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Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen
Färjestadens högstadium

Ansvariga för planen
Josefin Helgesson, tf rektor
Moa Lund, bitr rektor

Planen gäller från; 2022-09-30
Planen gäller till; 2023-09-30

Vår vision
Tillsammans för en skola för alla, och för var och en.

Läsår
2022/2023

Kommungemensam vision för alla kommunens
förskolor, fritidshem och skolor

All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och
annan kränkande behandling. Barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter.
Riktlinjerna i planen mot diskriminering och kränkande behandling grundar sig på
bestämmelserna i skollagen, lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling
av barn/elever samt förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska upprättas en gång per år och
ställer krav på att vi ska förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Det
är en skyldighet att utreda omständigheterna när det kommit till personalens kännedom att
ett barn eller en elev blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska också tydliggöra
ansvarsfördelningen mellan rektor och personal vid respektive enhet.
Vi har som absoluta mål och fokus att våra förskolor, familjedaghem, fritidshem samt skolor
är fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Uppdraget är att arbeta
för barns och elevers lika rättigheter samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling.
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Rektor har ordet
Färjestadens högstadium är en nystartad skola som fortsatt befinner sig i en
uppstartsprocess och arbetet med likabehandling och mot kränkande behandling kommer
under de närmaste åren att utvecklas och systematiseras. Ledordet för arbetet på
Färjestadens högstadium är TILLSAMMANS vilket innebär att all skolans personal
gemensamt samverkar för att utveckla verksamheten och elevernas lärande. Att känna sig
trygg är en rättighet och en förutsättning för att elever ska kunna göra sitt bästa och
utvecklas. Trygghet, tolerans, trivsel samt goda relationer mellan elever och personal skapar
förutsättning för utveckling och lärande hos både vuxna och barn. Planen som formuleras
syftar till att tydliggöra hur skolan gemensamt och systematiskt arbetar mot all typ av
kränkande behandling och hur olika professioner inom skolan samverkar för varje elevs
bästa. Denna plan upprättas även för att säkerställa att Färjestadens högstadium gör sitt
yttersta för att motverka alla typer av kränkningar och för att varje elev ska känna sig fri att
vara den man är.

Arbetet mot kränkande behandling och för likabehandling ska genomsyra arbetet på
Färjestadens högstadium. Visionen är att all personal ska känna att elevhälsoarbete är allas
ansvar för att kunna ta varje elev ett steg till och kunna leva upp till vår värdegrund. På
Färjestadens högstadium arbetar heltidsmentorer. Heltidsmentorer arbetar elevnära och är
en viktig del i varje elevs skolgång. Arbetet med heltidsmentorer är en stor del i skolans
likabehandlingsarbete då de finns med som viktiga vuxna i alla sammanhang av lärande och
sociala samspel som finns på en högstadieskola. Heltidsmentorerna är språkrör i arbetet att
göra elever och vårdnadshavare delaktighet i skolans arbete.

Du som är elev på Färjestadens högstadium ska känna att vi gör allt för att du ska trivas,
känna dig trygg och må bra på skolan för det är då du har möjlighet att lära dig. På skolan
har alla ett gemensamt ansvar för att alla ska behandlas med respekt och att alla ska
uppleva trygghet och studiero. Det finns många vuxna på skolan att prata med och alla
vuxna på skolan har en skyldighet att reagera och agera på det du känner, och det du
berättar. Vi finns alla här för dig som elev.

Du som är vårdnadshavare till en elev som går på Färjestadens högstadium är en viktig
person för att vi ska kunna samverka för varje elevs bästa. Vi önskar att du pratar med ditt
barn om hur man är mot andra människor och är en förebild i hur respekt och omtanke om
andra visas i tanke och handling. Om du som vuxen misstänker att ditt eller något annat
barn på något sätt utsätts förväntar vi oss att du tar kontakt med någon vuxen på skolan.

Vår ambitionen är att skapa en trygg plats där elever och vårdnadshavare känner tillit till oss
som arbetar på Färjestadens Högstadium.  Det är så vi tillsammans vill skapa en skola för
alla och för var och en.

Josefin Helgesson, rektor

4



Målsättning
● Alla elever upplever att de trivs i skolan
● Alla elever känner sig trygga
● Alla elever upplever att skolan är jämställd
● Alla elever känner att de har någon vuxen att vända sig till under skoldagen
● All personal reagerar och visar nolltollerans mot skojbråk och alla typer av

kränkningar
● Skolans värdegrund omfattar alla och kommer till uttryck i vardagliga, praktiska

handlingar
● Verksamheten är normkritisk och fri från diskriminering och kränkningar
● Elevhälsoarbetet är all personals ansvar och genomsyrar hela verksamheten.
● Alla på skolan ses utifrån sina möjligheter och har möjlighet att lyckas

Hur gör vi?

Elevernas delaktighet
Eleverna är delaktiga i utformandet av planen genom att den bygger på:
➔ Trygghetsenkäter administrerade av skolan (höstterminen)
➔ Elevenkäter administrerade av kommunen (vårterminen)
➔ Hälsosamtal som leds av skolsköterska vilka analyseras och presenteras för EHT
➔ Utvecklingssamtal, klassens samling, elevrådsarbete och löpande samtal med

heltidsmentorer
➔ Elevhälsans- och all personals arbete med förebyggande och främjande insatser.

Vårdnadshavares delaktighet
Vårdnadshavare är delaktiga i utformandet av planen genom att:
➔ Aktuell plan presenteras för vårdnadshavare på Schoolsoft i ett specifikt riktat inlägg
➔ Utvecklingssamtal och löpande kontakt med mentorer och skola under hela året

Personalens delaktighet
Personal är delaktiga i utformandet av planen genom att den bygger på:
➔ Personalens återkommande analyser
➔ Personal från verksamhetens samtliga delar representeras i EHT och ledningsgrupp

där planen tas.
➔ Aktuell plan på remiss till personal årligen

Förankring av planen
➔ Innehållet i planen ska förankras för all personal på skolan i APT
➔ Personal från skolans alla olika delar finns representerade i ledningsgrupp och i EHT

vilket ger en direkt koppling till de dagliga arbetet i allt analysarbete.
➔ Planen publiceras till elever och vårdnadshavare via schoolsoft och till utomstående

via kommunens hemsida.
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➔ Planen ska förankras och diskuteras i varje klass genom en sammanfattande och
lättöverskådlig presentation som hålls av mentor.

Främjande och förebyggande insatser

Färjestadens högstadiums arbetssätt och lokaler innebär att lärare, mentorer och andra
vuxna finns nära eleverna under hela skoldagen. En viktig faktor i arbetet för jämställdhet
och mot kränkningar och trakasserier i skolan är att elever känner sig sedda av personal i
skolan och har någon vuxen att vända sig till. På Färjestadens högstadium arbetar
heltidsmentorer som förstärker den viktiga länken mellan elev, vårdnadshavare och skola
samt arbetar elevnära i skolans alla miljöer under hela skoldagen. En god kontakt med
vårdnadshavare är en förutsättning i det förebyggande och främjande arbetet. För att
garantera att elever känner att de har tydliga trygga vuxna runt sig arbetar även ämneslärare
som skuggmentorer runt varje klass.  På Färjestadens högstadium arbetar vi med
nolltollerans mot skojbråk och alla former av kränkningar samt en helt mobilfri skola där
mobiler samlas in under skoldagen. Främjande och förebyggande arbete sker på alla nivåer
i arbetet på Färjestadens högstadium.

Organisationsnivå

Skolledningen ansvarar för att planen mot diskriminering och kränkande behandling
upprättas, systematiskt följs upp och utvärderas för nya åtgärder samt att den ingår i
introduktionen av nyanställd personal. Rektor aktualiserar planen årligen vid varje
terminsstart med all personal. I ledningsgruppsarbetet finns representanter från skolans
arbetslag och skolledning. Ledningsgruppens syfte är att skapa dialog i skolans alla
verksamheter.

I skolans elevhälsoteam (EHT) medverkar speciallärare, specialpedagog, skolledning,
skolsköterska, skolkurator och heltidsmentorer. I detta arbete samverkar vi utifrån
pedagogiska, psykologiska, sociala och medicinska perspektiv kontinuerligt för varje elevs
bästa. EHT arbetar kontinuerligt med att fastställa, kommunicera, utveckla och förbättra
rutiner i skolans trygghetsarbete. I EHT presenterar mentorer och skolsköterska
övergripande analyser från utvecklingssamtal och hälsosamtal. EHT arbetar framåtsyftande
utifrån analyser av anmälan om kränkande behandling och elevenkäter.

Med utgångspunkt i elevhälsoarbetet bildar heltidsmentorer och kurator gruppen för normer
och värden. Denna grupp arbetar systematiskt för att kartlägga och vara motor i skolans
förebyggande arbete. Gruppen för normer och värden bildar även trygghetsteam som
utreder kränkande behandling

Skolan har gemensamma ordningsregler som följs upp kontinuerligt på alla nivåer. Regler
synliggörs och utformas tillsammans med eleverna. Då personal får kännedom om
kränkande behandling ska anmälan upprättas enligt rutinerna gällande kränkande
behandling. Anmälningarna sammanställs av kurator vid läsårsslut och och följs upp av
skolans EHT.
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På skolan arbetar fritidsledare som inte är anställda av skolan. Skolledningen ansvarar för
att samverka med fritidsgården för att skapa samsyn i värdegrundsarbetet.

Färjestadens högstadium organiserar olika lärmiljöer där alla elever har möjlighet att få
lyckas och få stöttning utifrån sina behov.

Gruppnivå

Vid varje terminsstart ska planen mot diskriminering och kränkande behandling aktualiseras
med eleverna av mentorerna. Gemensamma aktiviteter i klassen som gynnar
värdegrundsarbetet ska genomsyra uppstarten av terminen för att stärka inlärningsmiljön,
trygghet och gemenskap. Undervisningen under terminerna ska ha inslag av övningar,
diskussioner och gruppsamtal kring värdegrundsfrågor och kan ha inslag av kända
situationer i vardagen eller uppkomna situationer i skolan, samhället och i världen.

På Färjestadens högstadium äter eleverna tillsammans med lärare i lunchlektioner för att
skapa en trygg lunchsituation för alla elever.

Varje klass träffar sin mentor en gång i veckan på klassens samling (KS) där
värdegrundsgrundsfrågor återkommande diskuteras i åtgärdande, förebyggande och
främjande syfte. Vid elevråd och trivselronder diskuteras trygghetsfrågor regelbundet.

Individnivå
Heltidsmentorer genomför utvecklingssamtal där den psykosociala situationen berörs och för
löpande samtal med elever och vårdnadshavare vid behov under hela läsåret.

Skolsköterska genomför hälsosamtal där elever får möjlighet att lyfta sina tankar och
upplevelser kring sin skolsituation. Kurator träffar systematiskt klasser och enskilda elever
vid behov.

Mentorer sammanställer tillsammans med EHT överlämningar från avlämnande skolor
gällande nya elever.

All personal på skolan är uppmärksamma på, och anmäler elever som visar tecken på
utsatthet eller kränkande beteende mot andra samt pratar enskilt med elever och
vårdnadshavare vilket dokumenteras och lämnas till rektor.

Likabehandlingsplanen tydliggörs och förenklas i alla klasser av mentor i början av
höstterminen. Alla lärare arbetar med planens innehåll med sina elever genom att diskutera,
tydliggöra begrepp och göra den förståelig med hänsyn till mognadsnivå och förmåga.
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Rutiner
På skolan har all personal ett ansvar att ge omedelbar feedback till vårdnadshavare, mentor
och skolledare om man upptäcker att någon elev utsätts/utsätter någon för trakasserier,
kränkande behandling eller någon form av utanförskap.

All personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller
kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektor.
Rektor som får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för trakasserier eller
kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
huvudmannen. Rektor har också ansvar för att händelsen utreds samt att vårdnadshavarna
informeras vilket sker genom trygghetsteamets arbete med utredning.

Definitioner och begrepp
Diskrimineringsgrunder
Alla barn och elever ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.
Alla barn och elever har rätt att vistas i våra olika verksamheter utan att utsättas för
någon form av kränkande behandling.

Diskriminering
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar ett barn/elev sämre än andra
barn/elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder. Diskriminering kan vara antingen
direkt eller indirekt.

Direkt diskriminering
Med direkt diskriminering menas att ett barn/elev missgynnas och det har en direkt
koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas
tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor
på just detta program.

Indirekt diskriminering
Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt
som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har
samband med diskrimineringsgrunderna. Om exempelvis alla elever serveras samma mat,
kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl eller på grund av
en allergi behöver annan mat.

Diskriminering är ingen handling som kan bedömas inträffa mellan två elever. Det används i
stället för att rubricera en situation när personal på skolan på osakliga grunder behandlar en
elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med någon av de sju
diskrimineringsgrunderna (se ovan).
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Trakasserier och kränkande behandling
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker ett
barn/elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna
(jämför kränkande behandling nedan). Det kan bland annat vara att man använder sig
av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar. Det gemensamma för
trakasserier är att de gör att ett barn/ elev känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller
illa behandlad.

Kränkande behandling
Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en
elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett
uppträdande som kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan
vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på sociala
medier. Både personal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som
trakasserier eller kränkande behandling.

Sexuella trakasserier
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. Det kan handla om beröringar,
tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan
också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad som
är kränkande.

Repressalier
Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på
grund av att barnet/eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller
påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när ett
barn/ elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering,
trakasserier eller kränkande behandling.

Mobbning
Om en elev blir utsatt för kränkningar/trakasserier upprepade tillfällen av samma
person/personer över en utsträckt tidsperiod. Mobbningen kan ibland vara “tyst” och bestå
av blickar, utfrysning eller att man inte tilltalar/svarar personen.
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Resultat och analys

Övergripande analys 2021/2022

Skolan har nolltolerans mot kränkningar men det förekommer ändå att elever kränker och
upplever sig kränkta. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete, där vi uppmärksammar,
anmäler och utreder upplevda kränkningar arbetar Färjestadens högstadium för att minska
kränkande behandling och öka tryggheten. I kränkningsanmälningar och i samtal med elever
i olika forum ser vi att det behövs ett fortsatt främjande och förebyggande arbetet för att
arbeta med elevernas språkbruk i skolan. Om vi tillåter och normaliserar en hård jargong
med verbala kränkningar så riskerar vi ett ökat fysiskt våld i skolan.

Vid analys av elevenkäten behöver vi förstå att flera omständigheter påverkar och begränsar
möjligheten att dra större generella slutsatser utifrån svaren. Dels genomfördes enkäten
efter endast en termin på det nystartade högstadiet i Färjestaden, dels blev svarsfrekvensen
mycket  låg till följd av att enkäten delades ut under en period av hög frånvaro beroende på
ett covidutbrott. En annan faktor att ta hänsyn till är att eleverna inte fick en genomgång av
begreppen i enkäten innan den delades ut och att eleverna på grund av ett större
covidutbrott inte hade möjlighet att svara under strukturerade former. Genom att i förväg gå
igenom begrepp som trygghet och arbetsro, vad de kan betyda och omfatta hade eventuellt
kunnat påverka resultatet av enkäten.

På grund av Covid har många av de övergripande trygghetsfrämjande insatserna inte kunnat
genomföras. Detta i kombination med ett år av uppstart gör att de systematiska
uppföljningsarbetet för läsåret 21/22 sker genom personalens analys i olika arbetsgrupper.

Analys och resultat 2022/2023

Analys av anmälan om kränkande behandling- ansvarig för sammanställning och analys-
skolkurator
Analys av trygghetsenkät (HT)- ansvarig för sammanställning av resultat gruppen för normer
och värden
Analys av elevenkät (VT)- ansvarig för sammanställning av resultat skolkurator
Gemensam analys av EHT
Analys av plan för läsåret genomförs av skolledning, ledningsgrupp och EHT
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Plan för läsåret 22/23

● Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling revideras och
implementeras.

● En arbetsgrupp för “normer och värden” skapas och  skapar systematik i processen
kring det förebyggande och främjande arbetet. Gruppen leds av heltidsmentor och
kurator. Biträdande rektor deltar i arbetet som representant för skolledningen.

● Skapar strukturerat kollegialt arbete för att öka lärarnas samsyn och kunskap kring
faktorer som påverkar trygghet och studiero.

● All personal arbetar kollegialt med utbildning i nya skrivelser i läroplanen.

● All personal som arbetar i huset får en föreläsning av kommunpolis om
våldsprevention i enlighet med kommunens satsning- En kommun fri från våld och
som ett steg i likabehandlingsarbetet.

● Rektor och elevhälsoteam fortsätter strategiskt arbeta för att förtydliga roller och
rutiner samt främjande åtgärder i den dagliga verksamheten.

● Uppstart av ytterligare en lärmiljö, Baltica, där elever i behov av en anpassad skoldag
får möjlighet till stöd i skolarbete och i sociala sammanhang.

● Skolans ordningsregler revideras i samråd med personal och elever samt förmedlas
till elever och vårdnadshavare.

● Utökat samarbete med fritidsgården gällande rastverksamhet och
värdegrundsarbete.

● Uppstart och utveckling av kommungemensamt samarbete SSPF.

● Skuggmentorer kopplas till varje klass för att ytterligare skapa trygghet, trivsel  och
vuxenkontakt för varje elev.

● Öka ämnesövergripande trivselaktiviteter där elever blandas i olika grupper och
årskurser för att skapa vi-känsla och lära känna varandra utanför ordinarie lektioner.

● Elevenkäten kompletteras med trygghetsenkät och trygghetsråd.  Enkäter genomförs
enligt rutin av heltidsmentorer.

● Skolan upprättar under läsåret en elevhälsoplan med fastställda rutiner för hur
skolpersonal ska agera då de får kännedom om en inträffad kränkning eller
trakasseri.
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Bilagor

Analys av anmälan om kränkande behandling läsåret 21/22 samt analys
av skolenkäten läsåret 21/22

Ordningsregler Färjestadens högstadium 2022/2023

Beslut för mobilfri skola samt rutin för hantering av mobiltelefoner på
Färjestadens högstadium vårterminen 2023
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