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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: 2020-06-22 

Ansvarig för planen:  Sofia Lundeberg, tf rektor  

 

Redogörelse för hur de planerade åtgärderna i föregående års plan har 

genomförts 

Det lösningsfokuserade förhållningssättet finns levande i skolan och på 
fritids. Nyanställd personal har tagit del av förhållningssättet genom 
kollegialt lärande. För att få till en mer gedigen utbildning behöver vi göra 
en mer specifik plan för när det ska ske. 

 

Flertalet team har arbetat med positivt beteendestöd kopplat till ett 
fokusområde. Mot de äldre eleverna har det varit en utmaning att hitta rätt 
positiv förstärkning. När vi gjort det har utvecklingen varit positiv. Viktigt att 
fortsätta jobba i de yngre åldrarna för att förebygga och sätta en norm på 
skolan som ger förutsättningar för större trygghet och trivsel.  

 

Det har varit värdefullt att vi använt oss av flera olika kartläggningsverktyg. 
Med hjälp av sociogrammen har vi uppmärksammat vissa elever som inte 
varit inkluderade och på så sätt kunnat hjälpa dem in i gemenskapen. Den 
visar dock inte allt utan information från exempelvis vårdnadshavare och 
kränkningsanmälaningar har varit avgörande för att kunna gå in med rätt 
insatser. Vår trivselenkät och attitydundersökningen har också gett oss 
underlag och bekräftat att de åtgärder som vi planerat är viktiga för att 
stärka tryggheten och trivseln ytterligare på skolan. Flera av de planerade 
relationskapande åtgärderna med syfte att skapa relationer över 
klassgränserna har blivit inställda under hösten på grund av Covid 19. En 
annan konsekvens av Covid 19 var det stora personalbortfall vid sjukdom 
som innebar att exempelvis utbildning i (NPF) och hälsoveckan uteblev. De 
vardagliga fysiska inslagen i form av exempelvis brainbreaks och 
pulspromenader har i år blivit naturliga inslag på skolan.   

 

Utöver de på förhand bestämda åtgärder för att skapa trygghet online har 
samtlig personal och vårdnadshavare fått möjlighet att ta del av Maria 
Dufvas föreläsning ”barn och ungas liv på nätet”. Elever i åk 4 och 5 har 
arbetat med Marias bok ”Värsta bästa nätet”. Trots detta har vi haft 
konflikter mellan elever på skolan där deras agerande online har påverkat. 
Gränserna mellan skola och fritid är inte lika tydlig längre utan samarbetet 
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mellan skola och hem är ännu viktigare i och med detta. ”Fredagsfrågan” är 
ett sätt att hjälpas åt.     

 

Handlingsplaner finns för de sociala behov som uppmärksammats.  

 

Vi har tagit bort Trygghetspepparna på grund av att den åtgärden inte följde 
aktuell forskning.  

 

Rastvärdar följer det framtagna förväntansdokumenten och deras tilldelade 
zoner. Under vårterminen när skolans grusplan blev en arbetsplats för 
byggarbetare fick 4-6 möjlighet att ha vissa raster på en gräsplan i närheten 
och en klass hade delvis enskilda förmiddagsraster. Detta för att minska 
elevantalet på skolgården. Eleverna berättar att enbart vuxennärvaron 
skapar trygghet och förhindrar konflikter. Den styrda rastverksamheten har 
fortsatt på förmiddagsrasterna och leds av rastpedagoger. Klasslärarna tar 
upp vilka aktiviteter som erbjuds varje dag och scheman finns uppsatta på 
skolan. Elever i åk 2-4 har bemannat boden på förmiddagsrasten. Det har 
fungerat bra. Eleverna önskar fler bollar och leksaker.   

 

  

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

Våra insatser för att skapa trygghet samt motverka trakasserier och 
kränkningar följs kontinuerligt upp under läsåret. Vid läsårets start går vi 
igenom planen med personalen. Rektor och trygghetsteam ansvarar för 
genomgången.  

 

Årskursteamen ansvarar för att eleverna får planen presenterad i samband 
med läsårsstart. Planen läggs på Unikum, vår hemsida för vårdnadshavare 
samt på Google drive för personal.  
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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. 
  



  

 

6 (15) 
 

  

Undersök och Analysera 

Kartläggningsmetod Upptäckta risker Analys 

Sociogram åk F-6 Vissa enskilda elever är 
inte socialt inkluderade.  

Sociogrammet 
bekräftade till viss del 
det personal 
observerat.   

Trivselenkät med 
uppföljande 
gruppdiskussioner kring 
utvalda fokusområden.  

Omklädning, idrotten 
och i matsalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissa elever på 4-6 
saknar nära relation till 
personal.   

Det är trångt i 
omklädningsrummen.  
Personal i 
omklädningsrummet 
skapar trygghet för vissa 
och otrygghet för andra 
exempelvis vissa av de 
elever som är på väg in i 
puberteten.  

 

Pedagogerna 
undervisar i många 
klasser, vissa arbetar 
deltid och har många 
gånger nollbyten 
mellan lektioner. Det 
försvårar möjligheterna 
för att skapa relation 
utanför lektionstid.   

Kartläggning av 
konfliktfyllda platser  

Fotbollsplan, bandyplan 
och gungorna  

Flest konflikter uppstår 
där flest barn leker och i 
lekar med 
tävlingsmoment.   

Attitydundersökning  Otrygghet inom flera 
områden på 4-6 

 

 

Detta kopplar vi till att 
eleverna inte upplever 
trygghet till personal på 
skolan.  

  

Skolsköterskans 
hälsosamtal i fk, åk 2 
och 4. 

Inga upptäckta risker på 
gruppnivå. 

 

 

 

Social kartläggningar vid 
behov 

Brister i sociala 
färdigheter.  

Individuella svårigheter 
som behöver enskilt 
stöd samt emellanåt 
kopplat till elever inom 
NPF, därav vikten av 
utbildning i npf på 
gruppnivå.  
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Dokumentaton från fall 
av kränkande 
behandling 

Otrevligt språkbruk i 
skolan och på nätet 
samt utanförskap.  

Behov av fortsatt 
värdegrundsarbete, 
med fokus på skolans 
normer och värden.   

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

nästa sida. 
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Åtgärda, följa upp och utvärdera. 

Mål Åtgärder Datum när 

åtgärden 

påbörjas 

Ansvarig för 

genomförande 

Uppföljnings-

metod och datum 

Utvärdering 

All personal arbetar med 
positivt beteendestöd 
(PBS). 

Ny personal utbildas 
internt.  

 

Fritids och skola väljer 
fokusområde utifrån behov 
samt i perioder 
gemensamma teman.  

 

 

Terminsstart 

 

 

september 

Rektor 

 

 

Arbetslaget 

December och maj 

 

 

December och maj 

 

All personal arbetar med 
ett lösningsfokuserat 
förhållningssätt.  

Ny personal utbildas 
internt. 

Terminsstart Rektor December och maj  

All personal har ett 
lågaffektivt bemötande 

Ny personal utbildas 
internt. 

Terminsstart Rektor December och maj  

Alla elever är trygga och 
delaktiga i den sociala 
gemenskapen i skolan och 
på fritids.  

Styrd rastverksamhet samt 
öppen bod för utlåning av 
leksaker.  

 

Dagligen   

 

 

 

 

Ansvarig 
rastpedagog  

 

 

 

Elevrådet maj 
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Veckoschema för 
rastaktivteter finns synligt 
för eleverna och delges av 
läraren inför rast.  

 

Fortsatt tydliga 
förväntningar på 
rastvärdarna där även 
skolgården är indelad i 
zoner. 

 

Eleverna är delaktiga i 
arbetet med att 
upprätthålla skolan 
ordningsregler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusti 

Läraren  

 

 

 

 

Alla 

 

 

 

 

Klasslärare 

 

 

  

Öka trygghet mellan 
eleverna i olika årskurser.  

 

 

 

Friluftsdag/trivseldag 

 

 

 

 

Temadagar 

 

 

 

September  

 

 

 

 

1-3ggr/läsår 

 

 

 

Idrottslärare 

 

 

 

 

Arbetslagsledare 

 

 

 

Diskussion i 
klasserna och bland 
personal i 
september 

 

Utvärdering med 
personal på 
arbetslagstid i direkt 
anslutning till 
temadagen 

 



  

 

10 (15) 
 

  

 

Fadderverksamhet 

 

2 ggr/termin 

 

klasslärare 

 

December och maj 

Främja acceptans för allas 
lika värde  

Utbilda alla elever i HBTQ 

 

 

Aktivt använda 
normbrytande exempel i 
undervisningen 

 

Utbilda elever i olika 
Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 
(NPF) 

 

Stopp min kropp åk 1 

 

Pubertetsgrupper 

Linköpings 
regnbågsvecka 

 

Kontinuerligt 

 

 

 

HT 2020 

 

 

 

HT 2020 

 

 

VT 2021 

Klasslärare och 
fritids 

 

All personal 

 

 

 

Trygghetsteamet 

 

 

 

Kurator 

 

 

Klasslärare 

 

Enkät i anslutning till 
veckans avslut. 

 

Gruppdiskussion på 
arbetslag. 

 

 

Dialog med 
personal 

 

 

Dialog med personal 

 

 

Dialog med personal 

 

Fysisk aktivitet för att 
främja god hälsa.  

Pulspromenader och 
brainbreaks. 

 

 

Fritidsgymnastik 

Dagligen 

 

 

 

1ggn/vecka 

Klasslärare 

 

 

 

Varje avdelning 
på fritids 

Diskussion i klass 
och skolsköterskans 
hälsosamtal  

 

Gruppdiskussion 
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Främja elevernas trygghet 
online.  

Föräldrar bjuds in till 
webbinariet ”Nätsmart”  

 

Föreläsning ”Nätsmart” för 
4-6. Mobbning, kränkande 
behandling och grooming. 

 

Fredagsfrågan, Instagram 

14/9 19-20 

 

 

September 

 

 

 

Veckovis 

 

 

 

Kurator 

 

 

 

 

Enkät   

Att varje elev med sociala 
svårigheter har en 
handlingsplan som 
teamet följer. 

Varje klass och fritidsgrupp 
gör en handlingsplan för 
elever med sociala 
svårigheter.  

Vid behov  

 

 

 

Arbetslag  

 

 

 

Diskussion i 
arbetslaget.  

 

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. 

Riktlinjer för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier 

Vi bygger trygga grupper genom att vara tydliga med ordningsregler och 
förväntningar. Vi arbetar i team kring eleverna med gemensamt 
förhållningsätt både lågaffektivt och lösningsfokuserat för att skapa en 
tydlighet gentemot eleverna.  
 
Vi arbetar för att alla elever ska vara inkluderade vilket innebär att vi 
kartlägger elever både socialt och kunskapsmässigt för att vid behov kunna 
göra handlingsplaner som bidrar till inkludering.  
 
På skolan arbetar vi med en tydlighet där personalen bestämmer 
grupperingar, bänkkamrat och placering i matsalen etc.  
 
Vi arbetar med att agera direkt i konflikter och hanterar det skyndsamt.  
 
Vi arbetar med att diskutera olikheter både vad gäller sexuell läggning, 
etnicitet och funktionsvariation.   
 
Personalen arbetar med stor närvaro kring eleverna både när det pågår 
lektion, rast och fritidstid.  
 
Vi arbetar regelbundet med trivseldagar för att ha möjlighet att arbeta 
behovsstyrt med gruppernas sociala utveckling och gemenskap.  
 
Samverkan mellan skola och fritidshem stärker samsynen gentemot 
eleverna och bidrar till ett gemensamt förhållningssätt i teamen oavsett 
verksamhet.   
 
Rasterna ska vara bemannade med rastvärdar som följer vårt 
förväntansdokument för rastvärdar. Vi har styrda rastaktiviteter som leds av 
rastpedagoger. Vi har schema på vissa av våra gemensamma ytor. Vi har 
konkreta regler kopplade till både fotbollsplan och rink.  
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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 av en annan elev eller av personal ska ärendet 

anmälas.  

Om en kränkning har upplevts ska blanketten Anmälan om kränkande 

behandling/trakasserier/sexuella trakasserier (se bilaga 1, finns på Google 

Drive i ”uppstartsmappen”) fyllas i av pedagog och lämnas vidare till 

administrativ assistent. Det handlar i detta skede om sidan 1 på blanketten, 

den diarieförs av administrativ assistent i w3d3. Rektor har tillgång.  

Rektor rapporterar skyndsamt till huvudman enligt rutin.  

Skolans rutiner för att utreda 

1. Pedagogen utreder i enighet med blanketten där det ska framgå 

händelseinformation, beskrivning av händelsen/situationen  

 

2. Informationen ges till bedömning av händelsen. Utredning avslutas 

med resultat av den.  

 

3. Kontakt tas med vårdnadshavare 

 

4. Åtgärder skrivs upp, vad ska förhindra nya kränkningar? 

 

 

5. Uppföljningsmöten bokas både med den kränkta och den som har 

kränkt. Notera resultatet. 

 

6. När du som pedagog anser att ärendet är avslutat anger du datum och 

lämnar till administrativ assistent. Rektor meddelas av administrativ 

assistent.  

 

 

7. Diarieföring sker via skolans administrativa assistent.  

 

Om du som pedagog har behov av stöd i utredningen tag direkt kontakt med 

trygghetsteamet. Tydliggör om trygghetsteamet tar över ärendet eller 

fungerar som ett stöd i arbetet, så att dokumentationen fungerar.  

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

och 3) 
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Juni 2021 

Resultat och analys av utvärdering 

Arbetet mot kränkande behandling har fortlöpt. Under höstterminen 
genomfördes flera förebyggande aktiviteter och under vårterminen ställdes 
flera planerade aktiviteter in på grund av Covid 19 och arbetet på 4-6 var 
främst åtgärdande. Vi upplever att vi har få kränkningsanmälningar jämfört 
med de konflikter vi arbetat med under läsåret. Därför kommer vi lägga 
fokus på vad som kännetecknar en kränkning och implementera rutinen 
nästkommande läsår. De anmälningar som gjorts har vi löst, men det saknas 
dokumentation på vissa uppföljningar. Detta kommer trygghetsteamet 
ansvara för att följa upp med den anmälande personalen.  

 

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 


