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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Grundskola 

Ansvariga för planen 
Rektor  

Vår vision 
På Lekebergsskolan 7-9 ska vi genom förebyggande och främjande insatser arbeta för att elever och 

personal inte ska kränkas eller diskrimineras. Visionen är givetvis en skolmiljö helt utan 

diskriminering och kränkning. 

Planen gäller från 
2016-10-01 

Planen gäller till 
2017-12-20 

Läsår 
2017/2018 

Elevernas delaktighet 
Eleverna involveras i att utvärdera och bearbeta planen genom att arbeta med planen i klassråd och 

elevråd. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vårdnadshavare involveras främst genom diskussion på föräldramöten och i föräldraråd. Vidare hålls 

vårdnadshavare informerade genom infomentor. Vårdnadshavare har också möjlighet att kontakta 

elevens skola.  

Personalens delaktighet 
Skolans likabehandlingsteam som består av lärare från varje arbetslag träffar elevhälsan regelbundet 

där planens utformning diskuteras och återkopplas till arbetslagen. Personalen diskuterar planen 

regelbundet under läsåret. 

I följande forum finns möjlighet att diskutera planen: 

- Arbetslagsträffar 

- Elevhälsan 

- APT 

- Konferenser 

- Ledningsgrupp 
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Förankring av planen 
All personal som arbetar regelbundet på Lekebergsskolan 7-9 ska ha läst planen. Vid introduktion av 

nyanställd personal ansvarar rektor för att information lämnas gällande planen. 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. Elevråd involveras i arbetet. 
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Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Diskussioner i personalgruppen och elevhälsan. 

Analys av dokumenterade kränkningar. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Arbetslagen och elevhälsan har varit delaktiga vid utvärderingen. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Utvärderingen visar att vi måste göra en omorganisation i arbetet för att kunna genomföra de 

planerade insatserna enligt planen. Det blev för hög arbetsbelastning på ett fåtal personer som drev 

arbetet. Ett medvetet arbete där all personal kommer att jobba med arbetet i planen införs 

Tryggheten i matsalen blev bättre då schemalagd lunch infördes. 

Att arbetet kopplades till elevhälsan som därmed fick ett vidare perspektiv på skolan var bra men 

visade att vi bör jobba mer med främjande och förebyggande insatser. Ett likabehandlingsteam med 

personal från samtliga arbetslag kopplas till elevhälsan. 

Vi måste bli bättre på att förankra och sprida planen hos eleverna. 

 

Årets plan ska utvärderas senast 
2017-12-20 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
 

Planen utvärderas av arbetslagen och elevhälsan genom att analysera samtliga insatser och åtgärder. 

Eleverna utvärderar planen i klassråd och elevråd. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Rektor 
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Främjande insatser 

Namn 
Ordningsregler 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Alla elever och personal ska känna sig trygga på skolan. Alla elever ska ges möjlighet till 

arbetsro i klassrummet. Alla elever på skolan ska känna till skolans ordningsregler. 

Insats 
Elever, vårdnadshavare och skolans personal arbetar tillsammans fram skolans 

ordningsregler. Ordningsreglerna diskuteras på skolans klassråd och elevråd. 

Ansvarig 
Rektor 

Datum när det ska vara klart 
Pågående under hela läsåret 

 

Namn 
Vuxennärvaro 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Alla elever ska känna sig trygga under skoldagen och känna att det finns vuxna som ser, 

reagerar och som de kan vända sig till. 

Insats 
Bussvakt, vuxennärvaro på raster i skolans cafeteria samt i enheterna. 
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Ansvarig 
Rektor 

Datum när det ska vara klart 
Pågående under hela läsåret. 

 

Namn 
ICDP 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Målet är att all personal på skolan ska ha ett positivt och reflekterande förhållningssätt 

gentemot alla elever och vårdnadshavare. 

Insats 
Hela personalgruppen utbildas i, eller repeterar ICDP- utbildningen. 

Ansvarig 
Rektor 

Datum när det ska vara klart 
Pågående under hela läsåret. 

 

Namn 
Kompetensutveckling 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Att både personal och elever känner att de har goda kunskaper kring mänskliga rättigheter, 

barnkonventionen och om varje specifik diskrimineringsgrund. Personalen känner att de har 
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tillräckligt med kunskaper för att kunna fullgöra sina skyldigheter. Eleverna ges ökad 

möjlighet att ha inflytande och vara delaktiga i skolans likabehandlingsarbete om de har 

kunskap om såväl rättigheter och skyldigheter. 

Insats 
Kartlägga behov av kompetensutveckling och planera insatser efter behov. Arbeta med 

diskrimineringsgrunderna regelbundet på mentorstid. 

Ansvarig 
Rektor 

Datum när det ska vara klart 
Pågående under hela läsåret. 

 

Namn 
Elevens arbetsmiljö 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Elevhälsan observerar olika miljöer samt intervjuar ett antal elever. Målet är få kunskap om 

elevens arbetsmiljö. 

Insats 
Elevhälsans personal väljer ett område för varje miljö att observera. 

Ansvarig 
Elevhälsan 

Datum när det ska vara klart 
Pågående under hela läsåret. 
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Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Trivselenkät och klasskartläggningar genomförs varje läsår.  Andra viktiga delar av kartläggningen är 

hälsosamtalet hos skolsköterska och frågor inför utvecklingssamtal. 

Skyddsombud och elevskyddsombud granskar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. 

Husmodellen används tillsammans med eleverna, för att kartlägga otrygga områden. 

Den lokala elevhälsan har möten varje vecka där fortlöpande analys sker av trygghetsärenden 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 

trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 

 
Enkäter 

Klasskartläggning 

Elevråd 

Klassråd 

Utvecklingssamtal 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Genomförande av enkät eller intervjuer och ta del av resultatet 

Genom att arbeta med Husmodellen 

Genom regelbundna observationer och reflektioner 

Elevhälsomöten 

Resultat och analys 
Lärare finns i cafeterian men fler vuxna behövs på andra ställen i skolan. Dåvarande elevhälsoteam 

upplever att fler i personalen behöver bli involverade i trygghetsarbetet på skolan. 

Våra insatser har varit alltför inriktade på att arbeta med händelser som skett och i för liten 

utsträckning varit inriktat på främjande och förebyggande arbete. 
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Förebyggande åtgärder 

Namn 
Schemalagd lunch 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Att få fler elever att äta skolmat och att de är trygga i matsalen. 

Uppföljning genom enkät och analys av närvaro 

Åtgärd 
Schemalagd lunch med pedagoger. 

Motivera åtgärd 
Tidigare valde flera elever bort lunchen, då de bland annat upplevde att matsituationen inte 

var en trygg plats, att det fanns risk att bli utsatt. 

Ansvarig 
Rektor 

Datum när det ska vara klart 
Pågående under hela läsåret. 

 

Namn 
Medvetna klassrumsplaceringar och gruppindelningar 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Att alla elever är trygga nog att kunna arbeta med alla sina klasskamrater. 

Uppföljning sker vid klasskartläggningar. 
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Åtgärd 
Att läraren styr klassrumsplaceringar och gruppindelningar. 

Motivera åtgärd 
Det har framkommit vid att analys av trygghetsärenden att flera elever har känt sig utsatta 

då läraren inte styrt klassrumsplaceringar och gruppindelningar. 

Ansvarig 
Rektor 

Datum när det ska vara klart 
Pågående under hela läsåret. 
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Rutiner för akuta situationer 

Policy 
På Lekebergsskolan 7-9 råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
På Lekebergsskolan 7-9 lägger vi stor vikt vid att eleverna får möjlighet att upprätta goda relationer 

med vuxna på skolan. Vi strävar efter att varje enskild elev ska känna sig bekväm med att anförtro sig 

åt minst en person i personalen. 

Personalen är uppmärksamma på kännetecken elever kan uppvisa när de inte känner sig trygga. 

Elevhälsan analyserar de elevärenden som kommer in och har alltid i beaktande vad som kan ligga 

bakom elevers svårigheter. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Elever och vårdnadshavare kan vända sig till vilken personal som helst på skolan som eleven känner 

förtroende för. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
Skyldigheten att utreda om någon har utsatts för trakasserier eller kränkande behandling träder in så 

snart någon i verksamheten fått kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för detta. 

1. Mottagaren av händelsen anmäler denna till rektor som informerar nämnden. 

2. Utredning av händelsen sker. 

- Samtal förs med samtliga berörda parter. (vad har hänt, vilka är inblandade?) 

- Samtalen dokumenteras 

- Vårdnadshavare informeras 

- Mentorer informeras 

3. Åtgärder vidtas 

- Åtgärderna dokumenteras 

- Uppföljning planeras in. 

- Dokumentationen lämnas till elevhälsan 

4. Uppföljning sker för att förvissa sig om åtgärderna fått avsedd verkan, att eleven känner sig trygg 

samt att klargöra huruvida ytterligare åtgärder ska utföras eller om ärendet kan avslutas. 

- Dokumenteras och lämnas till elevhälsan. 

- Vårdnadshavare informeras 

5. Elevhälsan sammanställer och rapporterar till nämnden. 

Om ärendet inte är avslutat går elevhälsan in som åtgärd. 
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Elevhälsan träffar vårdnadshavare och elev och upprättar en handlingsplan för att komma till rätta 

med problemet. Även detta dokumenteras och följs upp. 

Vid allvarliga kränkningar/ trakasserier avgör rektor, eventuellt med sin chef, om ärendet kräver 

disciplinära åtgärder eller ska lämnas till annan myndighet. 

Åtgärder som sätts in bör leda till långsiktiga lösningar. Det bör alltid övervägas om åtgärder också 

ska vidtas i syfte att förändra strukturer och förhållande på grupp- och verksamhetsnivå. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Berättar en elev att en lärare kränker denne eller annan elev skall den personal som får veta detta 

genast kontakta rektor. 

Rektor eller av denne utsedd person vidtar en utredning. 

Båda parter skall beredas möjlighet till samtal med varandra. Detta samtal kan ske enskilt, 

tillsammans med föräldrar, rektor eller annan vuxen utifrån parternas önskemål och ärendets art. 

Uppföljning med eleven efter rektors agerande är viktigt. 

Rutiner för uppföljning 
När elev kränks av elev sker en uppföljning senast två veckor efter samtalet. 

När elev kränks av personal sker en uppföljning efter rektors agerande, senast två veckor efter 

samtalet. 

Rutiner för dokumentation 
Den som hanterar ett ärende om kränkning eller diskriminering har även ett ansvar att hantera 

dokumentationen av det samma. Skriftlig dokumentation arkiveras i elevakten. 

Ansvarsförhållande 
Rektor har det övergripande ansvaret men all personal genomför samtal och uppföljning – dock inte 

när någon personal är inblandad då rektor själv, eller någon av denne utsedd person, hanterar 

samtalen 


