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Steg 1. 
Undersök

Steg 2. 
Analysera

Steg 3. 
Åtgärda

Steg 4.     
Följ upp och 

utvärdera

Syfte 

Alla i vår organisation ska utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att känna sig delaktiga i 
ett meningsfullt sammanhang. Alla ska känna tilltro till den egna förmågan. Vi arbetar för att 
alla elever ska känna sig respekterade och trygga på skolan, samt bli sedda och uppleva sig 
bekräftade. På vår skola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande 
behandling. 

På grundsärskolan har vi nolltolerans när det gäller alla former av kränkande behandling 
eller diskriminering och ingen, varken elev eller personal, ska acceptera att någon blir utsatt 
för kränkningar. Alla som vistas i skolan har skyldighet att bidra till en god arbetsmiljö genom 
att bemöta varandra med vänlighet och respekt. Alla har rätt att känna sig trygga i skolan.  

 
Skolans namn Planen gäller 

Mariebergsskolan grundsärskolan Läsår 2022/2023 
Verksamhetsformer som omfattas av planen (årskurser, fritidshem m.m.) 

Årskurs 1–9  
Ansvariga för planen   

Rektor  
      

Lagrum 

Utgångspunkt för denna plan är dels 6 kap. skollagen (2010:800), dels diskrimineringslagen 
(2008:567) och därmed täcker denna plan kraven i skollagen och diskrimineringslagen.  
 
Diskrimineringslagen 

Enligt diskrimineringslagen ska skolan fortlöpande arbeta i fyra steg med att motverka 
diskriminering. Arbetet syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
Arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering har ett dokumentationskrav. 
Dokumentationskravet ersätter det tidigare kravet på att ha en likabehandlingsplan och ska 
göras löpande under året. 
 

Diskrimineringsgrunder: 
Kön 
Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Etnisk tillhörighet 
Religion eller annan trosuppfattning 
Sexuell läggning 
Ålder 
Funktionsnedsättning 
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Diskrimineringslagen kräver att varje skola; 
· Arbetar målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och 

elever. 
· Ska göra allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev 

utsätts för trakasserier som har samband med någon av nedanstående 
diskrimineringsgrunder.  

Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering: 
Direkt diskriminering - när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i 
en jämförbar situation. 
 
Indirekt diskriminering - när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt 
missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, 
viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller 
viss ålder. 
 
Bristande tillgänglighet - när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att 
en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i 
en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. 
 
Trakasserier - är förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till 
diskrimineringsgrunderna. 
 
Sexuella trakasserier -förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel 
tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, 
inbjudningar och anspelningar. 

Instruktion att diskriminera - kan vara att enbart arbetssökande med svenska namn ska 
intervjuas, någon som är homosexuell inte ska få service, en person med en viss etnisk 
tillhörighet inte ska få komma in i affären eller restaurangen. 

Skollagen 

Enligt skollagen kapitel 6 är skolan skyldig att: 
· Målmedvetet arbeta mot kränkande behandling av barn och elever.  
· Göra allt de kan för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för 

kränkande behandling.  
· Varje år upprätta en plan mot kränkande behandling.  
· Leva upp till den så kallade anmälningsskyldigheten. Om skolpersonalen får veta att 

en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är de 
skyldiga att informera rektor 
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· Rektorn är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen, det vill 
säga den som driver skolan.  

I skollagen kapitel 6 finns också ett förbud för vuxna i skolan att kränka ett barn eller en elev.  
 
Delaktighet i utarbetandet av planen 

Elevernas delaktighet i utarbetandet av planen 
· Vid varje läsårsstart går lärarna igenom planen med eleverna. Det förs kontinuerliga 

samtal kring värdegrund i det dagliga arbetet. Samtalen utgår från konkreta situationer 
där elever och personal är involverade. Vid behov stöds samtalen av bilder och sociala 
berättelser samt rollspel och alternativa kommunikationshjälpmedel. 

· Tillsammans med eleverna genomförs det trygghetsvandring i skolans lokaler och på 
skolgården.  

· Aktuella händelser och uppföljning gällande kränkningar, diskriminering och 
trakasserier är återkommande punkter vid mentorstid, klassråd, elevråd och även i det 
dagliga arbetet.  

· Eleverna är även delaktiga genom att besvara enkäter och de deltar i 
kartläggningsarbete och analys vid arbetet med planen. På klassråden tillfrågas 
eleverna om hur de tänker runt olika situationer som kan kännas otrygga. Elever 
erbjuds alternativa utvärderingsmetoder. Till exempel tumme upp eller tumme ner 
som symboler i konkreta situationer. Eleverna genomför elevenkäten.  Vt-22. 

· Tillsammans med eleverna upprättas vid höstterminens start trivselregler. 

 
 

Vårdnadshavarnas delaktighet i utarbetandet av planen 
 

 
· I det dagliga arbetet sker samtal med vårdnadshavare utifrån konkreta situationer som 

kan ha uppstått under skoldagen. Samtalen ligger tillgrund för att skola och hem ska 
kunna möte barnet/ungdomen utifrån samma information om en konflikt både i skolan 
och hemma. 
 

· Planen skickas hem till vårdnadshavare. 
 

· Vårdnadshavare svarar på enkät vid föräldramöte och erbjuds utvecklingssamtal 1 gång 
per termin. Frågor angående kränkning, diskriminering och trakasserier lyfts 
tillsammans med elever och vårdnadshavare vid utvecklingssamtal. 
 

· Vi önskar öka föräldrars medvetenhet om vad eleverna gör på nätet. Skolan skickar vid 
behov information. 
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Personalens delaktighet i utarbetandet av planen 

 
 

· Personalen har tillsammans med rektor upprättat en plan mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling genom arbete på studiedagar och 
arbetsplatsträffar.  
 

· Arbetsmiljöfrågor finns med på agendan för arbetsplatsträffar i ledningsgrupp. 
 

· Personalen är med i diskussioner kring kränkande behandling, diskriminering och 
trakasserier på arbetslagstid och klassråd. De gör sedan en kartläggning tillsammans 
med eleverna hur det ser ut på skolan samt vad som behöver förbättras och åtgärdas. 
 

· Arbetslagen har ansvar för att eleverna görs delaktiga i likabehandlingsarbetet utifrån 
sina individuella förutsättningar. Personalen ska tillsammans med eleverna arbeta med 
delarna för värdegrundsarbetet under läsåret. Detta arbete utvärderas kontinuerligt 
under arbetslag och dokumenteras. 

 
· Mentorer har ett särskilt ansvar för sina mentorselever. Vid behov ges det tillfälle att 

samtal om elevens skolsituation och elevens fritid. 
 
 

 

Kartläggning 

Inför varje läsår görs en ny kartläggning av verksamheten för att planen ska anpassas efter 
det rådande läget. Elever och personal samtalar om kränkande behandling, diskriminering 
och trakasserier på arbetslagstid, på klassråd, vid pedagogträffar och i det dagliga arbetet. 
Personal gör sedan en kartläggning tillsammans med eleverna och vårdnadshavare över hur 
det ser ut på skolan samt vad som behöver förbättras och åtgärdas. Även situationer som 
uppstår utanför skolan räknas, om de har samband med skolverksamheten. 
 
 

Hur eleverna ska involverats i kartläggningen  
· Eleverna är delaktiga i kartläggningen genom klassråd och diskussioner om hur vi ska 

vara mot varandra. Utifrån konkreta situationer som uppstår görs reflektioner 
tillsammans med eleven om vår värdegrund, för att öka förståelsen för varandras 
likheter och olikheter och hur en bra kamrat är.  

 
· Elevernas funderingar är viktiga och är grunden för vårt fortsatta arbete. 

  
· Enkät arbetsmiljö, fysisk och psykosocial genomförs.  
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· Trygghetsvandring i skolans lokaler och utemiljö vid skolstart höstterminen och vid 
uppstart av vårterminen. 

 
· Upprättande av trivselregler gällande klassrumssituation och raster. 

 
· Vi ser över om det finns några gemensamma regler på skolan. Eleverna är involverade 

att ta fram gemensamma regler under klassråd och elevråd. 
 

· Kommunens enkät för elever på grundsärskolan år 1-9. Enkät där den fysiska- och 
psykosociala delen lyfts. 

 
· Regelbundna samtal och diskussioner i det dagliga arbetet, på klassråd/elevråd där 

trivsel är en punkt på dagordningen. 
 

· Diskussioner med elever och vårdnadshavare vid utvecklingssamtal och vid daglig 
kontakt. 

 

 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 

· I våra arbetslag diskuteras varje vecka om det uppstått kränkande situationer. Vi tar 
upp olika situationer som hade kunnat bli kränkande och hur vi kan 
arbeta förebyggande.  

 
· Sammanställning och utvärdering av vårdnadshavare och elevers synpunkter. 

 

Hur kartläggningen har genomförts 
· Till stor del genomförs kartläggningen kontinuerligt vid arbetslag, men även löpande 

då vi i är en personaltät verksamhet och har möjlighet att observera händelser och 
även vidta vissa åtgärder direkt när kränkande situationer uppstår.  

 
· Trygghetsvandring med eleverna vid skolstart höst- och vårtermin. 

 
· Kommunens enkät för elever på grundsärskolan år 1-9. 

 
· Kommunens enkät för pedagoger. 

 
· Kommunens enkät för vårdnadshavare. 
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· Regelbundna samtal och diskussioner i det dagliga arbetet, på mentorstid/ 
klassråd/elevråd, där trivsel är en punkt på dagordningen. 

 
· Vi arbetar även under arbetslag och ledningsgrupp med aktuella värdegrundsfrågor. 

 
· Dokumentation från fall av kränkande behandling. 

 
· Diskussioner med elever och vårdnadshavare vid utvecklingssamtal och i det dagliga 

arbetet. 
 

 

Resultat av kartläggning läsåret 22-23 
 

· Vid kartläggningen har problemområden samt utsatta situationer tydliggjorts för 
personalen som nu mer effektivt och konkret kan stötta elever som utsätts för 
kränkande behandling på ett mer skyndsamt sätt.  Vi har gjort anmälningar om 
kränkning, som har följts upp enligt rutin. 

 
 

· All personal ska arbeta i enlighet med skolans värdegrund, för att alla elever ska 
känna ett gott kamratskap och trygghet i klassen, på raster i skolan och på fritids. Vi 
följer kontinuerligt upp detta i klassråd och vid individuella samtal eller i mindre 
grupp med eleverna. Regelbundet tar arbetslaget upp trygghet och kamratskap och 
går igenom hur situationen ser ut i de olika klasserna vad gäller kränkningar, 
diskriminering och trakasserier. Värdegrundsarbete sker i det dagliga arbetet. 

  
· Vuxennärvaro är en viktig del i att upptäcka trakasserier och kränkande behandling. 

Därför finns alltid vuxna i elevernas närvaro vid samtliga raster och styrda 
rastaktiviteter. Det tillämpas lågaffektivt bemötande vid konfliktsituationer. Vuxna 
hanterar och finns tillgängliga för stöd i konfliktlösning oavsett klasstillhörighet.  

 
 

· Trygghetsvandring på ämnesområden visade att elever kan känna sig otrygga på den 
stora skolgården när det är många elever ute på rast. Matsalen kan upplevas som 
högljudd och att det kan vara svårt att ta sig fram till diskarna med mat och dryck. 
Elever som varit i verksamheten under några år upplever att de hittar bra och är 
trygga med vuxna som finns som stöd vid transporter inom skolan. Den nya 
musiksalen upplevs som positiv. 

 
 

· Trygghetsvandring på ämnen visade att elever upplever att korridorerna och 
utrymmen vid skåpen är en otrygg miljö. Det är ofta mycket spring i korridorerna och 
högljudda elever. Det upplevs som jobbigt att transportera sig mellan olika 
lektionssalar om det är mycket elever i en korridor. Toaletterna kan upplevas som 
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otrygga det kan förekomma mycket nedskräpning på dem och även kiss på golv och 
toalettring. Matsalen kan upplevs som mindre trygg. Det är hög ljudnivå och det kan 
vara bullrigt då många elever äter samtidigt. Elever upplevde att det var mindre 
störande ljud och stök när ryggstöden i båsen fanns. Lektionssalar upplevs som 
trygga till stor del som trygga, men det förkommer höga ljud i vissa salar. Taxiresorna 
kan uppleves om otrygga, då det kan förekomma höga ljud och konflikter mellan 
elever som åker taxi. Taxizonen för på och avstigning upplevs som trygg. Skolans 
övriga utrymmen upplevs som trygga. Flertalet elever upplever skolgården som 
trygg, men de önskar fler saker att aktivera sig med under rasterna.  

 

 
· Samtal sker under klassråd om vilka trivselregler vi ska ha på skolan. Trivslreglerna 

som upprättats av elever bygger på att visa respekt, vara snälla mot varandra, ge 
varandra arbetsro, inte använda mobil under lektionstid. 

 
· Vid stadiebyte eller mentorsbyte från låg – mellanstadiet och mellan – högstadiet 

och till gymnasiet sker via överskolning. Den överskolningen kan se olika ut beroende 
på elevens behov och förutsättningar. Vi behöver ett dokument som vi kan använda 
vid överlämnande. Ett dokument som kan följa eleven mellan stadier. De bör finnas 
utrymme för att fler lärare ska kunna fylla i dokumentet.  

 
· Vi samarbetar med elevhälsoteamet kring elever. Elevhälsoteamet består av 

skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog. Vid behov kontaktas teamet för 
en träff där aktuellt ärende lyfts. Teamet har en förebyggande, utredande och 
handledande funktion. Under ht-22 har tjejgrupper starts upp och EHT har ett aktivt 
deltagande i arbetet med att höja elevers närvaro i skolan. 

 
· Eleverna ska genomföra en enkät gällande trygghet, studiero och eget 

ansvarstagande.  
 

 
Främja elevers lika rättigheter och motverka diskriminering  

Utifrån kartläggningen kommer skolan att genomföra följande åtgärder 

Arbetet handlar inte om att genomföra åtgärder mot problem som redan uppkommit i ett enskilt fall, utan om att förebygga att barn, 
elever eller studerande diskrimineras eller på annat sätt får begränsade möjligheter till exempel i förskolan, skolan eller på 
fritidshemmet. 

 

Diskrimineringsgrund 
Åtgärder ska vidtas för att 
förebygga diskriminering och 
främja lika rättigheter och 
möjligheter på en mer generell 
och strukturell nivå. 
 

Vad ska göras? 
Arbetet kan omfatta kompetensutveckling för personalen 
för att öka medvetenheten och kunskapen om 
diskriminering.  
 

När? Vem är 
ansvarig? 

När och hur ska 
uppföljning ske? 
Observera att 
dokumentation ska ske 
löpande. 
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Kön 

Alla elever oavsett kön ska behandlas lika. 
Viktigt att man som personal tänker till så 
ingen behandlas på annat sätt på grund av kön, 
tex vid placering i klassrummet. Flickor och 
pojkars uttryckssätt ska mötas med samma 
toleransnivå. 
Samarbetsövningar, lekar och spel för att 
stärka den sociala strukturen mellan 

eleverna. Användning av bildstöd, rollspel och 
sociala berättelser för att förtydliga 
situationer.  
Samarbete med EHT. 

Läsår 
22/23 

Nov -
22 

 

Maj-
23 

All 
pedagogisk 
personal 

Kontinuerligt när 
situationer uppstår. 
Veckovis under 
arbetslag. 

 
Könsöverskridande 
identitet eller uttryck 
 
 
 
 

Oavsett kön ska personer behandlas/mötas 
med respekt utifrån den person hen är. Prata 
om frågor, normer och ord kring kön och 
identitet. Värderingsövningar tex ”fyra-hörn”. 
Samarbetsövningar, lekar och spel för att 
stärka den sociala strukturen mellan 

eleverna. Användning av bildstöd, rollspel och 
sociala berättelser för att förtydliga 
situationer.  
Samarbete med EHT. 

Läsår 
22/23 

Nov -
22 

 

Maj-
23 

All 
pedagogisk 
personal 

Kontinuerligt när 
situationer uppstår. 
Veckovis under 
arbetslag. 

Sexuella trakasserier Alla i skolan ska acceptera och respektera 
varandras rätt att bestämma över sin egen 
kropp. Viktigt att vara observant på hur 
personer uttrycker sig till varandra vid sociala 
kontakter, även sociala medier. Samtal om 
rätten till sin egen kropp, värderingsövningar -
heta stolen, fyrahörn.  
Vi arbetar medvetet med att motverka 
sexuella trakasserier.   
Samarbetsövningar, lekar och spel för att 
stärka den sociala strukturen mellan 

eleverna. Användning av bildstöd, rollspel och 
sociala berättelser för att förtydliga 
situationer.  
Samarbete med EHT 

Läsår 

22/23 

 

Nov-
22 

 

Maj-
23 

All 
pedagogisk 
personal 

Kontinuerligt när 
situationer uppstår. 
Veckovis under 
arbetslag. 

 
Etnisk tillhörighet 
 

Alla i skolan ska mötas med respekt och 
acceptans oavsett den etniska tillhörighet 
han/hon har. Skolan är en neutral plats där 
personers olikheter ska utgöra grunden för en 
ökad förståelse för varandras olikheter. Arbeta 
kontinuerligt för en ökad förståelse och ett 
utbyte mellan kulturer. 
Samarbetsövningar, lekar och spel för att 
stärka den sociala strukturen mellan 

Läsår 
22/23 

Nov -
22 

 

Maj-
23 

All 
pedagogisk 
personal. 

Kontinuerligt när 
situationer uppstår. 
Veckovis under 
arbetslag. 
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eleverna. Användning av bildstöd, rollspel och 
sociala berättelser för att förtydliga 
situationer.  
Samarbete  med EHT 

 
Religion eller annan 
trosuppfattning 

 Alla i skolan ska mötas med respekt och 
acceptans oavsett religion, trosuppfattning 
eller livsåskådning en person har. Skolan är en 
neutral plats där personers olikheter ska 
utgöra grunden för ökad förståelse för 
varandras olikheter. Diskutera och analysera 
eventuella fördomar och föreställningar om 
olika religiösa grupper som förekommer. 
Uppmärksammar förintelsens minnesdag. Tar 
del av aktuella samhällshändelser som rör 
religion och trosuppfattning. 
Vi arbetar med 
kommunikationspass, kompisspel, samling, 
klassråd, musik, grupparbete, måltider, 
teater, regler, kyrkobesök och FN-dagen.  

Läsår 
22/23 

Nov -
22 

 

Maj-
23 

All 
pedagogisk 
personal. 

Kontinuerligt när 
situationer uppstår. 
Veckovis under 
arbetslag. 

 
Funktionsnedsättning 

Alla i skolan ska mötas med respekt och 
acceptans oavsett den funktionsnedsättning 
han/hon har. Funktionsnedsättningen är en del 
av en person inte personen. Anpassa 
undervisning och aktiviteter samt tillrättalägga 
fysisk miljö så att alla kan delta. Ge alla elever 
lika möjligheter utifrån deras egna 
förutsättningar. Samarbetsövningar, lekar och 
spel för att stärka den sociala strukturen 
mellan eleverna. Gemensamma aktiviteter 
under friluftsdagar, studiebesök och vid rast 
situationer som stärker elevernas förståelse för 
varandra.  
Samarbete med EHT angående 
funktionsnedsättningar. 
Vi deltar i Mariebergsskolans trygghetsteam. 

Läsår 
22/23 

Nov -
22 

 

Maj-
23 

All 
pedagogisk 
personal 

Veckovis under 
klasspratstid. 

 
Sexuell läggning 

Alla i skolan har rätt att välja sin sexuella 
läggning och att den ska accepteras och 
respekteras av alla. Viktigt att förhålla sig till 
hur sexuellt laddade ord används i det 
vardagliga mötet. Prata om frågor, normer och 
ord kring kön samt identitet. Dialog med 
vårdnadshavare om hur eleverna uttrycker sig 
till varandra och om varandra. 
Användning av bildstöd, rollspel och sociala 
berättelser för att förtydliga situationer. Vi 
arbetar dagligen med att förebygga 
diskriminering och kränkningar. Det finns alltid 
personal närvarande som eleven kan vända sig 

 

Läsår 
22/23 

Nov -
22 

 

Maj-
23 

All 
pedagogisk 
personal 

Kontinuerligt när 
situationer uppstår. 
Veckovis under 
arbetslag 
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till för att få hjälp.  
Vi arbetar med material som kopplas till rätten 
att bestämma över sin egen kropp och sexuell 
läggning.  
Samarbete med EHT 

 
Ålder 
 

Alla i skolan ska mötas utifrån den ålder 
han/hon är och förväntas kunna klara 
moment/ aktiviteter/situationer som är 
ålderadekvata utifrån förmåga och 
förutsättningar.  Ordna aktiviteter där elever i 
olika åldrar umgås och samarbetar, tex 
åldersblandade undervisningsgrupper och 
rastaktiviteter. 

Läsår 
22/23 

Nov -
22 

 

Maj-
23 

All 
pedagogisk 
personal 

Kontinuerligt när 
situationer uppstår. 
Veckovis under 
arbetslag 

 Ansvarig för den löpande 
dokumentationen: 

Rektor Kristina Bjersér förstelärare Pernilla Nilsson. 
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Förebygga och förhindra kränkande behandling 
 

Utifrån kartläggningen kommer skolan att genomföra följande åtgärder 

Åtgärd nr 
Åtgärder för att 
förebygga incidenter på 
platser eller i situationer 
som framkommit i 
kartläggningen.  

 

Vad ska göras? När? Vem är ansvarig? När och hur ska 
uppföljning ske? 

1.Känna trygghet i 
alla skolans 
utrymmen 

Trygghetsvandring med eleverna 
genomförs vid höstterminens start och vid 
behov. 
Upprättande av trivselregler. 
Enkäter- elev och personal. 
Enkät för vårdnadshavare genomförs i 
samband med föräldramöte. 
Utveckla ett utvärderingsverktyg. 
Öka samarbetet med grundskolan, så vi 
har samma trivselregler. 
Trygghetsteam – representanter från alla 
verksamheter. 

Löpande 
under 
läsåret 
22/23 

 

All personal Vid klassråd och   

arbetslag 

Pedagogträff 

2.Respektfullt och 
kamratligt 
uppträdande mot 
varandra 

Vuxennärvaro är en viktig del i att 
upptäcka trakasserier och kränkande 
behandling. Målet är att vuxna ska finnas i 
elevernas närvaro vid samtliga raster. Det 
tillämpas lågaffektivt bemötande. Vuxna 
finns tillgängliga för stöd i konfliktlösning 
oavsett klasstillhörighet.  
Kamratskap och trygghet ska vara stående 
punkter på klassråd och 
utvecklingssamtal. Veckovis tar 
arbetslaget upp trygghet och kamratskap 
och går igenom hur situationen ser ut i de 
olika klasserna vad gäller kränkningar, 
diskriminering och trakasserier. Det förs 
en dialog med vårdnadshavare vid behov. 
Ökat samarbete med grundskolan 
gällande förståelse för elevers olikheter. 
Alla på skolan ska uppträda respektfullt 
mot varandra. 
Tydliga rutiner för hur mobiltelefoner får 
användas i skolan. 
Nätbaserat material som motverkar 
kränkning och diskriminering. 

Löpande 

Under 
läsåret 
22/23 

 

All personal Vid klassråd och   

arbetslag 

Pedagogträff 

Elevråd 
 

3. Återkommande 
arbetet med 
elevhälsan 

Vi samarbetar med elevhälsoteamet kring 
elever. Teamet har en handledande 
funktion mot personalen och en 
utredande och stöttande funktion mot 
eleverna. 
EHT delaktiga vid temaarbeten.  
Vi har 2 specialpedagoger och 
kuratorresurs i verksamheten. 
  

Löpande 
under 
läsåret 
22/23 

All pedagogisk 
personal 

Skolpsykolog 

Skolsköterska 

Skolkurator 

Specialpedagoger 

Vid regelbundna 
träffar med 
elevhälsan. 
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Rutiner för akuta situationer 

 

Rutiner för att anmäla misstanke om trakasserier och kränkande behandling 

Det är den utsatta elevens upplevelse som ska beaktas, om eleven känner sig kränkt eller 
diskriminerad ska detta anmälas till rektor. Anmälan till rektor ska göras skyndsamt, helst 
samma dag. Rektor som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 
Anmälan görs även här skyndsamt och på digitalt i Prorenata. 
 
Enligt förarbeten till skollagen gäller anmälningsskyldigheten även om elev som utsatts inte 
själv känner sig kränkt. Det kan uppstå situationer där barn och elever på grund av ålder eller 
funktionsnedsättning inte förstår att den blir utsatt för kränkande behandling. Finns det en 
misstanke om kränkande behandling ska en anmälan göras.  
 
Anmälan om kränkning sker i Prorenata. Det är personal som är med i situationen som 
anmäler kränkningen. Anmälan sänds till rektor. 
 
Rutiner- att utreda och åtgärda när elev trakasserar eller kränks av andra elever 

Vad händer om en elev kränker en annan elev 
 
Om en elev upplever sig kränkt av en annan elev eller om en vuxen i elevens närhet upplever 
att eleven blir kränkt av en annan elev ska händelsen skyndsamt anmälas och utredas. 
Personal som får vetskap om kränkningen ska anmäla det till rektor som i sin tur anmäler till 
huvudman. Händelsen utreds och elevens vårdnadshavare kontaktas.  
 

Vad händer om en vuxen kränker en elev 
 
Om en elev upplever sig kränkt av en personal eller om annan personal upplever att en elev 
blir kränkt av personal ska händelsen anmälas skyndsamt till rektor som skickar anmälan 
vidare till verksamhetschefen som representerar huvudman. Verksamhetschef avgör hur 
händelsen ska utredas och följas upp. Vårdnadshavare informeras. 
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Utredningsgång:  

1. Personal som får kännedom om, eller bevittnar händelsen försöker reda ut den 
akuta situationen och kontaktar samma dag berörda elevers mentorer. Samma 
personal anmäler detta till rektorn i Prorenata. Rektorn anmäler till huvudman enligt 
ovan beskrivna rutin. 

 
2. Samtal med den/de som är utsatt. Tillvägagångsätt nedan anpassas efter den 

aktuella situationen. 
 

3. Samtal med den/de som utför kränkningarna. Ställ frågor för att kunna reda ut vad 
som hänt. Använd bara öppna frågor.  

 
4. Mentor/klasslärare eller annan personal kontaktar elevernas vårdnadshavare och 

informerar om hur skolan arbetar i ärendet.  
 

5. Individuell plan för åtgärder upprättas för varje enskilt fall. 
 

Tänkbara åtgärder är att: 
o Ha återkommande samtal med bildstöd och sociala berättelser med barn, 

elever och eventuella vårdnadshavare. 
o Ha ökad uppsikt, särskilt på platser och vid tidpunkter som har visat sig vara 

riskfyllda. 
o Göra insatser med hjälp av elevhälsa (ex. kurator, psykolog). 

6. Efter 1–2 veckor hålls ett uppföljningssamtal med eleven och andra inblandade. 
Känner eleven att hon/han fått upprättelse? Har kränkningarna upphört? Har inte 
kränkningarna upphört så måste andra eller mer intensiva åtgärder sättas in. 
 

7. Efter ca 3 månader genomför rektor ett uppföljningssamtal med personen som 
anmält kränkningen. 

 
Rutiner- att utreda och åtgärda när elev trakasseras eller kränks av personal 

Utredningsgång:  

1. Utredningsgången kring eleven följer tillämpliga delar av punkt 1–6 i exempel ovan. 
Utöver anmälan till huvudman kontaktar rektor även verksamhetschefen. Om elev 
kränks av personal utreds händelsen av oberoende person utanför verksamheten. 
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2. Utredningen kring personalen hanteras av verksamhetschefen. Utredningsgången 
ovan, i punkt 1–6, ska vara grund för utredningen kring personalen.  

 
 

Rutiner - uppföljning av åtgärder vid trakasserier och kränkande behandling 

När en åtgärd sätts in måste skolan följa upp och utvärdera åtgärden. Har den avsedda 
effekten uppnåtts? Syftet med de åtgärder som genomförs på såväl kort som lång sikt är att 
trakasserierna ska upphöra. För att säkerställa att trakasserierna eller kränkande 
behandlingen inte upprepas finns rutiner för att följa upp och utvärdera åtgärderna. 

Rutiner för dokumentation av utredning, åtgärder och uppföljning 

För att kunna följa upp effekterna av åtgärderna är det viktigt att dokumentation sker. 
Dokumentationen kan även hjälpa till att upptäcka om de inträffade kränkningarna eller 
trakasserierna är del av ett större problem som kräver större insatser. Rektor ansvarar för att 
dokumentation förs om händelsen som föranlett anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling. 

Förankring av planen 

Det är viktigt att planen är känd hos all personal i verksamheten och hos barn, elever och 
vårdnadshavare.  

Förankring hos elever 
I samband med terminsstart arbetar eleverna tillsammans med personal aktivt med att 
revidera klassens och skolans trivselregler under klassrådstid. Eleverna tar del av Planen mot 
diskriminering och kränkande behandling under läsårets första veckor och under klassrådstid 
revideras planen utifrån elevernas åsikter och tankar. Vi använder enkät med bildstöd och 
observation. 
Det förs kontinuerliga värdegrundade samtal i det dagliga arbetet. Samtalen utgår från 
konkreta situationer där elever och personal är involverade. Vid behov stöds samtalen av 
bilder och sociala berättelser samt rollspel och alternativa kommunikations hjälpmedel.   

Förankring hos vårdnadshavare 
Vårdnadshavare informeras om Grundsärskolans arbete kring diskriminering och kränkande 
behandling. Det skicka även hem en enkät. 
Planen finns tillgänglig på skolans hemsida under www.motala.se 

 

Förankring hos skolans personal 
Planen mot diskriminering och kränkande behandling omarbetas varje år i augusti/september. 
Rektor är ansvarig tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare som har synpunkter 
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och tankar kring planens innehåll och utformning. Planen är ett levande dokument som 
återkommande under läsåret revideras under arbetslag och APT. Under september upprättas 
en ny plan utifrån förra läsårets reviderade plan. Rektor samt förstelärare ansvarar för att det 
upprättas en ny plan vid nytt läsår. Det är viktigt att planen är känd hos all personal i 
verksamheten. Uppföljning av likabehandlingsarbetet sker dagligen vid samtal individuellt och 
i mindre grupp om en situation uppstår.   

 
Utvärdering 

Vid läsårets slut ska planen utvärderas. Utvärderingen ska tillsammans med kartläggningen 
ligga till grund för utarbetandet av nya mål, åtgärder och rutiner. Utvärderingen ska också 
dokumenteras i nästa årsplan. 

Utvärdering av kränkning/ diskrimineringsplanen läsåret 21/22  
UTVÄRDERING AV KARTLÄGGNING 
Under läsåret 21/22 har elever, personal och vårdnadshavare genomfört enkät gällande 
elevens skolgång. Eleverna svarade på enkäten som är anpassad efter deras behov och 
förutsättningar. Vi ser dock att vissa frågor i enkäten gällande trygghet och trivsel kunde 
vara svåra att förstå för eleverna. Vidare var det få vårdnadshavare som genomförde 
enkäten, vilket bidrog till att vi frågar oss om deras svar är representativa för 
vårdnadshavare. Vi behöver fortsätta att utveckla elevenkäten så frågorna blir tydliga för 
eleven. 
 
Trygghetsvandring och trivsel/trygghetsregler har bidragit till bra underlag för att vi ska 
kunna verka främjande mot otrygghet, kränkningar och diskriminering. Dagliga samtal 
mellan elever, vårdnadshavare och personal har bidragit till att vi har kunnat arbeta 
främjande mot kränkning och diskriminering. 
 
FRÄMJA ELEVERS LIKA RÄTTIGHETER OCH MOTVERKA DISKRIMINERING 
 
Vår verksamhet bygger på ett värdegrundsarbete där eleverna möts utifrån individuella 
behov och förutsättningar, där eleven är i fokus. Under läsåret 21/22 har vi bedrivit 
förebyggande arbete mot kränkning och diskriminering. I arbetet med 
diskrimineringsgrunderna har vi använt metoder och aktiviteter som främjar elevers 
olikheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, sexuella trakasserier, ålder, religion eller etnisk tillhörighet. Under 
planerade arbetsområden, arbetslag och lärarlag och i det dagliga arbetet tillsammans 
med eleverna har vi arbetar med diskrimineringsgrunderna.  Om en elev blir kränkt eller 
diskriminerad följer vi rutiner för akuta situationer. Exempel på aktiviteter och metoder vi 
använt är att eleverna ges möjlighet att välja aktiviteter som passar dem utifrån intresse 
och motivation inom ramen för måluppfyllelse. Lek, samarbetsövningar, rollspel, samtal 
och reflektion är moment som eleven möter dagligen under sin skoldag.  
  
Mönster vi kan se i resultatet av vårt arbete med eleverna är att det sällan eller aldrig tas 
upp av eleverna att de känner sig orättvist behandlade på grund av olikheter och olika 
behov elever har. Vi ser också ett tydligt samband när vi studerat grupperna på en 
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generell nivå att flickor och pojkar gärna är med varandra oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Det vi har sett är att ålder och 
indelade åldersgrupper är avgörande för det urval av kamrater eleverna har.  Vi kan se 
samband i resultatet att det förebyggande arbetet vi genomfört har bidragit till att 
eleverna har ökat sin acceptans för varandras olikheter och att individuella anpassningar 
på individnivå och gruppnivå har blivit en naturlig del i elevens skoldag.  
   
FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA KRÄNKANDEBEHANDLING  
   

1. Känna trygghet i alla skolans utrymmen 
  
Aktiviteter vi använt för att inventera elevernas upplevelse av trygghet i skolans alla 
utrymmen är trygghetsvandring, återkommande punkter under klassråd och elevråd, 
dagligen återkommande samtal med elever om hur det är på olika platser på skolan. 
Analysen av kartläggningen bidrog till följande åtgärder: Att förstärka med extra personal i 
korridorer, organisera om i till exempel matsal, enskild omklädning vid idrott. Grupprum 
används som rastlokal. Elevernas önskemål om att vara på skolgården när det inte är 
andra elever där har vi försökt att möta genom att förskjuta raster eller tidigarelägga dem.  
Ämnesområden har fortsatt behov av en egen skolgård för att skapa trygghet och 
självständighet. Det tillämpas lågaffektivt bemötande vid konfliktsituationer. Vuxna finns 
tillgängliga för stöd och hantering i konfliktlösning oavsett klasstillhörighet.  
Elevenkäten visar att elever på ämnesområden känner sig trygga och har studiero. Det är 
ett fåtal elever som upplever otrygghet. Begreppet trygghet kan vara abstrakt för våra 
elever och det kan ha påverkat hur eleven har svarat på frågan. Ytterligare orsaker kan 
vara att det är många elever och vuxna i samma rum, avsaknad av grupprum, andra 
elevers inverkan på upplevd trygghet och studiero.   
  
På ämnen år 1-3 visade enkäten att eleverna känner sig trygga men behöver öka studiero i 
klassrummet. Faktorer som kan ha påverkat studieron är att under terminen har det 
tillkommit nya elever och gruppdynamiken förändras. Det har varit många vuxna inne i 
gruppen. Elever på ämnen år 4-9 behöver arbeta vidare med elevernas upplevda trygghet 
och studiero. Faktorer/orsaker som kan ha påverkat elevernas svar är att det är stökigt i 
korridorerna. Det är för få vuxna från grundskolan som är bland eleverna i friare 
utrymmen, trångt i matsal och omklädningsrum, elevens dagsform, avsaknad av kamrat 
för dagen, avsaknad av vuxenstöd under lektionstid. Generellt har vi dragit slutsatsen att 
vuxnas närvaro i klassrummet och vid raster samt goda kamratrelationer är avgörande för 
att elever ska känna trygghet och god studiero.  
  
Det övergripande resultatet av pedagogenkäten visar att pedagoger upplever att elever är 
trygga och har god studiero samt att det bedrivs ett målinriktat arbete för att förhindra 
kränkande behandling.  Det övergripande resultatet av vårdnadshavarenkäten visar att de 
upplever att barnet är tryggt i skolan. När det gäller bemötande och respekt samt studiero 
visade på ett lägre resultat. Exempel på orsaker som kan ha påverkat elevens svar vid 
genomförandet av enkäten är det som hänt på lektionen innan eller rasten kan ha 
påverkat elevens resultat. Få vuxna i gruppen kan ha påverkat att vuxna inte hann med att 
hjälpa elever som behövt stöd vid genomförande av enkäten. För att få en tydligare bild 
över vad som påverkar elevens upplevda trygghet behöver vi prata med enskild elev för 
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att få reda på eventuella bakomliggande faktorer. Det var få vårdnadshavare som svarade 
på enkäten. Vi ställer oss frågan om det är representativt för hela vårdnadshavare 
gruppen, då endast 17 % svarade på enkäten.  
  
Samarbetet mellan grundskola och grundsärskola har påbörjats. Trygghetsteam startades 
upp ht.21 och behöver vidareutvecklats. Vi behöver öka samarbetet mellan personalen i 
de olika verksamheterna och utöka Trygghetsteamet med personal från alla verksamheter 
samt deltagande av rektor.  Gemensamma aktiviteter är planerade för läsåret 22/23 för 
att stärka elevernas förståelse och acceptans för varandra, till exempel Mariebergsdagen. 
Det ska även väljas trivselombud som representanter från varje klass. För att få en 
komplett bild över trygghetsteamets och trivselombuds påverkan av elevens upplevda 
studiero och trygghet i skolans lokaler behöver vi fortsätta utveckla samarbetet med 
grundskolan. 
  
  

2. Respektfullt och kamratligt uppträdande mot varandra 
  
Samtlig personal ska bemöta elever och andra vuxna med respekt och ha ett lågaffektivt 
bemötande. På det viset blir de vuxna i elevens närhet ett föredöme på hur man bör 
uppträda mot varandra. Vuxna ska vara förebilder för eleverna och det kan bara ske om 
det finns vuxna närvarande.  Mönster vi kan se i resultaten är att kollegial planering bidrar 
till ökad trygghet och ett respektfullt och kamratligt uppträdande mot varandra i 
elevgruppen. Om vuxen som arbetar med elev/elever är väl förtrogen med vad som ska 
göras ökar elevens trygghet och studiero. Återkommande kollegiala samtal om 
förhållningsätt och en gemensam värdegrund bidrar till att öka samsynen på hur vuxna ska 
förhålla sig i bemötande av såväl elever som varandra.  
  
Under läsåret 21/22 har år 7-9 arbetat med trakasserier och elevernas användning av 
mobiler och sociala medier. Vårdnadshavare har delvis varit involverade i arbetet för att 
stärka eleverna i deras användning av sociala medier. Exempel på metoder som använts är 
filmer som tar upp hur sociala medier använts och vilka konsekvenser det kan få om 
medierna missbrukas för kränkning och diskriminering. Filmerna har följts upp av 
reflekterande samtal i grupperna. Mönster vi kan se i resultatet är att sociala medier inte 
lika frekvent är anledningen till att en konflikt uppstår eller att en elev känner sig kränkt. 
För elever år 1-6 har vi arbetat med Lajka en nätbaserad utbildning. När vi arbetade med 
Lajka hade eleverna bra synpunkter, men det behöver vara ett återkommande arbete för 
att hålla det aktuellt. Utvalda elever har arbetat tillsammans med kurator i projektet Bråka 
smartare. 
  
Samtal sker under klassråd om vilka trivselregler vi ska ha i klassen. Ämnesområden har 
klassregler som har fungerat bra. Vi ser ett mönster i att trivselregler och klassregler 
behöver hållas aktuella. Eleverna behöver samtala om trivselreglerna och klassreglerna 
regelbundet för att de ska följas och kännas aktuella. 
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3. Återkommande arbetet med elevhälsan  
  
Under läsåret 21/22 har samarbete med elevhälsoteamet kring elever pågått. Rektor och 
berörd personal har träffat teamet vid regelbundna träffar. Elevhälsoteamets arbete har 
främst riktas mot enskilda elever eller en mindre grupp elever. Specialpedagogerna i 
teamet har haft en handledande funktion gällande elever och utbildning för personal. 
Specialpedagog och kurator har även haft riktade insatser mot enskilda elever. Mönster vi 
har sett i resultatet är att elevernas behov av enskilda samtal med kurator och att träffa 
skolsköterskan är större än teamet kunnat erbjuda.  
Förebyggande aktiviteter i elevgrupp har inte blivit genomförda tillsammans med 
elevhälsan under läsåret. Faktorer som kan ha påverkat är, tidsbrist på gemensam 
planering, brist på resurs i elevhälsoteamet.  
  

 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Samtlig personal 
 

 
 
 
Ansvarig för att årets plan utvärderas 
 
Rektor 

Årets plan ska utvärderas 
senast 

 2023.06.20 
 
Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig till: Elever och vårdnadshavare kan 
alltid prata med all personal på skolan. 
 
Kontaktuppgifter: 
Rektor:    
Erika Forsgren Saliba 0141-225879 
Louise Lilja 0141-228794 
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