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Förebyggande och främjande arbete 

Centralskolans rektor och personal tar bestämt avstånd från alla former av kränkande och 

diskriminerande behandling. Vi arbetar aktivt för att förebygga och förhindra alla former av 

kränkande behandling i enlighet med gällande lagstiftning, styrdokument och som en del av det 

systematiska kvalitetsarbetet. Det förebyggande arbetet ska vara långsiktigt och omfatta såväl 

individ- grupp- och skolnivå. Vårt främjande arbetssätt ska vara långsiktigt och skapa goda och 

demokratiska relationer och läromiljöer. Detta innebär att förekomsten av diskriminering och 

kränkningar minskar. Arbetet ska utgå från de sju diskrimineringsgrunderna:  

Sju diskrimineringsgrunder 

Kön 
Könsöverskridande identitet eller uttryck  
Etnicitet 
Religion eller annan trosuppfattning 
Sexuell läggning 
Funktionsnedsättning 
Ålder 

Riktlinjer mot trakasserier och sexuella trakasserier 

Utbildningsanordnarens åtgärder vid kränkningar, diskriminering och trakasserier finns både 

digitalt på webben och i pappersformat på skolan. Vår strävan är att dessa åtgärder samt våra 

riktlinjer och rutiner är väl kända hos all personal samt hos alla elever och deras vårdnadshavare. 

Förbud mot repressalier 

Den som anmält diskriminering eller har påtalat att en utbildningsanordnare bryter mot lagen 

(exempelvis genom att inte arbeta förebyggande mot trakasserier) har ett lagskydd mot att bli 

bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier. Skyddet gäller även när någon medverkat i en 

utredning enligt diskrimineringslagen, avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella 

trakasserier. (www.do.se) 

 

 

 

 

 

http://www.do.se/
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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 

Planen omfattar Centralskolans grundskola årskurs 4-9 samt kulturskolan. 

Ansvariga för planen 

Skolans rektor och skolans trygghetsteam är ansvariga för att Plan mot kränkande behandling samt 

Riktlinjer och rutiner mot diskriminering utarbetas, utvärderas, kartläggs, förankras och följs upp. 

Trygghetsteam 

Centralskolans trygghetsteam 2021/2022 består av: 

Rektor/biträdande rektor 
Kurator 
Specialpedagog/speciallärare 
Skyddsombud 
Förstelärare med uppdrag inom elevers delaktighet i skolan 

Vår vision/Värdegrund 

Det hänger på mig och jag kan göra något åt det – jag, vi tillsammans i det livslånga lärandet 

Här ska alla ha möjligheten att lära sig. 

Planen gäller  

2021-08-18 - 2022-08-20 

Läsår 

2021/2022 

Elevernas delaktighet 

Eleverna är delaktiga i utformandet av denna plan genom att den bygger på och omfattar: 

Trygghetsenkät som genomförs varje läsår.  

Elever i åk 7-9 genomför trygghetsvandringar1.  

Skolsköterskan leder hälsosamtal med elever. 

Elevrådets arbete 

Delaktighet i att revidera och ta fram skolans ordningsregler via klassrådet.  

 

 

                                                                 
1 Trygghetsvandring görs av kamratstödjare för att identifiera otrygga platser i skolmiljön.   
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Personalens delaktighet 

All personal ska aktivt arbeta för att motverka alla former av kränkande eller diskriminerande 

behandling, det ska råda "nolltolerans". Den som uppmärksammar kränkning eller diskriminering 

ska ingripa omedelbart och därefter ta kontakt med respektive mentor eller med rektor 

Personalen görs delaktig i arbetet med planen på arbetsplatsträffar, vid läsårsstart och vid 

utvärderingen av planen där personalen ges möjlighet att utvärdera trygghetsteamets arbete och 

planens insatser och resultat i en anonym enkät.  

Vårdnadshavares delaktighet 

Planen presenteras vid terminens första föräldramöte. Vårdnadshavare ges genom detta möte 

tillfälle till diskussioner kring innehållet i planen och möjligheter att föra fram synpunkter kring 

likabehandlingsarbetet på skolan.  

Planen finns tillgänglig på hemsidan och i skolans digitala plattform, infomentor.  

Förankring av planen 

Planen presenteras för elever, vårdnadshavare och all personal i början på terminen vid klassråd, 

föräldramöten och för personal vid APT och genom trygghetsteamets presentation. 

Planen ska vara ett levande dokument som alla ska känna till och leva upp till och finns därför 

tillgänglig på skolans hemsida, på skolans TEAMS, på skolans plattform infomentor (tillgänglig 

för personal, elever och vårdnadshavare) och i skolans café i pappersformat. Det ska också finnas 

en kopia av planen i pappersformat i varje klassrum på skolan.  

Delaktiga i utvärdering av innevarande års plan 

Planen utvärderas i slutet av läsåret av trygghetsteamet, samtlig personal och samtliga elever. 
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Utvärdering av läsåret 20/21 

Utvärdering ska genomföras i klasserna och arbetslagen, skriftligt efter varje läsårs slut. 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 

Planen har utvärderats av personal på APT. 

Kamratstödjarna har utvärderat resultatet av skolans aktiviteter under året. 

Trygghetsvandring har genomförts av kamratstödjarna och resultatet ingår som en del i utvärderingen. 

Planen har utvärderats av eleverna genom klassråd och elevråd. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 

Rektor, biträdande rektor, samtlig personal, elevråd, kamratstödjare. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 

Dokumentation kring incidenter och kränkningsanmälningar var ett uttalat förbättringsområde 

inför det gångna året. Resultatet visar att förbättringsområdet kvarstår. All personal behöver 

beredas fortbildning under året i när och hur dokumentationen ska genomföras. 

Det stöd som finns om hur vi ska dokumentera behöver synliggöras för personalen och revideras 

samt kompletteras. 

Centralskolans arbete mot otrygghet har gett otydliga resultat. Kamratstödjarna har genomfört 

trygghetsvandring vid uppstartsläger i augusti och konstaterar att arbete kvarstår enligt nedan.  

- Otrygga platser och situationer kvarstår kring pingisbordet i elevhallen, sofforna i 

elevhallen och i anslutning till utrymmet utanför toaletterna på högstadiet. 

- Mellanstadiets toaletter identifieras av kamratstödjarna som en rörig och otrygg plats där 

elever kan hänga runt vid raster. Särskilt runt killarnas toaletter har det varit incidenter där 

toalettdörrar bankas eller sparkas på och vid något tillfälle har toalettdörrar låsts upp 

utifrån. 

- Skolans ordningsregler är en stående punkt i klasserna vid terminsstart men utgör inget 

levande och befäst dokument på skolan 

- Trygghetsvandringen visar att otrygghet skapas när många elever vistas i skolans elevhall 

samtidigt. Detta innebär att flera elever väljer att inte vistas i eller passera elevhallen vid 

dessa tillfällen. 
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- Användandet av mobiltelefoner utgör en viss grund för otrygghet då en del elever 

(mestadels tjejer) smygfotar varandra i elevhallen. 

- Matsalen har upplevts som stökig med köbildning och för många elever på plats vid 

samma tillfälle vilket stör matro och leder till en upplevd otrygghet under skollunchen. 

- I den korridor där No-salarna ligger är det ofta elever i åk 9 och att detta kan kännas 

stökigt och olustigt för yngre elever. Elever i åk 7 har sina elevskåp längst in i korridoren 

och det kan upplevas som otryggt att behöva passera elever i åk 9 som befinner sig i 

samma korridor. 

- I den korridor där de flesta elever i åk 7 har sina elevskåp upplevs det som att det är 

rörigt, bråkigt och tjafsigt. Särskilt på morgonen när det inte är några lärare på plats i 

själva korridoren. 

- Ett rum mellan spanska- och bildsalen upplevs som ett otryggt ställe där elever kan 

”gömma sig” då det är mörkt och olåst. 

- Mellanstadiets elever kan uppleva att det är jobbigt att gå själva till bildsalen. 

- Mellanstadiets elever identifierar resterna som en dela v dagen som kan kännas otrygg. 

- Idrottshallen och omklädningsrummen upplevs som otrygga med anledning av att elever 

kan ha sina mobiltelefoner med sig och det är möjligt att fota andra elever. Det kan också 

kännas obehagligt att elever från andra klasser kan komma in och byta om samtidigt. 

- Elever i åk 4 upplever att det kan kännas otryggt att gå över idrottshallens parkering när 

det står epatraktorer där och andra elever är i närheten. 

- Hockeyrinken har blivit en plats dit elever går och röker och detta känns otryggt för 

andra elever som vill passera där.’ 

- De många lärarbytena i franska har lett till en känsla av otrygghet kring undervisningen i 

franska och om det inneburit att eleverna missat mycket undervisning under året som 

gått. Kommer den nya läraren i franska att ha för höga förväntningar på dem? 
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Mål för läsåret 21/22 

- Skolans ordningsregler ska revideras genom klassråd och elevråd och återkommande 

lyftas och diskuteras i de forumen. 

- Ord och begrepp i ordningsreglerna ska tydligt definieras och förklarande exempel ska 

formuleras (vad menar vi med begrepp som ”studiero” och ”respekt” exempelvis?). 

- Skolans trygghetsteam formas och börjar arbetet att revidera det systematiska 

trygghetsarbetet på skolan. 

- Kamratstödjarnas uppdrag ska utvärderas och revideras för att sedan ingå i det 

systematiska trygghetsarbetet på skolan. 

- Rasterna, rastvärdskapet och tillgängliga rastaktiviteter ska utvecklas för att skapa trygga 

och stimulerande raster. Särskilt gäller detta för mellanstadiet. 

- Skolans schemastruktur ska utvecklas för att minska antalet håltimmar och fördela 

lunchtiderna på ett bättre sätt för att undvika trängsel och stök i matsalen och elevhallen. 

- Öka personalens närvaro i och kring otrygga platser (No-korridor, So-korridor och 

hockeyrinken) samt utreda vidare kring vilka tider under skoldagen som känns otrygga 

och rikta insatsen mot dessa. 

- Jobba med rekryteringen för att hitta en långsiktigt och hållbar lösning kring 

undervisningen i franska men även i fråga om vikarieförsörjningen för att säkra god 

undervisning även vid lärares frånvaro. 

- Öka andelen behöriga lärare på skolan. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 

 Rektor är ansvarig för att utvärdering av planen sker enligt de riktlinjer planen anger i samarbete 

med skolans trygghetsteam. 

Hur följer vi upp? 

Vi följer upp målen löpande i trygghetsteamet vid dess schemalagda möten. 

Löpande uppföljning genom observationer i den dagliga verksamheten av all personal. 

Återkommande informella och muntliga uppföljningar med eleverna på mentorstid och i klass-

/ämnesundervisningen. 
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Hur utvärderar vi? 

Planen ska utvärderas genom enkät till personalen senast i juni 2022 

Planen ska utvärderas skriftligt av kamratstödjarna 

Planen ska utvärderas av skolans trygghetsteam i december och juni. 

Planen ska utvärderas i klassråd och elevråd utifrån diskussionsfrågor som tas fram av skolans trygghetsteam 

Planen ska utvärderas genom trygghetsenkät för alla elever i december och juni. 
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Främjande och förebyggande insatser 

Målet med skolans främjande arbete är att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för alla elever, 

där eleverna har goda möjligheter att lära och utvecklas individuellt. Skolan ska genom sitt 

demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och 

respekterade. Detta vill vi uppnå genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska 

genomsyra undervisningen och skolans aktiviteter i stort. Centralskolan åtar sig att jobba vidare 

med att utveckla arbetssätt, processer och olika forum för att skapa en systematik i det arbetet. 

Innehållet i detta arbete ska bygga på det observerade och upplevda behovet hos eleverna och 

vila på beprövad erfarenhet och aktuell forskning. 

Syftet är att personal och elever i både ord och handling ska visa respekt för den egna individens 

och allas lika värde. 

Åtgärda 

Mot diskriminering 

Vid gruppindelningar beaktas fördelningen så att pojkar och flickor fördelas jämnt mellan 

grupper. 

Rasism och främlingsfientlighetens idéhistoria tas upp och belyses inom ramen för olika ämnen 

enligt kursplanerna. Framförallt dock inom So-ämnena. 

Ansvarig: undervisande lärare 

Mot trakasserier/kränkningar 

Klass- och elevrådet diskuterar nolltolerans mot skojbråk och sexuella trakasserier så att det blir 

en väl känd del och återkommande del av skolans värdegrundsarbete.  

Ansvarig: Rektor och personal med ansvar för klass- och elevråd. 

Mot sexuella trakasserier 

En eller flera av nedanstående program/aktiviteter ska genomföras under läsåret. 

- Stopp min kropp  

- Inrätta olika diskussionsforum inom ämnet för elever och vårdnadshavare 

- Övergrepp på nätet (föreläsningar och diskussioner) 

- Föräldrautbildningar 

 

Ansvarig: Rektor och skolans kurator 
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Uppmärksamma och arbeta med viktiga kalenderdagar som en del i det systematiska och 

återkommande värdegrundsarbetet. 

Arbetslagen tar fram planeringar för att arbeta tematiskt kring dessa dagar i samarbete med 

trygghetsteamet. Vi kommer att uppmärksamma följande dagar detta läsår: 

- FN-dagen 24/10 Tema barnkonventionen 

- Nobeldagen 10/12 Tema nobelpriset 

- Internationella kvinnodagen 8/3 - 22 Tema jämställdhet 

- Rocka sockorna 21/3 – 22 Tema olikheter 

Ansvariga för att ovanstående främjande åtgärder genomförs är trygghetsteamet (under ledning 

av rektor) tillsammans med arbetslagen 4-9. 

 

Hur säkerställer vi studiero? 

Områden som berörs av åtgärden  

I en tidigare granskning av Skolinspektionen identifierades att studieron på Centralskolan var låg 

och i behov av åtgärd. Trivselenkäter har bekräftat att skolan har förbättrade resultat avseende 

studieron. Detta utgör dock ett område för ständig förbättring och utveckling. 

 

Mål  

- Öka den upplevda studieron i klassrummen. 

- Öka elevernas förmåga att förstå vilka olika moment som ingår i och skapar studiero. 

- Utveckla gemensamma strategier på skolan och lärarens sätt att undervisa i klassrummet 

för att främja ett gott studieklimat. 

- Utforma och implementera en tydlig konsekvenstrappa vid brott mot gemensamma 

ordningsregler och normbrytande beteende. Synliggöra denna hos all personal, elever och 

vårdnadshavare. 

 

Åtgärd 

Skolans ordningsregler diskuteras vid respektive terminsstart. 

Undervisande lärare deltar i kollegialt utvecklingsarbete för att stärka och synliggöra olika 

gynnsamma undervisningsstrategier utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. 
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Konsekvenstrappa för åtgärder vid brott mot gemensamma ordningsregler formuleras, synliggörs 

och implementeras hos all personal, elever och vårdnadshavare. 

Motivera åtgärd  

Det finns behov av att tydliggöra vad studiero innebär samt hur studiero på bästa sätt kan 

uppnås. Kompetensutveckling för all personal. Återkommande punkt på arbetslagstid och 

ämnesutvecklingstid. 

Ansvarig  

Rektor i samarbete med förstelärare med särskilt uppdrag kring undervisningsstrategier och 

studieklimat samt trygghetsteamet. 

Datum när det ska vara klart  

Åtgärden fortgår löpande under året men målsättningen är att upplevelsen av studiero hos 

eleverna blir tydligt bättre för varje år. Utvärderas juni 2022. 

Digitalisering och sociala medier 

Centralskolan åtar sig att utforma plan för arbete med sunda vanor och förhållningssätt hos 

eleverna gentemot användandet av mobilkameror och att publicera/dela bilder på sociala medier. 

Värdegrundsarbete 

Vi arbetar under året med ordningsreglerna som det dokument som definierar vårt 

förhållningssätt gentemot varandra, gentemot studiemiljön och våra gemensamma lokaler. 

Genom klassråd, elevråd och på mentorstider diskuteras ordningsreglerna kontinuerligt. 

Ordningsreglerna utvärderas i slutet av läsåret och revideras vid läsårets början. 

Hälsosamtal 

Skolsköterska genomför hälsosamtal i åk 5 och 8. 

Skolans fysiska miljö 

Åtgärd 

Skolan genomför skyddsrond vid läsårets början. Där deltar skolledning via rektor, skyddsombud 

och elevskyddsombud. 

Elevskyddsombud utses i början av varje läsår. 
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Skolan åtar sig att skyndsamt felanmäla och åtgärda brister i lokalerna eller skolans materiel för att 

förhindra uppkomsten av farliga eller otrygga miljöer (exempelvis, men inte begränsat till, trasiga 

toaletter, trasig belysning, trasiga möbler, dörrar och fönster mm). 

Motivera åtgärd 

Skolans lokaler och materiel ska fungera på avsett sätt för att skapa en säker och trygg miljö för 

elever och personal. Detta bidrar till en lärande och utvecklande miljö i skolan. 

Ansvarig 

Rektor  

Datum när det ska vara klart 

Utvärdering sker fortlöpande i kontakterna med fastighetsskötare samt i avstämning i december 

och juni varje år. 

Elevinflytande 

Områden som berörs av åtgärden 

Det är viktigt att elevråden genomförs kontinuerligt och att det blir större tydlighet i uppdraget. 

Mål och uppföljning 

Att elevråden genomförs enligt kalendarium. Lärare ansvarar för klassråd och rektor ansvarar för 

att följa upp elevrådsarbetet. 

Åtgärd 

Förstelärare med uppdrag inom elevers delaktighet, Eva Lyckholm hjälper till att leda elevrådet 

på högstadiet och lärare Jennie Hultebring hjälper till på mellanstadiet. 

Motivera åtgärd 

Motivet är att det är viktigt att en vuxen på skolan finns med som hjälp och stöd i elevernas 

elevrådsarbete. 

Ansvarig 

Förstelärare, lärare samt rektor. 

Datum när det ska vara klart 

Åtgärden pågår under läsåret och utvärderas i juni 2022 
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Kamratstödjare 

Kamratstödjarnas uppdrag diskuteras och förtydligas/revideras vid behov vid läsårets slut. 

Processen för att utse kamratstödjare utvärderas av trygghetsteamet i slutet av läsåret. 

Kamratstödjarnas trygghetsvandring skrivs in i skolans årshjul för det systematiska 

trygghetsarbetet.  
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Undersöka 

Kartläggning 

Kartläggningen ska ske systematiskt och syfta till att belysa elevernas trygghet och trivsel samt 

deras uppfattning om förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Utifrån kartläggningen ska risker i verksamheten identifieras och förebyggande/främjande 

insatser planeras.  

 
Kartläggningsmetoder 
 
Skyddsronden 
Trygghetsvandring på skolan av kamratstödjare 
Trivsel-/trygghetsenkät som alla elever genomför 
Utvärdering av trygghetsteamets arbete hos personalen 
Utvärdering av skolans ordningsregler hos alla elever via klassråd och elevråd 
Skolsköterskans hälsosamtal med elever 
Utvecklingssamtal elev-lärare-vårdnadshavare 
Kurators enskilda samtal 

Områden som berörs i kartläggningen 

Kartläggningen omfattar skolans arbete mot kränkande och diskriminerande behandling där 

trygghet och trivsel samt delaktighet och inflytande är i fokus. Dessutom omfattar kartläggningen 

även skolans lokaler och hur dessa stödjer eller hindrar trivsel och trygghet. 

Hur eleverna involveras i kartläggningen 

Kamratstödjarna deltar i trygghetsvandringen. Enkäter genomförs i åk 4-6 samt åk 7-9. 

Utvecklingssamtal genomförs med alla elever. 

Hur personalen involveras i kartläggningen 

Trygghetsteamet ansvarar för att genomföra trivselenkäter samt vara med när kamratstödjarna 

genomför trygghetsvandringen. Personalen deltar i utvärdering av trivselenkät och plan mot 

kränkande behandling.  

Personalen får återkoppling på trygghetsvandringen vid APT  

Den fysiska arbetsmiljön ingår som en fast punkt på APT. 

Analys av genomförda insatser och resultat 

Trygghetsvandringen påvisade områden där elever kände sig otrygga. Åtgärder har vidtagits för 

att komma till rätta med det. Idrottshallen och duscharna är kvar som en otrygg plats och NVK 

har meddelats om problemet. Duschväggar önskas  
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Rutiner för akuta situationer 
 

Eleverna ska känna sig trygga på skolan. Elever, personal och vårdnadshavare ska vara väl insatta 
i hur arbetet mot kränkande behandling bedrivs. All personal ska bedriva ett aktivt arbete för att 
förebygga alla former av kränkande behandling och alla kända ärenden av kränkande behandling 
ska behandlas professionellt av skolans personal. 
 

Rutiner för att tidigt upptäcka kränkande behandling och diskriminering 

Signaler ska fångas upp via samtal med elever enskilt eller i grupp samt från kamrater och 

föräldrar. Vid utvecklingssamtal ska risk för kränkande behandling identifieras. Alla vuxna ska ta 

ansvar för att hålla god uppsikt inom respektive verksamhet i lärandesituationer och samt på 

raster. Skolan ska också föra samtal med eleverna kring text- och bildburna kränkningar. Vid SVT 

gruppens regelbundna möten, som består av representanter från arbetslagen samt kurator, ska 

incidenter med kränkningar belysas och plan för åtgärd formas. På elevernas klass- och elevråd 

samt personalens arbetsplatsträff ska en stående punkt vara att lyfta bl.a. dessa frågor. 

Trivselenkätundersökning genomförs två gånger per läsår där åtgärdsområden för ökad trygghet- 

och trivsel identifieras. Klasslärare sköter närvarokontroll av eleverna och hög frånvaro ska 

observeras samt rapporteras till elevhälsoteamet. Om en elev misstänks bli utsatt för kränkande 

behandling ska observation av detta göras. Beslut om åtgärd tas av rektor i samråd med SVT 

gruppen.  

 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till   

Elever och vårdnadshavare kan vända sig till undervisande lärare, mentor, elevhälsopersonal eller 

skolledning. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever. Rutin för uppföljning 

och ansvarsförhållande  

När en lärare eller annan personal får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling eller diskriminering ska den vuxne som fått informationen utreda 

situationen, vidta åtgärder och kontakta vårdnadshavare. Utredaren ansvarar för dokumentation 

som lämnas till trygghetsteamet och rektor bedömer om incidenten ska anmälas skriftligt till 

huvudmannen. När situationen bedöms allvarlig eller vid upprepad kränkning anmäler den 

personal som först får informationen detta till EHT och rektor med det snaraste. På 

huvudmannens uppdrag startar rektor, efter kännedom, skyndsamt en utredning av 

omständigheterna till den anmälda kränkningen. Rektor kontaktar skolkurator eller annan 

medlem i trygghetsteamet och lämpliga åtgärder sätts in, det kan exempelvis vara samtal med 

berörda elever. Efter att en grundlig utredning genomförts ansvarar rektor för att de åtgärder som 

bedöms krävs vidtas. Detta för att förhindra ytterligare kränkande behandling i framtiden. Rektor 

ansvarar också för om en anmälan ska göras till andra myndigheter. Ärendet inklusive insatta 

åtgärder dokumenteras och återrapporteras till huvudmannen. Rektor ansvarar för att uppföljning 

sker inom en till två veckor innan ärendet avslutas. Dokumentationen förvaras på 

rektorsexpeditionen. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal. Rutin för uppföljning och 

ansvarsförhållande 
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Om personal misstänks för att kränka en elev ska rektor ansvara för utredning och 

dokumentation genom att samla information om händelsen. Rektor samt någon av rektor utsedd, 

genomför enskilda samtal med de inblandade och berörd vårdnadshavare kontaktas. Facklig 

representant meddelas angående personalen och eventuella åtgärder vidtas. Uppföljning ska ske 

inom en till två veckor, vilken rektor dokumenterar.   

Rutiner för dokumentation 

Noggrann dokumentation skall göras vid alla misstänkta fall av kränkningar eller diskriminering 

och trakasserier. Detta gäller alltså oavsett om kränkningen sker mellan elev till elev, vuxen till 

elev eller elev till vuxen. Rektor har huvudansvaret för att dokumentationen sker. Med 

dokumentation avses både tjänsteanteckningar och mötesanteckningar. Undervisande lärare, 

mentor eller medlem i trygghetsteamet ansvarar för att föra anteckningar vid samtal med elev och 

vårdnadshavare. 
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Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

Via samtal med elever; enskilt eller i grupp. Fånga upp signaler från kamrater och föräldrar.  

Vid utvecklingssamtal. Alla vuxna tar ansvar för att hålla god uppsikt inom respektive verksamhet 

i lärandesituation och som rastvakt, rastvärd och elevvärd. Regelbundna möten i trygghetsteamet. 

Stående punkt på elevernas klassråd samt personalens arbetsplatsträff där man har möjlighet att 

lyfta bl.a. dessa frågor.  

Trivselenkät/undersökning genomförs varje läsår. Observera hög frånvaro. Närvarokontroll.  

Observation kan ske vid misstanke om att en elev utsätts för kränkande behandling. Beslut tas av 

rektor i samråd med trygghetsteamet. Föra samtal med eleverna kring text- och bild burna 

kränkningar. Den text- och bildburna kränkningen förekommer framförallt genom sociala medier 

och över nätet. Därför är det av stor vikt att diskussioner om hur man beter sig i sociala medier 

förs med elever i olika forum och att man i undervisningen där det passar, får in det som ett 

naturligt inslag. Samtidigt är det viktigt att vuxna på skolan även kan fånga upp signaler när 

kränkningar förekommer i sociala medier och på nätet, där har Kamratstödjarna haft och har en 

viktig roll då de befinner sig där och kan signalera om det finns andra elever på skolan som 

kränker eller blir kränkta genom dessa kanaler. 

 

Skolans åtgärder vid trakasserier och sexuella trakasserier 

När elev(-er) eller skolpersonal upptäcker eller utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier 

ska vi skyndsamt rapportera och behandla händelsen enligt nedanstående rutiner. 

En utredning kring kränkning ska alltid vara allsidig och neutral. Alla ska behandlas lika. När 

utredningen är klar drar den som ansvarar för utredningen slutsatser utifrån denna och om denne 

då ser att en kränkning skett ska detta kraftfullt markeras mot den som kränkt. 

Hur ska eleven göra om hen känner sig trakasserad, diskriminerad eller kränkt? 

Eleven kan berätta för någon vuxen i verksamheten, t ex någon i trygghetsteamet, sin mentor, 

skolsköterskan, kurator, rektor, biträdande rektor eller någon annan vuxen. Eleven kan också 

berätta för vårdnadshavare som i sin tur kan kontakta mentor eller representant för 

trygghetsteamet. 
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Den personal som får kännedom om ärendet ansvarar sedan vidare för frågan. Vid allvarlig 

kränkning ska rektor omedelbart kontaktas för att kunna rapportera vidare till huvudmannen. Vid 

osäkerhet – ta kontakt med rektor/trygghetsteamet för att rådgöra. 

Kartläggning av händelse sker av den personal som enligt skolans rutiner äger frågan, till exempel 

genom samtal med berörda och kontakt med vårdnadshavare. 

Hur ska personalen göra när den upptäcker trakasserier eller kränkningar? 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 

1. Samtal med alla inblandade, individuellt och gemensamt med alla berörda.  

2. Kontakt med vårdnadshavare via telefon eller mail av kontaktlärare om behovet finns. 

(elevanteckning av undervisande + incidentrapport, anmälan av kränkande behandling)  

3. Om elevens beteende fortsätter gentemot annan elev lämnas ärendet över till 

likabehandlingsgruppen, som tar del av incidenten och åtgärden och även informerar 

vårdnadshavare om vilka åtgärder som är nödvändiga. (ev. utredning startas) 

4.Om situationen fortfarande kvarstår tas ärendet över av rektor som tillsammans med 

trygghetsteamet kallar vårdnadshavare och elev till samråd där man beslutar om ytterligare 

åtgärder. 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 

Om personal misstänks för kränkning av en elev ska rektor ansvara för utredning och 

dokumentation. Rektor samlar information om händelsen. Rektor och någon av rektor utsedd, 

genomför enskilda samtal med de inblandade. Berörd vårdnadshavare kontaktas. Facklig 

representant meddelas angående den vuxne. Ev. åtgärder vidtas. Uppföljning inom 1 - 2 veckor. 

Rektor dokumenterar.  

Rutiner för uppföljning 

Rektor ansvarar för att uppföljning sker inom 1-2 veckor innan ärendet avslutas. Dokumentationen 

förvaras på rektorsområdet. 

Rutiner för dokumentation 

Noggrann dokumentation skall göras vid alla misstänkta fall av trakasserier, kränkningar eller 

mobbning genom en incidentsrapportsblankett. Detta gäller alltså oavsett om kränkningen sker 

mellan elev – elev, vuxen – elev eller elev – vuxen. Rektor har huvudansvaret för att 

dokumentationen sker. Med dokumentation avses både tjänsteanteckningar och 
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mötesanteckningar. Kontaktlärare ansvarar för att föra anteckningar vid samtal med elev och 

vårdnadshavare. 

Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig till 

Rektor  Johannes Håll  johannes.hall@norberg.se     0223-29045 

Bitr rektor Jimmy Tönnert Ladman jimmy.tonnert.ladman@edu.norberg.se  

Kurator Anna Lindberg anna.lindberg@edu.norberg.se  

Skolsköterska Renée Bauer  renee.bauer@norberg.se 

Ansvarsförhållande 

När en lärare eller annan personal får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling anmäler lärare/annan personal detta till rektor med det snaraste. 

Rektor anmäler detta skriftligt till huvudmannen. 

På huvudmannens uppdrag startar rektor skyndsamt en utredning av omständigheterna till den 

anmälda kränkningen efter att rektor fått kännedom om densamma. 

Efter att en grundlig utredning genomförts ansvarar rektor för att de åtgärder vidtas som visat sig 

krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

Ärendet, inklusive insatta åtgärder, dokumenteras och återrapporteras till huvudmannen. 

Rektor ansvarar för att uppföljning sker innan ärendet avslutas. 

Dokumentationen förvaras på rektorsområdet. 

Anmälan till socialförvaltningen 

Vid oro för elev, elevens mående, elevens hemförhållanden eller elevens beteende där skolans 

åtgärder inte bedöms räcka för att hjälp eleven ska sociala myndigheter kontaktas och skolans oro 

anmälas. 

Rektor ska alltid informeras och kan vara den som gör anmälan som ombud för skolan. Det är 

dock en vars person som arbetar i skolans skyldighet att anmäla sin oro till sociala myndigheter 

om det finns en sådan. 

Blankett för att beskriva sådan oro finns att tillgå på skolan i pappersform och digitalt. 

 

_______________________________ 

Johannes Håll, rektor 

mailto:johannes.hall@norberg.se
mailto:jimmy.tonnert.ladman@edu.norberg.se
mailto:anna.lindberg@edu.norberg.se
mailto:renee.bauer@norberg.se
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Bilaga 1 Ordningsregler för trygghet och studiero 

- Här ska alla ha möjligheten att lära! 

Därför: 

 Lämnar du ytterkläder i skåpet  

 Hämtar du rätt material till lektionen   

 Kommer du i tid  

 Ställer du upp utanför klassrummet  

 Lämnar du in mobilen  

 Räcker du upp handen   

 Visar du respekt för alla  

 Tar du hänsyn till arbetsro och lyssnar på den som har 

ordet.  

 Deltar du aktivt på lektionen för att räknas som 

närvarande  

 Ansvarar du för att städa efter dig och du är försiktig med 

skolans material 
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Bilaga 2; Centralskolans rapport för incident/problemsituationer 

 
Centralskolans incidentrapport vid kränkning och diskriminering 
Rapporten gäller from augusti 2021. På Centralskolan råder 0-tolerans mot kränkningar, hot och våld. All 

personal på Centralskolan ska arbeta för att det uppfylls och att skolans ordnings- och skolgårdsregler följs. 

Incidentrapporten ska fyllas i vid händelser som också kan vara kränkande behandling eller diskriminering. 

Den vuxne på skolan som ser eller är i närheten av incidenten ska tala med elev och/eller utsatt samt snarast 

fylla i incidentrapporten. Incidentrapporten ska skrivas snarast, helst samma dag och ges i 1 ex vardera till  

klasslärare för den som utsätter samt den utsatte och 1 ex till kurator. Undervisande lärare och mentor har 

huvudansvaret för att vidare hantera incidenten och vid behov tala ytterligare med aktuella elever. Den som har 

huvudansvaret ska alltid kontakta vårdnadshavare när incidentrapport skrivits. Viktigt är att båda 

vårdnadshavarna, kontaktas när de är separerade. Kontakt ska tas med vårdnadshavare både till den som 

utsätter samt den som blir utsatt. Kurator ansvarar för löpande översyn av incidentrapporter och att de 

behandlas vid EHT med beslut om eventuella insatser samt på uppdrag av rektor göra kränknings utredning. 

Rektor ansvarar för att anmäla vidare till huvudmannen. Vid allvarligare händelser bör rektor kontaktas direkt! 

Blanketten ifylld av:_______________________________________________ 

Datum för händelse: __________________Tid: _______Dag:  Må     Ti     On    To    Fr  

Den/de som utsätter 

o Elev  

o Personal 

o Annan ___________________________ 

 

Namn:______________________________________________Klass:___________ 

Namn:______________________________________________Klass:___________ 

 

Vem/vilka är utsatta? 

o Elev  

o Personal 

o Annan ___________________________ 

 

Namn:______________________________________________Klass:___________ 

Namn:______________________________________________Klass:__________ 

 

STEG 1 - Åtgärder av den vuxne som ser händelsen 

o Samtala med aktuell elev         

o Samtala med den utsatte/åskådare                   

o Kontakta berörd klasslärare                     

o Snarast skriva incidentrapport och ge till klasslärare samt kopia i kurators postfack.  

o Annat:________________________________________________________________ 

 

STEG 2 - Åtgärder av klasslärare, mentor eller annan personal 

o Samtala med elev och/eller utsatt 

o Samtala med vårdnadshavare  

o  Bedöma/anmäla eleven till insatsen ”Mini Medling”      

o Anmäla eleven som ett ärende till EHT  

o Annat:______________________________________________________________

  



VAD HÄNDE   

Beskriv vad som hänt 
o Slagit ___________________________________________ 

o Retat ___________________________________________ 

o Sparkat___________________________________________ 

o Rivit  ___________________________________________ 

o Bitit ___________________________________________ 

o Skrikit___________________________________________ 

o Knuffat___________________________________________ 

o Hotat ___________________________________________ 

o Spottat___________________________________________ 

o Hållit fast någon___________________________________________ 

o Ej följt ”regler”___________________________________________ 

o Haft sönder något___________________________________________ 

o Tagit något från annan___________________________________________ 

o Avvikit från____________________________________________ 

o RAST___________________________________________ 
o Korridor/Kapprum___________________________________________ 

o Cykelparkeringen___________________________________________ 

o I eller vid Fridahallen___________________________________________ 

o Fotbolls- lekplan___________________________________________ 

o Baksidan av skolan vid rinken _________________________________ 

o Matsalen___________________________________________ 

o LEKTION___________________________________________ 

o Klassrum___________________________________________ 

o Grupprum___________________________________________ 

o Idrott ___________________________________________ 

o Idrott, omklädningsrum___________________________________________ 

o Slöjd ___________________________________________ 

o Musik___________________________________________ 

o Samverkan___________________________________________ 

o INNAN/EFTER SKOLTID___________________________________________ 

o Bussen inkl till/från___________________________________________ 

o Skolgården___________________________________________ 

o Fritidshem___________________________________________ 

o ÖVRIGT___________________________________________ 

o Aktivitet/Temadag___________________________________________ 

o Toalett___________________________________________ 

o Annat___________________________________________ 

 

Är händelsen DISKRIMINERING enligt någon av de SJU GRUNDERNA 

 

 

 

 

 

  

Kön___  Etnicitet___   

Religion eller annan trosuppfattning___ Ålder__ 

Sexuell läggning___ Funktionsnedsättning___ 

Könsöverskridande identitet eller utryck__ 
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Bilaga 3 Blankett för anmälan och utredning av diskriminering, kränkning eller 

trakasserier 

 

DEL 1: Anmälan 

- om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier 
Enligt 6 kap. 10§ skollagen (2010:800)/ 2 kap. 7§ diskrimineringslagen (2008:567) är personal som får kännedom om att ett 

barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta 

till rektorn. Rektorn är därefter skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

Händelseinformation 

Enhet 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
Diarenummer/ärendekod 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
Datum för händelsen 

Klicka eller tryck här för att ange datum. 
Datum då händelsen kommit till förskolan/skolans 

kännedom 

Klicka eller tryck här för att ange datum. 
Datum då händelsen anmälts till rektor 

Klicka eller tryck här för att ange datum. 
Datum då händelsen anmälts till huvudmannen 

Klicka eller tryck här för att ange datum. 
Utredarens namn och titel 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
Ansvarig rektor 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
Förskola/Skola 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Kortfattad beskrivning av händelsen 

 

Kortfattad beskrivning av eventuella åtgärder som redan vidtagits 

 

 

DEL 2: Utredning 

- av kränkande behandling/diskriminering/trakasserier 
Enligt 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) eller 2 kap. 7 § diskrimineringslagen (2008:567). Personuppgifter hanteras i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 

95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Personuppgifter 

Beskrivning av händelsen 

 

Bedömning av händelsen 

☐ Kränkande behandling 

☐ Diskriminering 

☐ Trakasserier 

Om diskriminering eller trakasserier, välj grund: 

☐ Kön 

☐ Etnisk tillhörighet 

☐ Funktionsnedsättning/bristande tillgänglighet 

☐ Religion/annan trosuppfattning 

☐ Sexuell läggning 

☐ Könsöverskridande identitet/uttryck 

☐ Ålder 

 

☐ Kränkning/diskriminering/trakasserier bedöms ej ha förekommit 

 

Namn på barn/elev som anser sig blivit utsatt 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
Barnets avdelning/Elevens klass 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
Personnummer på barn/elev 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
Barnets/Elevens lärare 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
Namn på barn/elev/personal som är inblandade 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
Namn på personal som deltagit i utredningen 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
Kontakt med vårdnadshavare tagen                   JA ☐  NEJ ☐  

Om JA, ange datum     Klicka eller tryck här för att ange datum. 

Beskriv vad som framkommit vid utredningen och redogör för de berördas berättelse av händelsen. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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 DEL 3: Åtgärder (Åtgärder ska vidtas då det finns behov utifrån bedömning) 

Polisanmälan har gjorts ☐  

Avslutning av utredning 

 

    

 

Utredning avslutad vid följande datum 

Klicka eller tryck här för att ange datum. 
Utredarens underskrift 

 

Åtgärder och mål för åtgärderna och vem som ansvarar 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Utredarens namn 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
Datum för uppföljning/utvärdering 

Klicka eller tryck här för att ange datum. 

Beskriv om åtgärderna utförts och om målen uppnåtts.   

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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 DEL 4: Uppföljning/utvärdering av åtgärder 

 
 

 

  

Eventuellt nya åtgärder 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Bilaga 4 Definitioner av kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier 

 

Kränkande behandling 

Elev utsätts av skolpersonal eller annan elev (utan koppling till diskrimineringsgrund) 

När en elev blir kränkt av skolpersonal eller elev utan att kränkningen har koppling till 

diskrimineringsgrunder är det fråga om kränkande behandling. 

Systematiska kränkningar kallas för mobbniug. 

 

Diskriminering 

Elev utsätts av skolan (kopplat till diskrimineringsgrund) 

När en elev missgynnas av skolan som institution och detta har koppling till en eller flera 

diskrimineringsgrunder, är det fråga om diskriminering. 

 

Trakasserier 

Elev utsätts av skolpersonal eller annan elev (kopplat till diskrimineringsgrund) 

När en elev blir kränkt av skolpersonal eller annan elev och kränkningen har en koppling till en 

eller flera diskrimineringsgrunder är det fråga om trakasserier. 

 

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering - Skolverket 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/krankande-behandling-mobbning-och-diskriminering

