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2. Verksamhetens VISION SAMT DELAKTIGHET:  

Vision för Björbo skola och fritidshem: Här ska alla barn känna sig trygga och ingen elev ska bli 

diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Alla, både vuxna och barn följer den 

”gyllene regeln”: Det du vill att andra ska göra mot dig, ska du göra mot dem.  

I samarbete med vårdnadshavare och elever arbetar personalen aktivt mot all form av kränkande 

behandling. Planen har tagits fram av personalen tillsammans med eleverna under de första 

skolveckorna ht20. Planen läggs ut på Schoolsoft för remiss och allmänt beskådade. En vecka efter 

publicering fattar rektor beslut om dess giltighet. Denna plan omfattar Björbo skola samt 

fritidshemmet.  



 

 3. UTVÄRDERING OCH ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS PLAN:   

   

Vi har under läsåret 2019/2020 kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan och fritids, bl.a. 

har vi samtal med eleverna om hur vi ska vara bra kompisar. Vi har under läsåret arbetat med 

Utbildningsradions serie ”Ugglan och kompisproblemet” och ”Vara vänner”. Vi har sett på avsnitt och 

diskuterat kring olika dilemman. Vi upplever att barnen är väl medvetna om hur man ska bete sig 

mot varandra när vi pratar om det men att vi ändå återkommande måste påminna dem om det och 

föra diskussioner kring värdegrunden. I början av läsåret hade vi extra fokus på värdegrundsfrågor. Vi 

diskuterade med eleverna och de fick föra fram sina åsikter. Eleverna och pedagogerna pratade 

igenom skolans gemensamma regler och beslutade att samma regler skulle gälla även detta läsår. I 

samarbete med eleverna upprättade vi en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling och 

pratade med dem om hur viktigt det är att vi alla hjälps åt så att alla kan ha det bra på skolan. Vi 

pratade också med barnen om hur vi gör när något inte fungerar. Vi använde oss av 

incidentrapporter vid händelse.  

Vi har haft klassråd och elevråd regelbundet under året och vi har även ofta diskussioner i klasserna 

utifrån uppkomna situationer. Vi upplever att eleverna snabbt söker upp någon pedagog vid 

problem.   

Det tilltänkta förbättringsområdet för läsåret 19/20 med gemensamma diskussioner i arbetslaget 

kring värdegrundsfrämjande förhållningssätt bör vi utveckla och jobba vidare med. 

 

  

 

  

4. PRIORITERADE MÅL: 20/21 

  

• Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Om det ändå inträffar ska alla 

veta hur ärendet hanteras. Verksamhetens regler ska vara tydliga och väl förankrade hos 

både personal, föräldrar och elever.  

• Samtlig pedagogisk personal på skolan ska vara trygga och tydliga ledare som arbetar utifrån 

skolans värdegrund. 

  

  

 

  

 

 



5. FRÄMJANDE INSATSER:  

Främjande arbete syftar till att förstärka respekten för allas lika värde. Det omfattar 

diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder eller sexuell läggning. På skolan / fritidshemmet diskuterar pedagoger och eleverna 

den värdegrund samhället vilar på. Att vi alla har ett ansvar i ett demokratiskt samhälle. Hur det 

personliga ställningstagandet påverkar oss själva och andra. Att man ska visa respekt för andra 

människor och deras åsikter. Den gyllene regeln gäller för alla på skolan. Pedagogerna motverkar all 

form av trakasserier och diskriminering av/mot enskilda och grupper. Tillsammans vidtar personalen 

åtgärder om och när elever beter sig olämpligt. Med barnen diskuterar vi både i grupp och 

individuellt hur man är en bra kompis och att alla ska få vara med. Berättelser och filmer används för 

att det ska bli konkret och lätt för barnen att förstå. Varje läsår inleds med ett värdegrundsarbete 

tillsammans med alla på skolan och fritidshemmet. De regler skolan har för verksamheten och 

samvaron på skolan har tagits fram tillsammans med eleverna. Dessa regler presenteras även för 

föräldrarna via Schoolsoft. Eleverna har även varit delaktiga i arbetet med att ta fram planen mot 

diskriminering och kränkande behandling.  

Vi har ett trygghetsteam bestående av utsedd pedagog samt representant från elevhälsan. 

     

                Insats                                                     Tidpunkt                                            

   Ansvar  

 

Ta fram regler tillsammans 
med elever. Samtala med 
barnen om hur de vill att det 
ska fungera på skolan och 
fritids.  
 
 

Terminens två första 
skolveckor. Verksamhetens 
regler diskuteras kontinuerligt 
under hela läsåret.  
 

Alla skolans pedagoger 

Arbetet med 
likabehandlingsplan pågår 
ständigt men mer intensivt i 
början av varje termin. 

Uppföljning av de mål som 
satts sker på höstlovet och på    
a- dagarna i juni.  
 

Rektor och personal  
 

Elevenkäter om hur eleverna 
upplever skolan och fritids.  
 

I anslutning till varje 
utvecklingssamtal. 

Mentor 
 

Utvecklingssamtal 2 ggr/läsår, F-klass 1/läsår. 
 

Mentor 
 

 

 

6. KARTLÄGGNING:  

Vid utvecklingssamtalen som genomförts under höst och vårterminen har eleverna fyllt i enkäter på 

Schoolsoft innan samtalen där de bl.a. fått svara på frågor om trivsel och trygghet. Vid en 

sammanställning av resultatet ser vi att de flesta elever trivs mycket bra på skolan och känner sig 

trygga.  



I vårt arbete mot målet att ingen ska diskriminera, trakassera eller kränka någon annan når vi i det 

stora hela ett bra resultat.  

Det arbete som genomförts för att förebygga kränkningar och trakasserier har för övrigt varit 

framgångsrikt. Därmed fortsätter vi att arbeta efter de rutiner som nu är en del av skolans arbete.   

 Vi fortsätter värdegrundsarbetet enligt planen.  

  

 

7. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER:  

Åtgärder utifrån kartläggningen.  

                          Tidpunkt                                Insats                                               

Ansvar  

Rastvakt Varje rast enligt schema.  2 
st/rast. 

Alla skolans pedagoger.  
 

Ta fram regler tillsammans 
med elever. Samtala med 
barnen om hur de vill att det 
ska fungera på skolan och 
fritids.  
 

Terminens två första 
skolveckor. 

Alla skolans pedagoger  
 

Kontakt med föräldrar     När något inträffat.   Mentor eller den som varit 
med i händelsen.  
 

Vi agerar alltid när något 
inträffat. Vid kränkning görs 
anmälan på Draft It. 
 

När något inträffat.   Den som är med i händelsen.  
 

Elevenkäter om hur eleverna 
upplever skolan.  
 

I anslutning till varje 
utvecklingssamtal. 

Mentor.  
 

Arbetet med 
likabehandlingsplan.  
 

Pågår ständigt. Men mer 
intensivt i början av varje 
termin. Uppföljning av de mål 
som satts görs under höstlovet 
samt a-dagarna i juni. 

Rektor och personal.  
 

 

 

 

  

 

 

 



 8. UPPTÄCKA, ANMÄLA, UTREDA OCH DOKUMENTERA:  

Steg 1 

1. Den som upptäcker kränkningen avbryter det som sker.  
2. Vidare kontaktar den som upptäcker kränkningen omedelbart ansvarig mentor/klasslärare.  
3. Skolpersonal pratar omgående med berörda elever enskilt. Syftet med samtalen ska vara att  

avhjälpa den akuta situationen och hitta en långsiktig lösning. 
4. För kränkningar som sker på fritids utreds kränkningen av ansvarig fritidspersonal 
5. Vårdnadshavare till alla berörda elever ska underrättas. 
6. Mentor/klasslärare är ansvariga för att uppföljning sker inom 14 dagar. 
7. Vid misstanke om lagbrott görs polisanmälan. 
8. Ärendet dokumenteras i KB process av personal som hanterar ärendet. Det skickas vidare till 

rektor som hanterar ärendet som 1: Utredning, vilket är standardvalet - när ärendet behöver 
utredas vidare, eller 2: Snabbutredning – om utredningen och åtaganden är gjorda på plats. 
Ärendet skickas sedan vidare till huvudman för godkännande. 

 

 

Steg 2 

1. Om kränkningen/mobbningen inte upphör meddelar rektor trygghetsteamet på skolan som 
sätter sig in i ärendet och fortsätter arbetet. 

2. Trygghetsteamet tar del av tillgänglig dokumentation i det aktuella fallet samt annan 
dokumentation som finns runt de aktuella eleverna. 

3. Utredning och Uppföljning görs i Draftit.  
4. Förnyad kontakt tas med berörda elevers vårdnadshavare. 
5. Trygghetsteamet är ansvarigt för att uppföljning sker inom 14 dagar. 
6. Dokumentation kring ärendet görs i Draft It. Med uppföljning/ återkoppling till rektor och 

mentor. 

 

Steg 3 

1. Om kränkningen/mobbningen fortsätter trots åtgärderna i steg 1 och 2 kallar rektor till ett 
möte med elev och vårdnadshavare samt mentor/klasslärare och någon representant från 
Trygghetsteamet. Beslut om hur ärendet ska tas vidare tas.  

2. Rektor ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar. 

 

Steg 4 

1. Kränkande elever kan om inget av ovanstående hjälper flyttas till annan grupp eller skola i 
kommunen efter beslut av rektor. 

2. Ärendet kan även anmälas till socialtjänst eller polis. 

 
 

 

Ansvarsförhållande 

Rektor har det övergripande ansvaret för skolans arbete med diskriminering och kränkning. 

Samtlig personal verksam i skolan är skyldiga att agera och lyfta alla fall av kränkningar och 

trakasserier som förekommer på skolan. 



Mentor/klasslärare är ansvarig för att utreda alla former av trakasserier, kränkningar och 

mobbing som berör dennes elever. 

 

9. ÅTGÄRDA: 

 Den som upptäcker eller får kännedom om pågående kränkningar/ trakasserier skall genast ingripa. 

Personal samtalar med berörda elever. 

Åtgärder ska grundas på vad utredningen visat och bör riktas till såväl den elev som blivit utsatt som 

till den/de som utövat kränkningen. 

Åtgärder på individnivå bör syfta till att avhjälpa akuta situationer liksom att finna mer långsiktiga 

lösningar. Åtgäder kan vara t.ex. rastaktiviteter, extra rastvakt, samtalsstöd. 

  

Vid allvarliga trakasserier/kränkningar kontaktas de inblandade elevernas föräldrar direkt och rektor 

informeras omgående.  

 

 

10. RUTINER OCH ÅTGÄRDER NÄR ELEV KRÄNKS AV 

PERSONAL:  

All personal på skolan ska villkorslöst, utan dröjsmål, lyfta fall där personal misstänkts ha kränkt en 

elev till rektor. Rektor ansvarar för att ärendet utreds omgående. Rektor gör en anmälan till 

huvudmannen.  

Om en elev känner sig kränkt av någon vuxen på skolan ska detta tas på extra stort allvar då eleven 

kan anses stå i beroendeställning till den vuxne. Eleven eller dennes föräldrar ska omedelbart 

kontakta/berätta för lärare, kurator eller rektor. Om en lärare kränker en elev eller tvärtom, är 

skolledningen ansvarig för att utreda ärendet.  

  

Vuxen på skolan som misstänker eller märker att en annan vuxen kränker eller diskriminerar en elev 

ingriper direkt. Rektor informeras alltid om det inträffande. Rektor inleder därefter en utredning 

kring händelsen.  

  

11. TILL DIG SOM FÖRÄLDER:  

Om du misstänker att ditt barn eller något annat barn utsätts för diskriminering eller kränkande 

behandling ska du i första hand vända dig till någon i personalen. Det kan vara svårt att ta till sig att 

ens egna barn kränker andra barn men även i detta fall är det viktigt att prata med personalen. Alla 

måste ta ett gemensamt ansvar och arbeta för barnens trygghet och samhörighet. Enl. skollagens 4 

kap. 8§ ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

Blankett för detta finns att fylla i på kommunens hemsida under E- tjänster/klagomåls- hantering. 


