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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: 2020-02-29 

Ansvarig för planen:  Rektor Magnus Thor 

 

Redogörelse för hur de planerade åtgärderna i föregående års plan har 

genomförts 

Ekholmsskolan har arbetat med målet, ingen elev känner sig kränkt, 
genom att öka vuxennärvaro, se över den fysiska skolmiljön och fortsätta ett 
intensivt värdegrundsarbete.  
 
Korridoren syns som ett riskområde och personal rör sig därför mer frekvent 
där. En stor del av personalen äter också i skolmatsalen tillsammans med 
eleverna. Under mentorstid har mentorerna som uppgift att arbeta med 
värdegrundsarbete. 
För att öka den sociala samverkan mellan elever har antalet sittplatser i 
korridorerna ökat, detta gör att samtal och social samvaro har underlättats för 
eleverna. 
I omklädningsrummen till idrotten har krokar flyttats för att eleverna ska 
kunna hänga handduken närmare duschen vilket gör att tryggheten ökar i 
omklädningssituationen.  
 
Ekholmsskolan har arbetat med målet, alla elever har kunskap om hur 
sömn, kost och stress påverkar inlärning och mående, genom samtal och 
undervisning för att ge eleverna strategier som bidrar till välmående.
  
I detta arbete har en framgångsfaktor varit de yogalektioner skolan erbjudit 
elever i år 8 och 9 under elevens val. Alla dessa elever var positiva och 
nämnde att de till exempel kände mindre stress inför prov, fick bättre sömn 
och kunde tänka sig att fortsätta utöva yoga 
 
Ekholmsskolan har arbetat med målet, trygghet i skolan, genom att ge 
undervisning om hur språkbruk i den fysiska miljön och online sårar och 
kränker.  
Skolan har förtydligat att vuxna har som uppgift att omedelbart stoppa 
skojbråk och markera mot kommentarer. Undervisningen kring språkbruk 
har intensifierats främst under temadagar. 
 
Pedagogerna arbetar med synligt lärande och ledarskap i klassrummet. 
Riktlinjer för varje pedagog, t.ex. att varje elevs bestämda placering i 
klassrummet följs och att det råder mobilförbud i klassrummen, har 
förtydligats för personal och elever. 
  

Planen görs känd för personal, elever och vårdnadshavare genom: 

Eleverna tar del av planen under terminernas första veckor genom sin 

mentor. Föräldrar informeras genom föräldraråd och på första föräldramötet 

på hösten. Planen finns tillgänglig på skolans hemsida. Eleverna är delaktiga 
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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 

Enkäten ”Om mig” för 

år 8 framtagen av 

Region Östergötland 

och Länsstyrelsen 

ca.20 % av eleverna 

känner sig oroliga i 

skolan. 

ca.21 % känner sig inte 

trygga i skolan. 

ca.27 % upplever att de 

inte har någon vuxen att 

vända sig till. 

 

 

Vuxennärvaron i 

korridorerna behöver 

öka. Elever behöver vid 

skolstart informeras om 

vilka personer som 

ingår i elevhälsan och 

vilket uppdrag 

elevhälsan har. 

Skolans Trygghetsenkät 

(År 7-9) 

Vi ser att vissa svar i 

”Om mig”-enkäten 

bekräftas i skolans 

Trygghetsenkät. 

Svaren i enkäten visar 

på brister gällande 

språkbruk och studiero.  

Mobilförbud och 

placeringen i 

klassrummet efterföljs 

inte alltid. 

 

Undervisande lärare 

behöver se till att 

skolans 

förhållningsregler 

gällande mobilförbud 

och klassrumsplacering 

efterföljs. Detta bör 

bidra till ökad studiero. 

Skolans personal 

behöver än mer markera 

vid olämpligt språkbruk. 

Skolenkäten åk 9 ht 

2019 

Elevernas enkätsvar 

ligger i nivå med 

samtliga deltagande 

skolors medelvärden. 

Störst skillnad, om än 

liten skillnad, är inom 

ordningsregler. 

Delaktigheten i att 

utfoma ordningsregler 

bör öka och 

skolpersonal och elever 

behöver ytterligare 

eftersträva att skolans 

ordningsregler efterföljs. 

Elevråd 

 

Riskområden är under 

raster och i korridorer. 

Tiden elever tillbringar i 

korridoren under rast är 

inte lärarstyrd vilket kan 

leda till att otrygghet 

ibland upplevs. 

Skolsköterskan har 

hälsosamtal med alla år 

7 elever där samtal förs 

kring fysisk, social och 

psykisk hälsa samt 

skolarbete. 

Inga upptäckta risker på 

gruppnivå har 

framkommit.  

- 

Kränkningsrapporter Språkbruk och skojbråk Skolans personal 

behöver än mer markera 

vid olämpligt språkbruk 

och skojbråk. 
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Utifrån upptäckta risker och analys sätts mål upp för det kommande arbetet. 

Åtgärda, följa upp och utvärdera. 

Mål Åtgärder Datum när 

åtgärden 

påbörjas 

Ansvarig för 

genomförande 

Uppföljnings-

metod och datum 

Utvärdering 

Dåligt språkbruk upphör Elevhälsoteamet definierar 

vad som är dåligt språkbruk 

samt informerar personal 

och elever om det.  

All personal markerar vid 

dåligt språkbruk. 

20200302 Elevhälsoteamet 

 

 

 

 

All personal 

Trygghetsenkäten 

2020-11 

Kränkningsrapporter 

2020-11 

 

Mobilförbud efterlevs i 

alla klassrum 

Lärarna samlar in elevernas 

mobiler vid insläpp till 

klassrummet. Vikarier 

informeras om mobilförbud 

i klassrummet. 

20200224 Undervisande 

lärare 

 

Administratör 

 

Trygghetsenkäten 

2020-11 

 

Kurator 

2020-04 

 

Elevernas förutbestämda 

sittplatser i klassrummen 

alltid följs. 

Mentor informerar 

undervisande lärare om 

vilka placeringar som gäller. 

Undervisande lärare 

ansvarar för att vikare får ta 

del av 

klassrumsplaceringen. 

20200226 Mentorer och 

undervisande 

lärare 

Trygghetsenkäten 

2020-11 

 

Rutiner för akuta situationer (anmäla, utreda och åtgärda kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier) se del 3. 
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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. 
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Riktlinjer för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier 

Generellt arbete med främjande, förebyggande och åtgärdande arbete 
på Ekholmsskolan 

Ansvarsfördelning för det främjande arbetet på Ekholmsskolan 

All personal 

 Ska bemöta alla elever med hänsyn, vänlighet, uppmuntran och respekt. 

 Ska konsekvent och beslutsamt reagera på negativa beteenden och markera 

att skolan tar avstånd från detta genom direkta tillsägelser eller 

allvarssamtal. 

 Ska aktivt arbeta med att skapa förståelse för att skolan består av elever 

med rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, NP- problematik 

samt elever med olika etniska tillhörigheter och kulturella bakgrunder.  

 

Rektor 

 Ansvarar för att skolan organiseras på ett sådant sätt att det finns möten där 

det finns möjlighet att diskutera det förhållningsätt som ska prägla skolans 

uppdrag och värdegrund. 

 Ansvarar för samverkan med föräldrar genom föräldramöten, föräldraråd 

och utvecklingssamtal 

 

Undervisande lärare  

 Ansvarar för att placering i klassrummet och gruppindelningar görs på ett 

sådant sätt att det främjar att alla elever får en bra arbetsmiljö 

 Ansvarar för att elevinflytande genomförs i undervisningen 

 Ansvarar för genomgång av ämnets aktuella läromedel (böcker, film, 

artiklar) så att materialet inte innehåller diskriminerande och kränkande 

innehåll. 

 Arbetar med värdegrundsfrågor i undervisningen 

 

Mentorer  

 Träffar sin klass en gång i veckan. 

 Arbetar aktivt med att skapa samhörighet och god kamratanda i alla 

klasser, samt diskutera klimatet i klassen. 

 Ska använda mentorstiden till diskussioner om normer, värderingar och 

språkbruk. 

 Går igenom skolans ordningsregler kontinuerligt under läsåret  

 Går igenom och förklarar Ekholmsskolan plan mot diskriminering och 

kränkande behandling vid skolstart och återkommande under terminen. 

 Har samtal om ordning och värderingar på utvecklingssamtalen och 

samtalar om elevens trivsel och kamratrelationer. 
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Ämneslagen 

 Ansvarar för genomgång av ämnets aktuella läromedel (böcker, film, 

artiklar) så att materialet inte innehåller diskriminerande eller kränkande 

innehåll. 

 Ansvarar för temadagar om HBTQ, sex och samlevnad, språkbruk samt 

värdegrund. 

 

Elevhälsoteamet  

 Träffas varje vecka och består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, 

kurator, studie och yrkesvägledare samt skolpsykolog. Teamet kartlägger 

varje elevs specifika behov och utarbetar insatser för att hjälpa eleven och 

elevgrupper att nå skolans mål. Teamet är även behjälpliga om det finns 

behov att få hjälp av andra myndigheter eller hjälp annan typ av stöd.  

 

Trygghetsteamet 

 Ska inför varje nytt läsår besöka alla klasser för att  

 presentera och ge information om Trygghetsteamets arbete.  

 Ska ha regelbundna träffar där arbetsuppgifter delas upp utifrån de 

uppgifter som lämnats till teamet.   

 

Skolsköterskan 

 Genomför hälsoundersökning och hälsosamtal med alla elever i år 7 och 

där diskuteras bland annat elevens trivsel och kamratrelationer. 

 Finns till för elever som behöver olika typer av stöd och eventuellt hjälp för 

att klara sin skolgång. 

 

Psykolog i skolan 

 Deltar i EHT och kopplas in vid behov till enskild elev eller elevgrupp.  

 Arbetar med pedagoger i handledning kring till exempel bemötande.   

 Genomför observationer i klassrum för att uppmärksamma och samla 

information kring enskilda elever och elevgrupper i behov av stöd. 

 Sprider vid behov kunskap om psykisk ohälsa i skolan.  

 

Kurator 

 Ansvarar för att ha samtal med eleverna vid behov och önskemål 

 Arbetar med klassindelning inför år 7 samt planerar tillsammans med 

mentorer för upptaktsdagen i samband med skolstart i Vårdnäs 

 ansvarar för att resultatet från Linköping kommuns attitydundersökning 

samt enkäten ” Om mig” presenteras för elever, personal och föräldrar. 

 Finns för elever som behöver stöttning under sin skolgång 

 Stöd för personal som berör relationer mellan elever. 
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Studie och yrkesvägledare 

 Finns tillgänglig för elever för att ge handledning kring studier och framtida 

arbetsliv. 

 Erbjuder alla elever i årskurs 9 samtal under höstterminen. 

 

Skolvärd 

 Funktion som rastvärd och måltidvärd tillsammans med all personal 

 Elevråd/Skol IF 

 Delta i aktiviteter utanför skolan vid temadagar och friluftsdagar 

 Frånvarohantering 

 Samarbetar med Fritidsgården som ansvarar för skolans rastverksamhet 

 Ansvarar för busskort till de berörda eleverna. 

 Ansvarar för att eleverna får den praktiska hjälp som behövs, som att låsa 

upp skåp vid glömd nyckel eller material. 

 

Pedagogisk lunch 

 Personal som äter lunch till reducerat pris har ett tillsynsansvar i matsalen. 

 

Elevassistenter  

 Finns för elever i grundsärskolan och grundskolan. De har ett ansvar för att 

skapa trygghet bland alla elever och ska tillsamman med lärare stödja 

eleverna i sin skolgång. 

 Ska hjälpa till att stödja eleverna i att skapa goda kamratrelationer. 

 Arbetar med ”värdegrundsfrågor” i undervisningen 

 

Vaktmästare 

 Ansvarar för skolans fysiska miljö är utformad för att skapa trygghet och 

studiero. 

 

Lokalvård 

 Ansvarar för att skolan är städad och håller skolan i ett rent och snyggt 

skick.  
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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 

När en elev känner sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad av annan 
elev eller personal ska ärendet anmälas. All personal på Ekholmsskolan 
har skyldighet att anmäla skyndsamt. 
 

 All personal ska agera omedelbart vid misstanke om en elev utsatts för 
kränkande behandling av annan elev.  Elever och vårdnadshavare som får 
kännedom om kränkande behandling kan anmäla detta till pedagog, 
elevhälsoteam eller rektor. 
  

 Upptäckande personal agerar för att säkerställa att utsatt elev känner sig 

trygg i akutskedet. 
 

 Händelsen ska skriftligen anmälas till rektor, med hjälp av del 1 i den 
kommungemensamma blanketten ”Anmälan om kränkande 
behandling/trakasserier/sexuella trakasserier” LK 2771.  
Den personal som upptäcker/ får information tar initiativet till att anmälan 
görs och dokumentation sker. 
 

 Rektor ombesörjer att anmälan skyndsamt delges områdeschef genom att den 
administrativa assistenten diarieför detta i W3D3. 
 

 Upptäckande personal vänder sig till EHT i behov av stöd i utredning.   
 

Då misstanke om att elev är kränkt av vuxen sker följande: 
 

 All personal ska agera omedelbart vid misstanke om en elev utsatts för 
kränkande behandling av vuxen.   
 

 Personal som får kännedom om att någon elev blir kränkt av vuxen är skyldig 
att informerar rektor. 
 

 Elever som får kännedom om att någon elev blivit utsatt för kränkning av 
vuxen eller som själv blivit utsatt för kränkning av vuxen kan tar i första 
hand kontakt med sin mentor, någon person i Trygghetsteamet eller skolans 
rektor. 
 

 Vårdnadshavare som får kännedom om kränkande behandling kan anmäla till 
rektor.  
 

 Rektor säkerställer att utsatt elev känner sig trygg i akutskedet. 

 

 När rektor får kännedom om att en kränkning har skett, 
kontaktas områdeschefen för vidare utredning. Händelsen 
dokumenteras på blankett ”Anmälan om kränkande 
behandling/trakasserier/sexuella trakasserier” LK 2771 
 

 Rektor kontaktar elevens vårdnadshavare. 

  

http://linweb.linkoping.se/service-och-support/interna-e-tjanster-blanketter/utbildning/
http://linweb.linkoping.se/service-och-support/interna-e-tjanster-blanketter/utbildning/
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Skolans rutiner för att utreda, åtgärda och följa upp 

Då misstanke om att elev är kränkt av elev sker detta 
 

 Upptäckande personal utreder händelsen genom att samla information från 
berörda parter. Berörda parter är t.ex. utsatt elev, elev som utsatt, övriga 
närvarande elever, närvarande personal samt vårdnadshavare. 

 
 Vid samtal med elever är det lämpligt att minst två vuxna närvarar. 

 

 Vårdnadshavare till berörda elever kontaktas av personal. 
 

 Utredningen dokumenteras i del 2 av blanketten ”Anmälan om kränkande 
behandling/trakasserier/sexuella trakasserier” LK 27711. 

 
 Rektor informeras efter samtalet och huvudmannen informeras om hur 

arbetet med åtgärder fortlöpt. 
 

 Trygghetsteamet ansvarar för att uppföljning av ärendet sker. Tiden för 
uppföljningstillfället kan variera, beroende på hur situationen sett ut och hur 
samtalet gått. 
 

 Har inte kränkningarna upphört fortsätts utredning och åtgärder. 
 

 Upptäckande personal vänder sig till EHT vid behov av stöd i utredning eller 
med åtgärder.   
 

 Vid behov gör rektor en polisanmälan. Polisanmälan görs alltid i samråd med 
vårdnadshavare till berörd elev.   

 
Då misstanke om att elev är kränkt av vuxen sker följande: 
 

 När rektor får kännedom om att en kränkning har skett, 
kontaktas områdeschefen för vidare utredning. Utredningen 
dokumenteras i del 2 på blankett ”Anmälan om kränkande 
behandling/trakasserier/sexuella trakasserier” LK 2771 
 

 Vårdnadshavare kontaktas av rektor 

 

 Rektor tillser att uppföljning av ärendet sker. Tiden för 
uppföljningstillfället kan variera, beroende på hur situationen sett 
ut och hur samtalet gått. 
 

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

och 3) 

  Oktober 2020 

Resultat och analys av utvärdering 

 

http://linweb.linkoping.se/service-och-support/interna-e-tjanster-blanketter/utbildning/
http://linweb.linkoping.se/service-och-support/interna-e-tjanster-blanketter/utbildning/
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Förbud mot repressalier 

Huvudmannen eller personalen får inte utsätt 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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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 

 


