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Grunduppgifter 
Älta skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling omfattar Älta skola F-6 med 
skolbarnsomsorg. Planen gäller från 2019-08-05 till 2020-08-06. 
 
Rektor ansvarar tillsammans med Älta skolas Trygghetsteam för planens innehåll och 
kontinuerlig revidering. Planen utvärderas och revideras under maj månad varje läsår. 
 
Barnen/eleverna, vårdnadshavare samt övriga medarbetare är indirekt delaktiga i arbetet 
med planen genom att deras upplevelser och tankar inhämtas regelbundet och ligger till 
grund för revidering och fortsatt trygghetsarbete. 
 
Barnens uppfattning om trivsel och trygghet på skolan fångas upp i de regelbundna 
enkätundersökningar som görs över läsåret (Trygghetsenkät). Enkäterna kartlägger barnens/ 
elevernas trivsel och upplevda trygghet samt kartlägger förekomst av kränkning och 
mobbning. Vidare kommer barnen till tals i klassråd, elevråd, fritidsråd samt vid 
utvecklingssamtal. Trygghetsteamet håller även i sk. Trygghetsvandringar med en grupp 
elever från samtliga årskurser. 
 
Genom kundundersökningar och vid utvecklingssamtal ges vårdnadshavarna möjlighet att 
framföra sina synpunkter på skolans arbete och situation vad gäller trivsel, trygghet och 
utsatthet. 
 
Genom en tydlig förankring av planen och ett gemensamt förhållningssätt förväntas alla 
medarbetare delta i diskussioner, kartläggningar och återkommande värdegrunds- och 
trygghetsarbete. Vid en återkommande punkt på pedagogiskt forum, ges alla möjlighet att 
påverka det gemensamma arbetet.  
 
Älta skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling finns att tillgå på Älta skolas 
hemsida. Vid varje höstterminsstart informeras vårdnadshavare via föräldramöten om 
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planen och om Trygghetsteamet och dess arbete. Planen presenteras för samtliga elever och 
medarbetare vid terminsstart och aktualiseras återkommande under verksamhetsåret. 
 

Syfte 
Syftet med planen är att tydliggöra hur Älta skola  

● arbetar främjande med att skapa trivsel och trygghet på skolan  

● arbetar med att främja allas lika värde och rättigheter 

● arbetar förebyggande för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling i skolan 

● arbetar åtgärdande med kränkningar och trakasserier 

 

Planen fungerar som ett verktyg för alla medarbetare i det gemensamma arbetet för en 
skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 
 

Vår vision 
Vår strävan är en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vårt 
arbete och förhållningssätt ska genomsyras av våra tre visioner: 
 

● Älta skola sjuder av liv, värme, engagemang, glädje och gemenskap. 
● Alla är delaktiga och tar ansvar. 
● Alla är kunskapare och har lust att lära. 

Vår grundtanke är: ”Jag vill, jag kan, jag duger” 
 

Främjande insatser på skolan 

Syfte och mål 
Skolans främjande arbete handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för 
likabehandling i verksamheten. Främjande insatser syftar till att skapa ett gott grundklimat i 
skolan med hög grad av trivsel och trygghet för såväl elever som medarbetare. Vi vill 
eftersträva respekt för allas lika värde. 
 
Genom att kontinuerligt jobba främjande strävar vi efter att motverka diskriminering utifrån 
diskrimineringsgrunderna som definierade i skollagen: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder.  
 
Det främjande arbetet ska bedrivas kontinuerligt och utan förekommen anledning, det ska 
riktas till alla barn, elever och medarbetare på skolan. Alla som arbetar i skolan ska aktivt 
motverka diskriminering och kränkande behandling genom att arbeta främjande. 
 
Det främjande arbetet följs upp kontinuerligt under året av Trygghetsteamet, av 
pedagogerna vid arbetslagsmöten samt i samband med utvärdering av Älta skolas plan mot 
diskriminering och kränkande behandling i maj månad. 
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Främjande Insatser 

- Barn/elever har inflytande och får återkommande hålla i aktiviteter genom elevråd, 

rastverksamhet, idrottsförening, matråd etc. för att skapa god atmosfär på skolan. 

- Pedagoger och barn i förskolan och elever i skolan använder böcker, filmer etc. som 

belyser olika typer av familjebildningar, olika minoriteter, individers olikheter och 

människors lika värde. Vi strävar efter ett normkritiskt förhållningssätt. 

- Pedagoger planerar och genomför utflykter och friluftsdagar så att alla barn och 

elever ges förutsättningar att delta. 

- Vi har en aktiv rastverksamhet som erbjuder rikligt med aktiviteter vilket främjar 

barnens/elevernas lek och gemenskap. 

- Gemensamma och traditionella aktiviteter som luciatåg, FN-samling, Älta Skolas Dag, 

Sommarspelen etc. främjar skolans ”vi-känsla”. 

- Faddringssystem mellan stadierna. 

- Trygghetsvandringar tillsammans med barn/elever i olika årskurser, där de kan 

upplysa skolans personal om var på skolan det kan kännas otryggt eller utsatt. 

- Vi genomför regelbundet olika enkätundersökningar så som trygghetsenkät och 

kundundersökningar vilka används som underlag för fortsatt arbete med barn och 

elever. 

- Elevhälsosamtal hos skolsköterskan i skolår 2, 4 och 6. 

- Vi har ett levande värdegrundsarbete genom bland annat kamratveckor vid 

terminsstart och att verksamheten ger återkommande möjligheter för elever att 

diskutera normer, attityder och värden. 

- Pedagoger ansvarar alltid för indelning vid grupparbeten och klassrumsplaceringar 

- Bestämda bord i matsalen och alltid närvarande vuxna som äter med barnen 

- Vi har införskaffat tre klassuppsättningar av boken “Värsta bästa nätet” för arbete i 

klasserna 4-6. 

- Värdegrundsord är uppsatta i trapphusen. 

 

Ansvariga 

Alla anställda på Älta skola. 
 

Rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda kränkande behandling 

och diskriminering 

Policy 
Älta skola har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla 

upplevelser elever anser sig ha gällande diskriminering, trakasserier och kränkning ska 

skyndsamt anmälas till rektor som är ytterst ansvarig. All personal har skyldighet att ingripa 

vid upptäckt eller rapporterad kränkning 
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Rutiner för att tidigt upptäcka kränkande behandling 
● Fungerande rastverksamhet 

● Fungerande rastvärdssystem 

● Hög vuxennärvaro på riskfyllda platser 

● Förhållningssättet att ”alla barn/elever är allas ansvar” 

● Återkommande punkt ”elevhälsa och trygghet” på arbetslagsmöten 

 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Klasslärare/mentor och fritidspersonal 
Rektor 
Trygghetsteam 
Elevhälsoteam 
Övriga medarbetare på Älta skola 
 

Rutiner för att utreda, åtgärda och dokumentera när elev kränks av andra elever 
Vid upptäckt kränkning gäller följande rutin: 

 

1. Alla medarbetare som upptäcker en kränkning ska genast ingripa, oavsett vilka 
elever som är inblandade och var kränkningen sker. Medarbetaren går in och bryter 
kränkningen och informerar berörda mentorer omgående. 

 

2. Mentor/lärare, tillsammans med den som upptäckt kränkningen, talar enskilt med 
alla inblandade, ett s k Allvarssamtal samma dag. Syftet är att klargöra vad som 
hänt och om det hänt tidigare. Överenskommelse för att förhindra upprepad 
kränkning görs. Tid för uppföljning bestäms. Samtliga vårdnadshavare kontaktas. 
Samtliga samtal dokumenteras. Skriftlig Kränkningsanmälan överlämnas till rektor. 

 

3. Enskilda uppföljningssamtal med inblandade. Om överenskommelse ej följts 
kontaktas vårdnadshavare för ett möte. Ny överenskommelse upprättas. 

 

4. Om kränkningarna inte upphör efter genomförda allvarssamtal anmäls ärendet till 
rektor som bedömer om ärendet går vidare till Trygghetsteamet eller till 
elevvårdskonferens.  All tidigare dokumentation överlämnas till rektor. 
 

5. Trygghetsteamet genomför samtal med den utsatte och den/de som utsätter. 
Samtalen genomförs alltid av två personer av rättssäkerhetsskäl. Den utsattes 
vårdnadshavare kontaktas samma dag och vårdnadshavare till den/de som utsätter 
kontaktas senast dagen efter samtalet. Uppföljningssamtal sker efter cirka en vecka 
med samtliga inblandade elever. Ett andra uppföljningssamtal genomförs efter ca två 
veckor. Därefter ges stödsamtal till inblandade barn/elever efter behov. Samtliga 
samtal dokumenteras och förvaras i skolans låsta arkiv. 

 

6. Ärendet vidare till rektor och skolledning för vidare åtgärder. Om kränkningarna 
inte upphört, förs ärendet vidare till rektor som beslutar om vidare åtgärder till 
exempel möte med barn/elev och vårdnadshavare, anmälan till socialtjänst, 
polisanmälan etc.  
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7. Berörda myndigheter kontaktas. 
 

Rutinen finns visuellt utformad som en Åtgärdstrappa, se bilaga 3. 
 
 

Rutiner för att utreda, åtgärda och följa upp när elev kränks av personal 
Vid upptäckt kränkning gäller följande rutin: 
 

1. Upptäckt kränkning mot elev av vuxen rapporteras omgående till rektor. 

2. Rektor anmäler samma dag till huvudman, som ansvarar för att utredning påbörjas 

samma dag. Rektor informerar också skolans elevhälsa och elevens vårdnadshavare 

samma dag.  

3. Rektor ansvarar för att enskilda samtal genomförs med de inblandade. Rektor 

klargör för den vuxne att detta inte får förekomma samt följderna om beteendet 

fortsätter. 

 

4. Rektor ansvarar för att uppföljningssamtal sker för att säkerställa att kränkningarna 

upphört. 

Ansvariga 
Rektor är ytterst ansvarig för rutiner att utreda och åtgärda när barn/elev kränks av 
barn/elever eller av personal. 
Trygghetsteamet samt all personal är ansvariga att aktivt delta i arbetet mot kränkning, 
trakasserier och mobbning. 
 

Kartläggning av trygghet, trivsel och kränkande behandling 
Älta skola genomför varje år 

 
● Trygghetsvandringar tillsammans med barn/elever. 

● Trygghetsenkät, en mer omfattande elevenkät med frågor kring trivsel och trygghet 

görs 2 ggr/termin.  

● Sociogram, genomförs klassvis vid behov. 

 

Ovanstående sprids jämt över skolåret. Resultaten sammanställs av Trygghetsteamet och 
delges samtlig personal. Elevrådet har möjlighet att ta del av kartläggningsarbetet, för 
fortsatta diskussioner och påverkan. 
 
Resultaten ligger till grund för revidering av planen och fortsatt trygghetsarbete. De ligger 
också till grund för skolans förebyggande arbete. Förebyggande arbete handlar om riktade 
insatser/ åtgärder som görs efter att risker och problem i skolmiljön har identifierats. 
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Ansvariga 

Rektor och Trygghetsteamet är ansvariga för att ovanstående kartläggningar genomförs. All 

personal är ansvarig att på uppmaning av rektor och trygghetsteam hjälpa till i 

genomförandet av kartläggningen.  

 

Utvärdering av planen/mål läsåret 18/19 
Utvärdering och revidering av planen har gjorts av Trygghetsteamet i maj/juni 2019. 
Ansvarig för att årets plan utvärderas är rektor Lena Schlyter. 

 

Åtgärder/ mål och resultat för läsår 18/19 
Skolans regler skall åter revideras och förankras  

Resultat: Älta skolas regler reviderades och dokumentet “Förhållningssätt på Älta skola” 

delades ut i klasserna under ht-18 och vt-19. 

 

Öka närvaro och personaltäthet på raster 

Resultat: Under året har Rastverksamhetsgruppen arbetat med ”rastvärdandet” och 

förtydligat ansvarsfördelning och rutiner med resultatet att rastverksamheten nu fungerar 

bättre. 

 

Trygghetsteamet träffas regelbundet 

Resultat: Trygghetsteamet har träffats kontinuerligt 1 gång/vecka under hela läsåret. 

 

Ökat samarbete mellan klasserna 

Resultat: Samtliga arbetslag har arbetat med att aktivt rotera mellan klasser för att lära 

känna och bygga relation med alla barn/elever och på så sätt öka tryggheten för 

barnen/eleverna. Vid gemensamma aktiviteter har även faddring mellan årskurser 

genomförts. 

 

Gemensam fortbildning kring värdegrund för hela personalgruppen 

Resultat: Under läsåret har samtliga medarbetare kontinuerligt arbetat med gemensamt 

värdegrundsarbete.  

 

Öka barnens/elevernas delaktighet i arbetet med planen 

Resultat: Barnens/elevernas delaktighet i arbetet med planen ökas bl.a. genom fler 

trygghetsenkäter med tydliga återkopplingar till klasserna. 

 

Resultat och analys av trygghetsenkäten 18/19 

Trygghet 
En stor majoritet av eleverna uppger att de känner sig trygga på Älta skola. Resultatet från 
enkäten visar att 98% av eleverna trivs på Älta skola och i sin klass.  
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Kränkningar/mobbning 

I årets enkäter ser vi att i genomsnitt 5% av eleverna i åk 1-6 har känt sig retade någon gång. 
Vi ser en ökning i antalet elever som uppger att de känner sig retade i enkäten som 
genomfördes i februari -19.  
Resultaten visar på behovet av att fortsätta arbeta förebyggande genom att öka närvaron av 
vuxna på platser och vid tidpunkter där det enligt enkäterna oftast förekommer kränkningar. 
Trygghetsteamet återkopplar resultatet till klasslärarna för att arbetet med att trygga 
eleverna i klassrummen ska belysas.  
 

Övrigt 

Trygghetsvandringar har genomförts två gånger under läsåret 18/19, tillsammans med 
elever från både låg- och mellanstadiet samt förskoleklass. 
Observationer har visat att det finns platser på skolgården där det inte finns tillräcklig 
vuxennärvaro samt behovet av fler vuxna i vissa korridorer vid lunchtid och skoldagens slut. 
 

Mål och åtgärder för läsåret 19/20 
Utifrån utvärdering av förra årets plan har vi fastställt följande mål för läsåret 19/20: 

Mål 1: Inget barn/ ingen elev ska utsättas för kränkning under skoldagen.  

Åtgärder 

- Arbeta för ökad vuxennärvaro på raster och i korridorer 

- Fortsatt kontinuerligt arbete med värdegrund 

- Tydligare information och diskussion med barn/ elever kring begreppet kränkning, 

åtgärdstrappan och om Älta skolas plan mot diskriminering och kränkande 

behandling 

Ansvarig Alla medarbetare 

När Löpande under läsåret 

 

Mål 2: Alla barn/elever ska känna sig trygga under hela skoldagen. 

Åtgärder 

- Arbeta för ökad vuxennärvaro på raster och i korridorer samt en ökad medvetenhet 

hos personalen om var på skolan  elever känner sig utsatta under dagen 

- Skolan kommer att arbeta med en “Kamratvecka” även efter jullovet 

Ansvarig Alla medarbetare 

När Löpande under läsåret 

 

Mål 3: Alla vuxna på skolan skall ta ansvar för alla barn/elever genom att agera vid all typ 

av kränkande behandling samt alltid anmäla kränkning till rektor 

Åtgärder 
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- Påtala och påminna varandra om principen ”alla barn/elever allas ansvar” 

- Den visuella åtgärdstrappan uppsatt och synlig över hela skolan 

Ansvarig Rektor, trygghetsteam och alla medarbetare 

När Hela tiden 

 

Mål 5: Barnen/eleverna ska involveras i högre grad i diskussioner, planering och 

utvärdering av trygghetsarbetet. 

Åtgärder 

- Använda elevrådet som ”expertråd” för att inhämta barns/elevers tankar om fortsatt 

trygghetsarbete 

- Alla barn/elever ska tas med i och medverka i fortsatt värdegrundsarbete. De olika 

sätt vi gör detta på ska dokumenteras. 

- Trygghetsenkät ska genomföras 2 ggr/termin och därefter följas upp i klasserna. 

Ansvar All personal 
När Löpande 
 
Utöver ovanstående åtgärder tänker vi att tidigare listade Främjande insatser på skolan 
kommer att bidra till att vi når målen. 
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Bilaga 1 

Lagstöd 
 
Handlingsplanen utgår från skollagen 2010:800 6 kap från och med 1 juli 2011 och 
diskrimineringslagen 2008:567. 
 
Skollagen kapitel 6 
6§ Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare 
föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§. 
 
Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 
 
7§ Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att 
barn och elever utsätts för kränkande behandling. 
 
Plan mot kränkande behandling 
 
8§ Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 
elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att 
påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 
 
Förbud mot kränkande behandling 
 
9§ Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande 
behandling. 
 
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 
 
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 huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring ex uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de 
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 
 
Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn 
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som 
avses i diskrimineringslagen (2008:567). 
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Bilaga 2 

Begrepp 
 
Kränkande behandling 
Kränkande behandling definieras som ett uppträdande som kränker en människas värdighet, 
men som inte har något samband med diskrimineringsgrunderna 
 
Mobbning  
Mobbning innebär att en eller flera personer systematiskt och under en viss tid utsätter en 
eller flera andra personer för kränkande behandling, utan koppling till grunderna för 
diskriminering. Mobbning kan ske mellan elever och mellan lärare och elever. Det råder även 
en obalans i makt mellan de som mobbar och den som utsätts för mobbning 
 
Exempel på mobbning; 
• Psykisk mobbning: utfrysning, nonchalerande behandling av elever/medarbetare, subtila 
metoder som miner, gester, ignorering, suckar eller blickar 
• Verbal mobbning: Glåpord, elakartat skvaller eller ryktesspridning, överdrifter och förtal  
• Fysisk mobbning: Slag, sparkar, knuffar, sabotage och förföljelse i olika former, hot och 
skrämseltaktiker samt förnedring 
• Text- och bildmobbning: Skriva/skicka/sprida kränkande klotter, brev, lappar, e-post, sms, 
mms, bilder och videofilmer samt också rasistiska/främlingsfientliga symboler eller musik 
 
Diskriminering 
Diskriminering är när skolan som organisation eller skolans personal på osakliga grunder 
behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna; 
 
Kön 
Könsöverskridande identitet eller uttryck  
Etnisk tillhörighet 
Religion eller annan trosuppfattning 
Funktionsnedsättning 
Sexuell läggning 
Ålder  
  
Diskriminering kan vara direkt - en elev missgynnas med koppling till 
diskrimineringsgrunderna eller indirekt – en neutral bestämmelse som i praktiken 
missgynnar en eller flera elever med andra behov 
 
Trakasserier 
Trakasserier definieras som ett uppträdande som kränker en människas värdighet och som 
har samband med någon av diskrimineringsgrunderna 
 
Sexuella trakasserier 
Sexuella trakasserier innebär ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet 
uppträdande av sexuell natur som kränker elevens eller medarbetarens integritet 
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Exempel på sexuella trakasserier: 
• Ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster 
• Tafsande eller annan ovälkommen beröring av sexuellt slag 
• Ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester, tilltalsord 
• Ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel, privatliv 
• Vulgärt språk, sexuella ord, pornografiska bilder 
• Nedsättande skämt om det kön du tillhör 
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Bilaga 3 
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