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Idéernas Paradis 

Verksamhetsformer som omfattas av planen:  

Fritidshem 

Läsåret 2016/2017 
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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Skolbarnsomsorg  - Fritidshem med 2 avdelningar 

Ansvariga för planen 
Rektor Linnea Danielsson 

Vår vision 
 ”Människan i fokus” 

Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt sätt. 

Vi ger ett gott bemötande och en god service. 

Vi är öppna och tydliga och ser vår roll i ett större sammanhang. 

Vi ansvarar för att hela verksamheten fungerar och når uppsatta mål.  

Vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra erfarenheter och kompetenser. 

Planen gäller från 
2016-10-01 

Planen gäller till 
2017-09-30 

Läsår 
2016/2017 

Elevernas delaktighet 
Planen presenteras och diskuteras tillsammans med våra elever på samlingar, veckomöten och vid 

uppkomna situationer. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Planen presenteras för föräldrarna på föräldrarådet och på vår hemsida/blogg. 

Personalens delaktighet 
Personalen på de båda fritidshemmen har upprättat denna plan. 

Förankring av planen 
Planen förankras till alla elever via veckomöten och samlingar. Den finns också tillgänglig för 

vårdnadshavare på kommunens hemsida, skolans blogg och fritidshemmens anslagstavla/kapprum. 

 

  



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Utvärderingen har genomförts via elevenkäter där vi tillsammans med eleverna gått igenom frågorna 

och jämfört resultaten med föregående år. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Personal och elever.  

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Vårt mål var att jobba med attityder och bemötande mot varandra. Vi märker att det gett positivt 

resultat. Utifrån våra elevenkäter har vi fått bekräftelse på att svordomar har minskat och attityden 

förbättrats på äldrefritids.  

På yngre fritids förekommer fortfarande ett dåligt språkbruk och tråkig attityd mot vuxna och andra 

elever. 

Äldre elever tycker inte att det är lika jobbigt att prata högt under samlingen, medan de yngre tycker 

att det kan vara lite pinsamt, läskigt och nervöst. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2017-09-30 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Planen kommer att utvärderas genom kontinuerliga samtal och enkätundersökning med elever i 

slutet av vårterminen 2017. Personalen gör även löpande observationer i elevgrupperna och 

analyserar och dokumenterar vid uppkomna situationer. Personalen är också närvarande och 

cirkulerar där eleverna är. 

På yngre fritids har man gjort regler tillsammans med eleverna om hur man är en bra kompis. Dessa 

regler ska utvärderas tillsammans med eleverna. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Rektor Linnea Danielsson 

  



Främjande insatser 

Namn 
Stärka självkänslan och förbättra attityderna mot varandra. 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Våra mål är att: 

* stärka elevernas självkänsla och att de ska våga tro på sig själva. 

* eleverna ska respektera varandra och våga stå för sina åsikter. 

* förbättra attityden mot varandra och vuxna. 

Insats 
På våra samlingar diskuterar vi med eleverna hur viktigt det är att ha ett trevligt bemötande. Vi 

kommer att observera hur eleverna är mot varandra och ständigt säga till dem om de inte 

bemöter varandra på ett respektfullt sätt.  

Vår ambition är att arbeta förebyggande genom att ha olika värderingsövningar/diskussioner.  

Vi är nu inne på vårt andra år av tre med vårt samarbete med organisationen Friends där vi får 

ytterligare redskap i vårt arbete. Under läsåret 2016/2017 fortsätter Friends hålla i trivselenkäter, 

personalutbildning, mentorsutbildning, föräldrautbildning samt elevföreställning. 

Extra viktigt är att all personal agerar utifrån vår insats och efter våra mål, även vikarier och 

studenter.  

Ansvarig 
Giggi Cassidy, Lilian Blomberg, Tobias Bengtsson, Ludvig Blomberg, Sara Torstensson, Sophie 

Sandström, Evelina Svensson, Ingemo Johansson, Carina Nilsson. 

Datum när det ska vara klart 
Arbetet pågår under hela läsåret. 

 

  



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Genom personalens observationer och enkätundersökningar har det framkommit att eleverna inte 

alltid bemöter varandra och vuxna på ett trevligt sätt.  

Det är dock ett fåtal elever som kommer upp i negativa sammanhang i enkäten. 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 

trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
Eleverna har deltagit i den här kartläggningen genom intervjuer, enkäter, fritidsråd, veckomöten och 

samtal.  

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Diskussioner på planeringsmöten och dagliga samtal. Vi har sammansatt och genomfört enkäterna. 

Resultat och analys 
Genom elevenkäter har vi fått reda på att: 

* Våra elever har kamrater på fritidshemmen. 

* De tycker att de lär sig något på fritidshemmet. 

* Både på äldre och yngre fritids upplever få elever att de själva blir utsatta för svordomar och fula 

ord men hör att det sägs till andra. Detsamma gäller fula miner och tecken. 

* På yngre fritids upplever ungefär hälften av de som deltagit i enkäten att de sett eller hört någon bli 

retad men det är ingen elev som själv känner sig retad. 

*Fler elever på äldrefritids tycker det känns lättare att uttrycka sig på samlingarna än förra året. 

Hälften av de som går på yngre fritids tycker att det är lite läskigt eller pinsamt att prata inför de 

andra eleverna under samlingarna. 

  



Förebyggande åtgärder 

Namn 
Stärka självkänslan och förbättra attityden mot varandra 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Det ska inte förekomma några svordomar eller illa valda tilltalsord till varandra på våra fritidshem. 

Alla ska kunna lyssna på och bemöta varandra på ett respektfullt sätt.  

Personalen på fritidshemmen ska arbeta för att stärka elevernas självkänsla på olika sätt.  

Särskilda uppföljningsfrågor ställs inom ramen för den årliga enkätundersökningen. 

Åtgärd 
Vi kommer att arbeta med värderingsövningar, drama och samtala om attityder, bemötande och 

respekt i förebyggande syfte.  

Vi skapar möjligheter för olika gruppindelningar där eleverna väljer efter eget intresse. 

Vi vuxna finns i närheten där eleverna är ute såväl som inomhus. Eleverna ska kunna gå till en 

vuxen när och om man behöver stöd i leken eller vid konflikter. Eleven ska bemötas med respekt 

för sina synpunkter och bli tagen på allvar. Det som framkommer ska åtgärdas och följas upp. 

Personalen bär en gul väst när man är ute på skolgården för att vara väl synlig för eleverna. 

Motivera åtgärd 
Eftersom det framkommit att det fortfarande förekommer svordomar, fula ord, miner och 

tecken känns det högaktuellt att arbeta vidare med att motverka detta.   

Ansvarig 
Giggi Cassidy, Lilian Blomberg, Tobias Bengtsson, Ludvig Blomberg, Sara Torstensson, Sophie 

Sandström, Evelina Svensson, Ingemo Johansson, Carina Nilsson 

Datum när det ska vara klart 
2017-06-10 

 

  



Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på våra fritidshem.  

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Personalen är bland eleverna. Vi försöker vara där vi anser att behovet är som störst för att tidigt 

kunna ingripa om något händer. Vi agerar så fort vi får höra om en uppkommen situation där någon 

kränker eller blir kränkt. 

Vi frågar eleverna ofta om hur de upplever bemötandet mot varandra. Vi tycker att vi har god 

kontakt med vårdnadshavare och att vi har en öppen och rak kommunikation där vi berättar om 

uppkomna situationer direkt. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Våra fritidshemselever och föräldrar kan vända sig till all personal som arbetar på fritidshemmen, 

skolledning och elevhälsa. 

Äldrefritids: Giggi Cassidy, Lilian Blomberg, Tobias Bengtsson, Ludvig Blomberg och Christina Jogmark  

Tel. 0485-47654.  

Yngrefritids: Sara Torstensson, Sophie Sandström, Ingemo Johansson, Evelina Svensson Simone 

Bastani och Carina Nilsson Tel. 0485-47108. 

Elevhälsa: Jessica Sjöberg, skolsköterska, tel. 0485 – 47234  

Skolledning: Linnéa Danielsson, rektor tel. 0485 – 47230 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller form av kränkande behandling av en elev följs 

nedanstående plan. 

1 Personal samtalar med berörda elever och dokumenterar händelsen. 

2 Vårdnadshavare kontaktas och informeras. 

3 Rektor informeras om ärendet och vidtar åtgärder. 

4 Elevhälsan och trygghetsgruppen kontaktas för ev. insatser enligt rektorns beslut. 

5 Ärendet överlåts till rektor och huvudman 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Om ett barn utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling av 

personal följs nedanstående plan. 

1 Händelsen anmäls till rektor. 

2 Vårdnadshavare kontaktas. 

3 Rektor utreder, åtgärdar, följer upp och dokumenterar ärendet. 

4 Rektor följer upp ärendet med eleven och vårdnadshavaren. 

5 Rektor har regelbundna uppföljningssamtal med berörd personal. 

6 Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med rektors chef och huvudman. Elevens 

vårdnadshavare kan även vända sig till Barn- och elevombudsmannen www.skolinspektionen.se/beo. 

Rutiner för uppföljning 
Rektor har ansvaret för att följa upp ärendet. 



Rutiner för dokumentation 
Personal och rektor ska dokumentera alla ärenden som berörs av planen.  

Särskild ”Händelseblankett” ska användas vid kränkningar.  

Tillbud och olycksfall anmäls enligt rutinerna för arbetsmiljöarbetet. 

Ansvarsförhållande 
All personal har anmälningsplikt. Rektor har skyldighet att anmäla till huvudman om ett barn anser 

sig kränkt. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 

kränkningarna och vidta de åtgärder som krävs för att förhindra framtida kränkningar.  

Elevens vårdnadshavare kan vända sig till Barn- och elevombudsmannen BEO. 

www.skolinspektionen.se/beo 

 

Diskrimineringsgrunder 

Kön 
Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. 

Könsidentitet eller könsuttryck 
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte 

identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att 

tillhöra ett annat kön. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen 

könsidentitet eller könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck 

signalerar att det som skyddas är en avvikelse från ”det normala”.  Diskrimineringsgrunden ska inte 

förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. 

Etnisk tillhörighet 
Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg 

eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i 

Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera 

etniska tillhörigheter. 

Religion eller annan trosuppfattning 
Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens 

proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med 

en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. 

Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med 

religion faller utanför. 

Funktionsnedsättning 
Med funktionsnedsättning menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller 

sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

http://www.skolinspektionen.se/beo


Sexuell läggning 
Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell 

läggning. 

Ålder 
Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot 

åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika 

sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet 

gäller alltså även i skolan. Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om 

särbehandlingen är en tillämpning av skollagen. 

 

 

Repressalier 
Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att 

eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av 

trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, 

medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 

 

 

Litteratur:  

Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 

Skolverkets Allmänna råd för fritidshem. 

Skolinspektionens hemsida har aktuell information. 

Socialstyrelsen råd och riktlinjer när ett barn far illa.  

Barns behov i centrum (BBiC)är ett kartläggningsmaterial som används i enskilda ärenden 

 

Aktuella hemsidor:  

www.skolverket.se 

www.skolinspektionen.se 
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Sammanfattning 
All verksamhet i förskola, skola och inom skolbarnsomsorg i Mörbylånga kommun ska vara fri från 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  

Riktlinjerna grundar sig på bestämmelser i skollag, lagen om förbud mot diskriminering och 

kränkande behandling av barn och elever, förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet 

med planen. Planen upprättas en gång per år och ställer krav på att vi ska förebygga och förhindra 

trakasserier, kränkande behandling och mobbning. Vi har en skyldighet att utreda när det kommit till 

vår kännedom att ett barn blivit utsatt för trakasserier, kränkande behandling eller mobbning.  

Mitt uppdrag som rektor är att tillsammans med elever och personal upprätta en plan för att skapa 

en trygg verksamhet. Planen tydliggör ansvarsfördelningen mellan rektor och personal. 

Torslunda skola är fortfarande en ganska liten skola med drygt 160 elever med en klass per årskurs. 

Många av eleverna går på fritidshemmet som organiserar 2 avdelningar för yngre resp. äldre elever. 

Detta läsår har vi tagit emot en stor grupp 6-åringar som ska lära känna varandra och bli trygga i 

verksamheten. 

Personalen består av förskollärare, lärare, fritidspedagoger och elevassistenter. 

Fritidshemmet har tillgång till elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, skolkurator, 

skolpsykolog och speciallärare. Specialpedagog och skolläkare kan kontaktas vid behov. 

 

Vårt uppdrag är att skapa en verksamhet som erbjuder eleverna en trygg och meningsfull fritid. 

Eleverna ska med förtroende kunna vända sig till vuxna, bli väl bemötta och tagna på allvar. All 

personal känner väl till och arbetar efter denna plan. 

 

Torslunda skola i september 2016 

 

Linnéa Danielsson 

rektor 

 

 

 


