  

3. Jag samarbetar på fritids 

4. Skapande på fritids är..  

5. Skogen är.. 

6. Idrottshallen är..  

7. Loppis/snilleblixtar var..  

8. Utomhusdagen är..  

9. Jag lär mig mycket på fritids..  

10. Mellanmålet är.. 

11. Den fria leken är..  

12. Jag tar ansvar för mina saker på fritids.. 

13. Det finns vuxna som hjälper mig.. 

14. Rastaktiviteterna är.. 

   

Pedagogerna tolkar av resultatet att fritidshemmet erbjuder en lugn, trygg miljö där vi möter 

de flesta elevers behov på ett tillfredställande sätt. Eleverna är trygga, trivs och har kamrater. 

Detta besvaras i frågorna 1, 2, 3 och 13. Eleverna upplever att det till största delen finns 

vuxna som stöttar och hjälper elever. Fritidshemmet tycks som helhet erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid. Vår enkät visar att våra elever i allmänhet är nöjda med verksamheten.  De 

flesta elever tar ansvar för både lek och för sitt och fritidshemmets material. Vi pedagoger 

upplever att fler och flera elever visar större ansvar i takt med att de mognar och när 

omständigheterna kräver detta.  Eleverna upplever att vi har ett gott samarbete och att 

verksamheten i hög grad anpassas efter elevernas önskemål. Eleverna upplever att de flesta 

aktiviteter är bra och att vi pedagoger erbjuder eleverna en meningsfull fritid. Vi kan också se 

att vårt samverkansprojekt med loppisen/snilleblixtar har ett gott resultat jämförelsevis från 

förra årets undersökning. 

 

Vi kan se att eleverna inte uppskattat vår skogsdag lika mycket som de övriga aktiviteterna. 

Detta tror vi beror på att många elever upplever det svårt med förflyttningar.  Vi pedagoger 

upplever att barnen har en bra, rolig social lek i skogen och upplever resultatet besynnerligt. 

Vi tror att svaret kan bero på att ordet skogen är ovant för många elever. Där av överväger vi 

att byta namn på aktiviteten utflyktsdag då vi tror att fler elever kommer uppleva ordet mer 

positivt. Ordet utflyktsdag kan också ha fler tolkningar än skogsdag vilket innebär att barnen 

inte låser sig på just ordet skogen. Det innebär också att personalen kan erbjuda mer variation 

i ”utomhusdagen”.  
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Ett resultat vi blev förvånade över var att några elever upplever att de inte har vänner på 

fritids. Fritidspedagogerna har diskuterat resultatet och samtliga avdelningar är överens om att 

de flesta eleverna ingår i någon gemenskap under fritidstiden. Däremot är det elevernas känsla 

av att inte ha tillräckligt mycket vänner, eller rätt vänner, som vi måste utgå ifrån. Därför är 

ett av nästa års mål att alla fritidshem ska genomföra sociogram för att säkerställa att alla 

elever har vänner och blir valda.  

3.1.3 Analys 

 

Analys attitydundersökningen. Bättre resultat kan bero på skillnad i elevgrupperna. I år har vi 

också genomfört enkäten i smågrupper vilket gör att det blir lättare att förklara svåra frågor 

från barnen. Extra insatt personal som riktats mot särskilda elever kan ha gjort att dessa 

känner sig tryggare, framför allt pojkar. Personalrotation framför allt på fritids kan påverka att 

en del elever känner sig mindre trygga.  

 

Generellt ser vi vad gäller utemiljön på Ekdungeskolan att eleverna fortfarande känner sig 

otrygga på fotbollsplanen och i dungen. Vi behöver fortsätta diskutera hur vi fördelar personal 

vid raster. Ett förslag kan vara att vi tydliggör vilka som har resurstid på schemat så vi kan 

hjälpa varandra över arbetslagen när rastvakter saknas. Vad gäller innemiljön på 

Ekdungeskolan verkar det som att eleverna upplever det mer otryggt i de salar där man har 

mer praktiska ämnen har. I omklädningsrummen kan upplevelsen av otrygghet bero på att det 

inte finns personal i både pojkarnas och flickornas omklädningsrum under hela tiden som 

eleverna befinner sig där. 

 

Vi har under detta läsår fått ny personal vilket kan vara en bidragande orsak till att siffrorna i 

attitydundersökningen vad gäller tryggheten har gått ner sedan förra läsåret. En del elever 

kanske inte vet vem de ska vända sig till och det tar tid att skapa en tillitsfull relation med nya 

människor. 

 

Enligt Likabehandlingsteamets enkät är det generellt sett ändå goda resultat med 93 % som 

känner sig trygga på Ekdungeskolan och de platser som eleverna befinner sig på. I miljöerna 

på skolorna ser vi att fotbollsplanen är den mest otrygga platsen på Ekdungeskolan. Även 

parkeringen finns med som otrygg på skolgården. Ingången till slöjden inklusive tamburen 

upplevs som otrygga platser på Tallbodaskolan. 

 

Attitydundersökningen visar att det är 67 % som upplever ett bra arbetsklimat helt och hållet 

eller ganska bra. För att visa på god studiero har vi påvisat detta på lite olika sätt. Att visa med 

trafikljus att det finns olika studiero beroende på aktivitet. Vi har utvärderat olika lektioner 

om ljudnivå, studiero, har varit högt/lågt/mellan för att se skillnader och lyfta fram 

förbättringar. En form av självbedömningssystem för att uppmuntra till att förbättra studieron. 

Med detta arbete ville vi påvisa om olika studiero som kan finnas i klassrummet, beroende på 

aktivitet. En del av resultat kan vara stor omsättning av personal. Vi behöver jobba in vår nya 

värdegrund så att båda personal och elever känner sig trygga med den.  
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Fritidshemmets enkät visar på att eleverna trivs och att det finns vuxna som hjälper till när det 

behövs på fritids. Några elever upplever sig dock inte ha vänner, vilket är något som vi 

behöver se till att ha ett fungerande system för att upptäcka, till exempel regelbundet göra 

sociogram.  

 

En utvärdering i likabehandlingsteamet visar att det finns många positiva effekter av gruppens 

arbete, bland annat att eleverna upplever att deras situation tas på allvar och att båda sidor i en 

konflikt får möjlighet att förklara sin syn på saken. Samtalen upplevs som positiva och 

eleverna är ofta glada när det är dags för uppföljningssamtalen och upplever att deras situation 

har förbättrats. Det har också visat sig att samtalen har gett en relation till elever som är till 

nytta även vid andra tillfällen och det kan även komma fram information om annat som 

händer kring eleven. Om teamet är välkända av eleverna så kan de komma och prata direkt 

med någon i teamet innan problemet har blivit så stort att det kommer till teamet på vanlig 

väg. På så sätt kan vi arbeta mer förebyggande. Ett verktyg som vi vill prova under nästa år är 

en bild som visar alternativ för eleverna när de hamnar i en konflikt. Denna föreslås finnas 

både i klassrummen och finnas till hand för Likabehandlingsteamet när de håller i samtal. 

Teamet upplever att de efter att ha haft flera ärenden och samtal har fått in en bra rutin på 

dessa och lärt sig vilka frågor som är bra att ställa. Det är också bra att ha samtalen i par då 

man i paret kan stötta varandra. 

 

Flera av ansökan om stöd som inkommit till teamet har inte blivit ärenden utan dokumentera 

bara, vilket ger en bra överblick över vad som händer både i olika årskurser och kring 

specifika barn. Gruppen upplever det positivt att flera ansökan inte blivit ärenden då de 

uppklarats på plats av pedagogerna men ändå dokumenterats. Även samtalen med föräldrarna 

har varit positiva.  

3.2 Tallbodaskolan   

3.2.1 Främjande åtgärder och insatser utifrån diskrimineringsgrunderna 

 

Vi har under året arbetat fram en ny gemensam värdegrund för båda skolorna.  

 

Lärarna samarbetar i arbetslag för att tillsammans skapa en trygg och stabil skolmiljö.  

Arbetslagen har planeringstid varje vecka, och klasskonferens en gång per termin då det ges 

tillfälle att diskutera såväl gruppens som enskilda elevers behov. Vi strävar efter att ha 

gemensamma förhållningssätt och regler. Nyanställda lärare får en mentor, och vi har i år ett 

system med lärare med resurs avsatt i sin tjänst för att kunna vikariera vilket gör att vi har få 

vikarier utifrån.   

 

Vi tänker på hur vi delar in elever i grupper och hur vi placerar eleverna både i lektionssalar 

och i matsalen. Lärarna är ytterst ansvariga för elevernas placeringar. Vi bedriver ett aktivt 

värdegrundsarbete utifrån vår nya värdegrund. I våra mentorsgrupper har vi regelbundna 

samtal där vi försöker fånga upp hur eleverna upplever sin skolvardag.  Arbetslag och 

mentorer ansvarar för innehållet, och för att följa upp samtalen.  Vid vissa tillfällen får 
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eleverna själva ta ansvar för aktiviteter, t ex att baka och bjuda på fika. Vi uppmärksammar 

språkbruket elever emellan.  

 

Vi har fadderverksamhet för att ge nya fyror en trygg start på Tallbodaskolan, och för att 

elever i olika åldrar ska lära känna varandra. Vi är alltid minst en vuxen ute på rastvakt och vi 

har dessutom vuxenledda rastaktiviteter en rast i veckan. Vi följer ett rastvaktschema, och är 

uppmärksamma på vilka platser på skolgården som är extra viktiga att ha uppsikt över vid 

olika tillfällen. Alla elever är vårt gemensamma ansvar. Vi för en diskussion med eleverna om 

hur man kan dela upp sig i lag utan att någon behöver känna sig utsatt. En i personalen tar 

emot sjukanmälningar och följer upp närvaro varje dag. 

 

För att undvika diskriminering eller trakasserier på grund av kön använder vi film och 

litteratur som utgångspunkt för samtal kring könsroller. Vi arbetar med vardagliga frågor som 

rör flickors och pojkars identiteter och roller inom ramen för ämnet religionskunskap. Vi 

väljer medvetet filmer som sätter fokus på genusfrågor bl. a. i sexualundervisningen i NO. Vi 

strävar efter att ge pojkar och flickor lika möjligheter.  

 

För att undvika diskriminering eller trakasserier på grund av etnisk tillhörighet arbetar vi med 

tidningen Globen eller andra aktuella tidningsartiklar för att skapa omvärldsintresse och 

nyfikenhet. Just i år var elever från flera klasser engagerade i Musikhjälpen, och alla klasser 

besökte torget då Musikhjälpen fanns i Linköping.  Vi fokuserar på minoriteternas situation 

och lyfter fram samerna i SO-undervisningen. I ämnet svenska använder vi filmer från 

utbildningsradion om de olika minoritetsspråken i Sverige.  Vi ser filmen ”Elina som om jag 

inte fanns” som också lyfter fram minoriteter och språkfrågor. Årskurs sex läser boken ”5768 

visningar på youtube”, en skönlitterär bok som skildrar skola och vardag i Sverige utifrån en 

romsk flickas perspektiv,  

 

För att undvika diskriminering eller trakasserier på grund av religion eller annan 

trosuppfattning har vi valt att hålla vår sommaravslutning på Tallbovallen där Tallboda- och 

Ekdungeskolan firar tillsammans. 

  

För att undvika diskriminering eller trakasserier på grund av funktionsnedsättning planerar vi 

aktiviteter, utflykter och friluftsdagar på ett sådant sätt att alla elever ges förutsättningar att 

delta. Vi använder kompensatoriska hjälpmedel som t ex datorer, sändare- mottagare, 

hörselkåpor etc. som en naturlig del av undervisningen, och samtalar med eleverna om att alla 

har olika behov.  

 

För att undvika diskriminering eller trakasserier på grund av sexuell läggning använder vi bl. 

a film och litteratur som utgångspunkt för samtal, t ex filmen Billy Elliott.  

 

För att arbeta mot kränkande behandling använder vi i vår undervisning både litteratur, 

tidningsartiklar och filmer. Exempel på det är Friends-filmerna, TV-serien mot mobbning 

med Morgan Alling och Tove Janssons bok ”Det oskyldiga barnet”. Vi arbetar med mobbning 

inom ramen för ämnena religionskunskap och samhällskunskap. Vi tar upp frågor om 

integritet på nätet i samband med undervisning om att skriva och publicera på internet i både 

SO och svenska. Eftersom eleverna har tillgång till varsin Ipad är arbetet med att hantera 

integritet på internet ofta aktuellt och diskuteras i olika ämnen.  
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Likabehandlingsteamet har under läsåret fått in ett antal begäran om stöd, varav några ärenden 

är avslutade och arbetet fortfarande pågår i några ärenden.  

 

3.2.2 Redovisning av förra årets förbättringsåtgärder 

 

Åtgärder för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter  

 

I år liksom tidigare år presenterade likabehandlingsteamet likabehandlingsplanen och 

rutinerna i likabehandlingsarbetet för alla lärare under studiedagarna i början av höstterminen. 

Hela skolan hade dessutom två studiedagar kring värdegrunden i september, då arbetet med 

skolans nya gemensamma värdegrund inleddes. Inför dessa dagar läste vi Bo Hejlskovs bok 

”Beteendeproblem i skolan” och diskuterade utifrån den olika sätt att arbeta.  

 

Likabehandlingsteamet har påbörjat egen fortbildning kring skolverkets bok Främja, 

förebygga, upptäcka  och åtgärda, hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar.   

 

Vi har under läsåret genomfört kollegabesök mellan skolorna med fokus på värdegrunden för 

att utbyta erfarenher.  

 

Åtgärder för att förebygga trakasserier och kränkande behandling 

 

Vårt mål inför 2015 var att öka respekten för varandras olikheter och se olikheter som en 

tillgång. De flesta av aktiviteterna som vi hade planerat för att öka respekten för varandras 

olikheter bland eleverna har genomförts. Vi har haft verksamhet i blandade grupper både som 

fadderverksamhet i början av läsåret och under elevens val 2. Vid skolstarten bildade hela 

skolan en stor cirkel på skolgården. Andra aktiviteter som skett i blandade grupper är 

sångsamlingar, skoljoggen, adventsvandring, lucia, dansföreställning och författarbesök med 

värdegrundstema genom skapande skola, firande av Ekdungeskolans födelsedag och 

vinterfriluftsdag. 

 

Vi har ägnat en stor del av tiden i alla våra mentorsgrupper åt värdegrundsfrågor, t ex genom 

att rita och skriva om vad som lyfter samarbetet i en klass, vilka ord vi använder när vi talar 

med och om varandra osv. Elever har fått lyssna på vilka ord de hör i korridorer, på 

skolgården och i klassrummet och vi har pratat om orden för att bli medvetna om hur de 

används. Flera grupper har sett och diskuterat delar av TV-serien Morgans mission som 

handlar om dessa mobbning. Några grupper har även sett organisationen Friends film om 

hårda ord. Vi har i vårt värdegrundsarbete talat om vikten att ta ansvar för sitt eget lärande 

och sin egen arbetsmiljö.  

 

 

Vi hade också som mål att öka föräldradelaktigheten i värdegrundsarbetet. Under läsåret 

2015-2016 har all personal, elever och föräldrar genom föräldrarådet varit delaktiga i arbetet 

med att ta fram en ny gemensam värdegrund för skolorna i Tallboda. Vår nya gemensamma 

värdegrund presenterades på alla föräldramöten i februari och värdegrundsfrågor diskuterades 
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mer ingående i årskurs 4. Vi har skrivit ett gemensamt brev till alla föräldrar på skolan där vi 

beskrivit hur vi lärare upplevt situationen kring arbetsro och ordning, och många föräldrar har 

engagerat sig och besökt skolan under hela eller del av dagar.  

 

Vi har arbetat aktivt med rutiner kring lektionernas uppstarter och avslut med lugn musik, 

tydlig arbetsgång och lektionsmål skrivet på tavlan. I samtliga ämnen har eleverna en bestämd 

placering för att skapa arbetsro.  

Detta läsår har vi inte tagit in några vikarier utan vissa lärare har vikarieresurs inlagt i sin 

tjänst vilket gör att eleverna alltid träffar kända vuxna. 

 

 

Genomförd kartläggning 2015 

 

Likabehandlingsteamets enkät  

 

Totalt har 134? (antalet ej redovisat) elever besvarat årets enkät. Enkäten genomförs i skolan 

och besvaras anonymt. I enkäten finns kartor över skolgårdarna både på Tallbodaskolan och 

på Ekdungeskolan eftersom eleverna har lektioner på båda skolorna. Enkäten har inte 

sammanställts utifrån kön.  

 

Resultat 

  Pojkar Flickor   1 2 3 4 5 6 7 

Totalt   Grön 101 117 48 129 80 102  

   Röd 25 9 55 5 2 16  

      
Ej 

svarat            

 

Flera av frågorna får klart övervägande positiva svar. Det gäller fråga 2 ”I skolan känner jag 

mig trygg”, fråga 4 ”Jag har någon att vara med på rasten”, och fråga 5 ”Jag har någon att 

vara med på fritids”. Den frågan har inte besvarats av alla eftersom inte alla går på fritids. 

Fråga 1 ”Jag tycker det är roligt att komma till skolan” och fråga 6 ”Det finns någon vuxen i 

skolan som jag kan prata med om jag har frågor eller problem” har lite fler negativa svar (röd 

gubbe) men de flesta eleverna är ändå positiva. Den fråga som har sämst resultat är frågan om 

arbetsro som besvarats positivt av mindre än hälften av eleverna, samtidigt som många elever 

avstått från att svara. Förra året hade ca 50 % svarat att de inte har arbetsro i klassrummet.  

 

Eleverna har fått markera på karta var de känner sig otrygga på skolgården och inomhus. 

Inomhus finns kryss t ex runt musiksalen (Ekdungeskolan) och i idrottssal/omklädningsrum 

(Tallbodaskolan). Åk 4 sätter många kryss runt femmornas klassrum, medan åk 5 sätter 

många kryss runt sexornas klassrum. Utomhus finns flest kryss vid grusplanen och kring 

bollplanket/sexornas ingång.  

 

Likabehandlingsteamet har informerat arbetslagen om resultaten av enkäten. Därefter följs 

resultatet upp på olika nivåer, t ex i arbetslag och mentorsgrupper.  
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Attitydundersökningen i grundskolan 

 

Resultat utifrån attitydundersökningen, fråga a1-a7.  

 

 

 

 
 

89 % av eleverna känner sig trygga( ”alternativen ”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer 

ganska bra”.) på Tallbodaskolan. Förra året gällde det 99 % av eleverna. En liknande 

förändring syns på alla frågor utom fråga 3, där resultatet ligger nära förra årets resultat.  

 

1,00

2,00

3,00

4,00
a1

a2

a3

a4a5

a6

a7

Alla skolor, åk 4-6

Tallboda skola, åk 4-6

VÄRDEGRUND

Båda könen

a1 Jag känner mig trygg i skolan 

a2 De som arbetar i skolan bryr sig om mig 

a3 Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem 

a4 På min skola får man vara annorlunda utan att bli retad eller kränkt 

a5 På min skola ingriper de vuxna om elever är elaka mot varandra 

a6 Jag vet vem jag ska vända mig till om någon varit elak mot mig eller en annan elev 

a7 På min skola behandlas pojkar och flickor lika 
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Pojkarna är mer nöjda än flickorna på fråga 1 och 4. Flickorna är mer nöjda på fråga 2,3, 5 

och 7.   

 

3.2.3 Analys 

 

Vårt fokus inför läsåret var fråga 4 på attitydundersökningen; på min skola får man vara 

annorlunda utan att bli retad eller kränkt. 67 % av eleverna tycker att det stämmer helt eller 

ganska bra. Förra året var det 76 %. Det är inte en utveckling vi kan vara nöjda med, i 

synnerhet som ett av årets mål var att öka respekten för varandras olikheter.  

  

118 elever känner sig trygga (helt och hållet eller ganska bra) medan 16 säger att påståendet 

stämmer dåligt eller inte alls. Elever i årskurs 4 nämner vid samtal i mentorsgrupperna att det 

framför allt handlar om att de inte känner sig trygga med några av de äldre eleverna på skolan.  

Förra årets resultat var betydligt bättre för Tallbodaskolans del. Vi kan se att upplevelsen om 

orättvisor mellan pojkar och flickor tycks följa vissa grupper.  

 

 

De flesta av aktiviteterna som vi hade planerat för att öka respekten för varandras olikheter 

bland eleverna har genomförts. Vi har genomfört aktiviteter i blandade grupper i många olika 

sammanhang. Att ha blandade grupper var naturligt för både oss och våra elever när vi 

arbetade i en åldersblandad organisation. De elever som går på Tallbodaskolan nu har 

däremot alltid gått i åldershomogena klasser, vilket kanske kan göra att de har svårare att 

känna sig trygga i blandade grupper. Vi behöver tänka särskilt på det när vi genomför 

aktiviteter, t ex elevens val, i blandade grupper.  En faktor att tänka på är att 

attitydundersökningen görs på hösten medan vi upplever att arbetet i blandade grupper 

fungerar något bättre under vårterminen. Vi tror att vi i fortsättningen ska ha mer fokus på de 

åldershomogena grupperna i starten av läsåret, men ha mer blandade grupper senare under 

läsåret.  

 

Trots att vi arbetat mycket med värdegrundsfrågor hör vi att språket mellan elev-elev och elev 

– vuxen ibland inte är bra. Vi vill sätta fokus på saker att göra på rasten, och ha personal som 

1,00

2,00

3,00

4,00
a1

a2

a3

a4a5

a6

a7

Pojkar

Flickor

VÄRDEGRUND

Jämförelse flickor-pojkar

Tallboda skola, åk 4-6
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möter upp elever som av en eller annan anledning har paus under lektionstid. Vi har under 

året haft organiserade rastaktiviteter vid ett tillfälle i veckan. Det har varit positivt och vi vill 

gärna ha mer av det.  

Skolorna i Tallboda har under läsåret arbetat med mer övergripande med värdegrundsfrågor 

och vi har haft en process där elever på mentorstid, föräldrar i föräldrarådet och all personal 

på studiedagar och konferenser tillsammans utarbetat en gemensam värdegrund som nu finns 

färdig att befästa, konkretisera och använda. Denna process tar tid och resultatet kan vi kanske 

se först om några år.  

 

Ett annat mål för innevarande läsår var att medvetandegöra eleverna om arbetsro, och prata 

om hur vi tillsammans skapar arbetsro. Trots att vi arbetat mycket med detta under läsåret var 

resultatet på likabehandlingsteamets enkät lågt på frågan om arbetsro, och vi måste jobba 

vidare med den. I vårt kvalitetsarbete har vi diskuterat olika orsaker till de problem vi ser 

kring arbetsro och arbetsklimat. Rasterna ser ut att fungera relativt bra såtillvida att de flesta 

eleverna känner att de har någon att vara med. Enkäten visade på några platser på skolgården 

där vi behöver ha extra koll, t ex grusplanen. Elevrådet har gjort upp ett schema för när 

klasserna har tillgång till grusplanen vilket åtminstone delvis förbättrat situationen.  
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4. Mål och åtgärder inför läsåret 2016 

4.1 Ekdungeskolans mål och åtgärder inför 2016 

 

Barnen på Ekdungeskolan ska känna till vår värdegrund och ha deltagit i diskussioner om den. 

Vår värdegrund är: vi bidrar till glädje och trygghet, vi fokuserar på lärandet, vi tar ansvar 

tillsammans och vi är alla värdefulla. De ska efter sin förmåga förstå vad meningarna står för 

och kunna handla därefter. De ska också känna till att i Sverige finns det lagar för att främja 

barns och elevers lika rättigheter. De ska ha kunskap om vad diskriminering och kränkande 

behandling är. Vi vill förbättra våra resultat i Likabehandlingsenkäten, attitydundersökningen 

och vid våra samtalspromenader vad gäller trygghet och arbetsklimat/arbetsro. 
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4.1.1 Förslag till åtgärder 

 

Förslag till främjande åtgärder  

 

 

 

 

 

Förslag till förebyggande åtgärder 

 

Mål 2016 Strategier för att nå målet Ansvar 

Att alla elever ska känna 

trygghet på vår skola 

Att alla elever vet vem som jobbar var 

och med vad. Foton på all verksam 

personal? Foton på 

Likabehandlingsteamet. 

 

Öka tryggheten på fotbollsplanen 

genom närvarande pedagoger och 

gemensamt tänk.  

 

Öka tryggheten i omklädningsrummen 

genom närvarande pedagoger. 

 

Rastvärdarna har alltid gula västar på 

sig, även på fritidstid. 

Alla pedagoger 

 

 

 

 

Alla pedagoger, 

elevrådet 

 

 

Schemaläggare och 

arbetslagen 

 

Alla pedagoger 

Mål 2016 Strategier för att nå målet Ansvar 

Att elever, föräldrar och 

personal ska känna till 

skolans värdegrund samt 

skolans arbete för 

likabehandling och mot 

kränkande behandling. 

Diskussioner i klasserna och på 

föräldramöten och föräldraråd kring 

den nya värdegrunden. 

 

Presentation av likabehandlingsteamet 

i alla klasser vid varje läsårsstart. 

 

Alla pedagoger 

Tydlighet i det 

systematiska 

kvalitetsarbetet. 

Revidera Likabehandlingsenkäten så 

att inte samma fråga ställs i olika 

enkätundersökningar. Enbart kartor i 

LBTenkäten. 

Likabehandlingsteamet 

Öka föräldradelaktigheten 

i värdegrundsarbetet. 

Hitta organiserade samarbetsformer där 

föräldrar, barn och personal 

tillsammans 

diskuterar- förankrar värdegrunden.  

Alla pedagoger och 

föräldrar 
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Skapa ett positivt 

klassrumsklimat 

Fortsätta med vårt sätt att förtydliga 

om vad ett bra klassrumsklimat 

innebär och visa på olikheter beroende 

på aktivitet. 

 

Använda oss av en 

ansträngningsmatris gjord av Simon 

Hjort (skattning 1-10) 

 

Kontakta annan skola som har högre 

resultat. Vad är skillnaden mellan våra 

lektioner/tillåtelse/åtgärder mot vad vi 

har. Hur får de till sina resultat? Finns 

där åtgärder vi skulle kunna ta med 

oss för att förbättra vårt. 

 

Fråga elever i fokusgrupper hur de 

tycker vi ska jobba för att förbättra 

studieron. 

 

Medvetandegöra eleverna om ett 

positivt klassrumsklimat och deras 

egen delaktighet i denna samt visa på 

olikheter beroende på aktivitet. 

Alla pedagoger 

 

 

 

Rektor, alla pedagoger 

 

 

 

 

 

 

 

Samverka tillsammans 

över åldrarna för att öka  

möjligheterna till 

fritidsaktiviteter 

Stationssystem där samtliga 

pedagoger bidrar med diverse 

aktiviteter. 

 

Utöka rastaktiviteterna både i antal 

tillfällen i veckan samt personal som 

är involverad i verksamheten genom 

gemensamma raster. 

Fritidslärare och 

fritidspedagoger 
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4.2 Tallbodaskolans mål och åtgärder inför 2016 

 

Vårt mål är att varje elev ska utveckla förmågan att visa respekt och medkänsla för andra. 

Alla elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Elever och personal ska känna 

till skolans arbete för likabehandling och mot kränkande behandling, och veta vart man kan 

vända sig om man känner sig utsatt för kränkande behandling. Vi vill förbättra våra resultat i 

attitydundersökningen vad gäller arbetsklimat/arbetsro och respekt för varandras olikheter.  

 

4.2.1 Förslag till åtgärder Tallbodaskolan 

 

Förslag till främjande åtgärder 

2016 

Mål Strategier för att nå målet Ansvar 

Befästa, konkretisera och 

använda vår nya gemensamma 

värdegrund.  

Gå igenom värdegrunden och 

likabehandlingsplanen med all 

personal i början av läsåret. 

Likabehandlingsteamet 

ledningsgruppen 

 

Förslag till förebyggande åtgärder 

 

2016 

Mål Strategier för att nå målet Ansvar 

Att alla elever ska 

känna sig trygga på 

Tallbodaskolan.  

 

Ta reda på vad det är som gör att elever inte 

känner sig trygga, för att hitta rätt strategier 

att arbeta vidare med. (Enkät eller 

diskussionsgrupper.)  

Vara uppmärksamma på kränkande 

språkbruk.  

Organiserade rastaktiviteter. 

Samtliga pedagoger.   

 

 

 

Skolledningen, 

fritids.  

 

 

2016 

Mål Strategier för att nå målet Ansvar 

Fortsätta arbeta med 

strukturer som 

skapar arbetsro 

 

 

Skapa ett gott 

arbetsklimat i alla 

grupper 

Diskussion om begreppen arbetsro och 

arbetsklimat och hur de påverkar lärandet 

med utgångspunkt i det positiva.  

Uppmuntra elever att också ta ett personligt 

ansvar för sitt lärande och sin arbetsmiljö.  

Göra gemensamma överenskommelser 

mellan samtliga pedagoger i respektive 

arbetslag i frågor som påverkar arbetsro och 

arbetsklimat.  

samtliga pedagoger, 

skolledning 
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5. Delaktighet och inflytande 

 

5.1 Ekdungeskolan  

 

Elevernas medverkan och inflytande sker genom: 

 genomgång/diskussion av skolans gemensamma ordningsregler på höstterminen. 

 utformningen av fritidshemmens ordningsregler på höstterminen. 

 2 elevrådsrepresentanter/klass träffas 3-4ggr/termin. 

 regelbundna klassråd. 

 stormöten på fritids. 

 att delta i Likabehandlingsenkäten  

 att delta i fritidshemmets enkät och vid samtalspromenader  

 elevernas svar i enkäter, i kommunens attitydundersökning och vid 

samtalspromenader tillvaratas till förbättringsåtgärder när den nya 

likabehandlingsplanen upprättas. 

 

Föräldrarnas delaktighet sker genom: 

 föräldraråd hålls 1-2 gånger/termin 

 föräldramöten 1 gång/termin  

 klassföräldrar ca 2/klass 

 drop in/drop ut på fritids/skola 

 trivselkvällar på fritids/skola 

 föräldrabesök under skoldagen/fritidstid 

 

5.2 Tallbodaskolan 

 

Elevers medverkan och inflytande i den dagliga verksamheten sker i flera olika forum; 

mentorstid, arbetslagsråd, elevråd och elevskyddsombudsträffar. Eleverna har också 

inflytande över sin utbildning genom arbetet med den framåtsyftande planeringen på 

utvecklingssamtal och mentorstid. I år har årskurs 5 och 6 i år haft elevledda 

utvecklingssamtal, medan eleverna i år 4 erbjudits möjlighet att ta ansvar för delar av 

samtalet. Under en studiedag i mars kom vi överens om att inför kommande läsår utveckla 

arbetet med elevledda samtal till nästa läsår. Eleverna har möjlighet att välja mellan skolans 

olika ämnen under två olika pass av elevens val varav det ena huvudsakligen utgår från 

elevernas framåtsyftande planeringar.  

  

På arbetslagsråden har vi stående punkter som handlar om trivsel. Elevrådet och 

elevskyddsombuden kommer alltid till tals på arbetslagsråden. Elevernas representanter 

fångar upp ärenden som behöver föras vidare till andra forum. 
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Föräldrarnas delaktighet sker främst genom utvecklingssamtal, föräldramöten och 

verksamhetsråd. Vi hade Öppet hus under höstterminen.   

 

Elevers och föräldrars delaktighet i arbetet med likabehandlingsplanen  

 

Likabehandlingsteamets medlemmar går runt och presenterar sig och beskriver sitt arbete för 

alla skolans elever samt informerar om diskrimineringslagen och om skollagens kapitel 6 som 

handlar om kränkande behandling. Föräldrar informeras på föräldramöte i början av åk 4. 

 

Elevrådet, med valda representanter från varje mentorsgrupp, medverkar i arbetet med våra 

trivsel- och ordningsregler. Trivsel- och ordningsreglerna skickas hem till föräldrarna och tas 

upp på föräldramöten.  

 

Elevskyddsombuden, som utses varje läsår, skriver skade- och tillbudsrapporter tillsammans 

med sina lärare. Elevskyddsombuden medverkar vid uppföljning av likabehandlingsteamets 

enkät ?? och genomför tillsammans med ansvarig lärare skolans vänskapsdag. 

 

Alla elever är delaktiga i kartläggningen genom likabehandlingsteamets enkät och 

attitydundersökningen. Utifrån dessa kartläggningar skrivs förslag till åtgärder in i 

likabehandlingsplanen.  

 

Under läsåret 2015-2016 har all personal, elever och föräldrar genom föräldrarådet varit 

delaktiga i arbetet med att ta fram en ny gemensam värdegrund för skolorna i Tallboda.  

Vår nya gemensamma värdegrund presenterades på alla föräldramöten i februari och 

värdegrundsfrågor diskuterades mer ingående i årskurs 4.  

 

Likabehandlingsteamets arbete beskrivs i Likabehandlingsplanen som skrivs om och läggs ut 

på Fronter under februari månad. Den anslås också på skolans anslagstavlor, synlig för elever, 

personal och besökare.  

 

6. Rutiner för utredning av trakasserier eller kränkande behandling 

 

Likabehandlingsteamet träffas en gång i månaden för att planera och följa upp främjande och 

förebyggande åtgärder, arbeta med kartläggning samt följa upp aktuella ärenden.  

 

Likabehandlingsteamet följer nedanstående rutiner.  

 Skolans likabehandlingsteam presenterar sig för elever och personal samt informerar 

om rutiner i början av varje läsår. 

 Eleven uttrycker känsla, ord eller handling av kränkning till vuxen eller 

elevskyddsombud. Elevskyddsombudet informerar vuxen personal. 



Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2016 

 

 

 

 24 

 Vuxen vidtar lämpliga åtgärder samt fyller i blanketten ”begäran om stöd” som lämnas 

till likabehandlingsteamet och till rektor. På blanketten framgår vilka åtgärder som 

vidtagits och om de anses tillräckliga. Föräldrakontakt tas av ansvarig personal.  

 Likabehandlingsteamet skriver på med datum och underskrift och lämnar till rektor.  

 Rektor rapporterar ärende som likabehandlingsteamet arbetar med till huvudman 

(skolområdeschef).  

 Likabehandlingsteamet beslutar om och genomför ytterligare åtgärder, vanligtvis 

samtal med de berörda, samt dokumenterar beslut och eventuella åtgärder.  

 När ärendet avslutas eller kontinuerligt under ärendets gång lämnas övriga dokument 

(ex. samtalsdokumentation, mejlväxling, föräldrabrev m.m.) till rektor. 

 

Samtal genomförs av personal från likabehandlingsteamet som följer en gemensam 

samtalsrutin för skolorna i Tallboda. Dokumentation av samtalen sker enligt blanketten för 

”Elevsamtal”. 

 Samtal med den som informerar om kränkningen/lämnar in anmälan. 

 Ta reda på ytterligare fakta genom enskilt samtal med den utsatte. 

 Enskilt samtal med den/de som kränkt någon. 

 Hemmet ska kontaktas, både den kränktes och de som kränkt, så snart som möjligt av 

likabehandlingsgruppen. 

 Information till övriga lärare sker på arbetsenhetskonferenser. 

 

Uppföljning görs också av likabehandlingsteamet.   

 Inom en vecka sker nya enskilda samtal med berörda elever. 

 Vid behov genomförs ytterligare uppföljningssamtal med en till två veckors 

mellanrum. 

 Vid behov förs samtalen vidare av en tredje part vilket kan vara rektor, skolsköterska, 

kurator, skolpsykolog eller liknande, beroende på hur omständigheterna kring ärendet 

ser ut. Nya föräldrakontakter tas.  

 Vid specifika situationer används andra rutiner: Rutiner vid disciplinära åtgärder, 

handlingsplan för Våld och Hot samt BEHT (barn och elevhälsoteam). 

 

Vid stadieövergångar överlämnas pågående ärende till elevvårdsteamet på mottagande skola. 

Avslutade ärenden arkiveras hos rektor. 

 

6.1 Personal–Elev 

 

Varje personal är skyldig att vid upptäckt av kränkande behandling av elev från vuxen utan 

dröjsmål kontakta skolledningen, som i sin tur ansvarar för att en skriftlig anmälan görs enligt 

de rutiner som gäller för Linköpings kommunala skolor.  
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 Personal som bevittnat händelse dokumenterar och informerar rektor skyndsamt om 

eleven uppvisar tecken på att han/hon eller någon annan blivit utsatt för kränkning, 

mobbning eller andra trakasserier från personal. 

 Rektor som får kännedom om att ett barn anses ha blivit utsatt för kränkande 

behandling i samband med verksamheten vidtar nödvändiga åtgärder och är skyldig att 

anmäla detta till skolområdeschefen. 

 Rektor ansvarar för att vårdnadshavare underrättas. 

 Vid behov kan rektor kontakta sociala myndigheter för samråd/anmälan. 

 Rektor har samtal med de som har bevittnat eller på något annat sätt kan/vill lämna 

upplysningar i ärendet. 

 Rektor för samtal med den som har begått handlingen. 

 Bedömer rektor tillsammans med skolområdeschef att kränkningen är allvarlig dvs. att 

kränkningen betraktas som en brottslig handling, skall rektor göra polisanmälan samt 

anmäla ärendet till arbetsmiljöverket. 

 Eleven erbjuds vid behov medicinsk/psykologisk hjälp och en handlingsplan 

upprättas. 

 Rektor ansvarar för dokumentation. 

 Barn- och ungdomsnämnden informeras varje kvartal. 

 Rektor har uppföljningsmöte med personal som begått handlingen.  

 Handlingarna arkiveras. 

 

7. Styrdokument och nyckelbegrepp 

 

Enligt FN:s barnkonvention artikel 29 (b) ska verksamheten "utveckla respekt för de 

mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna" och vidare enligt artikel 29 (c) ska 

verksamheten "utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, 

eget språk och egna värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden 

och för kulturer som skiljer sig från barnets egen". 

 

Enligt skollagen (2010:800) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

av barn och elever ska det finnas en likabehandlingsplan för varje verksamhet. I skollagens 

första paragraf står att läsa: 

 

"Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka 

diskriminering p.g.a. kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning eller funktionshinder. Lagen har också till uppgift att motverka annan kränkande 

behandling." 

  

Skolans ledning och all personal tar, i enlighet med ovan nämnd lag, avstånd från alla former 

av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Diskriminering och alla 

andra former av kränkande behandling hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle och inte i 
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verksamheter som genomsyras av att alla människor är lika mycket värda. Alla - barn som 

vuxna - har rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Varje form av kränkande 

behandling mellan barn, mellan ungdomar, mellan vuxna och mellan vuxna och 

barn/ungdomar är i strid med de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. 

Likabehandlingsplanens främsta syfte är att främja barns lika rättigheter och att förebygga och 

förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 

 

Barn- och elevombudsmannen övervakar detta kapitel. http://www.skolinspektionen.se/BEO/ 

Från och med den 1 januari 2009 började diskrimineringslagstiftningen att gälla.  

 

”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder.” (http://www.do.se/       ) 

 

”Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (1985:1100) eller annan 

utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon 

elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och 

uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar 

inom ramen för anställningen eller uppdraget.”. (http://www.do.se/       ) 

  

Diskrimineringsombudsmannen har tillsyn över att lagen följs.  

 

 I Socialtjänstlagen står det: 

 

”Verksamheter som berör barn och ungdom är skyldiga att göra anmälan till socialtjänsten” 

(14kap. 1§ socialtjänstlagen 2001:453). 

 

Enligt denna bestämmelse är både skolmyndigheten och alla anställda hos myndigheten, det 

vill säga personal i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och skola, skyldiga att ”genast 

anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära 

att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd”. De sista citattecknen ska de vara där? 

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) står det: 

 

”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen 

inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den 

ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom 

skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö.”  

 

http://www.skolinspektionen.se/BEO/
http://www.do.se/
http://www.do.se/
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”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-

konfessionell.” 

 

Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och 

vuxenutbildning. Skolverket styr, stödjer och följer upp och utvärderar kommuners och 

skolors arbete. 

 

7.1 Definition av nyckelbegrepp 

Följande definitioner och begrepp används i de allmänna råden och är bland annat hämtade 

från diskrimineringslagen, skollagen och propositionen Ett starkare skydd mot diskriminering 

(prop. 2007/08:95). 

 

En person är skyddad mot diskriminering utifrån de i diskrimineringslagen angivna 

diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning och ålder. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att 

behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska 

missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Man kan också i vissa 

fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. Med detta 

menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt 

som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som 

har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller 

förfaringssättet har ett berättigat syfte. Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller 

elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon 

diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas 

lika, se indirekt diskriminering. Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons 

värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella 

trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella 

trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. För att 

underlätta läsningen inryms i den här skriften begreppet sexuella trakasserier i begreppet 

trakasserier. Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att 

någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller 

genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Med 

diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg 

eller annat liknande förhållande. Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada 

eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Med 

sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Med kränkande 
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behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund 

kränker ett barns eller en elevs värdighet. Med elev avses den som utbildas eller söker till 

annan utbildning än förskola som regleras i skollagen. Med barn menas den som deltar i eller 

söker till förskolan eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kapitlet skollagen. 

Huvudman: Den som är huvudman för skollagsreglerad verksamhet, dvs. den ansvariga 

kommunala nämnden eller styrelsen för fristående verksamheter. I diskrimineringslagen 

används begreppet utbildningsanordnare men i den här skriften används begreppet huvudman 

oavsett vilken lagstiftning det rör sig om. (Skolverkets Allmänna Råd 2012, ”Arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling”, bilaga 1 Definitioner och begrepp. ) 

 

 

 

Förtydligande av begrepp 

Kränkande behandling - ett uppträdande som kränker en persons värdighet. Kränkningar kan 

vara; fysiska (slag, knuffar), verbala (hot, svordomar, öknamn), psykosociala (utfrysning, 

grimaser, alla går när man kommer) samt texter och bilder (teckningar, lappar och 

fotografier).  

 


