
 

 

 

             Plan mot diskriminering och kränkande behandling                   

               Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Gamlegårdskolan M 

 

     Främja, förebygg, upptäck och åtgärda 

Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka kränkande  

behandling av barn och elever. Planen omfattar även aktiva insatser för att 

verka för barns och elevers lika rättigheter och åtgärder för att motverka 

diskriminering. 

 

Planen bygger på skollagens kapitel 6  

diskrimineringslagens kapitel 3  

 

 

Planen gäller för läsåret 2017/2018 

 

Ansvarig för planen:  Rektor Karitha Månsander Gamlegårdskolan M 

 

 

 

Barn och elever är delaktiga genom klassråd, elevrådsmöten, 

kamratstödjarmöten, enkätundersökningar samt uppföljning av enkäter. 
 

Fastställd av Förvaltningschefen 2017-05-04 

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med 

respekt. Arbetet för likabehandling är en del av förskolan och skolans 

värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla barn och elevers lika  

rättigheter och möjligheter - oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller  

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
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 1. Lagstiftningen 

I skollagens kapitel 6 finns regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling. Varje förskola och 

skola ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 

Förebyggande åtgärder ska genomföras och en plan ska upprättas årligen. 

 

I diskrimineringslagens kapitel 3 finns regler om aktiva åtgärder mot diskriminering.  

Förskola och skola har en skyldighet att aktivt arbeta med åtgärder riktade mot de sju 

diskrimineringsgrunderna.  Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning och ålder. Skyldigheten omfattar även att ha riktlinjer och rutiner för att förhindra 

trakasserier och sexuella trakasserier. 

 

Arbete med aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande genom ett fortlöpande 

arbete i fyra steg, undersöka, analysera, åtgärda samt utvärdera och följa upp. I detta arbete ingår 

även att ta fram riktlinjer och rutiner mot trakasserier.   

 

En löpande dokumentation ska göras av det arbete som bedrivs på grupp- och organisationsnivå. 

Av dokumentationen ska det framgå om det avser diskriminering, trakasseri eller kränkning. Om 

dokumentationen ska göras digitalt används G-Suite – team-drive. Det är då mycket viktigt att 

beakta att inga känsliga uppgifter får framkomma. På individnivå sker dokumentationen i mall från 

metodboken alternativt i edWise.  

 

 

2.  Plan mot kränkningar, diskriminering och trakasserier 

Målsättningen med planen är att 

- främja allas lika rättigheter 

- vara ett konkret verktyg i arbetet för att förebygga och motverka diskrimineringar,  

  trakasserier och kränkande behandling 

 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad gäller 

- varje verksamhet ska årligen upprätta en plan  

- planen ska finnas tillgänglig på förskolans/skolans hemsida  
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3. Definitioner  
Diskriminering 

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att  

någon missgynnas eller kränks, och detta har samband med någon av de sju  

diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt.  

 

 

 

På                             finns mer att läsa om diskrimineringsgrunder,  

vad lagen säger och olika exempel. 

 

Kränkning 

Ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker 

barns eller elevers värdighet. (Skolverkets Allmänna Råd). Kränkningar kan vara fysiska, 

verbala, psykiska och/eller ske via sociala medier.  

   

Trakasserier 

Kränkningar kopplade till någon av diskrimineringsgrunderna är trakasserier. 

 

4. Organisatorisk ansvarsfördelning                   

Skolchef  

• ansvarar för att skyndsamt följa upp av förskolechef/rektor anmälda fall av 

kränkningar och eller trakasserier, samt anmäla, enligt delegeringsordningen till 

Barn- och utbildningsnämnden. 

Förskolechef/rektor 

• ansvarar för att plan mot diskriminering och kränkande behandling  

upprättas varje år, hålls aktuell, följs upp och finns på hemsidan 

 

• ansvarar för att dokumentationen sker enligt gällande rutiner av  

händelser som kan betecknas som diskriminering eller kränkande  

behandling  

 

• ansvarar för att stöd ges till elever som utsatts för diskriminerande eller 

kränkande behandling och att stöd ges till den som orsakat händelsen 

 

• ansvarar för att elevhälsan är delaktig i arbetet mot kränkningar, 

trakasserier och diskrimineringar 

 

http://www.diskrimineringsombudsmannen.se
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• kontaktar och informerar skolchef vid samtliga fall av kränkningar  

och eller trakasserier och anmäler via blankett i metodboken.  

 

• ansvarar för att orosanmälan när så krävs, sker enligt socialtjänstlagen 

14 kap §1 

 

• ansvarar för att kontakt med polis tas för samråd och att anmälan sker, 

i de fall då incidenten faller under allmänt åtal. 

 

Förskolans/skolans medarbetare 

• har ansvar för kontakter med barnet/eleven och vårdnadshavare 

• som får information om eller bevittnar en kränkande eller diskriminerande 

händelse ska informera förskolechef/rektor och  

dokumentera på avsedd blankett 

 

• informerar elever och föräldrar om Plan mot diskriminering och  

kränkande behandling 

 

 

Arbetslaget 

• där kan man i första hand få stöd och hjälp att hantera situationer med anknytning 

till handlingsplanen 

• diskuterar med barn och elever frågor som rör värdegrund, bemötande, 

kränkningar, trakasserier och diskriminering 

 

Eventuella förtydliganden eller tillägg till ovanstående ansvarsområden utifrån 

förskolans/skolans behov: 

Trygghetsteamet, som består av kurator, specialpedagog, lärare, socialpedagog och 

fritidspedagog arbetar förebyggande och främjande på skolan. De leder, utvecklar och följer 

upp arbetet med normer och värden på Gamlegårdskolan. Trygghetsteamet är ett 

komplement till Elevhälsan med ett tydligt uppdrag att uppmärksamma signaler kring det 

psykosociala klimatet samt utforma främjande och förebyggande insatser. 
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5. Mål för förskolans/skolans värdegrundsarbete  

De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje 

med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på. 

Värdegrunden omfattar 

 människolivets okränkbarhet 

 individens frihet och integritet 

 alla människors lika värde 

 jämställdhet mellan könen 

 solidaritet mellan människor 

Det är dessa värden som ska förmedlas och alla medarbetare ska främja aktning för 

människans egenvärde och vår gemensamma miljö. 

Förskoleklass och skolans värdegrund märks i det dagliga arbetet mot kräkningar och 

diskriminering på skolan genom att: 

Alla elever och personal på Gamlegårdskolan tar ett gemensamt ansvar och agerar mot all 

diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. På vår skola ska alla känna 

sig trygga och respekterade. Genom långsiktigt förebyggande arbete på såväl individ- som 

grupp- och skolnivå vill vi säkerställa att syftet med denna plan uppfylls. Målet är vidare att 

Gamlegårdskolan ska utforma sin verksamhet och organisation så att goda relationer, 

trygga lärandemiljöer och likabehandling för alla som vistas på skolan främjas. 

 

Ansvarig-/a för genomförande: Trygghetsteamet samt all personal på skolan  

 

Uppföljning ska ske: 2017-11-  24 ansvarig: All personal 

Uppföljning ska ske: 2018-04-23  ansvarig: All personal 

Utvärdering ska ske: 2018-04- 25 ansvarig: Trygghetsteamet 
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6. Främjande och förebyggande arbete 

6.1 Främjande arbete 

Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för 

likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka 

för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till 

att förankra respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en skolmiljö där alla 

barn och elever känner sig trygga och utvecklas. 

Vuxna som har sin anställning på Gamlegårdskolan, har oavsett roll, ett uppdrag att ta 

ansvar för eleverna i de olika verksamheterna.  

Vuxna ska genom tydligt ledarskap ställa krav, ge barnen redskap för problemlösning som 

gynnar deras sätt att lösa konflikter. Elever som föregår med gott exempel ska 

uppmärksammas för sin insats. Att betona de möjligheter och handlingar som resulterar i 

ett önskvärt beteende ska uppmärksammas då det förstärker det som är positivt och 

gångbart i verksamheten. Att stärka de positiva färdigheter som eleven har.  

 

Gamlegårdskolan har ett Trygghetsteam bestående av kurator, specialpedagog, lärare, 

socialpedagog och fritidspedagog. Ett uppdrag de har är att leda Kamratstödjarna i dess 

arbete. Kamratstödjare utses med två elever/klass i årskurs 1-5. Eleverna utbildas för sitt 

uppdrag som de sedan har i två år. Uppdraget är att främja ett positivt klimat elever 

emellan samt vara vaksamma kring ev. mobbning- och kränkningshändelser på skolan. 

Såväl personal som kamratstödjare får kompetensutveckling gällande vidareutveckling av 

ett bra klimat.  

Samtliga klasser och fritidshemsgrupper har klassråd. Klassernas synpunkter förs vidare till 

Gamlerådet (skola och fritidshem), matrådet eller trygghetsteamet. Det sker ett 

regelbundet arbete med att förankra demokratibegreppet. Att innebörden handlar om att 

alla ska få framföra sin åsikt men samtidigt inte innebär att alla får sin vilja igenom.  

 

Värdegrundarbetet ska genomsyra hela verksamheten och ska ske fortlöpande för att 

hållas levande. Metoder som värderingsövningar, samtal och reflektion, används som ett 

inslag i den ordinarie undervisningen för att synliggöra diskrimineringsgrunderna och skapa 

kunskap kring dessa.  

 

Trivselregler upprättas gemensamt och utvärderas årligen. Fastlagda trivselregler, korrekt 

bemötande av varandra och språkbruk följs upp i vardagen. 

Alla elever ska vara informerade om Likabehandlingsplanen och Plan mot kränkande 

behandling. 

Arbetssättet för att uppmärksamma pojkar och flickor i lika stor utsträckning utvecklas 

samtidigt som arbetssättet ska ge ökad förståelse för skillnaderna mellan pojkar och 

flickors inlärning. I den miljön främjas ett gott klimat.  

På Gamlegårdskolan har vi utarbetat en handlingsplan inom kunskapsområdet sex- och 

samlevnad. Planen har utarbetats av ”Kropp- och knopp-gruppen” som består av 

personalrepresentanter från alla arbetslag. Läsår 17/18 har vi fokus på genusperspektiv.  

 

Rastvärdar erbjuder planerade rastaktiviteter för att främja klimatet på skolgården.  
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För att stärka elevernas ansvarstagande får de i uppdrag att ansvara för olika områden. 

Det kan handla om att se till att uteleksaker kommer in efter dagen samt att det är trivsamt 

i hall och klassrum. Inledningsvis berör ansvarsområdet eleven och dennes klass för att 

med stigande ålder röra de gemensamma utrymmena.  

 

Föräldrarna görs delaktiga i det främjande arbetet genom kontinuerlig information för att 

tydliggöra planering och bjudas in till diskussion inför föräldramöten. Vikten av samarbete 

mellan skola och hemmet poängteras. 

 

Ansvarig-/a för genomförande: Ansvariga pedagoger, övrig personal 

Uppföljning ska ske: 2017-11-24  ansvarig: Ansvariga pedagoger 

Uppföljning ska ske: 2018-04-23  ansvarig: Ansvariga pedagoger 

Utvärdering ska ske: 2018-04-25  ansvarig: Trygghetsteamet 

 

6.2 Förebyggande 

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling som finns i verksamheten. Riskerna kan kartläggas på olika sätt (se 

mer under steget Kartlägg). Förebyggande mål och åtgärder måste motiveras av vad som 

kommer fram i en kartläggning. 

Beskriv de långsiktiga och mer kortsiktiga insatserna av förebyggande karaktär: 

Alla vuxna som bevittnar kränkning, diskriminering eller trakasserier hanterar situationen 

omedelbart genom att samtala med berörd/berörda elever. Den vuxne stannar kvar tills incidenten 

är utredd, därefter överlämnas information till ansvarig pedagog som ansvarar för att följa upp det 

inträffade.  

 

Vuxennärvaro i alla delar av verksamheten, både i ute- och innemiljön finns. 2 rastvärdar ansvarar 

för att organisera aktiviteter under rasterna. Övrig personal som är rastvärdar enligt schema ska 

stödja elever som behöver hjälp i leken samt stödja vid konflikt uppstår. Alla rastvärdar ska bära 

väst. 

 

På fritidshemmet ska det alltid finnas en vuxen med i leken samt för att samordna aktiviteter. 

Vuxennärvaron syftar till att skapa trygghet och trivsel samt minska antalet konflikter. 

 

Dokumenterat otrygga platser ska uppmärssammas extra av den vuxne.  

 

Med utgångspunkt från elevernas svar från trivselenkäten 2016 upprättas handlingsplaner för att 

skapa förbättring. Detta sker i samråd med eleverna.  

 

På skolan finns ett elevråd. Där behandlas bland annat frågor som kommer från eleverna själva. Det 

kan handla om hur vi ska höja trivselfaktorn på skolan.  

Uppföljning av ovanstående arbete görs kontinuerligt med eleverna. 
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Ansvarig-/a för genomförande: Ansvariga pedagoger, övrig personal 

Uppföljning ska ske: 2017-11-24  ansvarig: Ansvariga pedagoger 

Uppföljning ska ske: 2018-04-23  ansvarig: Ansvariga pedagoger 

Utvärdering ska ske: 2018-04-25  ansvarig: Trygghetsteamet 

 

7. Kartläggning av nuläget 

Årligen görs en kommunal Trygghet och trivselenkät i årskurserna 3-5 som lyfts i klasserna 

och på Fritids.  

 

Fritidshemmen kartlägger trygghet och trivsel genom elevenkäter.  

 

Trygghetsteamet och Kamratstödjarna genomför minst 1 gång/termin en trivselenkät som 

elever i årskurs F-5 besvarar. Trygghetsteamet sammanställer enkäten och delger 

pedagogerna resultatet som lyfts i klasserna.  

 

Rastverksamheten utvärderas genom en enkät varje termin. Eleverna har dessutom 

möjlighet att påverka genom en förslagslåda. 

 

Uppföljning och nulägesrapporter sker varje vecka i skolans Elevhälsoteam. 

 

Skolans medicinska insats, skolsköterskan, genomför hälsosamtal enligt basprogram. Viss 

information bidrar till kartläggning kring den psykosociala miljön på skolan. 

 

Kurators samtal med elever och med olika elevgrupper på Gamlegårdskolan bidrar till 

underlag för kartläggning och vidare arbete på skolan. 

 

Kränkningsärenden ingår som en stående punkt under Elevhälsoteamets träffar, som hålls 

en gång/vecka. 

 

Samtal och avstämning kring elevens/elevernas sociala utveckling sker kontinuerligt i 

arbetslagen. 

 

De olika undersökningarna ligger till grund för analys, jämförelse och diskussion i 

framtagandet för nya mål, tillsammans med elever och pedagoger på skolan.  

Ansvarig-/a för genomförande: Ansvariga pedagoger, övrig personal 

Uppföljning ska ske: 2017-11-24  ansvarig: Ansvariga pedagoger 

Uppföljning ska ske: 2018-04-23  ansvarig: Ansvariga pedagoger 

Utvärdering ska ske: 2018-04-25  ansvarig: Trygghetsteamet 
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8. Framtagande av planerna  

Denna plan är framtagen i samarbete mellan rektor, Trygghetsteam, Elevhälsoteam, 

klassråd, elever och med övriga medarbetare i skola och på fritidshem. Resultatet på 

Trygghet- och Trivsel enkäten lyfts på APT och diskuteras i arbetslagen. Utifrån det 

gemensamma resonemanget fastställs nya tillvägagångsätt och fokusområden så att all 

personal är delaktig. Arbetet med att sammanställa planen utförs av Trygghetsteamet som 

arbetar fram ett förslag som sedan delges kollegor. Planen konkretiseras i en folder som 

föräldrarna får ta del av vid utvecklingssamtalen. Den översätts till de största språken som 

finns representerade på skolan.  

 

Ansvarig-/a för genomförande: Trygghetsteamet 

Uppföljning ska ske: 2017-11-29  ansvarig: Trygghetsteamet 

Utvärdering ska ske: 2018-05-02  ansvarig: Trygghetsteamet 

  

9. Förankringsarbete 

 

Likabehandlingsplanen finns på Gamlegårdskolans hemsida och Edwise. Den finns också 

upphängd på skolans anslagstavlor. Planen gås igenom i klasserna och bearbetas med 

hjälp av pedagogerna för att levandegöra och förankra innehållet för eleverna. Under 

läsåret 17/18 utformas en folder som konkretiserar likabehandlingsplanens innehåll. 

 

Ansvarig-/a för genomförande: Trygghetsteamet, övrig personal 

Uppföljning ska ske: 2017-11-29  ansvarig: Trygghetsteam, pedagoger. 

Utvärdering ska ske: 2018-05-02  ansvarig: Trygghetsteam, pedagoger. 
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10. Utvärdering  

Planen ska årligen utvärderas. 

Utvärdering av plan läsår 2016/2017plan 

Under hösten 2016 hade vi en stor utbildningsinsats för all personal i kunskapsområdet 

sex- och samlevnad. Vi har fått en ökad medvetenhet i ämnesområdet men ser stora behov 

av att skapa samsyn. Under våren 2017 tillsattes en arbetsgrupp som kommer fortsätta 

det påbörjade arbetet under läsåret 17/18.  

Både trygghetsenkät och elevenkäter visar på goda resultat när det gäller arbetsro i 

klassrummet och trygg miljö på skolgården. En av anledningarna till detta resultat är att det 

gjorts kraftfulla insatser i vissa grupper under begränsad tid. Dessa insatser har planerats 

och följts upp i Elevhälsoteamet. 

Rastaktiviteterna har en avgörande roll för vårt positiva klimat på skolgården samt i 

klassrummen. Både pedagoger och elever upplever detta.  

Vi kan inte se om eleverna har förstått ordet likabehandlingsplan men innehållet är 

kommunicerat till eleverna vid många olika tillfällen och sammanhang. 

 

 

De som deltagit i utvärderingen är rektorer, Trygghetsteam, övrig personal. Eleverna har 

varit delaktiga genom olika utvärderingar och samtal. 

Ansvarig/a: Rektorer, Trygghetsteamet, övrig personal. 

 

Innevarande års plan 2017/2018 

Detta års åtgärder och insatser som kommer att utvärderas är: 

”Kropp- och knopp”tema dvs. området sex- och samlevnad. 

 

Elevhälsoteamet analyserar den dokumentation (Kränkningsanmälningar samt 

minnesanteckningar) som förekommit i samband med diskriminering och kränkande 

behandling.  

Trygghetsteamets arbete (bl a samtal om vad som kan göras på organisationsnivå, 

gruppnivå och individnivå för att förbättra trygghet och trivsel på ett förebyggandesätt) 

Trygghet- och trivselenkät åk -5 

Glada munnar enkäten åk F-5 

Rastaktiviteterna 

Fritids 

Samtal med elever och vårdnadshavare i samband med utvecklingssamtal vt 2018 

Klassrådsmöten 

Löpande diskussioner i arbetslagen 
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Långsiktigt arbete i arbetslagen med fokus på likabehandlingsfrågor 

Reflektioner i samband med värdegrundsarbete 

 

2018-05-02 

 Ansvarig/a: Trygghetsteamet på Gamlegårdskolan i samarbete med rektor 

Lena Holmer och Karitha Månsander samt övrig personal på skolan. 

 

14. Kompetens 

Här beskrivs på vilket sätt medarbetarnas kompetens kring hur ett målinriktat arbete för att 

förebygga kränkningar, diskriminering och trakasserier bedrivs hålls uppdaterad. 

Pedagogerna ges fortlöpande kompetensutveckling kring ovanstående områden utifrån det 

behov som föreligger i verksamheten bla. I samband med arbetslagsträffar, APT, läsårs- och 

terminstarter samt studiedagar. Rektor ger alla personal kontinuerlig information om 

förändringar som sker inom ovanstående områden. 

Under läsåret 17/18 fortsätter all personal med kompetensutvecklingsområdet ”Kropp och 

Knopp” som ska ge oss ytterligare förstärkt samsyn kring sex- och samlevnadsfrågor och 

hur vi kan arbeta med dessa frågor i alla årskurser. Vi kommer ha ett särskilt fokus på 

genusfrågor. 

I de fall då enskilda pedagoger eller arbetslag önskar ta del av kompetensutveckling inom 

områden som rör kränkningar, diskriminering och trakasserier, kommer de ges möjlighet till 

det. 

Även EHT kan ses som ett kompetensutvecklande forum där skolpsykolog, kurator, 

skolsköterska och specialpedagog/speciallärare kan bidra med sin kompetens för att 

handleda pedagoger på individ- och gruppnivå. 

Ansvarig-/a för genomförande: All personal 

Uppföljning ska ske: 2017-11- 24 ansvarig: All personal 

Uppföljning ska ske: 2018-04-23 ansvarig: All personal 

 

Utvärdering ska ske: 2018-05-02 ansvarig: Trygghetateamet 
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15. Arbetsgång  

Här nedan beskrivs arbetsgången och ansvarsfördelningen då barn/elev eller medarbetare 

upplever att kränkning, hot eller misshandel inträffar mellan barn/barn, elev/elev eller 

vuxen/barn, vuxen/elev.  

 

Skolchef  

 
 ansvarar för att skyndsamt följa upp av rektor anmälda fall av kränkningar och eller 

trakasserier, samt anmäla, enligt delegeringsordningen till Barn- och 

utbildningsnämnden.  

 

Rektor  

 
 ansvarar för att likabehandlingsplanen och planen för kränkande behandling 

omarbetas varje år, hålls aktuell och följs upp.  

 ansvarar för att dokumentationen av händelser som kan betecknas som 

diskriminering eller kränkande behandling sparas/arkiveras.  

 ansvarar för att handlingsplan upprättas.  

 ansvarar för att stöd ges till elever som utsatts för diskriminerande eller 

kränkande behandling och att stöd ges till den som orsakat händelsen.  

 kontaktar och informerar skolchef vid samtliga fall av kränkningar och eller 

trakasserier. Görs på avsedd blankett i metodboken.  

 ansvarar för att kontakt med polis tas för samråd och att anmälan sker, i de fall 

då incidenten faller under allmänt åtal.  

 kallar till möte med berörd personal för att förhindra att diskriminering, 

trakasserier eller kränkning fortsätter och ser till att ev. åtgärdsprogram 

upprättas.  

 

 

Elevhälsoteamet  

 
 Elevhälsoteamet samt Trygghetsteamet träffas regelbundet och diskuterar och 

samordnar åtgärder mot uppkomna incidenter.  

 Elevhälsoteamet samt Trygghetsteamet analyserar och föreslår åtgärder i syfte 

att främja likabehandling.  
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Mentor/ansvarig personal  

 
 har huvudansvar för kontakter med eleven, hemmet och rektor i situationer 

med anknytning till Likabehandlingsplanen.  

 informerar elever och föräldrar om Likabehandlingsplanen och Planen mot 

kränkande behandling.  

 startar en utredning, dokumenterar (på avsedd blankett i metodboken under 

rubrik Likabehandling samt i Edwise), följer upp och återkopplar samt avslutar 

utredning.  
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Arbetslaget  
 skall vara den grupp, där man i första hand kan få stöd och hjälp att hantera 

situationer med anknytning till likabehandlingsplanen.  

 eller person i arbetslaget som får information om eller bevittnar en kränkande 

eller diskriminerande händelse skall dokumentera på avsedd blankett i 

metodboken under fliken Likabehandlingsplan.  

 informerar/utbildar elever i frågor som rör Likabehandlingsplanen och Planen 

mot kränkande behandling, så att de aktivt kan ta ställning i dessa frågor.  

 arbetar på ett medvetet och tydligt sätt med händelsen i fokus enligt 

nedanstående arbetsgång  

 

Elever  
 skall ta ställning mot diskriminering och kränkande behandling.  

 

 

Arbetsgång vid incidenter 
 

Enstaka incidenter som kräver omedelbar åtgärd hanteras av berörd personal enligt 

nedanstående arbetsgång: 

 

1. Gå in och bryt det som sker.  

2. Skaffa dig en bild av händelsen. Inhämta fakta genom exempelvis tre-partssamtal. 

Dokumentera i Edwise. 

3. Kontakta ansvarig mentor och fritidshemspersonal. Vid behov kontakta rektor.  

4. Ansvarig mentor kontaktar elevens vårdnadshavare till de inblandade och vid behov 

kallas berörda vårdnadshavare till separata möten med mentor. 

5. Följs därefter upp med ytterligare uppföljningssamtal med elev och/eller 

vårdnadshavare som dokumenteras i Edwise. 

 

 

När Gamlegårdskolans personal upptäcker/får kännedom om incidenter där samma 

elev är inblandad flera gånger, oberoende som offer eller förövare tas ärendet upp i 

Trygghetsteamet. Två vuxna ur trygghetsteamet hämtar den elev som utsatt 

någon/några elever för knuffar eller slag eller verbalkränkning. Ett frågeupplägg från 

Farstamodellen används samt att berörd elevs vårdnadshavare kontaktas. Uppföljning 

bokas efter samtalet. Två uppföljningar sker. Dokumentation sker och läggs som bilaga 

i Edwise. Om förändring uteblir kopplas rektor samt elevhälsoteam in. 

 

Eleverna uppmanas att alltid kontakta en vuxen vid incidenter, oavsett inblandning eller 

inte. Vårdnadshavarna uppmanas att berätta för skolan om eleven uttrycker att något 

har inträffat i skolan.  
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Arbetsgång när elev kränker, hotar eller misshandlar elev och när 

personal eller annan vuxen kränker hotar eller misshandlar elev. 

Vad gäller elev/elev är detta ett steg allvarligare än den 

arbetsgång som redovisas ovan.                                                                  
1. Gå in och bryt.                                                                                                                              

2. Tillkalla akut hjälp om det inte är möjligt att bryta.                                                          

3. Vid behov tillkalla polis. Rektor ansvarar i första hand 

4. En skadebedömning görs och skolsköterska/vårdcentral/sjukhus kontaktas för 

eventuell vård.  

5. Vårdnadshavaren kontaktas av ansvarig mentor i första hand och av annan 

vuxen i andra hand och kallas till separata möten med mentor. Vid dessa möten 

ska lägesbeskrivningar delges och ev. ytterligare information samlas in från 

vårdnadshavare.   

6. Vid situationer där personal ingripit ansvarar denna för att rektor kontaktas 

snarast. 

7. Ärendet dokumenteras av mentorn i Edwise. Rektor informeras. 

8. Rektor ansvarar för att det inträffade utreds vidare samt beslutar om ärendet är 

en kränkning, diskriminering eller inget av det. Händelsen ska dokumenteras på 

avsedd blankett i metodboken under fliken Likabehandlingsplan. Läggs som bilaga 

i Edwise. Skadeanmälan ska göras i Lisa.  

9. Rektor anmäler ärendet skyndsamt till skolchef att en kränkning/diskriminering 

skett. 

10. Eleven får hjälp av vuxna, som kontrollerar mående samt följer upp att/hur 

eleven kommer hem. Det är viktigt att eleven och vårdnadshavaren förstår att de 

vuxna tar ansvar för eventuella anmälningar, samtal samt åtgärder. 

11. Mentor ansvara för uppföljning och dokumentation av ärendet i Edwise. 

12. Mentor avslutar dokumentationen när ärendet är helt avslutat och meddelar 

rektor/ansvariga ur Elevhälsan att så har skett. Ev. övrig dokumentation 

överlämnas till rektor/ansvariga ur Elevhälsa. Denna dokumentation läggs som 

bilaga i Edwise. 

 

OBS! Då vuxen kränker/hotar/misshandlar elev lyfts ärendet 

direkt till rektor/skolchef. 
 

 Det är av största vikt att eleven får omedelbart stöd av vuxen. Anmälan till polis och 

arbetsmiljöverket sker i förekommande fall av rektor, i samråd med polis. 

 

Då rektor kränker/hotar/ misshandlar elev ska skolchef genast 

kontaktas och meddelas om händelsen. 

 
 Det är då skolchef för område Norra som agerar direkt för att stoppa rektors 

olämpliga handlande. Skolchefen i område Norra utreder skyndsamt vilka åtgärder 

som är lämpliga samt genomför dokumentation.  
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Arbetsgång hur elever och vårdnadshavare gör för att anmäla 

diskriminering, trakasserier och kränkande handling. 

 
 Vårdnadshavare kontaktar skyndsamt mentor/ansvarig personal på skolan om det 

inträffade. Mentor/ansvarig personal har sedan ansvar för att genomföra utredning 

enligt ovanstående arbetsgång. Då vuxen kränker/hotar/misshandlar elev lyfts 

ärendet direkt till rektor. Det är av största vikt att eleven får omedelbart stöd av 

vuxen. 

 

 
Ansvarig-/a för genomförande: Trygghetsteamet, samtlig personal 

Uppföljning ska ske: 2017-11-24  ansvarig: Trygghetsteam samt all personal 

Uppföljning ska ske: 2018-04-23  ansvarig: Trygghetsteam samt all personal 

Utvärdering ska ske: 2018-05-02  ansvarig: Trygghetsteamet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


