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Skolan har ett ansvar att förmedla samhällets 
gemensamma värdegrund till samtliga elever. 
I Lekebergs kommun är vi glada att få 
presentera hur vi arbetar för att skapa en 
skolmiljö för alla att trivas, vistas, utvecklas 
och växa i.  
 

 
För att Lekebergs kommuns elever ska nå dit krävs det att grundskolorna är 
trygga platser att vara på. Det är en grundförutsättning för en god 
lärandemiljö, för att trivas, känna glädje och att känna sig välkommen i en 
gemenskap. Ingen människa ska behöva vara rädd för övergrepp eller 
kränkningar i skolan.  
 

 

                  Vår vision! 
 
Att alla elever i Lekebergs 
kommun fullföljer sin skolgång 
med en personlig och positiv 
utveckling i lärande och 
sociala samspel. 

 

 

Om handlingsplanen  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundskolorna i Lekebergs kommun har en övergripande handlingsplan för att förebygga 
och förhindra diskriminering och kränkande behandling av elever och personal. Aktuell 
lagstiftning och skolverkets rekommendationer utgör stöd och grund vid upprättandet av 
planen. Varje enskild skola i Lekeberg har eget års-hjul med respektive förebyggande, 
främjande och åtgärdande insatser. 
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Till dig som är elev 

Den här handlingsplanen är till för dig som är elev i Lekebergs kommun, för att 

du ska trivas och må bra när du är i skolan. Det är ditt rättighetsdokument! 

Både elever och personal på skolan har ett gemensamt ansvar för att ingen 

behandlas illa och att vi respekterar varandra.  

Om du märker att någon blir utsatt, eller att du själv blir det, behöver du 

berätta det för en vuxen. Det finns många att prata med på skolan, exempelvis 

lärare, kurator, rastvakter, skolsköterska eller rektor. Alla vuxna på skolan har 

skyldighet att reagera och agera på det du berättar för oss. 

 

Till dig som är förälder och/eller vårdnadshavare 

För att våra elever i Lekeberg ska kunna komma till en trivsam miljö fri från 

diskriminering, trakasserier och kränkningar behöver elever, skola och föräldrar 

ta ett gemensamt ansvar. Ditt uppdrag blir här att prata med ditt barn om hur 

man är mot andra människor men också att pusha för att berätta för en vuxen 

på skolan om man ser eller på annat sätt uppfattar något som känns fel. 

Om du misstänker att ditt barn eller någon annans barn blir utsatt för något, 

förväntar vi oss att du tar kontakt med skolan – i första hand mentor eller 

elevhälsoteam. 
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” Det du tror om mig, 
Som du är mot mig, 
Såsom du ser på mig,  
Sådan blir jag”  

M. Jennes 

Förankring av planen samt delaktighet 
Förankring av planen  
All personal som arbetar regelbundet på grundskolorna i Lekeberg ska ha läst planen. Vid 
introduktion av nyanställd personal ansvarar rektor för att planen delges. Rektor aktualiserar 
årligen planen med all personal vid APT. Lärarna diskuterar kontinuerligt planen med 
eleverna. Lärarna informerar om planen på föräldramöten. Aktuell plan skall alltid finnas på 
kommunens hemsida. 

 
Elevernas delaktighet 
För att hålla planen levande tas den upp i klasserna för diskussion minst en gång per termin. 
Eleverna arbetar även med målen i planen i sina klasser genom klassråd, elevråd och andra 
aktiviteter. Detta sker kontinuerligt under läsåret. Varje höst genomförs en trygghetsenkät 
där eleverna får svara på frågor om trygghet samt kunna uttrycka sin trivsel på 
utvecklingssamtalen. 

 
Vårdnadshavarnas delaktighet                                                                    
Föräldrarna får under hösten information om planen som finns tillgänglig på hemsidan. 
Föräldrarna ges möjlighet att på föräldramöten samtala om frågor som berör innehållet 
i planen. Alla vårdnadshavare får även på höstterminen en sammanfattad och kortare 
information om skolans arbete kring likabehandling. Denna sammanfattande information 
kommer som medskick till veckobrev och/eller via Infomentor eller på föräldramöten för 
synpunkter ur föräldrarnas synvinkel. 

 
Personalens delaktighet  

Personalen är delaktiga vid utvärderingen av planen där de lämnar synpunkter på 
föregående års plan utifrån de insatser som har genomförts. När planen har reviderats inför 
nytt läsår går den ut på remiss till all personal så de har möjlighet att vara med och utveckla 
den.  
 
I följande forum finns möjlighet att diskutera planen:  
- Arbetslagsträffar  
- Elevhälsomöten 
- Handledning 
- APT  
- Ledningsgrupp 
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Lagar och styrdokument 

Likabehandlingsarbetet i skolan styrs av nationella lagar och styrdokument. 

 

DISKRIMINERINGSLAGEN   

(2008:567)     

 

Lagen finns för att motverka diskriminering och trakasserier samt för att främja allas lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, uttryck, ålder, religion/eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, etnicitet eller sexuell läggning. Skolan har skyldighet 

att arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. 

 

SKOLLAGEN 

(2010:800) 

 

Kommunen har ansvar för att skolorna följer de bestämmelser som råder – samt bedriver ett 

målinriktat arbete mot kränkande behandling. Kommunen har även ansvar för att skolorna 

genomföra åtgärder för förebyggande av kränkande behandling genom en årlig uppdaterad 

plan.  

 
FN:S KONVENTION OM BARNS RÄTTIGHETER (1989) 

 

Artikel 2 – Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får 
diskrimineras. 

Artikel 3 – Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.  

Artikel 12 – Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. 
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Begrepp 
Diskriminering 

Innebär att en person missgynnas direkt eller indirekt av skäl som sammankopplas med 

någon av diskrimineringsgrunderna som: kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, 

religion, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Trakasserier 

Ett uppträdande som kränker någons värdighet och har samband med någon av 

diskrimeringsgrunderna enligt ovan. 

Kränkande behandling 

Ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker en 

person eller dess värdighet.  

Detta kan ske på olika sätt t.ex.  
- Fysiskt, genom slag och knuffar.  
- Verbalt, genom hot och förnedrande ord.  
- Psykosocialt, genom utfrysning eller ryktesspridning.  
- Text- eller bildburet, genom klotter, brev, e-post, sms, symboler och sociala medier. 

 

Mobbning 

Kränkande behandling och/eller trakasserier som utförs upprepade gånger är mobbning. 
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Åtgärder vid kränkande behandling, 
trakasserier eller sexuella trakasserier 
Skolan ansvarar för att utreda kränkningar som sker på skolan eller i anslutning till skolan. 

Kränkningar som sker på sociala medier och som har samband med skolans verksamhet 

utreds av skolan. Det spelar alltså ingen roll om det sker under eller efter skoltid. 

 

Till dig som vårdnadshavare 

Om du som förälder misstänker att ditt barn blir utsatt för kränkande 

behandling, trakasserier eller diskriminering ber vi dig att ta kontakt med 

ansvarig skola. I samarbete med skolan kan vi få till en positiv förändring. 

Skolorna har ansvar att snabbt utreda och åtgärda då elever upplever sig 

trakasserade, diskriminerade eller kränkta.  

Om du som förälder anser att skolan inte tar kränkningen på allvar och inte 

vidtar åtgärder, kan en anmälan göras till Barn-och elevombudsmannen eller 

till Diskrimineringsombudsmannen (DO).    

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling av en vuxen 
följs nedanstående plan: 

1. Händelse/beteende upptäcks eller meddelas till en mottagare (personal) på skolan. 

2. Mottagaren anmäler händelsen till rektor. 

3. Vårdnadshavare informeras. Ansvarig för att detta sker är rektor. 

4. Rektor informerar sin chef/förvaltning. 

5. Rektor ansvarar för att utredning sker samt för att eleven får adekvat stöd. 

6. Rektorn informerar den anställde om rätten till fackligt stöd. 

7. Rektor följer upp ärendet med berörda. Uppföljning sker skyndsamt och enligt 
överenskommelse. 

 

Om det är rektor som utsätter en elev görs anmälan direkt till Kultur- och bildningsnämnden. 
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Händelse/beteende upptäcks eller 

meddelas till personal på skolan. 

 MOTTAGARE 

Anmäler händelsen snarast till rektor 

genom att dokumentera händelsen i 

Draft It (se Intranätet). 

 

Genomföra samtal med utsatt och 

utsättare samt berörda vårdnadshavare. 

Dokumentera alla samtal, insatser och 

uppdrag i Draft It.  

 

Färdigställer ärendet i Draft It. 

Sammanställer information kring 

ärendet för aktuella akter samt 

informerar till EHT. 

 

                              REKTOR 

Delegerar uppdrag och insatser i Draft It 

till aktuell mottagare eller annan 

personal. 

 

Uppföljande samtal med berörda elever 

efter ca två veckor dokumenteras i Draft 

It. 

 

 

 

 

Process vid upprättande av anmälan, utredande och avslut i ett 
kränkningsärende rörande elever 
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Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning 

Insatserna som planerats för läsåret ska följas upp vid skolårets slut utifrån följande frågor: 

- Vilka insatser har genomförts under skolåret och vad blev resultatet av dessa 

insatser? 

- Om insatser ej har genomförts, vad var orsakerna, hur ser behovet ut för de 

insatserna och hur kan genomförandet bli möjligt framöver? 

Utvärdering 

Utifrån den uppföljning ska frågorna analyseras och formuleras till en sammanfattande 

utvärdering som kan användas som stöd för revidering av planen och utveckla arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling. Denna information sammanställs kort i kolumnen 

Kartläggningens resultat (hur det ut hos oss?) 

Kartläggningsmetoder  

Kartläggningar görs för att upptäcka risker för trakasserier och kränkande behandling samt 

för att kunna se hur eleverna själva och deras vårdnadshavare upplever förekomsten av 

dessa på skolan. Kartläggningarna bidrar sedan till skolornas förebyggande, främjande och 

aktiva åtgärder.  

- Trygghetsenkät digitalt för alla elever (under pågående revidering för att bli 

skolenkät) 

- Trygghetsenkät digitalt för elevernas vårdnadshavare (under pågående revidering för 

att bli skolenkät) 

- Klass/Elevråd genomförs månadsvis och ansvaras av rektor 

- Genomgång av anmälningar till huvudman för att få en övergripande bild av vilken 

typ av kränkningar som skett. Om det finns några mönster kring vart det har skett 

och vilka som blivit utsatta. 

- Hälsosamtal utifrån materialet ”ELSA” som utförs av skolsköterska i årskurserna 

förskoleklass och årskurs 4. 

- Trygghetsteamet som arbetar med att påminna om och utföra visst 

värdegrundsarbete ses varje månad om det inte finns behov av tätare kontakt. 

Trygghetsteamet tar emot uppdrag från rektor och elevhälsan om det finns behov av 
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systematiska och dokumenterade samtal med enskilda eller grupper för att stävja 

och åtgärda kränkningar, diskriminering och mobbing. På Tulpanens skola består 

Trygghetsteamet i nuläget av fyra skolpersonal där även elevhälsan har representant 

med kuratorn. 

- EHT- Elevhälsoteam sker varje vecka där elevhälsan samverkar kring aktuella frågor, 

bland annat förebyggande, främjande och åtgärdande insatser. Övrig personal kan 

komma för konsultation kring frågor till EHT.  

- EHM – Elevhälsomöte sker varje vecka tillsammans med ett arbetslag. Det finns tre 

arbetslag och varje arbetslag får EHM var femte vecka. Vid EHM kan även 

samordnande specialpedagog och skolpsykolog från samlade elevhälsan delta i mån 

av tid.  

- SKA - Systematiskt kvalitetsarbete är en sammanfattande rapport med information 

kring hur skolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Denna ansvarar 

förstelärare för att den uppdateras och följs upp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Grundskolorna i Lekebergs kommun - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 20/21 

Resultat 
Elevernas trygghetsenkät 

Sammanställning av resultat från trygghetsenkäten ht -19 

Utifrån rådande situation med Covid -19 genomfördes ingen enkät under 

vårterminen 2020. Ny reviderad digital enkät har påbörjats av ett team där 

fokus kommer att bli SKOLENKÄT med varierade frågor men bland annat frågor 

kring trivsel och trygghet.  

Utifrån totalen med 244 elevsvar fördelas dessa enligt: 

F-klass  57 elevsvar som representerar 23 % av totalen. 

Åk 1 44 elevsvar som representerar 18 % av totalen. 

Åk 2  57 elevsvar som representerar 23 % av totalen. 

Åk 3 86 elevsvar som representerar 35 % av totalen. 

Fördelat utifrån kön, var eleverna som svarat 54 % pojkar och 46 % flickor. 

För att kunna analysera och sätta in insatser/åtgärder utifrån kön/årskurs på gruppnivå 

ställdes dessa frågor om tillhörande årskurs och kön i enkäten. 

Trivsel 

En större mängd av eleverna på Tulpanens skola, 62 %, trivs alltid på skolan och en femtedel, 

23 %, trivs ofta på skolan. Det är en mindre del, 15 % som trivs ibland och endast en elev 0 % 

som aldrig trivs. Övervägande del av eleverna på Tulpanens skola, 73 %, trivs alltid i sin klass 

och mindre del, 17 %, trivs ofta i sin klass. En liten del av eleverna, 9 %, trivs ibland och två 

elever, 2 %, trivs aldrig i sin klass. 

Trygghet 

Den större delen av eleverna känner sig alltid, 81 %, och ofta, 10 %, trygga på lektioner 

medan en liten del ibland, 8 %, och aldrig, 2 %, känner sig trygga på lektioner. Under 

rasterna känner övervägande del av eleverna, 68 %, att de alltid är trygga och ungefär en 

femtedel, 20 %, känner sig ofta trygga. Även gällande raster är det en liten del av eleverna 

som endast känner sig trygga ibland, 11 %, och 1 %, tre av eleverna känner sig aldrig trygga 

på rasterna. 

När det gäller fritids har en del, 30 %, av eleverna svarat att de inte går på fritids efter 

skolan. Av de elever som går på fritids har lite mer än hälften, 54 %, svarat att de alltid 

känner sig trygga på medan en mindre del, 15 %, svarat ofta och tre elever, 1 %, har svarat 

att de aldrig känner sig trygg på fritids. 
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Eleverna fick möjlighet att uppge om det finns otrygga platser på skolan och merparten, 74 

%, uppgav att det inte finns platser som är otrygga. En femtedel, 26 %, uppgav att det fanns 

otrygga platser på skolan. De platser som beskrivs som otrygga är omklädningsrum/dusch 11 

%, skolgården 6 %, fotbollsplanen 18 %, klassrum 2 %, grupprum 3 % och matsalen 6 %. 

Eleverna kunde även själva ge en beskrivning av otrygga platser där 64 % uttryckte 

storskogen, buss-skjulet, no lektioner ute, klätterställning, pulkakullen som otrygga platser.  

Enkäten undersökte även hur tryggheten ser ut för eleverna hemma när de är online på 

nätet. Merparten, 82 %, av eleverna uppger att de alltid känner sig trygga och en liten del, 9 

%, att de ofta känner sig trygga. Det är också endast en liten del av eleverna, 8 %, som 

uppger att de ibland känner sig trygga på nätet och 4 %, två elever uppger att de aldrig är 

trygga på nätet. 

Eleverna fick svara på en fråga kring arbetsro som kan sättas in i olika skolsammanhang men 

handlar i stort om tryggheten i klassrummet. Det är en del, 42 %, som uppger att de alltid 

har arbetsro på lektionerna. Lite mer än en femtedel av eleverna, 26 %, uppger att de ofta 

har arbetsro och lika många, 26 %, att de har arbetsro ibland. En liten del, 5 %, vilket är 15 

elever, uppger att de aldrig har arbetsro på lektionerna. 

Utifrån att det är ett antal elever som aldrig känner trivsel och trygghet, går inte att utläsa 

om det är samma elever i både trivsel och trygghet, finns fortfarande ett behov av att 

fortsätta med arbetet kring trivsel och trygghet på Tulpanens skola. 

Sociala relationer 

Eleverna fick svara på en del frågor som handlar om sociala relationer, både till vuxna och 

andra elever. Merparten, 73 %, av eleverna uttrycker att de alltid har någon vuxen att prata 

med och en liten del, 13 %, uppger att de ofta har en vuxen att prata med om de behöver. 

En nästan lika stor del elever, 12 %, uttrycker att de ibland har någon vuxen att prata med 

och endast en elev uttrycker att de aldrig har någon vuxen att prata med om de behöver. 

Många elever, 82 %, uttrycker att de alltid har en kompis i skolan och en tiondel, 13 %, att de 

ofta har en kompis i skolan. Endast en liten del, 4 %, uttrycker att de har en kompis ibland 

och två elever, 1 %, uttrycker att de aldrig har en kompis i skolan. 

Eleverna fick även svara på en fråga om den egna identiteten i skolan, om de kunde vara sig 

själva i skolan. En stor del av eleverna, 84 %, uppgav att de alltid kan vara sig själva och en 

tiondel, 11 %, uppgav att de ofta kan vara sig själva. En liten del, 4 %, uppgav att de bara kan 

vara sig själva ibland och en elev svarade att den aldrig kan vara sig själv i skolan.  

Diskriminering och kränkningar 

Eleverna fick svara på frågor om de har blivit illa behandlade av dels vuxen och dels annan 

elev på skolan utifrån diskrimineringsgrunderna eller på annat sätt. De flesta, 96 %, uppgav 

att de inte blivit illa behandlade av någon vuxen på skolan. En liten andel, 4 %, vilket 

representerar tio elever på skolan, har uppgett att de har blivit illa behandlade av en vuxen 
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på skolan. Många elever, 69 %, har svarat att de inte blivit illa behandlade av annan elev men 

så mycket som en tredjedel, 31 %, har uppgett att de har blivit illa behandlade av en annan 

elev. 

Av de elever som svarat att de har blivit illa behandlade av en vuxen på skolan har endast en 

elev, 10 %, angett någon av diskrimineringsgrunderna som orsak och då på grund av dennes 

religion. Resterande nio elever, 90 %, har svarat att det skett på grund av annat. De elever 

som svarat att de blivit illa behandlade av en annan elev på skolan har en stor del, 92 %, 

svarat på grund av annat. Fyra elever, 6 %, har uppgett att de blivit illa behandlade på grund 

av att de kommer från ett annat land och lika många elever, 6 %, har uppgett att de blivit illa 

behandlade på grund av deras ålder.  

Förebyggande insatser 

Eleverna fick svara på om de arbetar med värdegrund i skolan och det var merparten, 63 %, 

av eleverna som svarat att de ofta arbetar med värdegrund i skolan. En tredjedel, 32 %, 

uppgav att de arbetar med värdegrund ibland och en mindre del, 5 %, svarade att de aldrig 

arbetar med värdegrund.  

Sammanställningen av elevernas svar motiverar till ett fortsatt förebyggande men även 

åtgärdande arbete på Tulpanens skola. Utifrån diskrimineringsgrunderna blir det synligt att 

det framför allt är två av områdena som behöver få mer plats i värdegrundsarbetet då det är 

en liten men ändå betydande del som upplever att de blivit illa behandlade utifrån etnicitet 

och ålder. Det framkommer också flera platser där storskogen och buss- skjulet uppskattas 

vara platser med största riskfaktorer. Skolan behöver fortsatt ha uppsikt kring dessa med 

flera andra platser och stärka upp med exempelvis högre personalnärvaro eller eventuella 

uppdelningar av skolgården. 

Vårdnadshavarnas trygghetsenkät 

Beslut togs om att avvakta digital enkät till vårdnadshavare.  

Klass- och elevråd 

Elevråd har genomförs månadsvis med representanter från varje klass och biträdande 

rektor.  

Anmälningar till huvudman 

Under 19/20 har sju kränkningsanmälningar upprättats, utretts och avslutats.  

ELSA- statistik  

Väntas vara klara under höstterminen 2020 och kommer att redovisas i kommande 

handlingsplan. 
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Förebyggande, främjande och aktiva 

insatser/åtgärder under 20/21. 
KARTLÄGGNINGENS 
RESULTAT 
(hur ser det ut hos 
oss) 

MÅL 
(vad vill vi) 

INSATSER/ÅTGÄRDER 
(hur ska vi nå målet) 

VEM ANSVARAR? 

VÄRDEGRUNDSTAVLA 
Har fungerat väl och 
ses som en fortsatt 
god insats. 

VÄRDEGRUNDSTAVLA 
Alla elever på skolan 
ska trivas och känna 
sig trygga.  
 
Värdegrundsarbetet 
på Tulpanens skola 
fortgår i samtliga 
sociala sammanhang 
och förstärks genom 
färglagda punkter på 
värdegrundstavlan 
och skolans regler. 

VÄRDEGRUNDSTAVLA 
Alla elever och all 
personal på Tulpanens 
skola kan skolans 
värdegrundspolicy.  
 
Våra värdegrundstavlor 
finns i alla klassrum och 
vid alla 
enheters/byggnaders 
entré.  
 
Klasserna arbetar med 
skolans värdegrund på 
många olika sätt för att 
befästa dess innebörd. 
 
Sedan ht 2011 
använder vi olika färger 
för att ytterligare 
markera/förtydliga 
värdegrundens olika 
delar.  
 
Vi är alla lika mycket 
värda (röd)  
Vi bryr oss om och 
hjälper varandra (blå) 
Vi lyssnar på och 
respekterar varandra 
(grön)  
Vi använder ett vårdat 
språk (gul)  

VÄRDEGRUNDSTAVLA 
All skolpersonal. 
Arbetet följs upp och 
uppdateras av 
Trygghetsteamet på 
skolan.  
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Vi får goda kunskaper 
när vi känner arbetsro 
och arbetsglädje (rosa)  
Vi är rädda om vår 
skola och förstör varken 
ute eller inne (brun).  
 
Varje färg har under 
vårterminen en vecka 
då vi gör ett fördjupat 
arbete kring de sex 
olika punkterna.  
 

TRIVSELREGLER 
Har fungerat bra för 
elevrådets 
representanter att 
hantera och 
uppskattas som första 
uppdrag när 
höstterminen börjar. 
Justeringar görs 
utifrån klassernas 
åsikter. Information 
ges till om 
trivselregler ges till 
vårdnadshavare i 
infomentor.  

TRIVSELREGLER 
Alla barn och vuxna på 
skolan ska känna sig 
trygga i 
verksamheten. 

TRIVSELREGLER 
Vi har regler på 
Tulpanens skola för att 
ytterligare förtydliga 
vår värdegrund.  
 
För att skapa en bra 
skolmiljö på skolan 
behövs det att du:  
 
- Tar ansvar för dig 
själv och ditt arbete 
  
- Är en snäll kompis och 
använder ett bra språk  

 
- Leker inom skolans 
område  

 
- Lämnar värdefulla 
saker hemma  

 
- Lämnar mobilen till 
läraren varje morgon  

 
- Spelar fotboll på 
fotbollsplanen  

 
- Inte klättrar i träden  

 
- Inte äter godis i skolan  

TRIVSELREGLER 
All personal på skolan. 
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- Alltid använder hjälm 
när du: åker sparkcykel 
på 10-rasten (som är 
den tillåtna tiden), är 
på skridskobanan eller 
åker i snön på kullen 
bakom Asken  
 
- Cyklar tillsammans 
med en vuxen om du 
cyklar till skolan.  
 
- Att dela ut 
inbjudningar till privata 
tillställningar i skolan 
är endast tillåtet om 
alla i klassen inbjuds.  
 
Vid läsårets start 
skickas trivselreglerna 
ut på remiss via 
elevrådets 
representanter. Sedan 
återkopplas detta till 
elevrådet och rektor. 
Därigenom revideras 
dessa. Aktuella 
trivselregler mailas ut 
till all personal som då 
sätter upp i klassrum 
och går igenom med 
eleverna. Rektor lägger 
också ut dessa på 
infomentor till 
vårdnadshavare. 
 

FADDERVERKSAMHET 
Har genomförts på 
olika sätt i olika 
klasser, varje klass har 
haft möjlighet att välja 
på eget sätt.  

FADDERVERKSAMHET 
Alla barn ska känna 
trygghet och 
gemenskap på skolan. 
Arbetslagen delger 
varandra kring sitt 
arbete med 

FADDERVERKSAMHET 
Fadderverksamheten 
sker 
åldersöverskridande 
husvis. 

FADDERVERKSAMHET 
Arbetslagen. 
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fadderverksamheten 
fortlöpande under 
året. 
 

QVINTUS 
Har genomförts med 
ett gott resultat, detta 
arbetstema är 
uppskattat av 
eleverna. Under 
vårterminen fick 
Qvintus pausa sin 
hemgång till eleverna 
med anledning av 
rådande situation 
med Covid 19.  

QVINTUS 
Förskoleklasserna ska 
på sin nivå få en 
förståelse för skolans 
värdegrundsarbete.  
 

QVINTUS 
För att 
förstärka/förenkla 
värdegrundsarbetet 
använder 
förskoleklasserna sig av 
Qvintus som är en nalle 
som värnar om 
värdegrunden genom 
sina bilder/tecken; få 
vara med, lyssna, dela 
med sig/låna ut, säga 
snälla saker och hjälpa 
varandra. Qvintus 
bilder/tecken finns 
även i klassrummen 
och används i 
vardagen.  
 

QVINTUS 
All personal inom 
förskoleklass. 

FN-VECKA 
Har genomförts men 
inte med externa 
besök. De har arbetat 
med skolgemensam 
temavecka i 
respektive klass 
och/eller arbetslag. 
FN-gruppen tog fram 
material och tips på 
filmer att använda i 
klass. 
 

FN-VECKA 
Eleverna ska ha 
kännedom om 
mänskliga rättigheter 
och barns rättigheter.  
 

FN-VECKA 
Tulpanens skola har en 
fadderskola i Indien 
som uppmärksammas i 
och med FN-veckan då 
vi arbetar med 
mänskliga rättigheter 
och barnkonventionen. 
 

FN-VECKA 
Klasslärare och FN-
gruppen som består 
av två pedagoger.  

RASTVÄRDAR/ 
RASTAKTIVITETER 
Rastaktiviteterna 
fungerar väl och är 
uppskattade av 
eleverna som 
regelbundet får 
inflytande genom att 

RASTVÄRDAR/ 
RASTAKTIVITETER 
Alla elever ska känna 
sig trygga på rasterna. 
Vi erbjuder varierade 
rastaktiviteter för att 
främja tryggheten på 
skolgården. 

RASTVÄRDAR/ 
RASTAKTIVITETER 
Grundlärare i 
fritidshem håller i minst 
en aktivitet på 
skolgården om dagen. 
Skolgården är uppdelad 
i färgkodade zoner där 

RASTVÄRDAR/ 
RASTAKTIVITETER 
Grundlärare 
fritidshem ansvarar 
för rastaktiviteter.  
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ge förslag till 
aktiviteter. 
 
Färgkodningen av 
område och rastvärd 
har skapat ökad 
trygghet och närvaro 
under raster.  
 

 personalen bär 
färgkodad väst. Finns 
även en 
rastaktivitetsansvarig 
och info om aktivitet 
ges till eleverna under 
måltiden i matsalen.   
 

All schemalagd 
personal har 
rastvärdsansvar. 

ELEVRÅD 
Elevråd hålls 
regelbundet med en 
tydlig agenda. 
Biträdande rektor 
följer upp insatser och 
önskemål från 
eleverna vid varje 
elevråd. Detta året 
har det varit en hel del 
fokus kring skolmiljön.  

ELEVRÅD 
Alla elever ska få 
känna sig delaktiga i 
de demokratiska 
processer som förs 
inom skolan.  
 

ELEVRÅD 
Varje grupp/klass utser 
en representant och en 
suppleant till elevrådet. 
Dessa träffas en gång 
per månad under 
ledning av biträdande 
rektor för att diskutera 
olika ämnen. Miljö är 
ett sådant ämne.  
Utifrån elevrådet får 
representanterna ett 
uppdrag med sig till 
klassen som sedan ska 
återkopplas till nästa 
elevråd. 
 

ELEVRÅD 
Biträdande rektor. 

KLASSREGLER 
Detta har genomförts 
och varje klass har 
sina regler.  
 

KLASSREGLER 
Eleverna bidrar med 
att utforma de regler 
som behövs i det 
aktuella klassrummet, 
för att ge bästa 
möjliga trygghet.  
 

KLASSREGLER 
Vid klassråden 
utformas klassens 
ordningsregler. Dessa 
kan vara föränderliga 
över tid beroende på 
saker som uppkommer 
i klassen. Reglerna kan 
även vara statiska.  
 

KLASSREGLER 
Klassläraren. 

KOMPISVECKOR 
Har genomförts på ett 
annorlunda sätt om 
mindre grupper under 
läsåret med anledning 
av covid -19.  

KOMPISVECKOR 
Målet är att eleverna 
ska känna sig trygga, 
lära känna varandra 
och att det ska bli en 
bra start på det nya 
läsåret.  
 

KOMPISVECKOR 
Eleverna arbetar husvis 
i sina olika 
faddergrupper. Alla 
elever på hela skolan 
gör ett kompisarmband 
i olika utföranden eller 
andra praktiska 

KOMPISVECKOR 
Trygghetsteamet och 
årskurs tre. 
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övningar. 
Värdegrundstavlan gås 
igenom. Under 
kompisveckorna 
genomförs även en 
lekdag. Det är treorna 
som leder lekarna med 
stöttning av 
pedagogerna. 
 

PEDAGOGISK LUNCH 
Genomförs och 
fungerar bra. Finns 
fortsatt ett behov. 

PEDAGOGISK LUNCH 
Alla elever ska känna 
trygghet i matsalen 
och få matro. 
 

PEDAGOGISK LUNCH 
Minst en pedagog äter 
tillsammans med varje 
klass. För att ytterligare 
öka matron har skolan 
fem tysta minuter i 
matsalen.  
 

PEDAGOGISK LUNCH 
All personal. 

FRITIDSHEMMENS 
DAG 
Kunde ej genomföras 
med anledning av 
Covid-19.  

FRITIDSHEMMENS 
DAG 
Alla elever ska känna 
gemenskap och 
trygghet med 
varandra. 
 

FRITIDSHEMMENS 
DAG 
En gång per år 
genomförs en 
fritidshemmens dag där 
all skolans elever delas 
in i tvärgrupper och 
genomför 
gemensamma 
aktiviteter.  
 

FRITIDSHEMMENS 
DAG 
All personal. 

HÄLSOSAMTAL 
Har genomförts och 
utifrån att det tidigare 
har varit brist på 
skolskötersketjänst 
har flera samtal 
arbetats ikapp under 
det gångna året.  
 

HÄLSOSAMTAL 
Alla elever i 
förskoleklass och 
årskurs 2 erbjuds 
hälsosamtal med 
skolsköterskan. På 
hälsosamtalet följs 
elevens hälsa, tillväxt 
och utveckling utifrån 
ett brett främjande- 
och förebyggande 
perspektiv. 
 
 

HÄLSOSAMTAL 
Hälsosamtalet tar upp 
hälsofrågor som är 
viktiga för eleven. 
Frågor som alltid berörs 
är skoltrivsel, kost, 
motion och sömn. 
Återkoppling på 
gruppnivå till EHT.  
 

HÄLSOSAMTAL 
Skolsköterska. 
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VUXENTILLSYN I 
OMKLÄDNINGSRUM 
Personal har funnits 
till hands men 
eftersom eleverna i 
trygghetsenkäten 
fortsatt uttrycker en 
del oro finns behovet 
fortsatt kvar.  
 

VUXENTILLSYN I 
OMKLÄDNINGSRUM 
Alla elever ska känna 
trygghet i 
omklädningsrummen 
innan och efter idrott.  
 

VUXENTILLSYN I 
OMKLÄDNINGSRUM 
En pedagog närvarar i 
omklädningsrummet 
innan och efter 
idrottslektion.  
 

VUXENTILLSYN I 
OMKLÄDNINGSRUM 
All personal. 

BUSSVÄRDAR 
Har genomförts och 
behovet kvarstår.  

BUSSVÄRDAR 
Alla elever ska känna 
sig trygga vid bussen. 
 

BUSSVÄRDAR 
Pedagogerna finns med 
vid bussarna enligt 
schema. 
Förskoleklasspedagoger 
följer vid läsårets start 
med eleverna till 
bussen, både skolstart 
och slut.  
 

BUSSVÄRDAR 
All personal. 
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Översikt av det årliga arbetet 
AUGUSTI 

Planen presenteras på remiss för personal, vårdnadshavare och elever för återkoppling.  

 

SEPTEMBER 

Planen fastställs av rektor. 

 

v. 40 Skolenkäter, digitala, går ut till elever och vårdnadshavare. 

 

OKTOBER 

v.44 Utifrån sammanställning av trygghetsenkäterna görs en analys av materialet. 

 

NOVEMBER-FEBRUARI 

Kartläggningar sker för att identifiera risker för att elever utsätts för kränkningar, 

diskrimineringar eller trakasserier. 

 

MARS  

Kartläggningar sker för att identifiera risker för att elever utsätts för kränkningar, 

diskrimineringar eller trakasserier. 

 

V.13 Skolenkäter, digitala, går ut till elever och vårdnadshavare. 

 

APRIL  

Kartläggningar sker för att identifiera risker för att elever utsätts för kränkningar, 

diskrimineringar eller trakasserier. 

 

MAJ 

Uppföljning och utvärdering av förebyggande och främjande aktiva insatser/åtgärder. 

  

JUNI 

Sammanställning och revidering av planen inför kommande läsår. 
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Kontakter 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

REKTOR 

Agneta Birgersson 

070-333 13 91 

agneta.birgersson@lekeberg.se 
 

BITR. REKTOR 

Eva Nygren 

073-056 64 77 

eva.nygren@lekeberg.se 
 

 
ELEVHÄLSOTEAM   
 
SKOLSKÖTERSKA 

Emma Petersson 
0585-482 38 

emma.petersson@lekeberg.se 

KURATOR 

Sandra Liljemark 
0585-488 39 

sandra.liljemark@lekeberg.se 

SPECIALPEDAGOG 

Ida Särnholm 
073-050 96 90 

ida.sarnholm@edu.lekeberg.se 

 

 
VERKSAMHETSCHEF  
Samlad elevhälsa 

Margareta Essving 
0585-488 40 

margaretha.essving@lekeberg.se 
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