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Inledning, vision och Mörsils skolas ledord
På Mörsils skola arbetar vi gemensamt mot alla former av kränkande behandling. Vi vill
att alla på vår skola behandlar varandra på ett respektfullt sätt oavsett kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Vårt arbete på Mörsils skola ska genomsyras av att trygghet och lärande går hand i
hand. Vårt värdegrundsarbete pågår varje dag, varje timma och varje minut. Vi arbetar
förebyggande genom vår plan mot diskriminering och kränkande behandling och i vårt

dagliga elevhälsoarbete. Vi strävar efter mer samarbete mellan stadier, klassgränser
och mer ämnesövergripande och tematiska arbeten.
Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska vara ett levande dokument
som går som en röd tråd i vårt sätt att arbeta och vara mot varandra. Nya elever och
personal får den i sin hand, för att aktivt kunna ta del av vårt värdegrundsarbete. Vi
arbetar kontinuerligt för allas lika värde, vi diskuterar relationer, vänskap och respekt i
klasserna och vi har aktioner i stora och små grupper som handlar om hur vi skapar ett
tillåtande och tryggt klimat. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga, respekterade och
våga var sig själva på Mörsils skola. Samverkan mellan stadier och mellan hem och
skola har hög prioritet i vår verksamhet. Vi ser varandras olikheter som styrkor och
tillsammans skapar vi en skolmiljö som genomsyras av lärande, trygghet, respekt och
glädje.
Enligt skolans läroplan ska all personal inom skolan medverka till att utveckla elevernas
känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den
närmaste gruppen. I sitt arbete ska personal bidra till att skolan präglas av jämställdhet
och solidaritet mellan människor och bidra till att eleverna interagerar med varandra
oberoende av könstillhörighet. All personal ska aktivt motverka diskriminering och
kränkande behandling av individer eller grupper, visa respekt för den enskilda individen
och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt och i arbetet med
normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande
digitalisering medför.
Lärande: Alla elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Alla elevers
utveckling och lärande ska främjas, samt en livslång lust att lära. Utforskande,
nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska
erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass
som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera
kunskaper i sina olika former. Vi värdesätter gruppens betydelse för individens
lärande. Genom att arbeta medvetet och kompensatoriskt strävar vi efter att eleverna
också är ett stöd för varandras lärande och studiero. Vi strävar efter att varje elev ska
få utveckla sin förmåga till ansvar både för sig själv och det sammanhang den
befinner sig i.
Trygghet: Mörsils skolas personal och elever ska alla arbeta för att alla elever ska
känna trygghet och studiero. Skolan ska sträva efter att vara en levande social
gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. Vi vill i vårt arbete främja och
utveckla, efter ålder, elevers egna förmåga att påverka och delta i trygghetsarbetet på
Mörsils skola.
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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 ett enstaka tillfälle eller vara
systematisk och återkommande. Utgångspunkten måste vara att den som upplever sig
ha blivit kränkt måste tas på allvar.
Kränkande behandling är oönskat och 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 kränkande behandling som har samband med: Kön,
könsöverskridande identitet, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning, ålder. 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.
Annan kränkande behandling är uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en
elevs värdighet.
Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ
handling där en eller flera personer med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en person
skada eller obehag. Detta kan även ske via internet, s.k. nätmobbning.
Diskriminering är när skolan missgynnar en elev och det har samband med, kön,
könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder. Diskriminering kan ske genom skolans regler, undervisning,
läroböcker etc. 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 med ett visst kön,
könsöverskridande identitet, viss etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder.
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.
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Delaktighet och genomförande av planen mot diskriminering
och kränkande behandling
• All personal ska ha kännedom om och vara väl förtrogen med planen mot
diskriminering och kränkande behandling. Personalgruppen arbetar med planen

under vårterminens slut samt går igenom den tillsammans vid terminens start.
Rektor informerar personal vid nyanställning. All personal ska arbeta med
planen under läsåret med sina elever.

• Alla elever ska ha kännedom om och vara väl förtrogen med planen mot
diskriminering och kränkande behandling. Mentor/klasslärare har ett särskilt
ansvar för sin klass eller grupp och ska informera sina elever om planen
vid skolstart. Under läsåret sker ett kontinuerligt arbete med aktiviteter utifrån
analysarbetet av föregående läsår för att inkludera alla våra elever i
trygghetsarbetet på skolan.
• Vårdnadshavare ska få kännedom om planen. Information ges på föräldramöte
och via hemsida.
• Alla elever på Mörsils skola genomför en trygghetsenkät i oktober/november
varje år. Trygghetsteamet ansvarar för detta.
• Elever i åk 5 och 9 genomför vartannat år Skolinspektionens enkät.
• Vårdnadshavare samt medarbetare genomför en brukarenkät via Åre kommun
varje läsår. Resultaten analyseras och står som grund för vårt systematiska
kvalitetsarbete med åtgärdande insatser.
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Främjande och förebyggande arbete läsåret 2021/2022
Löpande trygghetsarbete som sker varje läsår:

• Elevhälsoteamet (EHT) finns tillgängliga för råd och stöd för elever,
vårdnadshavare och personal löpande och på kontinuerliga träffar. I
elevhälsoteamet ingår rektor, specialpedagog, psykolog, skolsköterska,
kurator samt en lärare från högstadiet. EHT träffas varje torsdag för att
diskutera olika ärenden kring olika elever.
• Extra anpassningar inom ramen för undervisning och åtgärdsprogram följs
kontinuerligt upp under EHT-träffar.
• Trygghetsteamet träffas en gång i veckan tillsammans med rektor. • Alla elever i
förskoleklass, åk 4 och åk 7 erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterska.
Skolsköterska återkopplar till personal i berörda årskurser samt till EHT.
Dokumenteras och nödvändiga åtgärder sätts in.
• Eleverna i årskurs 7 får 10 träffar med träning i samarbete, värden och normer. •
HASP åk 5 – Kurator och skolsköterska träffar eleverna och mentor i åk 5 för att
prata om hälsa, arbetsmiljö, självkänsla och prestation.
• Elevråd hålls fyra gånger per termin med en elev från varje klass. Elevrådet leds av
rektor för åk F‐6. Åk 7–9 leds av rektor. Inför elevråden har klasserna klassråd
där elevrådsombuden tar med de åsikter, idéer, förslag eller funderingar som
deras klasskamrater har.
• Matråd hålls en gång per termin med ca 10 elever från skolan. Matrådet leds av
lärare i hem och konsumentkunskap. Inför matråden har klasserna klassråd
där elevrådsombuden tar med de åsikter, idéer, förslag eller funderingar som
deras klasskamrater har.
• Rast‐ och buss/taxivärdskap – F-6 Vuxna rast‐ och bussvärdar ute på alla
rasteroch vid busshållplatsen vid skoldagens början och slut. 7-9 bussvärdar är
personal som går på rullande schema.
• Föräldramöten vid terminsstart och vid behov.
• Utvecklingssamtal erbjuds två gånger per läsår. En gång på hösten och en gång
på vintern.
• Gemensamma aktiviteter och friluftsdagar för att öka sammanhållningen i och
mellan klasser.
• Elevens val där det genomförs årskursöverskridande aktiviteter. •
YAM – youth aware of mental health genomförs för årskurs 8.

Aktiviteter för läsåret 2021/2022
Fokusområden för läsåret är RÖRELSE och NORMER.

Rörelse
Åk F-3
Lingonplockning, skoljoggen, Suljätten för förskoleklass, längd- och utförsåkning i
Björnen under VT,
Uteraster - med olika valmöjligheter. Det finns alltid en styrd aktivitet på multiplanen
under lunchrasten där eleverna kan delta. Kingplan, pulkabacken, linbana,
skogspromenader där vi undersöker naturen, utomhuspedagogik Fritids nyttjar
sporthallen vissa eftermiddagar.
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Åk 4-6

Morgonpromenader ca 2ggr/veckan
Friluftsdagar: HT Skolskogen, Röjsmodagen, VT Duved utförsåkning,
Lingonplockning, skoljoggen, skolklassikern, rörelsepauser under lektioner
Uteraster, Kingrutor, multiplan, olika valmöjligheter under raster
Temavecka “Vildmark”
Åk 7-9
• Franska: Lära sig kroppsdelar med tillhörande rörelser till musik. •
Biologin: Kroppens anatomi och fysiologi med experiment
• Rastaktiviteter: Resurserna har beställt spel och redskap till utökade
rastaktiviteter vilket planen är att resurserna
• Slöjden: Friluftslivets år är iår. - utrustning kan tillverkas! Samtala kring ergonomi •
Friliuftsdagar
Normer
Åk F-3
• “Bråka smartare”, språkbruk, stopp min kropp, samarbetsövningar för att stärka
vi-känslan, kompisdagen med 4-6, skola och omvärldsplan där vi pratar om
normer inom olika yrken.
Åk 4-6
• Trygghetsdag - workshop med tema trygghet på nätet/skolan, språkbruk, mm. •
Temavecka “Civilkurage”
• I skola omvärldsarbetet pratar vi om normer inom yrken.
Arbetet med normer genomsyrar all undervisning och i den dagliga kontakten
med elever där man ex löser konflikter mm.
Åk 7-9
• Franska: Tar upp detta ämne kontinuerligt i undervisningen/ franska kulturen •
Biologi: Diskussioner om normer är vanliga inom NO ämnen, exempelvis i sex
och samlevnad men också inom evolution osv..
• Teater: “Unghästen” Västerbottenteaternteater kommer hit och har ett arbete kring
normer med åk 8 -9 genom föreställningen “xxx2 om sex och sånt” åk 7 får se
föreställningen “Viskningar”
• Hkk: Samtal undersökning kring arbetsfördelning i hemmet, värdet av sin
egen tid
• Idrott : Könsnormer, doping, modet genom tiderna – kroppsidealen •
Tema arbete kring sex/samlevnad och identitet för åk 8

Övriga aktiviteter
Åk F-6
• Vi jobbar med skolans rättigheter och skyldigheter som ett levande dokument
genom att vi diskuterar den med eleverna och hjälper dem att förstå vad den
innebär i olika situationer.
• Trivselregler i klassrummen
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• Skapar goda relationer mellan hem och skola.
• Öppen dialog med vårdnadshavare - möter vissa dagligen.
• Personalen ser alla elever som “sina” och hjälper till att skapa trygghet mellan
klasserna.
• All personal är ute någon gång under dagen, vilket skapar bra relationer. •
Regler på rasterna
Åk 7-9
• Arbeta med elevhandboken: göra något kreativt igen?
• spela upp en konflikt - vad händer? hur och varför? Hur kändes det att hamna i
den situationen. Rollspel.
• låta elever sätta egna ord på ex elevhandboken. Vad är egentligen en respektfull
ton? Klassens egna “språkregler”
• Språkbruk - samtal om detta, t ex hur “bråkar” man schysst
• Synliggöra elevhandbok/likabehandlingsplan vid konflikthantering - visa att man
arbetar utifrån skolans regler
• Gruppaktiviteter med alla 7or kring normer, självkänsla och gruppdynamik

Aktiva åtgärder enligt Mörsils skolas hantering av incidenter
1. Uppmärksamma
All personal har ett ansvar att uppmärksamma och anmäla händelser/incidenter
som kan uppfattas som en kränkning. Antingen kan vi uppmärksamma en händelse
som sker i nutid eller så får vi reda på att något redan har hänt som vi anser är en
kränkning.
Det är också vårt ansvar att uppmärksamma de som är involverade i incidenten, påatt
den kan vara kränkande.

2. Utred och åtgärda
Den som uppmärksammar en incident har ansvar för att utreda incidenten, oavsett
när den inträffade.
Prata neutralt med de inblandade och ta reda på hur de uppfattat situationen.
Om möjligt åtgärda kränkningen direkt, gör alltid eleverna delaktiga i åtgärden.
Ta alltid kontakt med mentor för att tillsammans göra en bedömning av läget och
lämplig eventuell vidare åtgärd.
- Se till att kontakt med vårdnadshavare genomförs för information, och samverkan
om det behövs.
- Samverka alltid med berörda elever.
- Är kränkningen ett brott som t.ex. våld, droger, eller hot ska rektor
kontaktas omgående.
- Gäller kränkningen vuxen mot barn ska rektor hantera incidenten.
-

3. Dokumentera
Du som fått kännedom eller närvarat vid en incident ska utreda incidenten enligt ovanoch
göra anmälan via incidentrapport så snart utredningen är gjord eller senast inom en

vecka efter att händelsen inträffat eller vi fått kännedom om en händelse.
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Samtalen och eventuella åtgärder dokumenteras i incidentrapporten.

4. Följ upp
Kom överens om när ni följer upp med elever och berörd personal samt hemmet, föratt
säkerställa att kränkningarna upphört.

Trygghetsteam
Alla incidentrapporter går vidare till rektor och trygghetsteamet. Deras ansvar är att
bedöma om en incident behöver åtgärdas och/eller utredas vidare utöver det arbete som
redan gjorts. Rektor och trygghetsteam har mandat att besluta om vidare utredning
ska öppnas eller inte. Alla incidenter som bedöms vara kränkningar skicka s vidare till
huvudman enligt Åre kommuns riktlinje gällande grundskolans arbete mot diskriminering
och kränkande behandling.
Trygghetsteamet finns som resurs för bedömning och insatser för att åtgärda
kränkande behandling i samråd med övrig personal.

Förhållningssätt
Det är av största vikt att all personal förhåller sig neutral i samtal med elever som
varit involverade i kränkande behandling. Det gäller oavsett om elev utsatt eller
utsätter. Personalens uppgift är att:

• stötta alla de inblandade eleverna i att förmedla sin upplevelse av det inträffade. •
bidra till ett lärande i den uppkomna situationen.

• involvera eleverna i möjliga åtgärder för att det oönskade beteendet ska
upphöraoch inte återkomma.
• att på ett rättvist och lyhört sätt stötta eleverna i att förstå vad de kan ta ansvar föri
det inträffade, samt förmedla skolans regler och värdegrund.
• vara lyhörd för hur eleverna uppfattar personals agerande/hantering samt hur
personal på Mörsils skola kan lära sig av den uppkomna situationen i vårt
arbetemed likabehandlingsplanen.

Handlingsplan för utredning av incident
När en eller flera elever står för kränkande behandling, trakasserier
eller diskriminering
Den som utreder incident är ansvarig för att följande punkter nedan följs
och dokumenteras.
• 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 betonaatt den

utsatte inte själv provocerar eller ger igen mot dem som har utfört kränkningen. •
Bestäm en ny tid med den utsatte.
• Enskilt samtal med den/de som har utpekats som de som har utsatt någon
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för kränkningar eller trakasserier
• Under samtalen, som förs i lugn och sansad ton, får eleven redogöra försin 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 neutralär 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.
• Åtgärdsplan framåt utifrån vad den utsatte och den/de som utpekats kommit
fram till för lösning tillsammans med personalen. Till exempel:
• Samtal med alla inblandade.
• Överenskommelser som ska utvärderas efter en viss tid.
• Träff med elever och föräldrar.
•
• Samtal med kurator.
Följ upp och utvärdera
• Fortlöpande enskilda samtal med den utsatte samt med den/de som har
utfört kränkningen eller trakasserier
• Har kränkningarna upphört?
• Hur var det att sluta med kränkningen?
• Hur tycker Du att det fungerar nu?
• Vad kan bli bättre?
• 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 samarbetetmellan
skolan och hemmet. Vid behov; bestäm tid för uppföljningssamtal med
föräldrarna.
• Uppföljande samtal enligt planeringen ovan
• Viktigt med kontinuitet. Ge inte upp förrän situationen är löst.
• Uppföljande individuella samtal med de inblandade (Då situationen uppges
vara löst).
• Detta sker efter 2 – 3 veckor eller då man finner lämpligt. Betona igenatt skolan
aldrig kommer att acceptera kränkningar i någon form.
• I varje enskilt fall görs en bedömning av hur allvarlig kränkningen är och om
anmälan till socialtjänst och/eller polismyndighet bör göras.

När personal står för kränkande behandling, trakasserier eller

diskriminering. Det är av största vikt att skolan inte enbart uppmärksammar elevers
kränkningar av elever utan även vuxnas kränkningar av elever.
1. Rektor samlar information om händelsen.
2. Rektor och ev. någon av rektor utsedd, genomför enskilda samtal med de
inblandade.
3. Berörda föräldrar kontaktas.
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4. Uppföljningssamtal efter ca två veckor.
5. 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.

Mörsils skolas rättigheter, skyldigheter och skol‐ och
skolgårdsregler
• Jag har rätt att bli respekterad och hörd av alla.
• Jag respekterar och lyssnar på alla i skolan.
• Jag har rätt att känna trygghet och att inte utsättas för psykisk eller fysisk
kränkning
• Jag har ett gott uppförande, ett vårdat språk och utsätter därmed ingen för
psykisk eller fysisk kränkning.
• Jag har rätt till garanterad undervisning.
• Jag passar tider, har med mig rätt arbetsmaterial och använder tiden till
lärande.
• Jag har rätt till en bra och trivsam arbetsmiljö.
• Jag ser till att hålla rent och snyggt efter mig och använder lämplig klädsel i
undervisningslokaler och skolmatsal.
• Jag har rätt till ett bra arbetsklimat i skolans lokaler för att kunna göra ett bra
arbete.
• Jag bidrar till ett bra arbetsklimat och följer gemensamma regler. • Jag har rätt
till lunch varje dag. All mat äter jag i skolmatsalen. Jag lämnar min plats ren och
städad efter mig.
• Jag har rätt till en mobiltelefonfri läromiljö. Jag har med min mobiltelefon och
annan elektronisk utrustning på eget ansvar till skolan.
• Mobiltelefoner används inte under skoltid (F‐6).
• Mobiltelefoner används till skolarbete eller är avstängd under lektionstid (7‐9). •
Jag lämnar elektronisk utrustning till läraren om min lärare bestämmer så. • Jag
har tillgång till en egen bänk eller ett låsbart skåp.
• Jag ansvarar för min bänk/mitt skåp och mina värdesaker. Jag respekterar
skolans och andras egendom.
• Jag har rätt till en drogfri miljö. Jag får inte använda tobak eller andra droger
inom skolans område eller i skolans närhet.
• När jag går i åk 4‐9 har jag rätt (med förälders tillåtelse) att cykla till och från
skolan
• Jag använder hjälm när jag cyklar eller använder andra transportmedel med
hjul.
• Jag tar ansvar för att försiktighet och trafikvett råder när jag befinner mig på
vägen.
• Jag har rätt till att vara ute på raster och använda multiplanen eller materialsom

finns på skolgården.
• Jag respekterar de regler som finns på skolgården och visar hänsyn och
respekt mot andra elever.
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Konsekvenser
Konsekvenser av ett oacceptabelt beteende är att mina rättigheter kan inskränkas.
Ovanstående rättigheter och skyldigheter gäller även vid studiebesök, friluftsdagar,
etc. Vid skadegörelse kan ersättningskrav ställas på elev.

Konsekvenstrappan
Steg 1
Tillsägelse att upphöra med beteendet

Steg

2

Utvisad ur klassrummet under del eller hela lektionen. Skollagen 5 kap 7 §

Kvarsittning Skollagen 5 kap 8 §
Berörd personal kontaktar vårdnadshavare
Omhändertagande av föremål Skollagen 5 kap 22 §

Steg 3
Möte med elev, vårdnadshavare och mentor.

Anpassningar
Vid behov lyft ärendet på EHT

Steg 4
Utredning görs av mentor på rektors uppdrag Skollagen 5 kap 9 §
Rektor kallar till möte, med elev, vårdnadshavare och mentor Skriftlig

varning Skollagen 5 kap 11 §

Steg 5

Omplacering inom skolenheten Skollagen 5 kap 12 §
Omplacering till annan skolenhet Skollagen 5 kap 13 §

Avstängning Skollagen 5 kap 14-15 §
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Biträdande rektor – Patrick Rosenberg, 0647-163 61, patrick.rosenberg@are.se

Skoladministratör – Kicki Wedin, 0647-163 70, kicki.wedin@are.se Fritids –

0647-156 28
Skolskötersaka – Lotta Johansson, 0647-162 24, lotta.johansson@are.se
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