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1 Inledning
Vår vision
Åre skolas vision är att alla ska få ha sin kropp, sitt namn, sitt utseende, sina kläder och saker ifred. Alla ska
känna trygghet på skolan och fritids.

Elevernas delaktighet
Eleverna deltar genom att tillsammans med personalen aktivt arbeta med innehållet i planen i den dagliga
verksamheten, genom att exempelvis diskutera värdegrundsfrågor, både i skolan och på fritidshemmet.
Eleverna deltar även genom att svara på enkäter som lägger grunden till det gemensamma utvecklingsarbetet
på skolan. Eleverna får dessutom möjlighet att göra sina röster hörda på klassråd- och elevrådsmöten samt på
utvecklingssamtalen.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Vid läsårets första föräldramöte ges vårdnadshavarna kunskap om planen. Regelbundna utvecklingssamtal
öppnar upp för samtal kring värdegrundsfrågor samt den psykosociala situationen. Föräldrar bjuds in att vara
delaktiga, vid första föräldramötet, genom att de ombeds läsa igenom och kommentera innehållet samt att
lyfta frågor då det råder oklarheter. Likabehandlingsplanen görs även tillgänglig på UNIKUM för alla
vårdnadshavare.

Personalens delaktighet
Hela skolans personal reviderar årligen planen tillsammans utifrån aktuell kartläggning. Personalen deltar
utvecklingsarbetet på skolan och bidrar i möten och samtal med elever, vårdnadshavare och kollegor till
omsättningen av likabehandlingsplanen.

Förankring av planen
Delar av planen görs känd för elever vid varje läsårsstart av respektive klasslärare och likabehandlingsplanen är
sedan ett levande dokument i vardagen. Framför allt är det Åre skolas vision som ledstjärna och ett mantra för
eleverna på skolan. Rektor ansvarar för att nyanställd personal informeras om planen och att all personal
aktivt arbetar med planen i den dagliga verksamheten.
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Nuläge
Kartläggning och utvärdering av fjolårets plan
Under höstterminen 2022 gjordes en kvalitativ kartläggning av trygghet genom elevintervjuer med hjälp av
husmodellen. Husmodellen är en modell av skolan där eleverna fysiskt får peka på var de känner sig trygga/ej
trygga. Under höstterminen gavs även en elevenkät ut. Detta är en kvantitativ kartläggning i form av en digital
enkät som alla eleverna får svara på. Resultaten dokumenteras och analyseras av hela personalgruppen runt
varje klass.

Resultatet från husmodellen 2021 var:
Eleverna upplevs som trygga. Det som kom fram var att de yngre eleverna kände sig obekväma att gå igenom
korridoren till matsalen. Eleverna tyckte även att det är lite skrikigt vid Kingplanen. Några elever vill ha tillbaka
haspen på toalettdörren.
Vi ändrade, redan under hösten, tiderna för klasserna när de skulle gå och äta så att det blev bättre. Vi tog
även tag i Kingplanen och utbildade elever i regler och hur man spelar på fritids i skolan tid. Detta gjorde att
fler ville vara med och att det även blev lättare att spela då alla använde samma regler. Haspen på
toalettdörren sattes upp direkt.
Resultatet från elevenkäten, hösten 2021
Andelen elever som upplevde sig trygga på skolan var i år 95% vilket är ett lägre värde än förra året.
Andel elever som svarade att de var trygga i skola förra året var 96% och 98% sa att de trivdes i skolan.
Utifrån diskussioner i klassen kom det fram att några ville ha tillbaka haspen på toaletten. Kingrutan nämndes.
Toaletterna som normalt har låga värden fick ett mycket högre värde i år. En del elever behöver höra frågorna
flera gånger och vi kommer nästa gång låta klasslärare genomföra enkäten.
Resultatet från elevenkäten på våren 2022
Under våren genomfördes ingen enkät pga. diverse anledningar (bl.a kuratorsbyte samt pandemi)
Resultat från skolenkäten på våren 2022
I enkäten svarade Förskoleklassens VH på frågan om trygghet och studiero 8.3/10 vilket är på 75% percentilen
sett till rikets värden. VH för grundskolan svarade på samma fråga 8.7 och den hamnade en bra bit över 90 %
percentilen jämfört med rikets värden.
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Incidentrapporter
Det var nio stycken inrapporterade incidenter under läsåret 21/22. Ingen av dem ledde vidare till en
kränkningsanmälan. Dock gjordes det alltid någon form av åtgärd vid varje incidentrapport.
Förra året var merparten, 80-90%, incidenterna från skolgården. Det var de inte i år. Nu låg merparten i
klassrummet/fritidslokaler (4 inomhus, 3 ute).
EHT har utvärderat och tittat på incidentrapporterna men såg inget mönster eller system som skolan inte sett
tidigare. Det som har lyfts vid utvärderingar vid incidentrapporterna är frågan på om vi har olika toleransnivåer
när vi skriver incidenter för olika individer/grupper. Utifrån det gick vi på ett APT igenom rutinerna för
rapportering av incidenter och hur vi ska tänka. Resultatet av det är att vi kommer att vara mer noggranna
med att dokumentera incidenter och även bedöma kränkningar tidigt. Det kommer i praktiken kanske inte ge
någon skillnad för eleven men det är en bra försäkran och trygghet för VH att vi tar tag i incidenterna som sker
på skolan.

I årets utvärdering av likabehandlingsplanen valde vi att utvärdera de två aktiviteter som vi fokuserat på under
året. Utvärderingen för respektive punkt följer nedan:
1

Skolgården

Det vi vill komma åt och göra bättre är följande fokusområden:
# Få till ett bra språk på skolgården.
Vi tycker det har blivit bättre. Det är inte samma hårda språk som tidigare år.
# Erbjuda olika arenor där alla är välkomna och leken inte fastnar i gamla normer.
Vi har haft en fixardag där vi målat lastpallar, kabeltrummor och grävt ner däck för att skapa nya
arenor för barnen att leka i. Vi har skapat möjligheter att göra ”rum i rummet”.
# Minska antalet incidenter på skolgården.
Det har blivit färre rapporter, 4, på skolgården än tidigare.
# Vi vill kunna erbjuda rastaktiviteter.
Det har vi gjort till del men vi vill göra mer. Det var svårt under pandemin då vi ofta gick kort med
personal. Det tar en extra pedagog i anspråk att ha en aktivitet i gång. Vi såg tyvärr att de elever som
vi ville nå, inte var delaktiga i de gemensamma aktiviteterna.
# Samarbeta med kommunen och fastighetsägaren för att nå längre i vår strävan att göra gården
till en bättre plats.
Vi har tagit kontakt med ÅreHus och de är med på de åtgärder vi gör på skolgården just nu. I budgeten
ligger de inlagda 2023.
# Ombytbar miljö för att kunna möta olika klasser och årstider.
Vi har skapat en skolgårdsgrupp som mötts ett antal tillfällen, samverkat med elevrådet och med
ÅreHus. Vi har tillsammans med föräldrarna samlat in ny materiel som vi ska måla och ge till eleverna.
Det rör sig om lastpallar, kabeltrummor, däck och slack line.
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2

Olikheter

Vad det gäller olikheter har vi startat ett projekt om kreativa olikheter där vi i personalen under ett års tid
jobbar med olikheter på olika sätt. Det är en utbildning som vi köpt in av olika.nu.
Vi har även haft en teaterföreställning med efterföljande diskussion på skolan med skådespelare som hade
funktionsvariationer.
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Identifierade utvecklingsområden
Utifrån utvärderingen innan läsårsslutet med personalen och genomgången av likabehandlingsplanen vid
höstterminens start, drog vi ett antal slutsatser och tankar inför detta år. Vi har jobbat åt rätt håll vilket är kul
men vi känner att vi inte är färdiga med de två utvecklingsområden som vi valt. Vi vill fortsätta med området
olikheter som vi är mitt inne i. Vi vill även fortsätta med jobbet kring skolgårdsmiljön för den tar tid att jobba
med. ÅreHus har budgeterat pengar till skolgården för nästa år för att göra den till en ännu bättre plats än vad
den är idag. Ofta är projekt och insatser i skolvärlden för kortsiktiga. Vi vill inte göra samma misstag och hoppa
på en ny inriktning utan vi vill driva dessa två utvecklingsområdena tills de känns klara.

Mål och åtgärder
1 Skolgården ska bli en bättre plats. Nya? Samma? Andra?
Mål:

Att alla elever ska känna sig trygga och ha kul på skolgården.
Genom att göra att språket blir bättre, attityden på skolgården är schysst och att det
skolgården kan tilltala alla intressen.

Insatser:

Vi har satt samman en arbetsgrupp som ska ta sig an uppgiften under året.
Den består av Kim, Björn Koop, Eva-Britt, Stina O, elevhälsan

Ansvar:

Rektor är sammankallande för gruppen och leder arbetet i den.

Tid:

Följs upp vid slutet av vårterminen.

2 Normer / Värdegrund
Mål:

Att alla elever accepterar/respekterar alla olikheter och varandra som individer.

Insatser:

Vardagsinsatser under hela läsåret samt några större insatser som t.ex. Stopp min kropp,
vänskola, återbruk, mm.

Ansvar:

Respektive lärare och fritidspedagog ansvarar för att man dagligen har det fokuset samt är
medverkande vid de större projekten så att vi tillsammans når målet.

Tid:

Hela läsåret, följs upp till våren.
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3 Förebyggande och hälsofrämjande insatser
Mål
För att motverka diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska all personal på Åre skola arbeta
förebyggande.

Generella insatser
Vi har under de senaste fyra åren använt oss av en mötesform som kallas EHM (ElevHälsoMöten). Där träffar
respektive klasslärare, med ansvarig pedagog från fritidshemmet, den samlade kompetensen från elevhälsa
under två timmar. Mötesformen gynnar och lyfter lärprocessen, grupperspektiv och siktar generellt in sig på
hälsofrämjande insatser. EHM stöttar lärarna och utvärderar deras lärmiljö regelbundet med ett fokus på
gruppen och friskfaktorer. Detta görs genom reflektion och fördjupning, med den samlade kompetensen i EHT
(ElevHälsoTeamet), vilket gör att vi får bra effekt av arbetet med att fånga upp problem och strävan att jobba
mer förebyggande.
EHM består av en styrd agenda där vi; 1 lyfter nuläget i klassen, 2 EHT reflekterar om nuläget, 3 vi väljer ett
område att fördjupa oss i och till slut utvärderar vi mötet. Därefter låter vi planeringsdelen av EHM vänta till
veckan därpå för att på så sätt låta mötet landa och ge bättre förutsättningar för planeringsdelen.
Vi genomför EHM varje vecka under hela året vilket innebär att varje klass får två EHM på hösten och två EHM
på våren. Vi har EHT samlat endast en dag i veckan på Åre skola och vi väljer att lägga så mycket tid på att EHT
ska vara tillsammans med personalen och inte i interna möten. EHM är en stor del i det hälsofrämjande
arbetet på skolan.
Vi vuxna på Åre skola är medvetna om vår roll som förebilder och att vårt förhållningssätt påverkar hur barn
bemöter varandra. Vi strävar efter att se olikheter som en tillgång och att bemöta alla vuxna och barn med
respekt. Vi strävar efter att vara lyhörda för andras tankar, känslor och behov, och att ta dem på allvar. Alla
personer på Åre skola ska känna att de uppskattas så som de är och att de har ett värde för arbetet med att ge
våra barn en bra framtid. Vi hälsar på alla barn, tilltalar dem vid namn, söker ögonkontakt och är personliga. Vi
strävar efter att bekräfta barn och vuxna och tar oss tid att ”se” alla (t ex säga hej till varandra, delade klasser,
pedagogisk lunch). Vi arbetar också aktivt för att göra föräldrarna ”trygga”. Vi lägger stort fokus på att fånga
upp elever och VH från förskolan så att de känner sig välkomna till skolan. Vi försöker vara två vuxna i början
av skolåret i förskoleklassen så att vi kan möta upp vårdnadshavarna och de nya eleverna.

Nedanför beskrivs mål att sträva efter i planeringen av verksamheten och i mötena med eleverna för att jobba
för trygghet och trivsel.
•
•
•
•
•
•
•

På arbetsplatsträffar diskuteras kontinuerligt normer och attityder för att skapa ett gemensamt
förhållningssätt.
Vid behov ges personalen kompetensutveckling för ökad medvetenhet och kunskap om
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Alla elever får återkommande möjlighet att diskutera normer, attityder och hur goda relationer vårdas
bland annat genom fritids i skolan.
Alla klasser/grupper arbetar med värdegrundsfrågor som en naturlig del i det dagliga arbetet.
Alla klasser/grupper arbetar med gruppstärkande övningar.
Det skapas förutsättningar för eleverna och barnen att utveckla sina förmågor och intressen utan att
begränsas av stereotypa könsroller.
Det arbetas för att ge alla (flickor, pojkar, tystlåtna, högljudda, osv) lika stort utrymme.
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•
•
•
•
•

Olikheter/likheter diskuteras regelbundet.
Vid tillfälle diskuteras och samtalas om sexuell läggning. Det förklaras vad ord betyder/står för.
Kontinuerliga värdegrundsamtal om allas lika värde hålls i alla klasser/grupper.
Elevers flerspråkighet uppmärksammas på ett positivt sätt.
Olika funktionsnedsättningar, samt möjligheter och risker knutna till funktionsnedsättningar
diskuteras på elevgenomgångar och på EHT-träffar. Vid behov tas hjälp av skolpsykolog.

Särskilda insatser som genomförs under året
•

Fritidspersonal och klasslärare samarbetar i genomförandet av “STOPP min kropp” – projekt eller
liknande material, vilket innebär att klasserna arbetar med filmklipp och diskussioner runt svåra
sociala situationer och hur man kan bete sig på ett konstruktivt sätt i sådana situationer.

•

Under skolåret diskuteras delar ur likabehandlingsplanen på klassråd och elevråd.
Likabehandlingsplanens syfte diskuteras, begrepp som kränkning och trakasserier analyseras och
effekterna diskuteras. Reglerna i skolan tas fram av eleverna med stöd av klasslärare och kurator på
klass/elevråd.

•

Det kommunala fritidshemmet har ansvar för införandet och genomförandet av planerade
rastaktiviteter under lunchrasten. Rastaktiviteter gynnar och möjliggör för de elever som har svårt att
hitta en kompis eller komma in i någon lek spontant att få vara med på rasterna i leken.

•

I fritidsverksamheten, från förskoleklassen till årskurs 3, genomförs det samtal i smågrupper om hur
man är en bra kompis. Veckouppföljningar av det sociala samspelet genomförs för respektive grupp.

•

På fritidshemmen arbetas det med samtalsmaterial som t ex ”Gruppen som grogrund” för att jobba
med målen kring normer och värden. Målet är att förebygga kränkningar innan de sker.

•

EHM som genomförs varje vecka är en riktad hälsoförebyggande åtgärd som lyfter nulägesproblem
och skapar förståelse och acceptans för olika beteenden. Här deltar under två timmar hela samlade
Elevhälsan med sina kompetenser vilket möjliggör för lärarna och fritids att tänka, utvecklas och lära
tillsammans.

Uppföljning
Insatserna följs upp och utvärderas i juni 2023.
Rektor Åre skola och Rektor KOOP ansvarar för uppföljningen.
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4 Allmänna rutiner
Rutiner för kartläggning
Kartläggningsmetoder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevenkät ges ut till eleverna under höst- och vårtermin.
Kommungemensam enkät till vårdnadshavare för åk 2 en gång/läsår.
En gång per år får eleverna svara, genom att peka på en modell (även kallat husmodellen) av huset,
var de upplever sig trygg/ej trygg.
I alla klasser/grupper förs regelbundna samtal om hur eleverna har det på skolan och fritids, vid behov
lyfts det på EHM eller med EHT.
Klassråd genomförs i klasserna varje månad.
Elevråd följer efter klassråd för att lyfta elev/klassfrågor.
Lärare och fritidspersonal har EHM tillsammans med elevhälsoteamet regelbundet under året (ca 2 /
termin).
Vid utvecklingssamtalet tas alla enskilda elevers sociala situation upp.
Skolsköterskan genomför hälsosamtal med Förskoleklassen.
Vid varje utvecklingssamtal finns det frågor som möjliggör att fånga upp om eleven inte trivs eller mår
bra.

Berörda områden:
•
•
•
•
•
•

Kränkande behandling
Kön, Könsidentitet eller könsuttryck
Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder

Ansvar:

Samtlig personal

Rutiner för arbetet mot trakasserier och kränkningar
Tidig upptäckt:
•
•

•
•

Vi har i grunden minst tre personal ute på rasterna för att stötta eleverna.
Kontinuerliga samtal förs mellan elever - personal, personal - personal och vårdnadshavare – personal,
t ex på klassråd, elevråd, utvecklingssamtal, elevgenomgångar, pedagogiska möten, möten med
vårdnadshavare, samverkansmöten...
Vid EHM.
Personal upptäcker det på plats.
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Utredning och åtgärder:
a) Kränkningar mellan elever
1. Ansvarig lärare/fritidspersonal samtalar med den som blivit utsatt.
2. Ansvarig lärare/fritidspersonal samtalar med den eller de som utövat kränkningen.
3. Ansvarig lärare/fritidspersonal leder samtalet tillsammans med alla inblandade och kommer
gemensamt fram till hur de berörda eleverna ska vara mot varandra fortsättningsvis.
4. Samtalet avslutas med ett tydligt avslut där samtliga inblandade är överens.
5. Ansvarig lärare/fritidspersonal ansvarar för att vårdnadshavare till berörda elever underrättas.
6. Ansvarig lärare/fritidspersonal fyller i Incidentrapport i digital form.
7. Incidentrapporten lyfts på EHT möte på onsdagar.
8. Rektor beslutar om det ska ske en vidare utredning som då kurator leder.
9. Om incidenten utreds vidare öppnas en utredning i journalsystemet Prorenata under respektive elev.
10. Efter utredning arbetas en handlingsplan fram för att hindra vidare kränkningar.
11. Visar utredningen att det är en kränkning ser huvudmannen det genom de generella utskrifter som
görs från Prorenata.
12. Verksamhetschefen följer upp kränkningen efter 6-8v via journalsystemet.
b) Kränkningar mellan elever och personal
1.
2.
3.
4.
5.

Rektor samtalar med den utsatta eleven och dess vårdnadshavare.
Rektor samtalar med den vuxne som utfört kränkningen.
Rektor vidtar åtgärder utifrån den aktuella händelsen.
Rektor beslutar om det ska utredas eller inte.
Visar utredningen att det är en kränkning skickar rektor in en anmälan om kränkning till
huvudmannen.
6. All dokumentation sker i journalsystemet ProRenata

Rutiner för uppföljning:
Vid kränkningar mellan elever ansvarar lärare/fritidspersonal för att uppföljning av överenskommelserna sker.
Efter 6-8 veckor efter det att anmälan kommit in följer huvudmannen upp åtgärder och aktuellt läge.
Rutiner för dokumentation:
Alla incidenter rapporteras till rektorn via journalsystemet och den digitala ”Incidentrapporten”.
Samtlig dokumentation och blanketter är digitala och hamnar under respektive elev i journalsystemet. Det
finns digitala mallar för ”orosanmälan”, ”problematisk frånvaro”, ”incidenter och kränkningar”, möten,
inkomna handlingar, mm. Allt som egentligen berör måendet och elevens hälsa dokumenteras i
journalsystemet.
Huvudmannen har i och med journalsystemet möjlighet att ta del av statistik och information (avidentifierad)
från alla kommunens skolor. Genom att det görs rapporter, som lyfter ut statistik från skolorna, som redovisas
för nämnden tar huvudmannen det ansvar som krävs enligt skollagen.
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