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1. Syfte och mål
Vårt mål är att elever på våra skolor ska känna sig trygga och få med sig

kunskap och färdigheter för livet. Syftet med denna plan är att vi på

kommunens ytterskolor ska arbeta med elevers lika rättigheter.

Likabehandlingsarbetet regleras av tre regelverk; Diskrimineringslagen

(2008:567), Skollagen (2010:800) och Lag om Förenta nationernas

konvention om barnets rättigheter (2018:1197).

Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig

dokumentation vilket vi har valt att redovisa i form av en Plan mot kränkande

behandling, trakasserier samt aktiva åtgärder mot diskriminering enligt 6

kap 8§ Skollagen och 3 kap. Diskrimineringslagen.

Lagarna ställer krav på att vi bedriver ett målinriktat arbete för att främja

elevernas rättigheter samt bedriver ett målinriktat arbete för att främja trivsel

och förebygga trakasserier och kränkande behandling. Arbetet med aktiva

åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika

rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön,

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Skolan har också en skyldighet att genomföra arbetet med aktiva åtgärder

enligt ett övergripande ramverk. Tillsynsmyndigheter är

Diskrimineringsombudsmannen https://www.do.se/ och Barn- och elevombudet

https://beo.skolinspektionen.se/BEO/
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2. Förebyggande arbete
Arbetet bygger på årshjulet för uppföljning och utvärdering

2.1 Undersöka

Underlag för kartläggning
1. Elevernas svar på trivselenkäten ht 2021

2. Analys i elevhälsoteamet av incidentrapporter och

kränkningsutredningar.

3. Resultat av kuratorns trygghetsvandring/trygghets diskussion hösten

2021.

4. Skolsköterskans hälsosamtal i förskoleklass och åk 4 (ELSA)

En sammanställning görs av elevhälsoteamet vid höstterminens slut 2021

och redovisas för personal som analyserar materialet och formulerar direkta

och förebyggande åtgärder. Redovisas och bearbetas med elever och personal

i januari/ februari 2022.
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2.2 Sammanställning av resultat

Botilsäter skola
Skolan har höga siffror på trygghet då resultatet i höstens enkät visar att alla

elever svarar positivt på frågan. Eleverna upplever även att de har studiero och

att de får vara med och påverka.

På mellanstadiet finns elever som upplever att skolarbetet är svårt. 26,5% av

eleverna svarar i enkäten att ordningsreglerna inte följs men de upplever att

lärarna agerar när saker sker.

Det skrivs incidentrapporter, under 2021 har 25 incidentrapporter skrivits på

skolan och en utredning om kränkning har gjorts. Det handlar om språkbruk

och fysiskt våld och det sker på rasterna, idrotten och slöjden.

Filmerna om begrepp och diskrimineringsgrunder är visade under vt 21

tillsammans med övning och/ eller diskussion.

I höstens trygghets diskussion framkommer att det inte funkar så bra med

reglerna i aktiviteterna ute på rast samt att det då kan förekomma fula ord.

Nysäter skola
I trygghetsenkäten säger 89 % av skolans elever att de känner sig trygga. På

frågorna om de vuxna på skolan ger killar och tjejer samma förutsättningar,

om man upplever att eleverna respekterar varandras olikheter och om

ordningsreglerna följs så har 11-12% av eleverna svarat vet ej. När det gäller

frågan om eleverna tycker att de följs så svarar 21% att de tycker att de inte

följs. Incidentrapporter har ökat i antal sedan 2020 då rutinen för att skriva

incidentrapporter på enheten setts över under våren 2021. De incident-

rapporter som skrivits, handlar om fysiskt och verbalt våld på rasterna men

även om språkbruket och ordningsreglerna på skolan. Vid både hälsosamtal i

förskoleklass och årskurs 4 samt vid trygghetsvandringen framkommer att

otryggheten som finns på skolan handlar om när elever blir oense och hårt

språk uppstår vid aktiviteter som fotboll och basket. Bussledet är också en

plats som nämns som en otrygg plats. På lågstadiet upplevs otrygghet i

kapprummet då det är oordning bland kläder och skor men att det också

förekommer knuffar och höga ljud. Vid IUP-samtal på lågstadiet har det

framkommit att eleverna känner sig otrygga på idrotten och på musiken. De

upplever att de inte vet vad de ska göra och vilka förutsättningar som finns.

Under 2021 har två anmälningar om kränkande behandling inkommit.
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Svanskogs skola
I trygghetsenkäten säger 94 % av eleverna att de är trygga. 12% av eleverna på

skolan svarar i elevenkäten att de inte tycker att ordningsreglerna följs och 6%

vet inte om de följs. Under  våren 21 skrevs 22 st incidentrapporter och under

hösten 52st,trots omfattande ombyggnation av skolan finns ingen incident

kopplat till det. I de incidentrapporter som inkommit är pojkar

överrepresenterade och det är i många av incidenterna samma elever och

händelserna sker både i skolan och på fritids. På lågstadiet handlar

incidenterna om fysiskt våld och språkbruk och på mellanstadiet är det

språkbruk. I trygghetsvandringen framkommer att otrygghet skapas när elever

inte följer regler för kojbygge i skogen och vid King Planen. Eleverna upplever

otrygghet i Hallen och trappan ner då alla vill vara först vilket gör att det blir

trångt och då förekommer knuffar och stök. De äldre eleverna upplever

språkbruket på lågstadiet som ett bekymmer och för de äldre så är

omklädningsrummen och duscharna en otrygg plats där en del som lyfts är

avsaknaden av avskärmning ut mot idrottshallen. Ingen anmälan om

kränkande behandling inkom under hösten vilket är en minskning från vårens

5st.

Värmlandsbro skola
Höstens siffror från trygghetsenkäten är 94% på hela skolan och mellanstadiet

är 94,5% vilket är en ökning från våren 21 då mellanstadiets trygghet låg på

87%. På mellanstadiet upplever 69% av flickorna och 65% av pojkarna att de

inte har studiero. 20% av eleverna på mellanstadiet upplever att

ordningsreglerna inte följs på hela skolan är siffran 15%. Det har  gjorts  en

utredning om kränkning och skrivits 20 incidentrapporter under våren 21.

Hösten 21 har det skrivits 27st många är på en och samma elev. Det handlar

om verbalt och fysiskt våld genom språkbruk samt slag och sparkar. Det sker

på idrotten, rasten samt fria leken.

Filmerna om begrepp och diskrimineringsgrunder är visade under våren 21

tillsammans med övning och/ eller diskussion.

20% av pojkarna på mellanstadiet tycker inte att ordningsreglerna följs men

eleverna upplever att personalen ingriper om det sker konflikter. På

trygghetsvandringen framkommer att reglerna på rastaktiviteterna är olika

och eleverna efterfrågar att regler tas fram gemensamt.

I trygghetsvandringen framkommer att omklädningsrummet är en plats där

inte alla vet hur man ska göra.Det framkommer att det är pratigt i matsalen

och ibland tävlas det ut från matsalen genom att man springer. och att det kan

vara läskigt på stora trappan när det står många barn där. Lågstadiet upplever
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att gången mellan baracken och skolan är läskig på morgonen när det står

många stora barn där. Även dungen är läskig för där slåss vissa med pinnar.

2.3 Sammanfattande analys

Januari 2022 är när Botilsäter skola, Nysäter skola, Svanskog skola och

Värmlandsbro skola blir ett rektorsområde. Efter att ha sammanställt

resultaten från elevenkäter, trygghetsvandringar/trygghets diskussion,

incidentrapporter och anmälan om kränkande behandling så kan vi se att trots

att det är fyra landsbygdsskolor av olika storlek så är många mönster lika. Vi

har på alla fyra skolorna höga trygghetssiffror och eleverna uttrycker att de är

trygga och trivs på sina skolor. I trygghetsvandringarna lyfter eleverna på alla

skolor att regler i aktiviteterna på rasten behöver vara gemensamt framtagna

då detta är platser som lyfts som otrygga. Även omklädningsrummen lyfts som

en plats där inte alla känner trygghet. Då eleverna åker buss till och från

skolan ser vi också här vikten av att skapa en trygg miljö i bussleden på

eftermiddagen. Eleverna påtalar språkbruket på skolorna som ett problem då

det är ett hårt språk och att man inte respekterar varandras olikheter, detta

kan personalen även se i incidentrapporter och anmälan om kränkande

behandling.på grund av att 11-12% av eleverna i Nysäter skola  svarade vet ej

på frågorna om man respekterar varandras olikheter, om ordningsreglerna

följs och om tjejer och killar har samma förutsättningar så frågade man

eleverna igen på IUP-samtalet. Där framkommer att eleverna är trygga på

skolan men att det däremot finns en otrygghet på idrott och musik då man

inte vet vad man ska göra eller vilka förväntningarna som finns. När vi tittar

på de inkomna incidentrapporterna så ser vi att det är pojkar som är

överrepresenterade och det är fysiskt och verbalt våld som det handlar om. Att

de flesta incidenter sker på undervisningsfri tid syns också på alla skolor men

vi kan också se incidenter på idrottslektioner, slöjd och fri lek. Eleverna

upplever att ordningsreglerna inte följs och vi kan se på svaren i elevenkäten

att det är ett utvecklingsområde.
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3. Åtgärder

Då kommunens fyra ytterskolor från årsskiftet 2021/2022 blivit ett

rektorsområde så kommer det under vårterminen 2022 finnas ett fokus på

kollegialt utbyte i pedagogisk-,fysisk- och social lärmiljö. När det kommer till

tryggheten på skolorna kommer rutiner för bussvärdar ses över samt hur  vi

tillsammans kan få omklädningsrummen att kännas trygga. Information till

vikarier kommer också att ses över under våren så att vikarien vet vilka rutiner

och regler som gäller på enheten. Norm Arbetet med filmer om

diskrimineringsgrunder och begrepp fortsätter med stöttning av kurator.

Tillsammans med klass- och elevråden på skolorna kommer arbetet med

ordningsreglerna påbörjas då detta ses som en stor del av både konflikter men

också en känsla av otrygghet när det blir stök om t ex regler. Det som vi

behöver arbeta med är att prata regelbundet om reglerna, om vad reglerna

betyder och varför skolan har dem. Elevrådet kommer även att få i uppgift att

se över regler för de aktiviteter som finns ute på rasten. Vi fortsätter att arbeta

med skoldags- strukturen där vi behöver titta närmare på undervisningsfri tid

men också på de lektioner som bedrivs i ett icke traditionellt klassrum såsom

idrott, slöjd men också musik. Läraren gör klassrumsplacering och placering i

matsalen och det kommer finnas minst två rastvärdar ute på rasterna. Vi ser

också att vi behöver stärka vårt systematiska kvalitetsarbete i att få fram

underlag som visar på elevernas trivsel och trygghet på skolorna. Detta

kommer ske genom pedagogerna, eleverna och vårdnadshavare. Det kommer

även ställas frågor på elevrådet i februari och maj angående trygghet och

trivsel. Tillsammans med trygghetsvandringen som görs i slutet av oktober

och elevenkäter som genomförs under året så utgör det elevens röst.
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3.1 Utvecklingsområden och tidsplan

3.1.1 Lärmiljö

Pedagogisk lärmiljö:

● Läraren ska använda den kommungemensamma lektion

strukturen.

o Tydliga start och stopp.

o Introducera och arbeta med de digitala verktyg som finns

tillgängliga i kommunen.

o Förstärka undervisningen och skoldags strukturen

med hjälp av bildstöd.

● Läraren ska använda ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

● All personal ska göra eleverna delaktiga i sitt eget lärande och ska ge

eleverna inflytande i undervisningen efter ålder och mognad.

Fysisk lärmiljö:

● Läraren ska fortsätta använda klassrum placeringar i

klassrummet

● Läraren ska göra placeringar för eleverna i matsalen

● Aktivt arbeta med tillgängligheten i klassrummet med skärmar och

hörlurar mm

Social lärmiljö:

● Elevrådet ska vara med vid framtagande av skolgemensamma

regler

● All personal ska arbeta utifrån ett normmedvetet förhållningssätt

● Arbete kring språkbruk och normer till eleverna

● Elevhälsoteamet (EHT) i samarbete med personalen vidtar åtgärder

efter kartläggningen av lärmiljön (trygghetsvandring).

● I vår verksamhet skall all personal aktivt motverka alla former av

kränkande behandling och det ska råda nolltolerans. Alla som vistas i skolan

har ett ansvar för att skolan ska vara en trygg plats att vistas på. Vilket

innebär att all undervisande personal ska att arbeta främjande och

förebyggande.
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3.2 Tidsplan

Utvecklingsområde
Vad:

Verksamhet: Syfte
Varför:

Insats
Hur:

Utvärderas:
Mätbart -
Hur vet vi
om vi har
lyckats?

Lektionsstruktur med

bildstöd

Förskoleklass

Skola

Fritidshemmen

För att förstärka

skoldags

strukturen.

Lärarna använder

både

lektionsstruktur

och bildstöd i

klassrumsundervi

sningen men

utvecklingsområd

et blir på

idrottslektioner

slöjd och

undervisningsfri

tid.

Genom att

bildstöd

sätts upp

även på

idrotts-

lektioner,

slöjd och

att bildstöd

används

för

aktiviteter

utanför

undervisni

ngen.

Genom

elevrådet och

trygghetsvan

dringen får vi

reda på vad

eleverna

upplever

fungerar och

inte fungerar.

Språk- och

kunskapsutvecklande

arbetssätt

Förskoleklass

Skola

Fritidshemmen

Detta är ett

kommunövergrip

ande arbetssätt

där våra fyra

skolor ha arbetat

på olika sätt.

Genom att

anpassa

undervis-

ningen så

att alla

elever får

likvärdiga

möjlig-

heter.

Genom de

kartläggnings

material som

genomförs

under läsåret.

I special-

pedagogernas

årshjul finns

kunskap

uppföljningar

och kart-

läggningar

som görs

varje läsår.

Normkritiskt

förhållningssätt

Förskoleklass

Skola

Fritidshemmen

Ett arbete som

pågått ett läsår

men som kommer

fortsätta. Vi ser

när vi utvärderar

incidentrapporter

kränkning-

utredningar och

elevenkäter att

kunskapen om

Filmer är

framtagna

för att

användas i

arbetet

tillsamman

s med

övningar

eller annat

material

I utvärder-

ingarna av

kommunens

övergripande

elevenkät,

incident-

rapporter,

kränknings-

utredningar

och på
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vissa begrepp

behöver stärkas

men också att

eleverna behöver

stärkas i att vi är

olika.

som

kurator

kan bistå

med.

trygghetsvan

dringen.

Klassrums- och matsals

placeringar

Förskoleklass

Skola

Fritidshemmen

Det är läraren

som placerar

eleverna i

klassrummet och

i matsalen.

Eleverna kan ha

en delaktighet i

det men det är

läraren som tar

beslutet om

placeringen.

Hur

lärarna gör

ser lite

olika ut

men

elevens

delaktig-

het sker på

ett klassråd

Utvärderas

på trygghets-

vandringen

Vuxennärvaro på raster Förskoleklass

Skola

Fritidshemmen

Minst två

pedagoger är ute

som rastvärdar

varje rast. När

fritids är ute finns

också värdar ute.

Det vi ser är att

det är på

undervisningsfri

tid som de flesta

incidenter sker.

Det läggs

ett

rastvärds-

schema vid

termins

start. Om

schemat

fungerar

kan samma

schema

vara över

läsåret.

Vid

utvärdering i

slutet av varje

termin

utvärderas

schemat med

personalen

för att se om

justeringar

behöver

göras.

Ordningsregler Förskoleklass

Skola

Fritidshemmen

I elevenkäten så

säger eleverna att

ordningsreglerna

i följs men de

vuxna agerar om

det uppstår

konflikter eller

kränkningar.

Ordnings-

reglerna

tas fram

vid

uppstart i

augusti och

fastställs

på första

elevrådet

på

hösttermin

en. Det

som vi

behöver

arbeta med

är att prata

regel-

bundet om

dem, om

vad

reglerna

betyder

och varför

skolan har

dem

utvärdering

sker genom

elevenkäten,

på

utvärderings

dag med

personalen

samt på

trygghets-

vandringen

med

eleverna.

Trygghetsvandring/trygg Förskoleklass Det är genom Kurator på Utvärdering
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hets diskussion Skola

Fritidshemmen

denna vandring

eller diskussion

som vi hämtar in

elevens röst. Där

berättar eleverna

om de otrygga

områden som de

upplever på

skolan men de

kommer också

med lösningar på

saker. I

trygghetsvandring

en under HT 21

kom det fram att

omklädnings-

rummen är en

otrygg plats men

också vissa lekar

ute på rasten

skapar konflikter.

Eleverna själva

efterlyser tydliga

regler som gäller

alla i lekarna samt

att vuxen finns i

närheten.

skolan

håller i

trygghetsv

andringen/

Trygg-

hets

Diskussion

en.

Eleverna

har då haft

klassråd

där man

diskuterat

vad klassen

vill ta upp

vid

vandringen

Under

vandringen

berättar

eleverna

vad som

inte känns

bra men

även

förslag till

förbättring

ar.

sker vid

terminsavslut

där

personalen

tittar på vad

eleverna sagt

och utifrån

det görs

åtgärder för

att öka

trygghet och

trivseln på

skolan.
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3.3 Diskrimineringsgrunderna

Diskrimineringsgrund Resultat Analys/ åtgärder

Kön -Pojkar överrepresenterade i

incidenter och kränkningar.

Normer: behov av arbete med

elevers respekt för allas

olikheter.

Könstillhörighet - Inget aktuellt ärende finns. Främjande arbete i klasserna i

form av  filmvisning och

diskussion om

diskrimineringsgrund samt

begrepp.

Religion -Inget aktuellt ärende finns Främjande arbete i klasserna i

form av  filmvisning och

diskussion om

diskrimineringsgrund samt

begrepp.

Etnicitet Inget aktuellt ärende finns Främjande arbete i klasserna i

form av  filmvisning och

diskussion om

diskrimineringsgrund samt

begrepp.

Funktionsnedsättning -Inget aktuellt ärende finns Främjande arbete i klasserna i

form av  filmvisning och

diskussion om

diskrimineringsgrund samt

begrepp.

Sexuell läggning -En utredning om trakasseri

kopplad till sexuelllägning.

Normer: behov av arbete med

elevers respekt för allas

olikheter.

Ålder Inget aktuellt ärende finns Främjande arbete i klasserna i

form av  filmvisning och

diskussion om

diskrimineringsgrund samt

begrepp.

Kränkning -Verbalt våld Arbete med språkbruk

3.4 Åtgärdsrutin
Botilsäter skola, Nysäter skola, Svanskog skola och Värmlandsbro skola följer

den förvaltningsövergripande rutinen, se bilaga.
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4. Följa upp och utvärdera
För att säkra det systematiska kvalitetsarbetet följer likabehandlingsarbetet

följande årshjul.

Tidpunkt Aktivitet Ansvar för

genomförande

Deltagare

Januari Upprätta Plan mot

kränkande

behandling

Skolkurator Elevhälsopersonal

Februari Presentation för

personal

Skolkurator All personal

Presentation för

elever

Klassföreståndare Elever

April/maj Elevenkät Intendent Klassföreståndare

Maj Sammanställning

enkätresultat

Intendent Rektor och skolkurator

Juni Analys av

enkätresultat

Skolkurator Elevhälsopersonal

Augusti Återkoppling

enkätresultat +

analys för personal

Skolkurator All personal

Genomgång av

viktiga begrepp,

rutiner och

dokument

Rektor All personal
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September/

Oktober

Återkoppling

enkätresultat, analys

+

begreppsgenomgång

för eleverna

Skolkurator Skolkurator, personal

och elever

Oktober Elevenkät Intendent Klassföreståndare

Elevens röst:

trygghetsvandring

Skolkurator/Klassföreståndare Elever

November Sammanställning av

enkätresultat

Intendent Rektor och skolkurator

December Analys av

· Enkätresultat

· Övrigt underlag

Skolkurator Elevhälsopersonal
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Bilaga

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

RUTIN
Säffle kommuns rutin för utredning av diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling har tagits fram med utgångspunkt i Skolverkets stödmaterial Främja,
förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och
kränkningar (2014). Rutinen beskriver det främjande, förebyggande och
åtgärdande arbetet vid diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i
förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskola samt gymnasie- och
gymnasiesärskola.

DEL 1

DEFINITIONER

Vad är kränkande behandling?
Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt

diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. Kränkning ska vara märkbar och

tydlig och det måste stå klart för den som utsätter någon för sådan kränkande behandling att han

eller hon kränker personen ifråga.  Om kränkningen inte är  uppenbar måste den som känner sig

kränkt av dennes uppträdande låta den som står för trakasserierna förstå att han eller hon

känner sig kränkt av beteendet.
1

Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer.

Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte

bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Kränkande behandling

kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Mobbning är en

form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några

medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Vad är diskriminering?
Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som

har samband med någon av diskrimineringsgrunderna

o kön

o könsöverskridande identitet eller uttryck

o etnisk tillhörighet

o religion eller trosuppfattning

o funktionsnedsättning

o sexuell läggning

o ålder

1 Prop. 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av
barn och elever
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Eftersom diskriminering handlar om missgynnande, förutsätter det makt hos den som utför

diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig

skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.

Vad är trakasserier?
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med

någon av diskrimineringsgrunderna. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för

trakasserier benämns det diskriminering.

FRÄMJA OCH FÖREBYGGA

Kränkande behandling och trakasserier
Varje verksamhet ska arbeta målinriktat mot trakasserier och kränkande behandling av elever.

Det innebär att skolan ska genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande

behandling samt upprätta en årlig plan mot kränkande behandling. Planen ska beskriva

o vad personalen ska göra om det händer något akut

o hur det förebyggande arbetet ska gå till och följas upp

o hur eleverna ska delta i arbetet med att göra, följa upp och utvärdera planen

o hur planen ska göras känd bland elever och vårdnadshavare

Det främjande arbetet bedrivs långsiktigt, gäller alla, sker kontinuerligt både på och utanför

lektionstid och det är målinriktat. Det betyder att detta arbete är en viktig del av undervisningen

och den undervisningsfria tid som eleverna tillbringar på skolan.

o Lärare ska ha samma positiva förväntningar på alla klasser och på alla enskilda elever.

o Grupper ska organiseras så att alla elever kommer till sin rätt.

o Lärare och elever ska bemöta varandra väl.

o Undervisningen ska organiseras så att alla elever utmanas och utvecklas.

o Eleverna ska få samtala om vilka värderingar som är viktiga.

o Eleverna ska göras delaktiga i skolans verksamheter.

Det förebyggande arbetet är att avvärja risker för trakasserier och kränkande behandling. Det

förebyggande arbetet kan göras i följande fem steg:

Målet är att genomföra förebyggande insatser med utgångspunkt i den egna verksamhetens

identifierade styrkor och svagheter. Det förebyggande arbetet är en del av skolans systematiska

kvalitetsarbete och ska involvera alla.

Diskriminering
Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka

diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att:

1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra

hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. Underlag som kan

användas är
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Husmodellen, incidentrapporter, elevenkät, enkät till vårdnadshavare, personalens

utvärdering, plan mot kränkande behandling, verksamhetsplan, statistik överskolfrånvaro

etc.

2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder

3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas

4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3

Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande och åtgärderna ska planeras och

genomföras så snart som möjligt.

Information och återkoppling till elever, vårdnadshavare och personal är en viktig del av arbetet.

UTREDA OCH ÅTGÄRDA

När ska skolans personal agera?
Skolan har en skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot diskriminering, trakasserier

och kränkande behandling. Vid misstanke om att elev har utsatts för diskriminering, trakasserier

eller kränkande behandling ska all personal i barn- och utbildningsförvaltningen arbeta enligt

samma rutin.

Kränkningar på internet
Trakasserier och kränkningar som börjar i skolan kan fortsätta på fritiden.  Alla former av

trakasserier och kränkande behandling som har koppling till skolan måste utredas. Det gäller

även om det som har hänt inte inträffade på skolans område eller under skoltid, det vill säga om

trakasserierna eller den kränkande behandlingen har börjat på fritiden eller i sociala medier.  Om

de påstådda trakasserierna eller kränkningarna har en koppling till verksamheten är den skyldig

att utreda det inträffade

Utreda
Huvudmannen är enligt lagen skyldig att skyndsamt utreda den uppgivna diskrimineringen,

trakasserierna eller den kränkande behandlingen. Huvudmannen kan dock delegera

utredningsarbetet till rektorn eller förskolechefen eller annan personal, men även då måste

huvudmannen hålla sig informerad om ärendet. Om en elev upplever sig utsatt för

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling måste alla berörda vårdnadshavare

informeras så fort som möjligt. Alla inblandade måste känna till vem som är ansvarig för

utredningen.

Skolan är skyldig att utreda även om vårdnadshavare eller elever uppger att de inte vill att

händelsen ska utredas.

Syftet med utredningen är att få tillräckligt med information så att man kan bedöma vilka

åtgärder som måste vidtas för att få diskrimineringen, trakasserierna eller den kränkande

behandlingen att upphöra.

Utredningens omfattning och metod måste anpassas till varje enskilt fall. Ibland kan det vara

tillräckligt att genom några frågor få händelsen klarlagd och uppklarad. I andra fall kan

utredningen bli mer omfattande och bestå av exempelvis
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o observationer,

o dokumentstudier

o att personal med specifik kompetens, t.ex. skolkurator eller skolpsykolog, arbetar med

ärendet eller konsulteras.

Åtgärda
Rektorn och lärarna får vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder för att tillförsäkra eleverna

trygghet.

Skolan ska vara särskilt uppmärksam om någon elev är utsatt under längre tid eller om de

insatser som vidtagits inte är tillräckliga för att kränkningarna ska upphöra. De åtgärder som

vidtas måste leda till att diskrimineringen, trakasserierna eller den kränkande behandlingen

upphör

Exempel på åtgärder:

o återkommande samtal med elever och vårdnadshavare utifrån behov

o ökade observationer vid olika tillfällen,

o assistent eller resurspersoner för den eller de som kränker

o omorganisation i och av grupper

o hjälp av skolkurator eller skolpsykolog

Åtgärder som riktas till såväl den utsatta eleven som till den eller de som utfört kränkningen är

mer effektiva.

Följa upp och utvärdera
Dokumentationen av utredningen är ett viktigt underlag för att kunna följa upp och utvärdera

förskolans/skolans insatser i enskilda ärenden men även om det finns ett behov av generella

insatser.

Polisen
En del fall av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan vara brott. Det finns

ingen lagstadgad skyldighet för skolan att polisanmäla en elev som har begått ett brott. En

vårdnadshavare kan själv göra en polisanmälan. Oavsett om en anmälan har gjorts till en annan

myndighet eller inte är verksamheten skyldig att utreda påstådda trakasserier eller kränkande

behandling och vidta relevanta åtgärder för att komma till rätta med dessa.

Socialtjänsten
Huvudmannen och var och en i personalen som misstänker att ett barn eller ungdom far illa eller

på annat sätt behöver stöd, hjälp och skydd är enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 kap 13 §

skollagen skyldig att genast anmäla detta till socialtjänsten.

Arbetsmiljöverket
Vid händelser som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska Arbetsmiljöverket underrättas.

Detta gäller även händelser som orsakats genom våld eller hot om våld.
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DEL 2
Ärendehantering vid trakasserier eller kränkande behandling i förskoleklass,
fritidshem, grund- och grundsärskola samt gymnasie- och gymnasiesärskola

LÄRARENS ELLER ANNAN PERSONALS ANSVAR

Skollagen (2010) 6 kap 10 §

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att

anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.

1. Ingripa

2. Anmäla till rektor
All personal ska anmäla misstanke om trakasserier eller kränkande behandling till rektor Om

en elev inte upplever han eller hon har utsatts för trakasserier eller kränkande behandling

men personalen gör en annan bedömning, ska detta anmälas till rektor.

Använd blanketten Anmälan till rektor.

Skolpersonal som inte är pedagogisk personal, och som får kännedom om att en elev

misstänks ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling, kontaktar rektor.

3. Utreda och informera
Den personal som får kännedom om att en elev misstänks ha blivit utsatt för trakasserier

eller kränkande behandling samtalar enskilt direkt med alla inblandade elever. Ingripande

personal/klassföreståndare kontaktar vårdnadshavare till både den utsatta eleven samt

eleven som misstänks ha kränkt/trakasserat. Det är viktigt att förklara för barnen/eleverna

och vårdnadshavarna om de kommande stegen i processen.

Samtalen med elever och vårdnadshavare samt förslag på kortsiktiga och långsiktiga åtgärder

dokumenteras och förmedlas till rektor (bilaga 1).

Skolpersonal som inte är pedagogisk personal, och som får kännedom om att en elev

misstänks ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling, kontaktar rektor.

4. Följa upp
Uppföljningen ska dokumenteras och åtgärderna ska utvärderas (bilaga 2).

Dokumentation av uppföljning av händelser samt utvärdering av åtgärder inom ärendet förs

av den personal rektor utser och redovisas enligt överenskommelse med rektor.

REKTORS ANSVAR

Skollagen (2010:800) 6 kap 10 §

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till

huvudmannen.

Diskrimineringslagen (2008:567) 2 kap 7 §

Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller

studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband

med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är
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utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna

och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra

trakasserier i framtiden.

1. Anmäla till huvudman
När rektor får information om att en elev upplever att han eller hon har utsatts för

trakasserier eller kränkande behandling begär rektor diarienummer för ärende som avser

kränkande behandling, hos Barn- och utbildningsnämndens nämndsekreterare. Elevens

initialer samt ärendebeskrivning uppges.

Rektor anmäler skyndsamt till huvudman att en elev upplever att han eller hon har utsatts för

trakasserier eller kränkande behandling (bilaga 3)

2. Utredning
1. Rektor startar omedelbart en utredning enligt förvaltningsgemensam arbetsmodell

(bilaga 1).

2. Om rektor anser att händelsen är av bagatellartad karaktär, och de åtgärder som vidtagits

av ingripande personal lett till att situationen klarats upp, kan utredningen avslutas.

Även denna typ av utredning dokumenteras.

3. Berörda vårdnadshavare informeras fortlöpande om utredningen, utifrån behov.

4. Utredningen avslutas när en handlingsplan har utarbetats för att förhindra kränkande

behandling i framtiden. Vårdnadshavare till den elev som har varit utsatt för trakasserier

eller kränkande behandling bjuds in till skolan för att gå igenom utredningen och skriva

under att de har tagit del av utredningens innehåll.  Om vårdnadshavare inte önskar

skriva under utredning och handlingsplan noteras detta och läggs som bilaga till

utredningen.

Handlingsplanen förmedlas till ansvariga för insatserna.

5. Rektor återrapporterar att utredningen är avslutad till huvudman (bilaga 3) .

6. Uppföljning är alltid en långsiktig åtgärd i handlingsplanen. Uppföljning och utvärdering

sker enligt överenskommelse mellan rektor och berörd personal (bilaga 2).

HUVUDMANNENS ANSVAR

Skollagen (2010:800) 6 kap 10 §

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna

kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att

förhindra kränkande behandling i framtiden.

Rektor är huvudmannens delegat för utredning av kränkande behandling. Utredningen ska göras

skyndsamt. Rektor kan uppdra åt annan personal att ansvara för utredningen.

Nämndsekreteraren redovisar  inkomna anmälningar vid varje nämndsammanträde. Av

handlingslistan som redovisas för nämnden framgår inga namn på elever. Det som framgår är

datum, verksamhet och rektors namn.

Handlingarna är en allmän handling och kan begäras ut. I diariet sekretessmarkeras

handlingarna, men detta är endast en varningssignal vid sekretessprövning som ska göras varje

gång en handling begärs ut.
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BILAGOR

Bilaga 1 Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling – UTREDNING OCH

ÅTGÄRDSPLAN

Bilaga 2 Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling – UPPFÖLJNING OCH

UTVÄRDERING

Bilaga 3 Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling - ANMÄLAN ELLER

ANMÄLAN AV DELEGERAT UPPDRAG
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