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DEL1 
Plan för att förebygga kränkande behandling i förskola 
och skola 

Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara 

diskriminerande enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller elevs 

värdighet. 

Datum för planens upprättande: 20190901 

Ansvarig för planen:  Rektor  Pia Lindgren 

 

Redogörelse för hur de planerade åtgärderna i föregående års plan har 

genomförts 

 Attitydundersökningen har varit en stor och viktig del av hur skolan mäter 
sitt resultat med trygghetsarbetet på skolan. 

Vi har arbetat med relationsskapande samtal mellan elev – vårdnadshavare 
och personal. 

Samverkan mellan elever och personal kring framtagande av skolans 
ordningsregler. 

Att arbeta med skolans karta för att finna områden som eleverna upplever 
som otrygga ger oss tydlig information där också önskemål om rastvakter 
kommer fram. Det har inneburit möjlighet att förändra på raster med 
aktiviteter och personal mer utspritt på skolgården (schema för de olika 
planerna) samt en uppdelning av förmiddagsrasten för F-3 och 4-6. En 
pantbod som lånar ut uteleksaker till eleverna i F-3 under fm och lunchrast. 
Åk 4-6 har under lunchrasten egna uteleksaker att tillgå i klassrummet. 

Det finns alltid med personal i omklädningsrummen och vissa elever får gå 
lite före andra för att skapa en lugn och trygg miljö när de ska byta om och 
duscha. 

Planen görs känd för personal, barn/elever och vårdnadshavare genom 

Eleverna får kännedom om och medverkar i planen genom 
enkätundersökningar, fokusintervjuer, diskussioner på klassråd och elevråd. 
Vi har en förenklad version för eleverna. 

Personalen diskuterar och arbetar med planens innehåll under arbetslagen 
och på studiedagar. Trygghetsteamet och elevhälsoteamet, 
klassföreståndare samt rektorer ansvarar för att undersökningar, intervjuer 
och diskussioner genomförs. 

Planen kommuniceras muntligt och skriftligt med vårdnadshavare på det 
första föräldramötet på hösten och på föräldrarådet samt finns på 
hemsidan.   

Aktiva åtgärder 
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Det förebyggande och främjande arbetet handlar om att undanröja risker för att 

barn och elever blir utsatta för kränkande behandling inom ramen för 

verksamheten. Arbetet ska vara målinriktat. Barn och elever ska delta i 

kartläggningen och kan komma med förslag på åtgärder samt delta i 

uppföljning och analys. 
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Undersök och Analysera 

Kartläggningsmetod Upptäckta risker Analys 

Kommunala attityds 
undersökningen 
undersökning för 
samtliga elever samt 
skolans egen enkät 

Det finns enstaka 
elever som inte 
upplever att det finns 
någon vuxen att vända 
sig till. 

Det finns enstaka 
elever som inte tycker 
att de har en kompis 
att vara med på rasten. 

 

Att inte uppleva att det 
finns någon att vända 
sig till kan bero på flera 
saker 

Att det inte fysiskt finns 
någon i närheten när 
det behövs 

Att förtroendet inte 
finns eller upplevelse 
att man inte blir lyssnad 
på. Detta skulle behöva 
följas upp i 
elevhälsosamtalen samt 
diskuteras av all 
personal så att vi kan 
vara observanta och 
fånga upp dessa elever 
bättre. 

 

Fokusintervjuer Vi ser ett behov att 
återinföra 
fokusintervjuer under 
läsåret. 

Vi får en djupare bild av 
elevernas syn på hur de 
ska kunna lösa 
konflikter och hur de 
ska vara mot varandra. 

Elevhälsosamtal i Fk , åk 
2 , 4  

Det framkommer att 
eleverna tycker det kan 
bli konflikter på 
rasterna som gör att 
konflikterna följer med 
in i klassrummet 

Vi ser att hälsosamtalen 
fyller en viktigt del för 
att få en återkoppling 
både på individnivå 
klassnivå och skolnivå. 

Skolkartan Eleverna har satt X på 
de platser de upplever 
osäkra- otrygga . 
Eleverna satte ringar 
där de vill att de ska 
finnas fler vuxna, vilket 
gjorde att vi upptäckte 
platser där vi behöver 
förstärka 
vuxentätheten. 

Vi behöver få med 
eleverna mer än bara 
vid 
kartläggningstillfället. 
Eleverna behöver få 
diskutera vad vi gör för 
att föreslå förbättringar 
på utsatta platser och 
aktivt ta del i hur vi gör 
förändringar till det 
bättre. 

Underlagen till 
kränkningsanmälningar 

Konflikter mellan vissa 
elever återkommer 
ofta.Detta trots att 

Ärendena lyfts redan nu 
på EHT och fortsätter 
med uppföljande samtal 
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insatser  genomförs och   
enstaka situationer 
klaras upp. 

En risk är att vi vuxna 
inte är tillräckligt 
sampratade om vad en 
konflikt  / enskild 
händelse där det är 
någon form av 
jämbördigt förhållande 
kontra upprepade 
kränkningar (mobbing) 
är.  

och annan insats vid 
behov. 

 

För att ge eleverna mer 
stöd i utsatta 
situationer behöver vi 
förtydliga och prata 
igenom hur vi ser på 
skillnaden mellan 
konflikt – mobbning – 
upprepade kränkningar 
i arbetslagen och sedan 
i klasserna. 

 

[Klicka och skriv] [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 

Utifrån upptäckta risker och analys sätts mål upp för det kommande arbetet, se 

nästa sida.  Rutiner för akuta situationer (anmäla, utreda och åtgärda kränkande 

behandling, trakasserier och sexuella trakasserier) se del 3. 
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Åtgärda, följa upp och utvärdera. 

Mål Åtgärder Datum när 

åtgärden 

påbörjas 

Ansvarig för 

genomförande 

Uppföljnings-

metod och 

datum 

Utvärdering 

Att vi snabbt identifierar 
om det finns elever som är 
ensamma och inte 
upplever sig ha kompisar 

Regelbunden dialog 
mellan pedagoger och EHT 

Sociogram i klasserna en 
gång på hösten respektive 
våren på mentorstid 

2019 - 09 Mentorer och 
EHT 

Kontinuerligt i 
samband med 
utvecklingssamtal, 
hälsosamtal – 
analys och åtgärd. 
Vt och ht lå 2019-
20 

[Klicka och skriv] 

Alla elever i åk 4-6  ska 
förbättra sin förmåga att 
lösa konflikter 

Fortsatt arbete med 
konflikthantering i 
klasserna. 

2019-09 Mentorer med 
stöd av EHT och 
annan personal. 

2020 utvärdering 
från eleverna 
skriftligt eller 
muntligt 

 

 

Färre bråk runt aktiviteten 
fyra rutor och 
fotbollsplanerna 

Observation av aktivitet 
med påföljande vuxenstöd 

2019-09 Rastvakter och 
all personal 

20191201 

Observationer av 
rastvakter 

 

Konflikter och mobbning 
alla ska känna till 
begreppen – skillnaden 

Och hur man bör agera 

Samtal på mentorstid 2019-11-01 Mentorer, 
trygghetsteamet 

Avstämning med 
ett urval av elever 
vid läsårets slut 

[Klicka och skriv] 
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Skolgården ska upplevas 
trygg av alla eleven 

Utifrån skolkartans 
inringade områden 
arbetar elevrådet fram 
gemensamma 
frågeställningar att lyfta i 
klasserna. Klasserna 
återkopplar till 
trygghetsteamet hur vi ska 
gå vidare i arbetet. 

Pågående hela 
läsåret 

Trygghetsteam, 
elevråd, 
mentorer 

Kontinuerlig 
utvärdering av 
arbetsprocessen 
men 
trygghetsteamet 
utvärderar i dec 
och maj 
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Del 2 
Riktlinjer för att förhindra trakasserier och sexuella 
trakasserier 

Den värdegrund förskolan/skolan arbetar mot och det förhållningssätt som 

enheten enats om, i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier ska 

framgå. 

Riktlinjer för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier 

Bäckskolans inställning till trakasserier och kränkande behandling är att det 
ska råda nolltolerans på vår skola. Alla på Bäckskolan, personal och elever, 
har ett ansvar för att ingen blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller 
kränkande behandling. Personal på skolan har alltid ansvar för att ingripa 
när de uppfattar eller ser en kränkning eller händelse. 
Vi för regelbundet samtal med elevgruppen om skolans värdegrund på 
klassråd, elevråd och genom gemensamma aktiviteter som syftar till en vi – 
känsla för att öka tryggheten enligt skolans värdegrundsdokument. 
 
Personalen organiserar en väl fungerande rastverksamhet, vilket ger 
möjlighet att tidigt upptäcka kränkningar och trakasserier. Skolan har en 
tydlig rastvärdsorganisation.  

 
 I idrottens omklädningsrum finns alltid personal på plats i alla klasser. Deras 
uppgift är att finnas med eleverna och skapa trygghet i en utsatt situation. 
 Skolsköterskan genomför hälsosamtal åk 2 och åk 4, vilket ger möjlighet att 
tidigt upptäcka hur eleverna mår och upplever sin skolsituation.   
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Del 3 
Rutiner för akuta situationer 

Anmäla, utreda och åtgärda kränkande behandling trakasserier 
eller sexuella trakasserier 

Skolans rutiner för att anmäla 

Alla former av kränkande behandling ska anmälas till huvudmannen 
skyndsamt.  
All personal ska agera omedelbart vid misstanke om eller om något 
barn/elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller 
sexuella trakasserier genom att upprätta en anmälan om kränkande 
behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier. 
 

 Elev/vårdnadshavare som får kännedom om kränkande behandling, 
trakasserier eller sexuella trakasserier kan göra en anmälan 

 Anmälan kan ske till personal, elevhälsoteamet, rektor  

 Första delen av “Blankett för anmälan av kränkande behandling, 
trakasserier och sexuella trakasserier” fylls i av personal.  

 Personalen gör en bedömning av händelsen utifrån beskrivningen 
och informerar mentor (om utredande personal är annan än 
mentor). 

 

 Anmälan rapporteras till rektor som granskar och diarieför del 1 av 
blanketten skyndsamt. När del 2 är ifylld lämnas den till rektor för 
påskrift och vidare till diariet 

 Vid diarieföring rapporteras till områdeschef 
 

Skolans rutiner för att utreda 

        

 Personal har samtal med berörda elever 

 Om en kränkning bedöms ha skett så kontaktas vårdnadshavare av 
utredande personal eller mentor.  

 Andra delen av “Blankett för anmälan av kränkande behandling, 
trakasserier och sexuella trakasserier” fylls i under utredning och 
uppföljning 

 Personal utreder och åtgärdar. Om du som personal har behov av 
stöd i utredningen tar du kontakt med mentor, rektorer alt. någon ur 
Trygghetsteamet. 

 Personal återkopplar till berörda elever/vårdnadshavare och följer 
upp händelsen efter 2 veckor 

 Om kränkningarna inte upphör görs anmälan till EHT som 
vidarebefordrar till Trygghetsteamet.  
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Datum för uppföljning och utvärdering av rutiner och riktlinjer (Del 2 

och 3) 

20200615 

Resultat och analys av utvärdering 

 
 
 
 
 
 

Förbud mot repressalier 

Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för 

repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i utredning av 

kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.  

Repressalier kan till exempel vara 

• sämre betyg 

• trakasserier i undervisningen 

• hot om våld  

• annan ogynnsam behandling 
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Del 4 
Dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering 

Aktiva åtgärder 

 

 
 

Alla barn, elever har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från 

diskriminering. Därför ska förskola och skola arbeta främjande och 

förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas 

rättigheter och möjligheter i verksamheten. Barn/elever och vuxna/personal ska 

samverka i undersökningen, genomförandet och utvärderingen. 
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Undersök och analysera 

Diskriminering kopplat till Undersökningsmetod, tidpunkt Upptäckta risker och hinder Analys 

Kön Diskussion i arbetslaget Erbjuda aktiviteter som inte 
främjar uppdelning i pojkar och 
flickor – alla får vara med på allt 

Fotboll är populärt viktigt att 
erbjuda alternativ som passar för 
alla då det är klar majoritet av 
pojkar på fotbollsplanen 

Könsöverskridande identitet eller 

könsuttryck 

Diskussion i arbetslaget Hur vi säger flickor och pojkar – 
generaliserar till en grupp elever. 

För att inte använda kön som 
uttryck till en hel grupp kan vi 
tänka på att säga alla i åk 1 eller 
gänget, allihop mm 

Religion eller annan 

trosuppfattning 

Diskussion i arbetslaget Lätt att dra alla över en kam, 
missa mindre religioner, 
åskådningar. 

Ökad medvetenhet om hur vi 
säger och vilket utrymme vi 
skapar för olika åsikter och 
synsätt. 

Etnisk tillhörighet Diskussion i arbetslaget  [Klicka och skriv] 

Sexuell läggning Diskussion i arbetslaget [Klicka och skriv] [Klicka och skriv] 

Ålder Diskussion i arbetslaget Samma regler och förväntningar 
på alla elever oavsett ålder 

Äldre elever behöver få större 
utrymme för egna beslut, 
samtidigt som regler behöver 
förankras och bli begripliga 
utifrån ålder 
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Funktionsnedsättning Diskussion i arbetslaget Hur vi planerar för 
schemabrytande aktiviteter som 
alla kan delta i 

Efter höstens gemensamma dagar 
ser vi att vi behöver tidsanpassa, 
planera grupper och ha 
tydliggöranden så att eleverna 
har möjlighet att delta på lika 
villkor. 

Undersökningsmetod kan vara enkäter, intervjuer eller planerade samtal, stödfrågor, attitydundersökning, anmälningar. Utifrån upptäckta risker, 

hinder och analys prioriteras områden för det kommande arbetet, se nästa sida. 
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Åtgärda, följa upp och utvärdera 

Upptäckta risker eller 

hinder: (ange även 

diskrimineringsgrund) 

Åtgärder Datum när 

åtgärden 

påbörjas 

Ansvarig för 

genomförande 

Uppföljnings-

metod och 

datum 

Utvärdering: (av 

undersökningen, analysen 

och åtgärderna) 

Ålder Finns en risk att 
regler som är helt lika är 
för svåra för yngre elever 
och begränsar eget ansvar 
hos äldre elever 

Vi tar fram gemensamma 
förhållningssätt/regler 
som sedan utvecklas - 
konkretiseras i respektive 
årskurs Vi arbetar med 
övergripande regler som 
sedan bryts ner på 
klassnivå så att alla förstår 

20190901 Rektor, 
mentorer 

202005 
diskutera utfall 
på studiedagen 

Förändra och förbättra inför 
läsåret 2020 

Funktionsnedsättning 
Elever i behov av extra 
anpassningar när det är 
schemabrytande 
aktiviteter får inte alltid 
det. 

 

Planering i arbetslagen 
inför schemabrytande 
aktiviteter 

201910 Lärare och 
fritidspersonal 

202005 

Skriftlig 
utvärdering 
efter 
aktivitetsdagar 

Utvärdering efter varje dag 
med aktiviteter och en 
årsutvärdering på 
studiedagen i maj och på 
junidagarna 

Kön och könsuttryck 
identitet Hur vi pratar om 
en grupp elever som 
grabbar mm  

 

En ökad medvetenhet 
från oss vuxna. Vi 
använder könsneutrala 
uttryck när vi pratar utan 
att använda elevens namn  

2020910 

 

 

 

 

Lärare och 
fritidspersonal 

2020 

 

Utvärdering av hur 
deltagandet ser ut, 
tillgänglighet  
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Vi behöver bli mer 
medvetna om hur vi pratar 
om familjekonstellationer 
som vuxna. 

 

 

 

 

 

 

Att vi alla i personalen 
hjälps åt och påminner 
varandra så att vi ökar 
medvetenheten 

 

 

 

 

 

2020 

 

Trygghetsteamet följer upp 
med diskussioner i 
arbetslagen  under januari 
2020 

 

 

 

 

 

 

Religion Ökad medvetenhet i 
undervisningen och i 
samtal 

201909 Alla pedagoger 2020 Diskussion i arbetslagen 

Erfarenheterna av utvärderingen kan användas i nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder. Elever är delaktiga i utvärderingen. Eleverna deltar 
genom: 
Enkäter 
Samtal i grupper  

Samtal i klassen 
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Bilaga 1 – Definitioner 

Kränkande behandling 

Ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen 

kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

Diskriminering 

När ett barn/en elev missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen 

ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna 

• Kön 

• Könsöverskridande identitet eller uttryck 

• Etnisk tillhörighet 

• Religion eller annan trosuppfattning 

• Funktionsnedsättning 

• Sexuell läggning 

• Ålder 

Diskriminering kan vara direkt, indirekt, bristande tillgänglighet, trakasseri, 

sexuellt trakasseri eller instruktioner att diskriminera. 

Trakasserier 

Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har 

samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna 

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns 

eller en elevs värdighet. 

Aktiva åtgärder 

Med aktiva åtgärder menas ett främjande och förebyggande arbete 

Källor: Skolverket och Diskrimineringsombudsmannen 


