
 
 

 
 

 
 

Färjestadens skola och 
Smaragdskolans plan mot 

diskriminering och kränkande 
behandling 

 
Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1 - 6, 

grundsärskola, skoldaghem och fritidshem 
Läsår: 2016/2017 

  



 
 

Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleklass, grundskola 1 - 6, grundsärskola, skoldaghem och fritidshem 

Ansvariga för planen 
Lena Johansson, rektor 
Ulrika Reje, biträdande rektor 
Lena Rickardsson, biträdande rektor 

Vår vision 
Här ges alla goda möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Planen gäller från 
2016-09-30 

Planen gäller till 
2017-09-30 

Läsår 
2016/2017 

Elevernas delaktighet 
Eleverna har varit delaktiga genom att delta i Friends elevenkät under perioden 18 april 
-  6 maj 2016. Planen är utformad utifrån resultat och analys av elevenkäten men också 
utifrån identifiering av riskfaktorer och otrygga platser samt klassråd och elevråd. 
 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Planen presenteras och diskuteras med vårdnadshavare genom utvecklingssamtal två 
gånger per läsår samt på föräldraråd och vid föräldramöten. 
 
 

Personalens delaktighet 
Planen diskuteras och förankras med personalen på arbetsplatsträffar/personalmöten 
där den kommungemensamma värdegrunden "Människan i fokus" har konkretiserats i 
det systematiska värdegrundsarbetet genom analyser av områden i behov av åtgärder 
utifrån ovan nämnda underlag, planering, genomförande och uppföljning av åtgärder. 
 
 

Förankring av planen 
Den slutgiltiga planen presenteras för och förankras hos personalen på APT och 
arbetslagsmöten för all personal av skolledningen. 
Planen presenteras för och förankras hos alla elever på mentorstid av mentorerna. 
Planen kommuniceras med vårdnadshavare genom länk på skolans webbplats.  
 
 
  



 
 

Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Föregående plan mot kränkande behandling är inte möjlig att utvärdera. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Skolledningen 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Föregående plan mot kränkande behandling är inte möjligt att utvärdera och därför 
skrivs en helt ny plan mot kränkande behandling. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2017-09-30 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Planen ska utvärderas genom Friends elevenkät vårterminen 2017och genom 
kontinuerliga diskussioner i elevråd, föräldraråd, arbetsplatsträffar samt av 
skolledningen under läsåret 16/17.  

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Lena Johansson, rektor  
 
Underlag för utvärderingen är sammanställning och analys av Friends elevenkät 
vårterminen 2017 tillsammans med minnesanteckningar från elevråd, föräldraråd och 
arbetsplatsträffar under läsåret. Utvärderingen ska vara klar senast 30 september 2017. 
  



 
 

Främjande insatser 

Namn 
Implementering av den nya planen mot diskriminering och kränkande behandling hos 
elever, personal och vårdnadshavare.  

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling eller trakasserier utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: 

 kön 
 könsöverskridande identitet eller uttryck 
 etnisk tillhörighet 
 religion eller annan trosuppfattning 
 funktionsnedsättning 
 sexuell läggning 
 ålder 

Mål och uppföljning 
Alla elever, alla personal och alla vårdnadshavare ska ha god kännedom om den nya 
planen  mot kränkande behandlingen. Uppföljning sker i utvecklingssamtal, på 
elevråd, vid arbetsplatsträffar samt föräldraråd under läsåret 16/17. 

Insats 
Alla elever ska informeras om plan mot kränkande behandlingen och de sju 
diskrimineringsgrunderna av mentorer. All personal informeras om planen mot 
kränkande behandlingen vid arbetslagträffar. Alla vårdnadshavare ska informeras via 
mail från mentorer eller genom blogg om planen mot kränkande behandlingen samt 
på skolans webbplats. 

Ansvarig 
Lena Johansson, rektor 

Datum när det ska vara klart 
vecka 40 höstterminen 2016 

 

Främjande insatser arbetslagvis 
 
Grundsärskolan Gläntan 
 
 
För att skapa trygghet och åtgärder mot kränkande behandling jobbar vi dagligen med 
att ha samling där varje elev få göra sig hörd, lyssna på varandra, säga sitt namn och 
vara delaktig. 
 
Vi jobbar med värdegrundsarbete där vi använder oss av bildstöd och en nalle som vi 
kallar ”Kompis”. 
 
Aktuella ämnen i detta arbete är: 



 
 

 
 Hur är man en bra kompis? 
 Träna på att säga snälla saker till varandra, ge komplimanger och säga –Tack! 
 Hjälpa varandra  
 Dela med sig/låna ut 
 Få vara med t ex vid lek och hålla någon i handen 

 
 
Sandens arbetslag 
 
 
Vi väljer att arbeta med Vänskap och värdegrund.  
 

 Genom gruppövningar, samarbetsövningar och drama.  
 Vi ser filmer och har diskussioner t ex Att vara vänner på AV media. 
 Vi skaffar en maskot. 
 Vänskapsfest.  
 Dikter.  
 Musik.  
 Hemlig kompis.  
 Skriv tre fina egenskaper hos din kompis.  
 Klippa hjärta i grupp och para ihop. 
 Sagor som man bygger ihop gemensamt.  
 Fadderverksamhet. 

 
 
Stenens arbetslag 
 

 Styrd rastaktivitet 
 Diskussioner utifrån bok, film, teater 
 Friendsmaterialet 
 Att vara vänner (AV) 
 Ugglan och kompisproblemet (AV) 
 Fadderverksamhet 
 Rastvärdar 
 Synliggör utanförskap och hur vi får bort det  
 Synliggör goda gärningar genom t ex en stjärna, färga en strumpa 

 
 
 
Drakborgen: 

 Vi har stormöte där vi lyssnar på barnen och behandlar dem lika 
 Vi har förslagslåda, där man kan lägga förslag till fritidsgympan 
 På Drakborgen har vi som målsättning att se alla barns behov och ta oss tid att 

lyssna till dem.  
 Vi jobbar på att skapa en lugn och harmonisk vardag för barnen på 

eftermiddagen 
 



 
 

 
Galaxen: 

 Fadderverksamhet där de äldre barnen tar hand om och introducerar yngre och 
nya elever. 

 Storsamling i hela arbetslaget 
 Integrering med förberedelseklassen 
 Styrda lekar på fritidstiden för att främja olika lekkonstellationer. 

 
Kompassen 

 
 Fadderverksamhet F1CD med gemensamma aktiviteter 
 1C och 1 D har idrott och skolfritids i blandade grupper 
 Kommande samarbete på fredagsmornar i blandade grupper, ex språkgrupper, 

mattegrupper 
 Alla som är ute har västar 
 Vi är alltid två personal ute på lunchrasten, en stannar kvar tills alla ätit färdigt i 

matsalen för att sedan ansluta ute på rasten 
 Massage 
 Värdegrundsfrågor, användning av Friendsmaterialet mm 
 Övningar som stärker barnens självkänsla 
 Drama 
 Delaktighet i fritidsverksamheten 

 
Arbetslaget åk 2, Virvelvinden och Solkatten 
 

 Vi har gemensam samling alla tvåor, en gång i veckan. Detta gör vi för att skapa 
en vi-känsla och skapa trygghet bland barnen. Vi är övertygade om att om barnen 
är trygga med varandra skapar det lugn.  

 Vi arbetar dagligen med hur man ska vara mot varandra.  
 Vi tolererar inget annat än att man ska vara en bra kompis och vi har visar för 

eleverna att vi vuxna pratar med varandra, så att de inte ”kommer undan” med 
något. 
 

Arbetslaget åk 3 
 

 I 3:an fortsätter vi att arbeta med klassöverskridande gruppaktiviteter för att 
främja en god kamratanda mellan alla 3:or. Några av de gemensamma 
aktiviteterna är skoljoggen, gemensamt skrivprojekt, hösttemadag, luciatåget, 
teknikdag, kemidag, jultemadag, friidrottsdag, husråd, veckans lek/aktivitet, 
samarbetsövningsdag och kärlek- och vänskapstema.   

 Många av elevernas halvklasstimmar är klassöverskridande i och med att de har 
idrott, biblioteket, bild och slöjd med halva klassen och tillsammans med en 
annan klasshalva.  

 Varje klass har en mobillåda där alla mobiler samlas in på morgonen för att ingen 
ska behöva vara orolig över att bli fotograferad eller dylikt.  

 De elever som känner sig otrygga när de ska gå på toaletterna har med sig en 
kompis som toavakt.  

 Nya elever tas om hand genom ett fadderskap i den aktuella klassen.  



 
 

 
 

Arbetslaget åk 4 
 

 Gemensamma regler för alla fyror.  
 Alla har ansvar för alla barn. 
 Om det händer något i till exempel a-klassen  som så tar vi upp det i alla klasser 

om det rör alla. 
 Hela arbetslaget vet vad som händer i alla klasser. 
 Mentorssamtal 

 
Arbetslaget åk 5 
 

 Det främjande arbetet är en naturlig del i vårt dagliga arbetet 
 Vi har ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig i skolans "plan för 

kränkande behandling" 
 All personal är här för alla barn 
 Vi har rastvärdar med reflexvästar som är ute på rasterna. 
 Vi ingriper direkt vid alla former av icke önskvärt beteende. 
 Vi arbetar med ett värdegrundsarbete utifrån läroplanen och "Friendsmaterialet". 
 Vi har regelbundna klassråd. 
 Mentorssamtal, utvecklingssamtal, framåtsyftande planering. 
  

Arbetslaget åk 6 
 

 Vi jobbar med Friendsövningar klassvis till att börja med. Ev. i färggrupperna 
längre fram. Patrik ansvarar för 6a och b, Jonas 6c och Stefan 6d. 

 Vi tillåter inte iPads och mobiltelefoner i omklädningsrummen. 
De ska vara inlåsta i elevskåpen när de inte används på lektioner.  

 Rätten att bestämma över sin kropp tas upp under Friendslektionerna 
 Emmelie (kurator) jobbar med några övningar i tjejgrupper under ett antal 

torsdagar framöver. Det kan handla om blickar, tystnad, grupptryck mm.  
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Friends elevenkät genomförd under tiden 18 april – 5 maj 2016 ligger till grund för 
kartläggningen. Elevenkäten är genomförd av alla elever. Resultatet är sammanställt av 
Friends och skolledningen har gjort analysen.  

Områden som berörs i kartläggningen 
 otrygga platser i skolan och på fritidshemmet 
 sexuella trakasserier 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
Friends enkätundersökning i alla årskurser. Undersökningen är uppdelad på F-2 och 3-6. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Friends enkätundersökning för all personal. 

Resultat och analys 
Resultatet har analyserats av skolledningen. Analysen visar att det finns elever som inte 
vet hur de ska gå tillväga när de upplever sig utsatta för kränkning av andra elever eller 
vuxna på skolan och i fritidshemmet. Analysen visar också att elever i årskurserna 3-6 
känner sig otrygga i omklädningsrummen vid lektioner i idrott och hälsa eftersom det 
förekommer mobiltelefoner och Ipads som kan användas för att ta och sprida oönskade 
bilder. Elever i årskurs F-2 beskriver känslor av otrygghet vid toalettbesök, de är oroliga 
för att låsen inte ska fungera eller att de inte kan hantera dem. Delar av analysen av 
Friends elevenkät visar på sexuella trakasserier har förekommit men här behövs en 
fördjupad studie för att utreda vad elever upplever sig vara utsatta för. Begreppet 
sexuella trakasserier behöver också definieras i diskussion med elever. 
  



 
 

Förebyggande åtgärder 

Namn 
Skapa trygga miljöer i skolan och på fritidshemmet åk  F-2 

Mål och uppföljning 
Målet är att alla elever ska känna sig trygga under hela vistelsen i skolan och/eller på 
fritidshemmet. Uppföljning görs av skolledningen under vårterminen 2017 genom 
analys av resultat på Friends elevenkät. 

Åtgärd 
Alla toaletter på skolan och i fritidshemmet ska ha säkra lås. Mentorer visar sina 
klasser hur låsen fungerar och säkrar att samtliga elever vet hur de ska använda sig av 
låsen till toaletterna. Mentorer pratar också med alla elever om vikten av att låta den 
som är bakom en låst dörr få vara ifred. 
 

Motivera åtgärd 
Det finns upplevelser av osäkerhet hos eleverna i F-2 om hur låsen till toaletterna 
fungerar. Eleverna är också osäkra på om de kan öppna låset när de ska gå ut men 
också om någon kan öppna dörren utifrån när de har låst om sig för att få vara ifred. 

Ansvarig 
Lena Johansson 

Datum när det ska vara klart 
vecka 40 höstterminen 2016 

 

Namn 
Skapa trygga miljöer i skolan och fritidshemmet åk  3-6 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 
Målet är att omklädningsrummen som används av elever i samband med 
undervisning i ämnet idrott och hälsa ska upplevas som trygga. Det finns elever som 
har med mobiltelefoner eller Ipads i omklädningsrummen. Dessa kan användas för att 
ta och sprida bilder på elever i utsatta situationer. Alla elever ska känna sig säkra på 
att inte bli fotograferade i omklädningsrummet. Uppföljning genom resultat och 
analys av Friends elevenkät vårterminen 2017. 

Åtgärd 
Mentorerna går igenom mobil- och kameraförbudet i skolan i början av höstterminen. 
Alla elever uppmanas att lämna mobiltelefoner, Ipads eller kameror i klassrummet 
eller elevskåp under lektionerna i idrott och hälsa. Undervisande lärare försäkrar sig 



 
 

om att ingen elev har någon utrustning med kamerafunktion med sig på lektioner 
annat än på lärares uttryckliga uppmaning, dock aldrig i omklädningsrummet. 

Motivera åtgärd 
Alla elever ska känna sig säkra på att ingen fotograferar dem i den utsatta situation 
som omklädningsrummet kan upplevas som. 

Ansvarig 
Lena Johansson 

Datum när det ska vara klart 
vecka 40 läsåret 2016 

 

Namn 
Insatser mot sexuella trakasserier 

Mål och uppföljning 
Målet är att ingen elev ska uppleva sig sexuellt trakasserad. Uppföljning i 
utvecklingssamtalet vårterminen 2017. 
 

Åtgärd 
Kartläggningen utifrån Friends elevenkät visar att en fördjupad studie måste 
genomföras. En enkät avseende elevers upplevelse av sexuella kränkningar och/eller 
trakasserier genomförs under läsåret 2016/17. Analysen görs av skolledningen och 
diskuteras vid arbetsplatsträffar där beslut om vidare åtgärder tas. Åtgärder såsom 
utvidgat värdegrundsarbete om rätten till att bestämma över sin kropp ansvarar 
mentorer för.  

Motivera åtgärd 
Friendsenkäten besvarad av åk 3-6 framkommer att elever upplever sig utsatta för 
sexuella kränkningar och/eller trakasserier. I fritextsvaren förekommer svar som gör 
att det kan befaras att elever har utsatts för sexuella trakasserier.   

 

Ansvarig 
Lena Johansson, rektor 

Datum när det ska vara klart 
27 februari 2017 

 
  



 
 

Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Alla elever, vårdnadshavare och anställda på skolan och i fritidshemmet ska vara väl 
förtrogna med rutiner och tillvägagångssätt vid upplevda kränkningar av annan elev 
eller vuxen på skolan eller fritidshemmet. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Alla elever får kontinuerligt information om att trakasserier och kränkande behandling 
inte ska förekomma kontinuerligt via mentorer under exempelvis mentorstid eller 
mentorssamtal samt vilka kanaler de ska använda för att berätta om upplevda 
kränkningar och/eller trakasserier. Alla elever är väl förtrogna med planen mot 
kränkande behandlingen.  

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
All personal på skolan och i fritidshemmet men i första hand mentor. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
Alla som får kännedom om incidenter som kan upplevas som kränkningar ska 
skyndsamt och utan dröjsmål rapportera till skolledningen som ansvarar för att 
utredning, dokumentation och vidtagande av åtgärder sker. Ansvarig skolledare anmäler 
till huvudman i blanketten Anmälan om kränkande behandling och avgör om ärendet ska 
utredas av skolans trygghetsteam. Dokumentationen görs i blanketten Utredning och 
åtgärder i samband med trakasserier och kränkande behandling (se nedan). 
 
Trygghetsteamets rutiner: 
 

 samtal med den utsatta eleven 
 samtal med den eller de elev/elever som har utfört kränkningen 
 överenskommelser om hur kränkningen ska upphöra skrivs 
 vårdnadshavarna till samtliga inblandade elever kontaktas 
 uppföljande enskilda samtal med samtliga berörda elever genomförs till dess att 

kränkningen upphör 
 dokumentering sker fortlöpande 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Alla som får kännedom om incidenter som kan upplevas som kränkningar ska 
skyndsamt och utan dröjsmål rapportera till skolledningen som ansvarar för att 
utredning, dokumentation och vidtagande av åtgärder sker. Ansvarig skolledare anmäler 
kränkningen till huvudman och avgör hur och av vem ärendet ska utredas samt vilka 
åtgärder som ska vidtagas. 

Rutiner för uppföljning 
Skolledningen har dokumenterade samtal i de fall det handlar om kränkning från vuxen 
på skolan eller fritidshemmet och avgör om ärendet ska anmälas till huvudman. 

Rutiner för dokumentation 
Trygghetsteamet dokumenterar kontinuerligt i de fall det handlar om kränkning från 
annan elev på blanketten Utredning och åtgärder i samband med trakasserier och 



 
 

kränkande behandling (se nedan). Ansvarig skolledare dokumenterar i de fall det 
handlar om kränkning från vuxen på skolan eller i fritidshemmet. Dokumentationen ska 
innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att kränkningen inte kommer att 
upprepas. 

Ansvarsförhållande 
Huvudman har det yttersta ansvaret men ansvarig rektor ansvarar enligt 
delegationsordning.  
  



 
 

 

Barn- och ungdomsverksamheten 
 

 
Sida 

13(14) 

ANMÄLAN 

Datum 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anmälan om kränkande behandling 

Nedanstående händelse anmäls till förskolechef/rektor enligt  

Skollagen, 6 kap 10§ 

 

Förskola/Skola 

      

Barngrupp/klass 

      

Vad har hänt? 

 Kränkande behandling 

 Trakasserier 

 Sexuella trakasserier 

 

Datum för händelsen       

Underskrift/underskrifter 

 

Namnförtydligande 

      

Vårdnadshavare informerades, datum: 

      

 

Anmälan om kränkande behandling – information till huvudmannen 

 Utredning har påbörjats 

Datum 

 

Underskrift rektor/förskolechef 

 

Namnförtydligande 

      

 Ärendet avslutas 

Datum:      

 

Blanketten skickas till verksamhetsområdeschefen som lämnar till registrator på kansliet. 



 
 

 

Barn- och ungdomsverksamheten 
 

 
Sida 

14(14) 

UTREDNING 

Datum 

 

 

 

 

 
 

 

 

Utredning och åtgärder i samband med trakasserier och kränkande 
behandling. 

Enligt Skollagen, 6 kap 10§, avseende kränkande behandling/trakasserier/sexuella trakasserier. 

 

Utsatt barn/elev 

Barn/elev 

      
Personnummer 

      

Barngrupp/klass 

      
Telefonnummer 

      
Vårdnadshavare informerades, datum: 

      

 

Barn och elever som uppges ligga bakom händelsen 

Barn/elev 

      
Barngrupp/klass 

      

Vårdnadshavare 

      
Telefonnummer 

      
Vårdnadshavare informerades, datum: 

      
Barn/elev 

      
Barngrupp/klass 

      

Vårdnadshavare 

      
Telefonnummer 

      
Vårdnadshavare informerades, datum: 

      

 

Personer som deltagit i utredningen: 

      

Beskrivning av händelsen: 

      

Följande åtgärder kommer vidtas: 

      

Uppföljning av åtgärder sker på följande sätt: 

      

 

Dokumenthantering: 

Anmälan görs till verksamhetsområdeschefen på avsedd blankett. 

Utredningen diarieförs och läggs i barn/elevmapp när ärendet avslutats. 

 


