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1. Inledning

Lagrum
Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska varje skola årligen upprätta en plan som beskriver hur
skolan arbetar för att motverka diskriminerande behandling. Skollagen (2010:800) ålägger
dessutom varje skola att årligen upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som genomförs
med syfte att förebygga och förhindra kränkande behandling. Vi på Racklöfska skolan har valt att
kombinera dessa två planer i vår Trygghetsplan 2022-2023.

Ansvar och förankring
Rektor ansvarar för att planen utarbetas, följs upp och utvärderas varje år tillsammans med all
personal, elever och elevhälsoteam. Rektor ansvar för implementering av planen och att planen
hålls som ett levande dokument i den dagliga verksamheten.
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.

2. Utvärdering fjolårets plan

Redovisning och reflektion trivsel och trygghet 2021-2022
Trivselenkäten 2021 bekräftar att det långsiktiga arbetet med trivsel och trygghet på Racklöfska
skolan har gett stabila effekter. Andelen elever som angett att de trivs bra eller ganska bra på
Racklöfska skolan ligger nu på 87% och andelen elever som känner sig ganska trygga eller mycket
trygga ligger på 90%. Bara en elev har angett att hen ej känner sig trygg på Racklöfska skolan.
Detta betyder en marginell minskning av tryggheten och trivseln jämfört med året innan, främst på
grund av att eleverna i årskurs 4 rapporterat ett något sämre resultat.
Trots att situationen på skolan i allmänhet bedöms vara stabil och positiv, kvarstår det ett antal
utmaningar. För det första finns det ett relativt högt antal elever som anger att det finns andra elever
på skolan som de är rädda för (21%) och för det andra anger eleverna att arbetsron fortsatt bedöms
vara bristfällig (37%). Det framkommer också i olika sammanhang att elevernas språkbruk kan vara
otrevlig och ”fula” ord används alltför ofta.
Skolans analys visar att enstaka elever som har svårigheter att kontrollera sina impulser och reglera
sina emotioner kan ha en stor påverkan på sin klass och hela skolan. Ofta är dessa svårigheter
kopplade till neuropsykiatriska funktionsvariationer och skolans insatser i form av exempelvis
elevassistenter kan, åtminstone på kort sikt, ej fullt ut förhindra att incidenter sker. Skolan kan inte
heller helt kompensera för en svår hemmiljö, åtminstone på kort sikt, utan behöver arbeta
långsiktigt med vissa beteendesvårigheter. Ett mer aktivt arbete kring elever med neuropsykiatriska
funktionsvariationer rekommenderas.
Införandet av klassmentorskapet har lett till en tydlig förbättring av trivseln och tryggheten på hela
skolan. Övergången från lågstadiet till mellanstadiet innebär dock fortsatt en utmaning på grund av
att eleverna möts av nya lokaler och många nya lärare. Riktade åtgärder för att säkerställa elevernas
trygghet och trivsel i samband med övergången från lågstadiet till mellanstadiet identifieras som ett
behov.

Utvärdering förebyggande insatser och åtgärder 2021-2022
Ett riktat arbete med fokus på elevernas olikheter och allas lika värde
Under läsåret 2021-2022 har skolan bedrivit ett värdegrundsarbete i samarbete med Glada Hudik
teatern (Catwalk i skolan), vilket bidragit till att integration av elever med funktionsvariationer har
lyckats bra.
Kompensatoriska insatser för ökad fysisk aktivitet
Racklöfska skolan har under läsåret 2021-2022 haft en "rörelsesatsning" i samarbete med SISU. I
samband med denna satsning har eleverna på skoltid fått testa på olika idrotter, haft styrda
rastaktiviteter och motiverats att röra på sig i form av turneringar etc. Vidare har skolgården
förbättrats med hjälp av föräldrar och SISU. Fler rörelseerbjudanden har skapats. Personalen tror att
fler aktivitetserbjudanden har lett till färre konflikter, vilket bidrar till ökad trygghet.
Fortsatt arbete med att stärka relationen mellan äldre och yngre elever
Relationsbyggandet mellan lågstadiet och mellanstadiet har även under detta läsår försvårats av
Coronapandemin. Många gemensamma aktiviteter och samarbeten har ställts in för att minska på
smittspridningen. Under det senaste läsåret har dock andelen elever på lågstadiet som uttryckt att de

ej känner sig trygga med de äldre eleverna minskat. Tryggheten och studieron på lågstadiet har
kunnat förbättras. Skolans personal utgår ifrån att detta är en effekt av ett framgångsrikt arbete med
psykosociala frågor på mellanstadiet - när de äldre eleverna är lugnare och följer ett tydligt
ledarskap kan även yngre elever känna sig trygga på skolan.

Framkomna utvecklingsområden:
1. Utökat klassmentorskap för att öka trygghet och trivsel i samband med övergången åk 3-4.
2. Anpassning av lärmiljöer för att skapa bättre förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd.
3. Riktade insatser med mål att förbättra elevernas språkbruk.

3. Förebyggande insatser och åtgärder 2022-2023

Insats 1:

Utökat klassmentorskap för att öka trygghet och trivsel i samband med
övergången åk 3-4.

Mål

Eleverna känner trygghet när de byter från lågstadiet till mellanstadiet.

Aktiviteter

- Klassmentorskapet införs i åk 3.
- Klassmentorn följer sin klass från åk 3 till åk 6.

Ansvar

Rektor

Insats 2:

Anpassning av lärmiljöer för att skapa bättre förutsättningar för elever i behov
av särskilt stöd.

Mål

Elever i behov av särskilt stöd ges förutsättningar att arbeta i en lärmiljö som
underlättar arbetsro och måluppfyllelse.

Aktiviteter

- Investering i bänkar i stället för bord (färre störningar på lektionerna).
- Investering i skärmväggar (avskärmade arbetsplatser med färre störande stimuli).
- Investering i hörlurar på lågstadiet (användning av kompensatoriska hjälpmedel).
- Investering i dokumentkameror (för mer effektiv gemensam undervisning.
- Investering i en smartboard (för mer intressant och effektiv undervisning).
- Förändrad schemaläggning (lunchtider/kortare lektioner för ökad koncentration)
- Grupprum har möblerats för undervisning i mindre grupp (anpassad nivå, färre
stimuli).
- Ämnesövergripande temaarbeten (ökat intresse, meningsfull undervisning.
- Skapande av ett eget klassrum för elever som följer grundsärskolans läroplan.

Ansvar

Rektor

Insats 3:

Riktade insatser med mål att förbättra elevernas språkbruk.

Mål

Elevernas användning av svärord och kränkande ord minskar på skolan.

Insatser

- Elevernas språkbruk tas upp på det gemensamma föräldramötet i början av läsåret.
- Rektorn besöker alla klasser för att samtala om språkbruket.
- Rektorn tar tydligt ställning mot svärord och kränkande ord, bjuder in elever som
uppmärksammas pga ett dåligt språkbruk till ett individuellt samtal.
- Elevhälsoteamet gör en insats på gruppnivå i alla klasser med fokus på elevernas
språkbruk.

Ansvar

Rektor och elevhälsoteamet

4. Främjande insatser

Definition
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 elevernas ålder och till den aktuella verksamheten.

Vision och mål
På Racklöfska 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, sina åsikter och sina
känslor ifred, så länge de inte upplevs som kränkande av andra.

Det här står vi för:
Socialt klimat fritt från kränkningar
- Vi vuxna är goda förebilder.
- Vi accepterar inga kränkningar.
- Vi är tydliga med vad vi förväntar oss.
- Vi är ”närvarande” och ser det som händer och reagerar när något inte är bra.
- Vi ”ser” barnen som individer, lyssnar på dem och tar deras upplevelse på allvar.
- Vi arbetar ständigt med allas rätt att vara den man är.
- Vi ger elever rika möjligheter att lyckas på sitt sätt.
- Vi ger alla eleverna möjlighet att komma till tals (och få följdfrågor).

Likabehandling kön
- Vi har strukturerade samtal om vad det innebär. Vi accepterar inga nedsättande kommentarer.
- Vi genomför värderingsövningar.
- Vi har ”individfokus och inte efter kön” som grundtanke.
- Vi för återkommande samtal om förväntade könsroller.
- Vi diskuterar och lyfter fram icke stereotypa karaktärer, t ex i litteratur, film och vår närmiljö.
- Vid studiebesök och andra tillfällen i kontakt med arbetslivet utmanas könsspecifika stereotyper i
samband med olika yrken.

Likabehandling etnisk tillhörighet & trosuppfattning
- Vi har ett öppet och nyfiket förhållningssätt till varandra.
- Vi jämför religionerna och deras specifika uttryck på ett likvärdigt sätt.
- Vi har ett öppet klimat för diskussion i våra klassrum.
- Vi vuxna strävar efter att vara fördomsfria.
- Vi ser individernas personliga egenskaper, inte grupptillhörigheter.
- Vi påminner varandra om skolans regler på olika sätt.

- Vi lyfter individers och gruppers starka sidor.
- Vi har höga förväntningar på varandra.
- Vi firar ”Världens fest” med särskild inbjudan till vårdnadshavare från andra kulturer.
- Vi genomför föräldramöten på olika språk – ökad förståelse för svenska skolan och våra
förväntningar på vårdnadshavare.
- Vi ser till att studiehandledare är delaktiga i utvecklingssamtal vid behov.
- Vi tillämpar språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) i undervisningen, så att
andraspråkselever får bättre förutsättningar att följa ordinarie undervisning och nå målen.

Likabehandling funktionsvariation
- Vi är öppna för och nyfikna på olikheter.
- Vi är medvetna om att det finns ”osynliga” funktionsvariationer.
- Vi låter elever med funktionsvariationer vara delaktiga i planering och förväntningarna i skolan
utifrån deras önskemål och förmåga.
- Vi individanpassar och förväntar oss inte att alla ska göra på samma sätt.

Likabehandling oavsett familjesammansättning, sexuell läggning etc.
- Vi är öppna för och nyfikna på olikheter och arbetar normbrytande.
- Vi bemöter elevernas nyfikenhet på ett positivt sätt, t ex genom att besvara frågor och stötta med
fler källor till information.
- Vi jobbar kontinuerligt med värdegrund och livskunskap.
- Vi läser och diskuterar om icke normativa kärnfamiljer och gör eleverna medvetna om att det finns
olika familjekonstellationer.
- Vi skapar bättre förutsättningar för elever med könsdysfori eller egen uppfattning om annan
könsidentitet än den biologiska. T ex kan särskilt anpassning vid schemaläggning av idrott på sista
lektionen (dusch) göras för att möta elevernas behov av avskildhet.

All personal på skolan ansvarar för att vara bärare av och sprida förhållningssätt som bygger på
allas lika värde. Klasslärare och fritidspersonal ansvarar även för att genomföra aktiviteter med sina
elever som främjar detta förhållningssätt. Elevhälsoteamets olika kompetenser ansvarar för att vid
behov stötta personalen i detta arbete.

Riktade hälsofrämjande insatser

HASP
Skolsystern och skolkurator genomför en hälsofrämjande insats i form av fyra utbildningstillfällen i
åk 5. Programmet som följs heter HASP och tar upp olika frågor i samband med fysisk hälsa,
självkänsla, stress och det sociala samspelet.
Ansvar: Skolsköterska och skolkurator

Hälsosamtal
Skolsköterskan för årligen individuella samtal med eleverna i åk 4. Syftet med samtalen är att följa
upp elevernas fysiska, men även psykosociala hälsa. Återkoppling sker både till vårdnadshavare,
lärare och elevhälsoteamet.
Ansvar: Skolsköterska

Elevråd – klassråd
På Racklöfska skolan sker ett systematiskt arbete för att involvera elever i skolans utveckling och
beslutsfattande. Varje månad träffas elevrådet som i ett samspel med de olika klassråden för en
dialog kring olika saker. Frågor skickas fram och tillbaka. Detta forum används även för att prata
om trivselregler på skolan och för att föra samtal om olika delar av likabehandlingsplanen.
Ansvar: Utvecklingspedagog & klassmentorer/klasslärare

5. Skolans rutiner vid kränkande behandling

Inledning
Vid kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering ska 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.

Rutiner för 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 som blivit utsatt inte själv provocerar eller
ger igen mot de som har utfört kränkningen.
- Bestäm en ny tid med den utsatte.

2. Enskilt samtal med den/dem 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 hen kan förändra. Den vuxne är neutral.
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.

4. Fortlöpande enskilda samtal med den utsatte samt med den/de som har utfört kränkningen eller
trakasserier
- Har kränkningarna upphört?
- Hur känns det?
- Hur tycker Du att det fungerar nu?
- Vad kan bli bättre?

4. Samtal med vårdnadshavare
- 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 de som utsätter?
- Det är viktigt att vi ser vårdnadshavare som en resurs. Betona samarbetet mellan skolan och hemmet. Vid behov
bestäm tid för uppföljningssamtal med vårdnadshavare.

5. Information och dokumentation
- Incidentrapport fylls i digitalt: https://journal.prorenata.se/contactform/are/krankningsanmalan/
- Klasslärare/klassmentor informeras.

6. Uppföljande samtal enligt planeringen ovan
- Viktigt med kontinuitet. Ge inte upp förrän situationen är löst.

7. Uppföljande individuella samtal med de inblandade (då situationen uppges vara löst).
- Detta sker efter 2 – 3 veckor.
- Betona igen att skolan aldrig kommer att acceptera kränkningar i någon form.

8. Inrapportering och dokumentation
- Rektor lyfter incidenten till elevhälsoteamet.
- Rektor tar beslut om en anmälan till huvudmannen ska göras.
- I varje enskilt fall görs en bedömning av hur allvarlig kränkningen är och om anmälan till socialtjänst och/eller
polismyndighet bör göras (se Åre kommuns riktlinjer).

När personal står för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering
1. Rektor samlar information om händelsen.
2. Rektor och ev. någon av rektor utsedd, genomför enskilda samtal med de inblandade.
3. Berörda vårdnadshavare kontaktas.
4. Uppföljningssamtal efter ca två veckor.
5. Rektor är ansvarig för dokumentation steg 1-4.

Bilaga 1: Kartläggningsaktiviteter 2022-2023

Verksamhet/klass När

Kartläggning på organisations- och gruppnivå

Ansvar

Fritids, F-6

Nov/Dec

Trivselenkät

Rektor

F-klass

Juni/Aug

Lära känna samtal

Klasslärare

Nov/Dec

Trivselenkät

Rektor

Feb

Hälsosamtal

Skolsköterska

Åk 1

Nov/Dec

Trivselenkät

Rektor

Åk 2

Nov/Dec

Trivselenkät

Rektor

Åk 3

Nov/Dec

Trivselenkät

Rektor

Åk 4

Nov/Dec

Trivselenkät

Rektor

Sep

Hälsosamtal

Skolsköterska

Nov/Dec

Trivselenkät

Rektor

Feb/Mars

HASP

Skolsköterska/kurator

Nov/Dec

Trivselenkät

Rektor

Åk 5

Åk 6

Utöver ovan nämnda årliga kartläggningar tar vi in information löpande
Kartläggningsaktivitet

När

Ansvar

Utvecklingssamtal

En gång/termin

Klasslärare/Mentor

Föräldrasynpunkter via planerade föräldramöten

2 gånger/läsår

Rektor

Avstämning på klassråd och elevråd

Enligt kalendarium, en gång/månad

EHT, klasslärare

Avstämning på arbetslagsträff, skolmöten, arbetsplatsträff

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

Rektor, all personal

Sammanställning incidentrapporter, kränkningsanmälningar

Varannan vecka på EHT-träff

Rektor, EHT

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

Möte varannan vecka

Rektor, EHT

Föräldraråd

1-2 gånger/termin

Rektor

Bilaga 2: 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 som mellan 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, könsöverskridande identitet
- Etnisk tillhörighet
- Religion eller annan trosuppfattning
- Funktionsvariation
- 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 någon familjemedlems 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
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
Funktionsvariation
Sexuell läggning
Ålder

Dessa är tydligt definierade i diskrimineringslagen och vilar på FN-konventionen om de mänskliga
rättigheterna och barnkonventionen samt EU-direktiv. 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

Trivselregler på Racklöfska skolan 2022

Vår vision:
Alla ska få ha sin kropp,
sitt namn, sitt utseende,
sina kläder, sina saker,
sina åsikter och sina känslor
i fred.

Våra regler:

Jag tar hand om mig själv och mina saker.

Jag tar hand om de andra och deras saker.

Jag tar hand om min skola och skolans saker.

På Racklöfska skolan finns det bara tre regler. Det tycker vi räcker. De är enkla att förstå och
ganska självklara. När klassrådet och elevrådet möts pratar vi löpande om hur vi gör för att
efterleva dessa tre grundläggande regler.

