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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: 2020-09-24 

Ansvarig för planen:  Rektor Maria Asplund 

 

Redogörelse för hur de planerade åtgärderna i föregående års plan har 
genomförts 

Trivselenkäter har genomförts i samtliga årskurser. Överlämningar har skett 
inför start i förskoleklass, år 4 och år 7.  Planen mot diskriminering och 
kränkande behandling har förankrats hos eleverna samt föräldrar i  

årskurs F-9. 

 
Fritidshemmet har genomfört fritidshemmens dag, Vinterljus, vernissage 
och andra gemensamma återkommande aktiviteter som verkar för 
gemenskap och där föräldrar har bjudits in. Fritidshemmen arbetar över 
årskurs- och avdelningsgränser för att eleverna ska lära känna elever i andra 
årskurser och på så vis öka tryggheten. Värdegrundsarbete har genomförts 
tillsammans med mentorer och fritidshemspersonal regelbundet i olika 
sammanhang i det som vi kallar skolfritids.  

 
Årskurs f-6: Tryggve, trygghetsteamet för årskurs f-6 och har träffats varje 
vecka under läsåret. I trygghetsteamet årskurs f-6 ingår lärarpersonal, 
fritidshemspersonal, vaktmästare, kurator och biträdande rektor. I 
förskoleklass och årskurs 1 har pedagogerna arbetat med att få grupperna 
att uppleva trygghet och gemenskap. Tryggveutbildning för samtliga elever i 
årskurs 2-6 har genomförts med olika teman utifrån vad som framkommit i 
klassens trivselenkäter. De har också beskrivit hur de upplever sin skoldag 
med avseende på trygghet och gemenskap. I de fall en elev har upplevt sig 
själv eller någon kompis som utanför, ensam, ledsen så har Tryggve arbetat 
med situationen. Rastverksamhet har satts in vid behov. Vid raster är 
personal rastvärdar som känner barnen. Tryggve har arrangerat Kick off vid 
skolstart där barn ur olika årskurser jobbade tillsammans med olika uppdrag. 
Vänliga veckan avslutades med ett disco mm. Allt för att skapa gemenskap 
och trygghet i skolan. Coronautbrottet gjorde att vi fick ställa in vissa 
aktiviteter för att inte samla för många elever. 
I samtliga klasser har fritidshemspersonal tillsammans med mentorer 
arbetat med värdegrund under året. Arbete med skolans ordningsregler har 
genomförts tillsammans med eleverna.  

 
Årskurs 7-9:Trygghetsteamet årskurs 7-9 har träffats varje vecka under 
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läsåret. I Trygghetsteamet årskurs 7-9 ingår lärarpersonal, elevmentorer, 
social koordinator, kurator och biträdande rektor. I syfte att öka upplevelse 
av trygghet för elever i årskurs 7-9 har alla klasser ett hemklassrum. Det har 
varit mycket uppskattat av eleverna. Måndag morgon startar veckan men 
mentorstid för att möjliggöra information och genomgång av veckans 
arbete. Arbete med värdegrund har skett till viss del här, och det behöver 
ständigt utvecklas. Arbete med skolans ordningsregler har genomförts 
tillsammans med elevrådet. Elevskyddsombud har utsetts i varje klass och 
dessa har utbildats och träffat sin handledare, med lite uppehåll under 
Coronautbrottet. Vi har genomfört trivselenkäter som visar att eleverna 
känner sig trygga på skolan, arbetsron kan bli bättre på lektionerna i vissa 
klasser. Vi ser också att stressen ökar bland de äldre eleverna. Vi har 
genomfört vår traditionella Halloweenvandring för våra nya sjuor. Under 
året har också tre heltidsmentorer anställts för att öka trivseln och 
tryggheten bland våra högstadieelever. 

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

Eleverna tar del av planen under läsårets första veckor genom sin mentor. 
Föräldrar informeras på första föräldramötet på hösten. Planen finns 
tillgänglig på skolans hemsida och på Google Drive. Eleverna är delaktiga i 
utformandet av skolans ordningsregler i samband med höstterminens 
början. 
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Aktiva åtgärder 

 

 

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 

Trivselenkät åk 1-3 Eleverna upplever 
trygghet och tycker om 
skolan och rasterna. 

Viktigt att hålla 
strukturen och 
fortsätta arbeta med 
rastaktiviteter, 
skolarbete och 
värdegrund. 

Trivselenkät åk 4-6 Eleverna upplever 
trygghet. Stressen ökar 
något. 

Viktigt att elever får 
stöd i sin situation. 
Värdegrundsarbete 
och trygghetsarbete 
ger resultat. 

Trivselenkät åk 7-9 Språkbruket behöver 
förbättras. 
Stress på grund av prov 
och läxor. 
Viktigt att känna 
delaktighet i 
skolarbetet. 
Viktigt med 
förtroendefulla 
relationer elever - 
personal 

Vi behöver lägga mer 
fokus vid språkbruket i 
värdegrundsarbetet 
under året. 
Provschemat måste 
hållas med max 2 
prov/vecka. Möjlighet 
till stöd finns på flera 
vis. 
Fler vuxna bland 
eleverna under raster 
och håltimmar är 
positivt. 

Tryggveutbildning Matsalen och entrén 
till skolan, där 
högstadieeleverna 
finns känns otryggt för 
flera elever. Även 
omklädningsrummen i 
idrotten för vissa 
klasser. 
Rastaktiviteter behövs 
när man känner sig 
ensam. 

Logistiken i matsalen 
ses över vad gäller 
lunchtider för 
respektive årskurs. 
Personal följer 
eleverna till matsalen. 
Det finns alltid 
personal med i 
matsalen för att skapa 
lugn.  
Personal i 
omklädningsrummen 
vid behov. 
Rastaktiviteter 
anordnas. 
Tryggve har pratat med 
eleverna år 2-6 om vad 
som är viktigt för att 
må bra och hur vi är 
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mot varandra. Hur vi 
beter oss på nätet. 

Elevskyddsombud/elevråd 
år 7-9 

Ett antal elever som är 
stressade, lider av 
ångest mm.  
Otryggt med många 
elever i Uppis 
samtidigt. 
Matsalen: alltid bra 
med många vuxna på 
plats och att de yngre 
barnen äter före de 
äldre. 
 

Vi behöver jobba 
vidare på temat psykisk 
ohälsa under läsåret, 
med kunskap om 
inlärning, studieteknik, 
krav-förmåga, kopplat 
till hur kroppen 
fungerar för att stärka 
självförtroende och 
självkänsla. 
Rastvärdar i matsalen.  
Oftast två personal på 
plats i Uppis och 
elevmentorer finns i 
skolan på raster. 

Incidentrapporter Inställda lektioner, fria 
aktiviteter och platser 
utan vuxna ökar risken 
för kränkningar. 
Ombyggnaden av 
skolan minskar 
elevytorna både ute 
och inne. 

Schemaläggning utan 
håltimmar. Förstärkt 
uppehållsrummet med 
extra personal. 
Rastvärdar i korridorer 
och på skolgården. 
Tre heltidsmentorer 
som är ute bland 
eleverna finns för 
högstadiet fr o m ht-
19. 

Nollvision för antal  
inställda lektioner.  

etKommunens 
Värdegrundsenkät 
Ånestadsskolan år 7-9 

Eleverna uppger att de 
känner sig trygga på 
Ånestadsskolan. 
82 % vet vem de kan 
vända sig till om 
någon varit elak. 

Jobba vidare mot 100 
% trygga elever som 
vet vart de ska vända 
sig om någon är elak 
mot någon annan elev. 

Skolsköterskans samtal 
med alla elever i år 4 och 
7. 

Barnen lägger sig sent, 
stress över läxor, 
många elever är 
stillasittande på 
fritiden. 

Viktigt att nå barn och 
föräldrar i hur sömn, 
mat och rörelse 
påverkar elevens 
inlärning. 

”Om mig” – elever år 8 
enkätundersökning Hälsa 
och livsstil Region 
Östergötland 

Elever sover dåligt. 
Äter inte frukost, 
känner sig nedstämda. 
37 % av eleverna har 
ofta ont i huvudet har 

Viktigt att se hur 
barnet påverkas av att 
inte äta, sova, röra sig. 
Skolan behöver agera, 
nå ut till föräldrar, 
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ont i huvudet nästan 
varje dag. 
Pojkarna rör på sig mer 
än flickorna, men bara 
14 % rör på sig en 
timme varje dag. 
Flickorna mår sämre än 
pojkarna, men deras 
självkänsla har 
förbättrats. Behöver bli 
ännu bättre! 
14 % av eleverna sover 
dåligt. 
26 % av eleverna 
känner sig stressade. 
20 % av eleverna får 
aldrig hjälp med läxor 
hemma. 

informera eleverna, 
integrera medvetenhet 
om livsstil i 
undervisningen. Om 
man inte äter, sover 
och rör på sig orkar 
man inte med 
skolarbetet, det hänger 
ihop, och elever 
upplever stress och 
psykisk ohälsa vilket 
kan förstås till en del 
av ovanstående. Vi ser 
i enkäten att det är en 
stor skillnad 
tjejer/killar. Vi behöver 
jobba för en likvärdig 
skola oavsett 
bakgrund, kön mm. 

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

 
Ombyggnationen av skolan påverkar elever och personal. Skolgården är 
avspärrad bitvis, högstadiet kommer under läsåret 20/21 ha sina lektioner i 
paviljonger. Hittills har det fungerat bra och eleverna är inte så påverkade av 
bygget som man trott. Riskanalyser genomförs kontinuerligt.
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Åtgärda, följa upp och utvärdera. 

Mål Åtgärder Datum när 
åtgärden 
påbörjas 

Ansvarig för 
genomförande 

Uppföljnings-metod och 
datum 

Utvärdering 

Skapa trygghet, 
motivation och 
framtidstro för varje elev 

Arbeta med nåbara mål i 
undervisningen och 
utveckla elevens 
självkänsla och 
självförtroende 

Aug -20 Undervisande 
lärare samt 
elevmentorer 

 

Mentor samtalar med 
mentorselever 
fortlöpande. Diskussion 
under 
arbetslagskonferens. 
Trivselenkäten.  
Dec -19 

[Klicka och skriv] 

Varje elev har kunskap 
om hur livsstil påverkar 
kropp och inlärning 

Samtal kring sömn, mat, 
rörelse, stress och 
spelande kopplat till 
inlärning 

Sept-20 Elevhälsoteamet Uppföljande samtal med 
elevråd/elevskyddsombud 
Vårterminen -20 

[Klicka och skriv] 

Trygghet i lärandet Studieteknik, 
provschema, bra 
schema, stödfunktioner 
vid behov. 

 

Sept-20 Undervisande 
lärare 

Kontrollera att det 
genomförts genom samtal 
med ansvarig personal. 

[Klicka och skriv] 

Skapa medvetenhet om 
hur dåligt språkbruk 
sårar och kränker 

Ge alternativ och 
fundera i 
värdegrundsarbetet 
kring språkbruk. 

Sept-20 Trygghetsteam 
åk f-6/7-9 

Intervju av 
elevskyddsombuden, dec 
-20 

[Klicka och skriv] 
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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 

All personal på skolan ska vara uppmärksamma på olika situationer där 
elever utsätts eller utesluts. 
All personal ska i sina klasser och på fritidshemmen arbeta regelbundet med 
skolans värdegrund. 
För att förhindra trakasserier på raster finnas rastvärdar bland eleverna 
under raster. Rastvärdarnas uppgift är att vara där eleverna befinner sig för 
att skapa trygghet och även aktivera eleverna. Från och med höstterminen-
19 har vi tre heltidsmentorer som finns för eleverna på högstadiet i 
korridorer och på lektioner. I Uppehållsrummet arbetar oftast två personal 
samtidigt med våra högstadieelever. 
I matsalen finns många vuxna – dels som äter pedagogisk måltid med 
eleverna samt är värdar i matsalen i syfte att säkerställa en trygg miljö. 
Personal ingriper efter vår handlingsplan så fort trakasserier eller sexuella 
trakasserier uppdagas. Dialogen hålls levande. 
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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 och utreda 

• Vid uppkomna situationer är det personalens ansvar att bryta 
pågående konflikt. Samtal med berörda sker om möjligt direkt. Om 
det förekommit slagsmål avhämtas eleverna av respektive 
vårdnadshavare på skolan i överenskommelse med vårdnadshavare.  

• Elever och föräldrar kan anmäla kränkande behandling till vem som 
helst i personalen. 

• När det gäller misstankar om att vuxen kränker barn är det rektor som 
ansvarar för utredningen. 
 

• Anmälan och utredning ska dokumenteras och rapporteras till rektor i 
en incidentrapport för trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande behandling 

• Rektor rapporterar skyndsamt diskriminering/kränkning vidare till 
huvudmannen.  

 

Skolans rutiner för att utreda 

• Uppgifter som framkommit utreds noga. Trygghetsteamet/Tryggve 
arbetar oftast tillsammans med mentor. Vid upprepad kränkande 
behandling, trakasserier och sexuella trakasserier kontaktas alltid 
trygghetsteamet.  

• Utredningen som görs ska vara omfattande och belysa problemet som 
uppstått från olika synvinklar. Detta sker genom samtal såväl med 
den/de som kränker som den som blivit utsatt och om möjligt 
tillsammans med båda parter. Avtal skrivs om att ex respektera 
varandra, och följs upp veckovis eller oftare vid behov. Föräldrar 
informeras. Stöd av kurator eller resurspersoner på skolan kan 
erbjudas. Upphör inte kränkningarna bjuds föräldrar in till möte, som 
kan se lite olika ut beroende på situation. Rektor eller biträdande 
rektor deltar tillsammans med mentor och representant ifrån 
Trygghetsteamet. Eleverna själva säger ofta att de önskar hårdare och 
tydligare konsekvenser när någon betett sig illa och att föräldrarna 
behöver kallas till skolan, för då blir det jobbigt för dem som bråkar. 

• Den personal som håller i samtalen är även ansvarig för att 
vårdnadshavare informeras. Alla vårdnadshavare till inblandade 
elever kontaktas alltid, vid allvarligare händelser kallas 
vårdnadshavare och elev till möte i skolan. 
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• Hur man går vidare och vilka åtgärder som sätts in beror på det 
enskilda fallet. Oftast träffar man de berörda igen inom någon dag 
upp till en vecka och utvärderar hur det har gått. Därefter kan 
upprepad uppföljning ske veckovis, stöd av resursperson, 
kuratorsstöd kan exempelvis sättas in.  

 

 

 

Datum för uppföljning och utvärdering av rutiner och riktlinjer (Del 1 
och 2) 

 

Augusti 2020 

Resultat och analys av utvärdering 

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling har fortlöpt. På låg 
och mellanstadiet har mer hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter 
genomförts. På högstadiet har arbetet varit mer åtgärdande. Vårt mål är att 
jobba mer hälsofrämjande och förebyggande även på högstadiet. 
Trygghetsteamet planerar att tillsammans med mentorerna belysa olika 
teman i klasserna. 
År 7: Hur är vi mot varandra, hur är en bra kompis? Mobbning. Stress. 
År 8: Gå igenom frågorna kring diskrimineringsgrunderna. 
År 9: Stress. 

Förbud mot repressalier 

Huvudmannen eller personalen får inte utsätta en elev för repressalier på grund 
av att 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. 



  

 

14 (17) 
 

Undersök och analysera 

Diskriminering kopplat till Undersökningsmetod, tidpunkt Upptäckta risker och hinder Analys 

Kön Ingår i Trivselenkäten till 
eleverna. 

 

23,2% av eleverna svarar att man 
kan bli utsatt pga respektive 
diskrimineringsgrund. (30 % 
föregående år) 

Vi behöver medvetandegöra 
personal och elever om 
diskrimineringsgrunderna för att 
arbeta vidare för att stoppa all 
diskriminering på skolan. 

Könsöverskridande identitet eller 
könsuttryck 

Ingår i Trivselenkäten till 
eleverna. 

Drygt 20 % av eleverna svarar att 
man kan bli utsatt pga respektive 
diskrimineringsgrund. (32 % 
föregående år) 

Vi behöver medvetandegöra 
personal och elever om 
diskrimineringsgrunderna för att 
arbeta vidare för att stoppa all 
diskriminering på skolan. 

Religion eller annan 
trosuppfattning 

Ingår i Trivselenkäten till 
eleverna. 

Drygt 20,6% av eleverna svarar 
att man kan bli utsatt pga 
respektive diskrimineringsgrund. 
(24 % föregående år) 

Vi behöver medvetandegöra 
personal och elever om 
diskrimineringsgrunderna för att 
arbeta vidare för att stoppa all 
diskriminering på skolan. 

Etnisk tillhörighet Ingår i Trivselenkäten till 
eleverna. 

Drygt 29 % av eleverna svarar att 
man kan bli utsatt pga respektive 
diskrimineringsgrund. (35 % 
föregående år) 

Vi behöver medvetandegöra 
personal och elever om 
diskrimineringsgrunderna för att 
arbeta vidare för att stoppa all 
diskriminering på skolan. 

Sexuell läggning Ingår i Trivselenkäten till 
eleverna. 

Drygt 20 % av eleverna svarar att 
man kan bli utsatt pga respektive 

Vi behöver medvetandegöra 
personal och elever om 
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diskrimineringsgrund. (32 % 
föregående år) 

diskrimineringsgrunderna för att 
arbeta vidare för att stoppa all 
diskriminering på skolan. 

Ålder Ingår i Trivselenkäten till 
eleverna. 

Drygt 18 % av eleverna svarar att 
man kan bli utsatt pga respektive 
diskrimineringsgrund. (19 % förra 
året) 

Vi behöver medvetandegöra 
personal och elever om 
diskrimineringsgrunderna för att 
arbeta vidare för att stoppa all 
diskriminering på skolan. 

Funktionsnedsättning Ingår i Trivselenkäten till 
eleverna. 

16,1 % av eleverna svarar att man 
kan bli utsatt pga respektive 
diskrimineringsgrund. (18 % förra 
året) 

Vi behöver medvetandegöra 
personal och elever om 
diskrimineringsgrunderna för att 
arbeta vidare för att stoppa all 
diskriminering på skolan. 

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. Vi kommer att använda oss av stödfrågorna för arbetet med 
diskrimineringsgrunderna som finns i vårt stödmaterial. 
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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) 

Etnisk tillhörighet: Vissa 
elevgrupper 
kategoriserar varandra 
som olika värda utifrån 
ursprung. 

Öka förståelse för 
varandra och våra 
olikheter och se det som 
tillgångar. 
Värdegrundsarbete. 

Sept-20 Tryggve 
Skolfritids 
Mentorer 
Fritidshemspersonal 

Trivselenkäter 
Attitydundersökning 
Tryggve 
Trygghetsteam 

Fortlöpande 
Kränkningsrapporterna 
analyseras varje termin. 

Trosuppfattning: Öka förståelsen för våra 
olika religioner 

Sept-20 Som ovan   

Funktionsnedsättning: 
Schemabrytande 
aktiviteter är svårt för 
barn med 
funktionsnedsättning 
som ex ADHD, autism 
och diabetes. 

Checklista tas fram för 
att förbereda och 
underlätta utflykter och 
andra schemabrytande 
aktiviteter. 
Specialkost vid utflykter. 

Sept-20 Spec lärare f-6 
Spec lärare 7-9 

Vid terminsslut. Se 
om checklistan 
upprättats, 
underlättat och 
använts. 

 

Erfarenheterna av utvärderingen kan användas i nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder. 

Beskrivning av hur barn och elever har samverkat i undersökningen, genomförandet och utvärderingen. 

Genom elevenkäter, samtal med elevhälsopersonal och mentorer. Vi diskuterar även i elevråd för F-9 och med elevskyddsombuden på 
högstadiet 
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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 


