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Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering 
och kränkande behandling 

 

 

Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen  
Grundskola  
 
Ansvariga för planen  
Rektor ansvarar för planen och ser till att all personal, elever och vårdnadshavare 
känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling är förbjudna på skolan. Rektorn ser också till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att 
motverka kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier på grund av 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet. Rektorn kontaktar även 
andra myndigheter vid behov.  
 

Vår vision 
Alla elever på Tranängskolan upplever skolan som trygg och fri från 
diskriminering och kränkande behandling.  
 
Skolan skall präglas av människors olikheter och respekt för sig själv och andra.  
 
Respektera dig själv, respektera andra och respektera egendom.  
 
Så säger lagen:  
Vilket arbete skolan ska driva mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling t ex mobbing regleras av lagstiftningen i skollagen och 
diskrimineringslagen. Arbetet styrs också av läroplanen, Lgr 11.  
 
Planen gäller från  
2019-08-22 
Planen gäller till  
2020-08-21  
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Elevernas delaktighet  
 
Det är alla elevers gemensamma ansvar att:  
 
* påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer 
på skolan.  
 
* bemöta elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt.  
 
Personalen tar fram förslag på förbättringar och likabehandlingsansvariga 
kommunicerar dessa med elevrepresentanter samt uppdaterar planen.  
 
Elevrepresentanter från klasserna 4-6 utvärderar den förenklade elevversionen 
av likabehandlingsplanen. Denna presenteras sedan för alla elever på skolan så 
snart som möjligt under ht. 
 
Trivselenkät görs i april/maj där eleverna kan uppge otrygga platser inom skolans 
område. Dessa sammanställs och förebyggande åtgärder arbetas fram.  
 
I slutet av terminen följer klassråd/elevråd upp hur arbetet fungerat.   
 
Vårdnadshavarnas delaktighet  
Likabehandlingsplanen presenteras på Brukarrådet (om möjligt) och där 
diskuteras eventuella förändringar.  
 
På Brukarrådsmötet (om möjligt) i september presenteras resultatet av 
föregående års likabehandlingsplan och kartläggning. Då förs diskussioner om 
eventuella åtgärder och aktiviteter.  
 
Likabehandlingsplanen presenteras på föräldramöten i åk f-6. Den presenteras 
mer grundligt i förskoleklass och åk 4.  
 
Under utvecklingssamtal diskuterar mentor, tillsammans med elev och 
vårdnadshavare, om kränkning eller mobbing förekommer.  
  
 
Personalens delaktighet  
All personal som arbetar på skolan ska:  
 
¤sätta sig in i och följa skolans likabehandlingsplan samt kontinuerligt utvärdera 
det fortlöpande arbetet.  
 
¤är delaktiga i det kontinuerliga formandet av likabehandlingsplanen genom att 
reflektera tillsammans och utvärdera samt genom att forma främjande och 
förebyggande åtgärder mot kränkning och diskriminering. Detta arbetet sker 
kontinuerligt och inplanerat vid gemensamma sammankomster. 
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Likabehandlingsplanen blir på så sätt ett levande dokument. 
 
¤ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon 
förmedlar genom sin undervisning/arbete och sträva efter likabehandling.  
 
¤se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks.  
 
¤dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtas.  
 
¤bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering, där den enskilda läraren eller annan personal är berörd, följs upp 
och dokumenteras.  
 
¤bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt.  
 
Ansvariga informerar övrig personal om likabehandlingsplanen utvärderar 
enkäter och sammanställer i en analys där personalen görs delaktig i analysen 
och de främjande och förebyggande åtgärderna.  
 
Arbetet utvecklas genom att övrig personal erbjuds att delta i 
kompetensutveckling gällande planen.  
 
ÅRSCYKEL 
 Augusti 
 - Fastställande av årets plan utifrån utvärdering av föregående års plan.  
 - Genomgång av likabehandlingsplanen med personal och övrig personal på 
skolan. 
 - Vecka 34 - 35 arbetar klasserna med skolans ordningsregler.  
 
September 
-Elevrepresentanter visar likabehandlingsplanen för eleverna. 
-Brukarrådet (om möjligt) får ta del av förra läsårets analys av elevernas 
trivselenkät och åtgärder. 
-Föräldramöte där likabehandlingsplanen presenteras. 
 
December 
-Avstämning av arbetet med likabehandlingsplanen i 
likabehandlingsplansgruppen. 
 
April-Maj 
-Trivselenkät genomförs i alla klasser. 
-Sammanställning av elevernas trivselenkät och analys görs i varje arbetslag och 
lämnas till ansvariga. Kränkningsanmälningar och åtgärder tas med i analysen. 
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Maj-Juni 
-Personalen diskuterar fram förebyggande åtgärder utifrån analysen och 
sammanställer nästa läsårs likabehandlingsplan. Resultatet läggs även in i 
kvalitetsredovisningen. Ansvarig sammanställer en utvärdering som arbetslaget 
diskuterar och lägger in i kvalitetsredovisningen. 
  
Förankring av planen  
Planen presenteras i alla klasser i en framtagen elevversion samt presenteras för 
vårdnadshavare på läsårets första föräldramöte i samtliga klasser samt i år F och 
4 mer grundligt då likabehandlingsplanen är ny/lite annorlunda. Planen finns 
tillgänglig på Tranängskolans hemsida och Infomentor. Den uppdateras en gång 
per läsår.  
 
Sammanställningen av elevernas trivselenkät presenteras i samtliga klasser 
under september månad. 
 

Utvärdering 

Utvärdering av fjolårets plan 
Ansvariga för planen har kontrollerat att de åtgärder och insatser som enligt 
likabehandlingsplanen ska utföras har blivit gjorda. 
  
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan  
Ansvariga för planen och personalen. Hur gör vi eleverna delaktiga i 
utvärderingen? 
 
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 2018 – 2019 
 
Under vårterminen har en extra rastvärd tillsatts. 
 
Att alla anställda på skolan börjar använda namnet rastvärd istället för rastvakt 
fullt ut. 

Vi arbetar för att främja ett gott språkbruk i klassrummet. Pratar om vad orden 
betyder. Har med språkbruket som en punkt på klassrådet. Se filmer om elever 
och barn som blir kränkta och ledsna. 

Tala mer om språkbruk och attityd på utvecklingssamtal och föräldramöten. 
Revidera mall/häfte till utvecklingssamtal. 
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Årets plan ska utvärderas senast  
2020-05-31 
 
Beskriv hur årets plan ska utvärderas  
Årets plan ska utvärderas utifrån de åtgärder och insatser som gjorts under året.  
Den ska utvärderas av ansvariga för planen och i samråd med arbetslagen.  
 
Ansvarig för att årets plan utvärderas  
Rektor  

 

Främjande insatser 

Namn  
Främja likabehandling  
 
Områden som berörs av insatsen 
¤ Kränkande behandling 
¤ Diskrimineringsgrunderna: 
¤ Kön 
¤ Könsöverskridande identitet eller uttryck 
¤ Etnisk tillhörighet 
¤ Religion eller annan trosuppfattning 
¤ Funktionsnedsättning/Tillgänglighet 
¤ Sexuell läggning eller könsuttryck 
¤ Ålder. 
 
 
Mål och uppföljning  
Alla elever ska känna sig trygga på vår skola.  
Uppföljning sker genom enkät och vid utvecklingssamtal.   
 

Insats  

¤ Arbetar främjande mot ett bra klassrumsklimat genom ögonkontakt, 
placeringar, grupperingar, låta alla komma till tals, prata ordningsregler, prata 
respekteraregler, vara en bra vän/kompisar, lekgrupper, ugglan och 
kompisproblemet, rollspel, Kooperativt lärande och demokratiska arbetsformer. 

¤ Arbetar främjande med respekterareglerna och gjort egna regler utifrån dem, 
gjort eleverna medvetna om uppdraget skola och varför vi är här, ha fasta platser 
och rastleksvärdar. 
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¤ Arbetar med tydliga rutiner där alla elever ska veta vad som gäller, bra 
övergångar som är smidiga, rastleksaktiviteter och överenskommet. 

Övriga saker som görs är: 

-Vi har lektioner kring vår värdegrund kontinuerligt i alla klasser. Ansvaret ligger 
under Sv/So. 
 
-Fasta placeringar i klassrum och matsal.  
 
-Vuxna närvarande i matsalen. 
 
-Pedagogerna styr grupper i alla ämnen.  
  
-Våra respekteraregler diskuteras och bryts ned vid varje läsårsstart tillsammans 
med eleverna. Respektera dig själv, respektera andra och respektera egendom. 

-Skolans ordningsregler tas fram utifrån respekterareglerna, gås igenom och 
skickas med till hemmet för underskrift. 
 
-Värdegrundsarbete genomsyrar undervisningen. 
 
-Samarbete i arbetslaget kring elever som varit utsatta/utsätts. 
 
-Samarbetsövningar sker kontinuerligt. 
 
-Elevens val med blandade grupper. 
 
-Eleverna är indelade i kompisgrupper över årskurserna. 
 
-Friluftsdagar för att främja samarbete mellan elever. 
 
-Åk 6 ordnar årligen långpromenad tillsammans för eleverna i åk 3-5.  

-Rastvärdar och rastaktiviteter. Fredagsdisco ute. 
 
-Vuxen närvarande i omklädningsrum.  
 
-Anteckningar förs utöver kränkningsanmälan även vid mindre incidenter som 
varje mentor ansvarar över. 
 
-En eller två vuxna närvarande vid samtal och uppföljning. 
 
-Information till vårdnadshavare när incident skett.  
 
-Samarbete med kommunens sociala verksamhet vid behov.  
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-Överlämnandekonferens med förskolan, förskoleklass åk 1, åk 2 och åk 4 hålls 
vid läsårets slut alternativt vid läsårets början.  

-- Varje klass har schemalagda lektionstillfällen där främjande arbete sker mot 
diskrimineringsgrunderna. I den vardagliga undervisningen sker dagligen arbete 
mot kränkande behandling och trakasserier. Genom t ex bokdiskussioner, 
samarbetsövningar och samtal kring hur vi använder vårt språk för att uppnå en 
större respekt för varandra och varandras olikheter. Vi väljer litteratur utifrån de 
former av trakasserier och kränkningar som framkommit genom elevenkäten. 
Filmer som tar upp olika former av kränkningar visas, t.ex. Vara vänner från 
www.sli.se. För att skapa trygghet i gruppen arbetar vi mycket med 
samarbetsövningar och leker lekar, se förslag på material från 
www.viiklassen.bvif.fi. Trivsel och trygghet ska vara en stående punkt på klassråd 
och elevråd. 

 
-Film ”Vara vänner”med handledningsmaterial för att motverka kränkningar. 
 
-Mediasmart – stil och hyfs på nätet för att motverka kränkningar på nätet. 
 
-Bok ”Värdefulla sagor” av Per Gustavsson och Mikael Thomasson. Vi använder 
muntligt berättande som ett pedagogiskt verktyg i värdegrundsarbetet. 35 sagor 
och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna 
med egoism. 
 
-Spel ”Ajabaja” som får barn att prata om kränkande behandling, mobbing och 
diskriminering. 
 
-Småböcker som tar upp olika sociala färdigheter som att säga förlåt. 
 
-Utveckla detaljerade överenskommelser och förtydliga runt rutiner och 
förhållningssätt. Personalen ska vara eniga inför eleverna. 
 
-Involvera matpersonalen i det främjande värdegrundsarbetet.  
 

 -Kontinuerligt planarbete med all pedagogisk personal som medverkar. 

 
-Fadderverksamhet mellan F-3 och 4-6. 
 
- Lugnande aktiviteter såsom taktil beröring/massage, sker i klasserna. 
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 Svenska 

-Följa upp kurslitteratur som berör värdegrund. 

-Svensklärarna väljer mer värdegrundsfokus på högläsningsböcker. 

Matematik 

-Inte göra könsbundna uppgifter i matematik eller när det gäller etnicitet eller 
andra diskrimineringsgrunder. 

So 

-Välja litteratur med värdegrundstema och som berör diskrimineringsgrunderna. 

-Arbetar med att allas modersmål ska få synas och höras. 

Engelska 

-Diskussioner runt olika kulturer och religioner i den engelskspråkiga världen och 
olika levnadsförhållanden. 

 

 

 

Ansvarig  
Pedagoger som arbetar på skolan  
 
Datum när det ska vara klart  
Arbetet pågår under hela läsåret  

                                                                

 

 

 

 

Kartläggning 
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Kartläggningsmetoder  
*Enkät som genomförs i april/maj 
*Riskområdesinventering 
*Samtal i klass regelbundet  
*Klassråd och elevråd som sker en gång i månaden  
*Utvecklingssamtal en gång per termin där ev. kränkning och mobbing tas upp 
*Övrig personal har möjlighet att lämna information till ansvariga som rör 
likabehandlingsplansarbetet. 
 
 
Områden som berörs i kartläggningen  
Kränkande behandling samt de 7 diskrimineringsgrunderna¤ Kränkande 
behandling 
¤ Diskrimineringsgrunderna: 
¤ Kön 
¤ Könsöverskridande identitet eller uttryck 
¤ Etnisk tillhörighet 
¤ Religion eller annan trosuppfattning 
¤ Funktionsnedsättning/Tillgänglighet 
¤ Sexuell läggning eller könsuttryck 
¤ Ålder 
 
Våra elever involveras på följande sätt i kartläggningen  
Eleverna genomför trivselenkäten. 
Eleverna genomför en riskområdesinventering.  
Eleverna deltar aktivt i olika samtal som sker i klassen.  
Eleverna har klassråd som alla i klassen är delaktiga i.  
Två representanter från åk 3 deltar i skolans elevråd.  
Två representanter från åk. 3 delar i arbetet med elevversionen av 
likabehandlingsplanen. 
Frågan gällande mobbing/kränkning/diskriminering i skolan eller via multimedia 
ställs till varje enskild elev och vårdnadshavare vid utvecklingssamtal.  
 
 
Vår personal involveras på följande sätt i kartläggningen  
Personalen är informerad om kartläggningsmetoderna och följer dessa.  
 
Efter utvecklingssamtal gör varje arbetslag en sammanställning och går igenom 
kränkningar/mobbningsfall och diskriminering som framkommit under 
utvecklingssamtalen.  
 
Arbetslagen/Stadiegruppen går igenom årets dokumentation av trakasserier och 
kränkande behandling och analyserar denna. 
 
Resultatet av kartläggningen gås igenom med all personal en gång per läsår i 
maj/juni. 
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Resultat och analys 
 
 Eleverna fick skatta sig på sju påstående. 

- Jag trivs i skolan. 
- Jag trivs med mina klasskamrater. 
- Jag trivs med mina lärare. 
- Jag känner mig trygg i skolan. 
- Jag har känt mig kränkt i skolan. 
- Jag har känt mig orättvist behandlad i skolan 
- Jag har sett någon annan blivit illa behandlad i skolan. 

 
Elevernas trivsel och trygghet i siffror: 

1. Jag trivs i skolan.      Ja 97%   Nej 3% 
2. Jag trivs med mina klasskamrater.   Ja 98%   Nej 2% 
3. Jag trivs med mina lärare.   Ja 94%   Nej 6% 
4. Jag känner mig trygg i skolan.   Ja 96%  Nej 4% 
5. Jag har känt mig kränkt i skolan.   Ja 14%  Nej 86% 
6. Jag har känt mig orättvist behandlad i skolan.    Ja 7%    Nej 93% 
7. Jag har sett att någon annan blivit illa behandlad i skolan.    Ja 28%  Nej 72% 

 
 
Enligt trivselenkäten som genomfördes i april 2019 är trivseln hög för 
Tranängskolan F-3. Den är dock inte 100 %. Det finns elever som känner sig både 
otrygga, kränkta och mobbade. De insatser som enligt vår likabehandlingsplan 
ska göras har under året gjorts.  
 
Kommentarer till frågorna: 
1. Eleverna upplever att de blir kallade för olika saker. Retade både verbalt och 
fysiskt. De blir jagade och får höra fula ord och nedlåtande kommentarer. Det 
förekommer knuffar och sparkar. 
Detta sker främst på fotbollsplanen och i matsalskön. Slutsatsen är att vi kan få 
en tryggare miljö på dessa platser genom att ha mer riktade insatser på dessa 
zoner och för dessa elever.   
 
3. Jag älskar mina lärare. 
 
4. Otrygghet kan vara när någon rycker i toadörren. Eleverna upplever det 
otryggt att det hörs när man är på toaletten. Trånga korridorer skapar lätt 
konflikter. Enligt kommentarer på enkäten är det några elevers namn som 
upprepas oftare. Slutsatsen är att vi kan få en tryggare miljö på dessa platser 
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genom att ha mer riktade insatser på dessa zoner och för dessa elever.  Kan vi 
kanske revidera zonerna? Var behövs vi mest? 
 
Följande kommentarer finns kopplade till fråga 6. När vi leker väljer ingen mig. 
Jag får ingen hjälp, jag får vänta i en timma. Mina fröknar är rättvisa. Jag får 
ingen gunga, fröken gjorde orättvist med tiden. 
 
7. Det är först och främst på fotbollsplan eleverna ser andra elever bli kränkta. 
Övriga zoner som elever uppmärksammat detta på är omklädningsrummen, 
korridoren och hallen. Kränkningar sker bl.a. genom fula ord och kroppsspråk. 
 
 
 
Trivseln på skolan är fortsatt hög.  
Trivseln med klasskamraterna är något högre än förgående års enkätresultat. Det 
är något fler flickor än pojkar som trivs med sina klasskamrater.  
Det är fler flickor som känner sig otrygga på skolan. 28 % av eleverna har känt sig 
kränkta någon gång, Det har minskat jämfört med föregående år. Pojkar kränks 
verbalt och fysiskt och flickorna främst verbalt. 
Det är fler flickor än pojkar som känt sig orättvist behandlade. (Dvs en ökning) 
 
 
Enkäten är osäker som mätverktyg då den kan ge olika resultat beroende på vad 
som precis hänt eleven samma dag. 
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Förebyggande åtgärder 

Namn 
Förebygga kränkande behandling  
 
Områden som berörs av åtgärden  
Kränkande behandling och trakasserier. 
 
Mål och uppföljning  
Det ska inte förekomma kränkande behandling, trakasserier på Tranängskolan.  
 
För att upptäcka eventuella kränkningar sker en utvärdering vid varje läsårs slut 
baserad på personalens och elevernas upplevelser under det gångna året.  
 
Åtgärd  
-På rasten är rastvakterna indelade i zoner för att få en jämn spridning på 
skolgården. Detta för att minimera kränkningar. (Se rastvaktsschema). 
- Alla rastvakter bär reflexvästar för att vara väl synliga för eleverna.  
-Rastvakten är uppmärksam på elever som ev. behöver hjälp med att hitta någon 
att leka med. 
-F-3´s skrift med överenskommelser ska vara känd av alla lärare och utvärderas 
varje år.  
 
-Social färdighetsträning – hur gör man? Hur uppför man sig i olika sociala 
sammanhang. Samtal, rollspel. F: Ugglan och kompisproblemet, kompisböcker 10 
st och Vara vänner (åk 1). Bygga på med samarbete med hemmet som till 
exempel i form av läxa. Vid skolstart gå igenom regler för lekar på skolgården ex 
fotboll, King out, ta fram skriftliga regler inklusive dela upp i lag. 
 
-Göra en grundligare utredning över vilka riskområden som behöver bevakas 
extra. 
 
-Organisera så att det blir en större matro i matsalen. Matvakt, rastvakt går från 
borden först, fasta placeringar f-1 (faddrar), hallvakt, tänka igenom placeringen 
av årskurser för att undvika köer och långa led som eleverna måste gå igenom. 
 
-Samverkan med högstadiet för att undvika de situationer på fysiska ställen där f-
3 elever blir otrygga. Basketplan, fönstren, röda husets område (vem får vara där 
av eleverna?). 
 
-Motverka oroligheter i skolbussar genom att ha två bussvakter varje dag och 
fasta platser i bussen. 
 
-Motverka otrygghet hos elever i omklädningsrummen genom att undersöka 
möjligheter till att sätta upp duschbås. Pedagogerna är närvarande vid ombyte. 
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-Rastaktiviteter för att motverka otryggheten för eleverna på rasterna. 
 
-En vuxen är alltid närvarande i rum där eleverna finns. I annat fall är dörrarna 
öppna mellan rummen. 
 
-Jobba med Vi-känslan. Hur kan vi få en bättre gemenskap? 
 
-Bjuda in elevrepresentanterna för att presentera likabehandlingsplanen och ge 
klasserna uppdrag osv.  
Att alla anställda på skolan börjar använda namnet rastvärd istället för rastvakt 
fullt ut. 

Språkbruket hos eleverna är inte bra. Vi arbetar aktivt med det i klassrummet. 
Vad betyder orden. Pratar om vilken skada ordet kan göra, hur om vilken skada 
ordet kan göra och prata om kränkningar som sårar. Se filmer om elever och 
barn som blir kränkta och ledsna. 

Ha språkbruket som en punkt på klassrådet. 

Tala mer om språkbruk och attityd på utvecklingssamtal och föräldramöten. 
Revidera mall/häfte till utvecklingssamtal. 

Ansvarig  
Pedagoger på skolan  
 
Datum när det ska vara klart  
2019-05-30 
 
 
 

Rutiner för akuta situationer 

Policy  
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier, kränkande behandling och 
diskriminering på Tranängskolan F-6.  
 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling  
Rastvärdar vid varje rast tillfälle.  
Vuxna närvarande i omklädningsrum i samband med idrotten.  
Vuxna närvarande i gemensamma utrymmen.  
Samtal med elever som misstänks bli utsatta eller utsätter andra för kränkning, 
mobbing och diskriminering samt uppföljningssamtal enligt gällande 
handlingsplan.  
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Personal som elever och föräldrar kan vända sig till  
Mentor  
Lärare i arbetslagen  
Elevhälsogruppen: Skolsköterska, kurator, specialpedagog och rektor  
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever  
 
Handlingsplan  
När barn/elev känner sig utsatt av annat barn/elev  
 
När ett barn/elev känner sig diskriminerad/kränkt och personal får kännedom 
om detta har de en skyldighet att ingripa. Rektor skall hållas informerad.  
 
1. Upptäckt/Anmälan  
Den som upptäcker, eller får signaler om, att elev har utsatts för kränkning, 
diskriminering, trakasserier eller repressalier enligt Skollagen eller 
Diskrimineringslagen, har skyldighet att omedelbart ingripa. Därefter meddelas 
berörd klassföreståndare/mentor.  
 
Utredning startas skyndsamt om vad som har hänt och vilka som är inblandade.  
 
2. Samtal med utsatt barn/elev (Bilaga 1a)  
Kartlägg elevens upplevelse om händelsen. Den utsatte avgör om beteende och 
handling är kränkande. Eleven skall kunna känna sig trygg under skoldagen, 
genom att berörda personer informeras.  
 
3. Samtal med inblandade barn/elev (Bilaga 2a)  
Kartlägg var och en av elevernas upplevelser.  
 
4. Vårdnadshavare informeras  
Både vårdnadshavarna till den som har blivit kränkt och den/de som har kränkt 
skall informeras om det som har hänt.  
 
5. Övrig berörd personal informeras (t ex arbetslag, undervisande lärare)  
 
6. Vid behov upprättas åtgärdsprogram (Se Riktlinjer för upprättande av 
åtgärdsprogram)  
 
7. Uppföljningssamtal på kort/lång sikt (Bilaga 3a)  
Uppföljning skall ske en eller flera gånger med början inom en vecka. 
 
8. Stöd till de inblandade  
Elevhälsan erbjuder stödsamtal till alla inblandade parter.  
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Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal  
 
Handlingsplan  
När ett barn/elev känner sig utsatt av personal  
 
När ett barn/elev känner sig diskriminerad/kränkt av personal och personal får 
kännedom om detta, har denne en skyldighet att ingripa och att anmäla detta till 
rektor.  
 
1. Upptäck/Anmälan  
Den som upptäcker, eller får signaler om, att elev har utsatts för kränkning, 
diskriminering, trakasserier eller repressalier av personal enligt Skollagen eller 
diskrimineringslagen, har skyldighet att omedelbart meddela rektor.  
 
Rektor utreder vad som har hänt.  
 
2. Samtal med utsatt barn/elev (Bilaga 1b)  
Rektor kartlägger elevens upplevelse om händelsen. Berörd personal skall 
informeras så att eleven kan känna sig trygg under skoldagen. Det kan innebära, 
förutom samtal med de inblandade parterna, samtal med andra barn/elever, 
annan personal, föräldrar etc.  
 
3. Vårdnadshavare informeras omedelbart  
Vårdnadshavaren till det utsatta barnet/eleven ska informeras så fort som 
möjligt av skolledningen om vad som hänt. Det som framkommer i 
dokumentationen ska vara tillgängligt för de inblandade.  
 
4. Samtal med berörd personal (Bilaga 2b)  
Rektor kartlägger personalens upplevelse av händelsen.  
 
5. Samtal med de inblandade och tredje part (Bilaga 3b)  
Rektor kallar till samtal så fort som möjligt med de inblandade för utredning.  
Om någon av parterna önskar/kräver att en tredje part som stöd ska vara med på 
samtalet ska detta tillgodoses.  
 
6. Ytterligare åtgärder  
Om incidenten är så allvarlig att ytterligare åtgärder behöver vidtas gäller 
arbetsrättsliga regler samt de av samhället uppsatta lagar och förordningar.  
 
7. Återkoppling och uppföljningssamtal med berörda (Bilaga 4b)  
Återkoppling ska ske inom en vecka och uppföljningssamtal utförs inom en 
månad.  
 
8. Stödsamtal till den/de elever som är inblandade  
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Elevhälsan erbjuder stödsamtal till den/de elever som har blivit utsatt av 
personal.  
 
Rutiner för uppföljning  
När barn/elev blir utsatt av annat barn/elev  
Uppföljning och utvärdering ska ske en eller flera gånger med början inom en 
vecka vilket mentor ansvarar för.  
 
När barn/elev utsätts av personal  
Återkoppling ska ske inom en vecka och uppföljningssamtal utförs inom en 
månad.  
 
Rutiner för dokumentation (bilagor) 
Inledande samtal elev/elev 
1a Samtal med utsatt barn/elev  
2a Samtal med inblandade barn/elev.  
 
Inledande samtal elev/personal  
1b När ett barn/elev känner sig utsatt av personal, samtal med barn/elev 
2b När ett barn/elev känner sig utsatt av personal, samtal med personal  
3b När ett barn/elev känner sig utsatt av personal, samtal med de inblandade 
och eventuellt tredje part.  
 
Uppföljningssamtal  
3a Uppföljningssamtal på kort/lång sikt avseende barn/elev som känner sig 
kränkt av annat barn/elev  
4b När ett barn känner sig utsatt av personal, återkoppling och 
uppföljningssamtal.  
 
 
 
 
 
Ansvarsförhållande  
Ledning  
Skolhälsa  
Lärare  
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Kommunbiblioteket har tagit fram en litteraturlista åt oss: 2017.07.07 

Bibliotekariens åk rekommendationer. 

 

Fackböcker: 

¤Svenskar mm – Gorki Glaser-Muller  (åk6) 

¤Jävla Zigenarunge – Monica Caldaras (åk 4) 

¤Tänk (tvärt) om! – Anna Norlin (åk 4) 

¤Är klänningar farliga? – Annika Ruth Persson (åk 5) 

¤Det tror vi på! – Alan Brown (åk 2) 

¤Med keps och kipa – Judit Lukás (åk4) 

¤Världsreligioner i vardagen – (åk 6) 

¤I mitt namn – en bok om att vara trans – Moa-Lina Olbers Croall (åk6) 

¤Anne Franks dagbok – Anne Frank (åk 1) 

 

En artikel om diskriminering runt ålder 

http://rbuf.se/wp-content/uploads/2016/09/rapport amo.pdf 

 

Skönlitterära böcker: 

¤Coolt med ADHD – Malin Roca Ahlgren 

¤George – Alex Gina 

¤Hellre skallig än mallig – Maud Cederlöw 

¤Loppan och isprinsessan – Kerstin Gavander 

¤Punkpapporna – Liz Wennberg 

¤När mammorna blev kära – Camilla Gunnarsson 

¤Vi måste fly! – Magda Eggens 

¤Mongoungen – Inger Granberg 

 

 

 

Rättens riddare Ur skola: 

Alla barn har rätt att behandlas lika, oavsett om man har en eller fyra mammor, går eller rullar 
fram, kommer från Kina eller är tjej. Rättens riddare rycker ut när någon kränker barns rättigheter. 

 

https://urskola.se/Produkter/144765-Rattens-riddare/Om-serien 


