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1. Inledning
Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i 6 kap 8 § Skollagen (2010:800) framgår att
skolan ska upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn/elever.
Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En
redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande årsplan.

a) Ansvar
Rektor och specialpedagog utarbetar, följer upp, utvärderar och reviderar planen tillsammans med all personal och elevhälsoteam enligt årshjul
och kalendarium. Rektor ansvar för implementering av planen, att planen hålls som ett levande dokument i den dagliga verksamheten, att
planering, uppföljning, utvärdering och utvecklingsåtgärder dokumenteras samt för att en ny plan upprättas varje år.

b) Förankring
All personal tar del av planen mot diskriminering och kränkande behandling i början av läsåret. Elever tar del av planen i samband med
klassråd och elevråd och vårdnadshavare informeras på föräldramöten, föräldraråd och genom Unikum. Planen läggs även ut på kommunens
hemsida.

c) Uppföljning och utvärdering
Planen följs upp och utvärderas, under medverkan av elever, pedagogisk personal, EHT, övrig personal samt vårdnadshavare.

2. Utvärdering fjolårets plan
Under läsåret 2019-2020 bedrevs ett främjande, förebyggande och åtgärdande trygghetsarbete på skolenheten. Kartläggningar som central enkät
åk 2 och 5, intervjuer åk 1-6, hälsosamtal och samtal genomfördes. Kartläggningsfrågor till klassråd och elevråd. Skolinspektionens enkät
genomfördes vt 2020

a) Risker/problem som framkom av kartläggningar:
-

Enkäter och klassråd: Elever som upplevde att de inte alltid hade någon att vara med på raster.
Av självskattning i BRUK avseende trygghetsarbete som gjordes i slutet VT 2019, utvärdering av EHT:s trygghetsarbete och trygghetsarbetets
process, rutiner och arbetssätt, nov/dec , har vi konstaterat att vårt trygghetsarbete behöver förbättras på flera plan. Vårt värdegrunds- och
trygghetsarbete behöver utvecklas framförallt när det kommer till tydlighet, struktur och systematik, samt dokumentation.

b)
-

Vidtagna åtgärder som förbättrat arbetsprocessen 2020
Tagit fram struktur för övergripande uppföljnings-, utvärderings- och förbättringsarbete.
Reviderat struktur för årlig och löpande kartläggningsaktiviteter på enhets-, verksamhets- och klassnivå.
Främjande och förebyggande åtgärder som kommer ur kartläggning, uppföljningar och utvärderingar.
Ny rutin för att anmäla kränkningar implementerades i januari 2017.
Rektor och pedagoger har haft samtal med eleverna. Olika åtgärder har vidtagits utifrån klassens behov. Exempelvis har vi arbetat aktivt med
förhållningssätt och värdegrund i en elevgrupp för att stärka individerna och gruppen. Klasserna har diskuterat hur de ska göra för att öka trivsel
i matsalen. Därtill har skolan satsat på styrda rastaktiviteter (fritidspedagoger erbjuder gemensamma rastaktiviteter några gånger i veckan).
Elevhälsoteamet har genomfört åtgärder, så som gruppsamtal, stöd till pedagoger, uppföljningsmöte med arbetslag F-3 samt 4-6 var tredje
vecka samt handledning.

-

c)
d)

Områden som behöver fortsätta läsåret 2020-2021:
Säkerställa att alla berörda är delaktiga och informeras om skolans arbete mot kränkande behandling och diskriminering.
Säkerställa ett systematiskt arbete avseende planering, genomförande, ansvar, uppföljning och utvärdering.
Dokumentation av planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och utveckling.
Målinriktade insatser för det främjande arbete - kopplat till alla diskrimineringsgrunder.
Resultat efter kartläggningar ska analyseras, återkopplas och användas i planeringen av åtgärder.

e) Åtgärder för förbättrat värdegrundsarbete 2020-2021:
- Struktur för återkoppling och analys av kartläggnings-, uppföljnings- och utvärderingsresultat med berörda.
- Struktur för planering, utformning, genomförande, uppföljning, utvärdering, dokumentation och ansvar av främjande, förebyggande och
åtgärdande arbete.
- Struktur för delaktighet – elever, vårdnadshavare, samverkanspartners delaktiga i upprättande, utformning, uppföljning, utvärdering och
förbättring av främjande och förebyggande arbete.
- Struktur och ansvar för dokumentation av trygghetsarbetets alla delar kartläggning, planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och
förbättring.
- Struktur information - alla berörda samt vid nyanställning.

3. Förebyggande insatser och åtgärder 2020-2021
Insats 1: Trygghet på skolan
Mål:

Medvetenheten kring diskriminering och kränkande behandling ökar på skolan.

Insatser:

- Vi kartlägger regelbundet våra verksamheter och gör det vi behöver för att alla ska må bra.
- Vi informerar alla elever om hur de ska gå till väga om de upplever sig kränkt eller vet om att någon annan inte mår bra.
- Vi kartlägger elevernas relationer till vuxna för att säkerställa att alla elever har någon vuxen att ta kontakt med om de utsätts.
- Insats åk 5 – Kurator och rektor träffar eleverna i åk 5 och pratar om bl.a. likabehandling, känslor, nätet, hur klassen har det
tillsammans etc.
- Fördjupa oss i de sju diskrimineringsgrunderna, tydliggöra och synliggör innebörd. Specialpedagog och klasslärare leder
arbetet på elevnivå på elevråd och klassråd. Rektor leder arbetet med personal gemensam EHT-tid.

Ansvar:

Ledning och all personal

Insats 2: Trygghet på rasterna
Mål:

Alla ska känna sig trygga i vår verksamhet.

Insatser:

- De platser som av elever upplevs som otrygga ska vuxna alltid vara extra uppmärksamma på och befinna sig vid.
- Alla anmäler, agerar och utreder så fort det finns misstanke om att någon upplever sig kränkt.
- Rast- och buss/taxivärdskap – alltid närvaro av vuxna. Schemaläggs.
- Styrd rastverksamhet – personal på fritidshemmet styr en aktivitet på raster där alla får vara med.

Ansvar:

Ledning och all personal

4. Främjande insatser
”Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade
problem i verksamheten. Det främjande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten.” (Allmänna råd för
arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket)

a) Vision och mål

På Stamgärde skolan tar vi hand om varandra och vår miljö. Här blir man respekterad för den man är.
Alla får ha:
- sin kropp
- sitt namn
- sitt utseende
- sina kläder
- sina saker
…….ifred.
Ansvar för att vara bärare av och sprida förhållningssätt, genomföra aktiviteter med elever som främjar detta förhållningssätt samt agera
vid bristande förhållningssätt: Ledning och all personal.

b) Främja ett socialt klimat fritt från kränkningar:
- All personal jobbar med det sociala klimatet hela tiden.
- Fånga upp händelser, kommentarer… - ”hur tänkte du nu?”
- Aktivt val av högläsningsböcker, filmer
- Jobba med olikheter – alla människors lika värde
- Viktigt att vuxna finns nära hela tiden – när de kommer på morgonen, mellan lektioner, på rasten
- Följa upp händelser
- Vi måste leva värdegrunden

-

Jobba tillsammans – arbetslag, EHT
Inte låta eleverna välja kamrater, grupper. Fasta platser, grupper
Arbeta aktivt med att lyfta olikheter/likheter i grupperna → ökad förståelse för varandra → avslappnat klimat och ökad trygghet
Lyssna! Samtala! Återkoppla till eleverna!
Samtala/prata om känslor
Alla vuxna måste säga till alla barn
Ett tryggt lärande – socialt och pedagogiskt
Samtala och diskutera skolans trygghetsmål, att vi har olika uppfattningar
Vara konsekventa mot allt vi ser och hör
Tydlighet. Vårt förhållningssätt – människor vs prestationer
Vi är alltid en vuxen i klassrummet när eleverna kommer på morgonen
Försöker vara goda förebilder/vuxna
Måste orka säga till varje gång

Ansvar för att vara bärare av och sprida förhållningssätt, genomföra aktiviteter med elever som främjar detta förhållningssätt samt agera vid bristande
förhållningssätt: Ledning och all personal.

c) Likabehandling kön:
- Tillåtande klimat
- Killarna tar ofta för sig mer så vi behöver lyfta fram tjejerna (men viktigt att alltid tänka över sina beslut)
- Jobba aktivt med att överbygga gränser i typiska ”tjej/kill-lekar”
- Välja böcker, litteratur, filmer som man pratar, diskuterar och jobbar utifrån
- Arbeta med att lyssna på varandra
- Arbeta med att våga föra fram sina tankar/åsikter
- Att tänka på hur vi bemöter eleverna när de gör saker både skolprestationer och socialt
- Att inte lägga ”värderingar” i om de är killar eller tjejer
Ansvar för att vara bärare av och sprida förhållningssätt, genomföra aktiviteter med elever som främjar detta förhållningssätt samt agera vid bristande
förhållningssätt: Ledning och all personal.
d) Likabehandling etnisk tillhörighet…:
- Tänka igenom olika aktiviteter och traditioner så att alla kan delta. Julpyssel → pyssel etc.
- Vi som personal skulle behöva mer utbildning, mer diskussion inom detta område.

-

Lyfta olikheter inom olika religioner, högtider mm
Information/undervisning
Samtal/diskussioner

Ansvar för att vara bärare av och sprida förhållningssätt, genomföra aktiviteter med elever som främjar detta förhållningssätt samt agera vid bristande
förhållningssätt: Ledning och all personal.

e) Funktionsnedsättning
- Anpassa aktiviteter
- Ibland inkluderar vi för mycket – viktigt att det blir elevens bästa! Alla måsta få möjlighet att lyckas.
- Vi behöver mycket kunskap och alla behöver ta del av denna kunskap.
- Alla (även praktiskt/estetiska ämnen) har ansvar att ta reda på hur jag ska bemöta eleverna och anpassa min undervisning.
- Öppenhet; med information/samtal om våra styrkor/svårigheter. Dagliga samtal om detta.
- Gott/nära samarbete med föräldrar
- Anpassningar i den fysiska miljön
Ansvar för att vara bärare av och sprida förhållningssätt, genomföra aktiviteter med elever som främjar detta förhållningssätt samt agera vid bristande
förhållningssätt: Ledning och all personal.
f) Oavsett familjesammansättning, sexuell läggning…
- Medvetet upplysa/samtala om normer (sexuell läggning, familjesammansättning, könsidentitet)
- Öppenhet!!!
- Svara på det eleverna frågar om
- Jobba med värdegrund, livskunskap
- Läs och diskutera om icke kärnfamiljer. Det finns olika familjekonstellationer
- ”Allt är normalt”
Ansvar för att vara bärare av och sprida förhållningssätt, genomföra aktiviteter med elever som främjar detta förhållningssätt samt agera vid bristande
förhållningssätt: Ledning och all personal.

5. Skolans rutiner vid kränkande behandling
Vid misstänkt eller konstaterad kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering kan elever och vårdnadshavare ta kontakt med mentor, någon i
elevhälsoteamet eller rektor. Man kan också vända sig till en anställd på skolan som man har förtroende för. All personal som blir vittne till eller på
annat sätt får kännedom om kränkande behandling eller trakasserier ingriper genom att omedelbart och kraftfullt avbryta handlingen, samt ansvarar för
att händelsen anmäls till rektor, dokumenteras på avsedd blankett och att mentor informeras. Rektor är ansvarig för att händelsen utreds.

a) När en eller flera elever står för kränkande behandling eller trakasserier
1) Enskilt samtal med den som har utsatts för kränkningar/trakasserier
- Vad har hänt? Detaljer? När, var och hur sker trakasserier, kränkande behandling eller diskriminering? Av vem eller vilka?
- Försök få en allmän bild av den utsattes situation.
- Försäkra den utsatte om att du nu tar ansvaret för ärendet och betona att den utsatte inte själv provocerar eller ger igen mot dem som
har utfört kränkningen.
- Bestäm en ny tid med den utsatte.
2) Enskilt samtal med den/de som har utpekats som de som har utsatt någon för kränkningar eller trakasserier
- Under samtalen, som förs i lugn och sansad ton, får eleven redogöra för sin roll i ärendet.
- Avstå att lägga någon skuld på eleven, utan istället fokuseras på hur problemet kan lösas.
- Eleven får själv komma med förslag om vad han/hon kan förändra. Att som vuxen förhålla sig neutral är av stor vikt. Genom att
undvika konfrontationer med eleven och därmed försätta denna/denne i försvarsställning gäller det istället att fokusera på vad som hänt
och finna lösning på problemet.
3) Fortlöpande enskilda samtal med den utsatte samt med den/de som har utfört kränkningen eller trakasserier
- Har kränkningarna upphört?
- Hur var det att sluta?
- Hur tycker Du att det fungerar nu?
- Vad kan bli bättre?
4) Samtal med föräldrarna
- Informera sakligt om vilka åtgärder skolan hittills har vidtagit och att kränkningarna inte accepteras.
- Vilka ytterligare insatser behövs för att kränkningarna ska upphöra?
- Hur kan vi stötta den utsatte eleven och undvika ev. tankar att ge igen?

- Det är viktigt att vi ser föräldrarna som en resurs. Betona samarbetet mellan skolan och hemmet. Vid behov bestäm tid för
uppföljningssamtal med föräldrarna.
5) Uppföljande samtal enligt planeringen ovan
- Viktigt med kontinuitet. Ge inte upp förrän situationen är löst.
6) Uppföljande individuella samtal med de inblandade (då situationen uppges vara löst).
- Detta sker efter 2 – 3 veckor eller då man finner lämpligt. Betona igen att skolan aldrig kommer att acceptera kränkningar i någon
form.
7) I varje enskilt fall görs en bedömning av hur allvarlig kränkningen är och om anmälan till socialtjänst och/eller polismyndighet bör göras.

Vårdnadshavare till berörda elever ska informeras om den uppkomna situationen. Rektor beslutar vem/vilka som håller samtal med elever och
föräldrar.
Det är viktigt att dokumentation sker under hela utredningen och att vid behov upprättas åtgärdsprogram. Rektor tillsammans och berörda
pedagoger ansvarar för att dokumentation upprättas kring kränkningar, trakasserier och diskriminering samt för skolans åtgärder i de enskilda
fallen.

b) Dokumentationsrutin:
-

Personal använder sig av blankett 1; Incidentrapport, vid anmälan till rektor/förskolechef
Rektor/förskolechef och personal använder sig av blankett 2 och 3 för att dokumentera utredningen och åtgärdsplanen
Rektor/förskolechef använder sig av blankett 4/5 vid anmälan till huvudman
Se blanketter anmälan kränkande behandling

c) När personal står för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering
1.
2.
3.
4.
5.

Rektor samlar information om händelsen.
Rektor och ev. någon av rektor utsedd, genomför enskilda samtal med de inblandade.
Berörda föräldrar kontaktas.
Uppföljningssamtal efter ca två veckor.
Rektor är ansvarig för dokumentation steg 1-4.
Vid kränkande behandling mellan vuxna eller från elever mot vuxen är rektor ansvarig och agerar dessutom utifrån arbetsmiljölagen.

6. Kartläggningsaktiviteter 2020-2021 – för att identifiera risker
Årligen genomförs, i respektive verksamhet och klass, en gemensam kartläggningsaktivitet i form av trivselenkät. Utifrån kartläggningens resultat tar
vi på enhetsnivå och verksamhet/klassnivå fram en handlingsplan för de åtgärder som ska vidtas på enhetsnivå och i respektive verksamhet och klass. Utifrån
årliga kartläggningar genomförs sedan ett målinriktat förebyggande arbete som följs upp och utvärderas utifrån behov, handlingsplan, kalendarium och årshjul.
Därtill genomförs brukarenkät i årskurs 2 och 5, hälsosamtal i F-klass och åk 4 samt gladgubbeenkät inför utvecklingssamtal i alla klasser. Underlaget från dessa
aktiviteter sammanställs och åtgärder vidtas utifrån behov.
Verksamhet/klass När

Kartläggning på organisations- och gruppnivå

Ansvar

Fritids, F-6

Nov/Dec

Trivselenkät

EHT

F-klass

Juni/Aug

Lära känna samtal

Klasslärare

Nov/Dec

Trivselenkät

EHT

Feb

Hälsosamtal

Skolsköt

Åk 1

Nov/Dec

Trivselenkät

EHT

Åk 2

Nov/Dec

Trivselenkät

EHT

Okt/Nov

Brukarenkät

Centralt och rektor

Åk 3

Nov/Dec

Trivselenkät

EHT

Åk 4

Nov/Dec

Trivselenkät

EHT

Sep

Hälsosamtal

Skolsköt

Nov/Dec

Trivselenkät

EHT

Okt/Nov

Brukarenkät

Centralt och rektor

Jan/feb

Trivselenkät

EHT

Åk 5

Åk 6

Utöver ovan nämnda årliga kartläggningar tar vi in information löpande
Kartläggningsaktivitet

När

Ansvar

Utvecklingssamtal

En gång/termin

Klasslärare

Föräldrasynpunkter via planerade föräldramöten

2 gånger/läsår enligt årshjul

Rektor

Avstämning på klassråd och elevråd

Enligt kalendarium

EHT, klasslärare

Avstämning på arbetslagsträff, skolmöten, APT

Arbetslagsmöte 1 gång/vecka
Skolmöte 1 gång/vecka
APT var sjätte vecka

Rektor, all personal

Sammanställning incidentrapporter, kränkningsanmälningar

Var sjätte vecka

Rektor, EHT

Elevhälsoteamet (EHT) främjande, förebyggande och åtgärdande
utifrån EHT-plan och behov

Möte var tredje vecka

Rektor och EHT

Föräldraråd

1-2 gånger per termin

Rektor

Bilaga 1: Definitioner
Gemensamt för all kränkande behandling är att principen om alla människors lika värde eller värdighet åsidosätts av någon eller några. Kränkningar är
uttryck för makt och förtryck. Kränkningar kan äga rum mellan elever såväl mellan elever och personal, kan utföras av en eller flera personer och riktas
mot en eller flera. Det kan förekomma i alla miljöer och när som helst. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och
återkommande. Utgångspunkt måste vara att den som upplever sig ha blivit kränkt måste tas på allvar. Våld, hot om våld och rasistiska uttryck som
faller inom ramen för allmänt åtal accepteras inte av skolan. Dessa är kriminella handlingar och polisanmäls därför av rektor.

Kränkande behandling
är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Kränkningar kan vara:
- Fysiska (slag, knuffar)
- Verbala (hot, svordomar, öknamn)
- Psykosociala (utfrysning, blickar, ”alla går när man kommer”)
- Texter och bilder (sms, mms, fotografier, skrivna meddelanden)
- Kränkande behandling kan delas in i trakasserier och annan kränkande behandling.

Trakasserier
är när någons värdighet kränks och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna:
- Kön, könöverskridande identitet
- Etnisk tillhörighet
- Religion eller annan trosuppfattning
- Funktionshinder
- Sexuell läggning
- Ålder

Annan kränkande behandling
är uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, men som inte är kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna. Exempel på kränkande
behandling kan vara: Elaka mejl eller sms, nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande kommentarer eller gester, att bli retad för något eller att inte
få vara med andra barn. Våld, som slag, sparkar, knuffar och hot är också kränkningar. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till
trakasserier. Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av förälders sexuella läggning, trosuppfattning, funktionshinder etc.
Diskriminering

är när skolan missgynnar en elev av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering
är att diskriminera genom att behandla alla lika. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt, men som i
praktiken missgynnar en elev. Diskriminering kan ske genom skolans regler, undervisning, läroböcker etc. I verksamheterna är det huvudmannen eller
personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.

Diskrimineringsgrunder
Som en grund för att förstå planen, följer först de diskrimineringsgrunder som arbetet vilar på. En negativ handling räknas som diskriminering eller
trakasseri om det finns en koppling till någon av de diskrimineringsgrunder som skyddas i lag. De diskrimineringsgrunder som skyddas i lag är:
- Kön
- Könsöverskridande identitet eller uttryck
- Etnisk tillhörighet
- Religion eller annan trosuppfattning
- Funktionsnedsättning
- Sexuell läggning
- Ålder
Dessa är tydligt definierade i diskrimineringslagen och vilar på FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen samt EUdirektiv. Skolor skall arbeta för elevers lika rättigheter och möjligheter och förebygga diskriminering.

Källor:
Lika rättigheter i skolan, diskrimineringsombudsmannen
Allmänna råd – Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket

