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1.  Vår vision 
"Allas lika värde" är en ledstjärna i vårt arbete. Vi arbetar för en trygg skol- och 
fritidshemsmiljö som präglas av hänsyn och ömsesidig respekt under hela dagen.  
 
På vår skola och vårt fritidshem ska ingen, varken barn, elev, vårdnadshavare eller 
personal uppleva att hen blir diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling.  
 
Vi vill främja allas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, ålder, sexuell läggning, funktionsvariation, könsöverskridande 
identitet eller uttryck samt förebygga och förhindra diskriminering och kränkande 
behandling.  
 
På vår skola och vårt fritidshem är alla barn och elever alla vuxnas ansvar. Personal 
ska aktivt delta för att kränkningar aldrig ska förekomma. Varje incident av 
diskriminering eller kränkande behandling ska resultera i en reaktion.    

2.  Systematiskt arbetssätt med delaktighet 
Arbetet bygger på undersökningar och kartläggningar av risker för diskriminering, 
trakasserier, kränkande behandling och repressalier eller hinder för elevers lika 
rättigheter och möjligheter i verksamheten.  

För att få in så mycket kvalitativ information som möjligt så inhämtas information på 
olika sätt från olika perspektiv och olika bärare. 

2.1 Elever 
Alla elever har en mentor som de kan kontakta i alla frågor. Mentorn har sedan ett 
ansvara att vid behov och efter värdering, samt i samråd med eleven lämna 
uppgifterna vidare för att hjälpa eleven vidare i frågan. Alla elever har också 
möjligheten att anförtro eller skicka frågor till alla som arbetar inom skolan, där alla 
som arbetar inom skolan har en skyldighet att anta ett individ- och elevperspektiv och 
vid behov och efter värdering, samt i samråd med eleven ta frågan vidare. 

Alla klasser på skolan har klassråd där de på gruppnivå kan ta upp och besluta om 
frågor tillsammans med till klassen knutna mentorer. De kan också skicka vidare 
frågor till elevrådet. Skolan har ett elevråd för årskurs 1 till 6.  

Elevråden lyfter frågor och diskuterar tillsammans med elevrådsordförande samt 
elevrådsansvarig pedagoger på Karlbergsskolan. Frågor skickas sedan vidare till 
rektorn och skolans ledningsgrupp som behandlar och beslutar i samråd med 
elevrådsrepresentanter. 

IUP – Individuell utvecklingsplan, har varje elev och den utvärderas vid behov eller 
vid samtal med mentor en gång per termin, där också vårdnadshavare har möjlighet 
att vara med. 
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2.1.1 Elevenkäter 

Vi genomför kommungemensamma Våga Visa-enkäter som går ut till elever i årskurs 
2 och 5 samt vårdnadshavare i årskurs F, 2 och 5. 

Karlbergsskolan kommer genomföra en skolövergripande ”Trygghetsenkäten”, som, 
genomförs två gånger per läsår kring v. 46 och v. 18. Enkäterna är anpassade för olika 
åldrar, en för F-3 och en för 4-6. Enkäterna genomförs digitalt och sammanställs och 
analyseras av Trygghetsteamet. 

2.1.2 EHT – Elevhälsoteamet 

Elevhälsan består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, skolpsykolog 
och speciallärare.  

Eleverna har möjlighet att vända sig till olika professioner inom elevhälsan och skolan 
har möjlighet att rikta olika insatser till elever eller grupper med elever. Information 
som genom samtal med exempelvis kurator kommer skolan till känna, kan användas 
med hänsyn till uppgiftslämnaren, som underlag för fortsatt kvalitetsarbete. 
Elevhälsoteamet kan lyfta frågor som berör enskilda- eller grupper av elever och 
sedan rikta insatser. 

2.1.3 Trygghetsteam 

Trygghetsteamet består av biträdande rektor, kurator, fritidssamordnare och en 
klasslärare i F-3. Teamets funktion är att samla in data för uppföljning, utvärdering 
och revidering av Trygghetsplanen. Teamet träffas kontinuerligt, i regel varannan 
vecka för att arbeta med frågor som utgår från Trygghetsplanen. 

2.2 Vårdnadshavare 
Vårdnadshavare kan lämna information till skolan på valfritt sätt till valfri 
medarbetare på skolan. Medarbetaren som tar emot informationen ska förhålla sig till 
den i enlighet och med hänsyn till de styrdokument som gäller för skolan. 

Skolan kan kalla vårdnadshavare till enskilda möten, gruppmöten, stormöten eller 
fortbildande insatser beroende på ärendens omfattning. Syftet är att genom dialog på 
olika nivåer hitta sätt att gemensamt lösa ärenden på bästa sätt, med elevernas 
perspektiv i fokus. 

Skolsamråd genomförs minst en gång per termin. Vårdnadshavare har genom 
samråden möjlighet att lyfta frågor ur föräldraperspektivet och ge skolan viktig 
information samt få svar på frågor. Skolsamråden har också politiker närvarande så 
att det finns möjlighet att skapa dialog ett steg längre då skolan är en politiskt styrd 
organisation. 
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Vi genomför kommungemensamma Våga Visa-enkäter som går ut till vårdnadshavare 
i årskurs F, 2 och 5. 

3.  Utvärdering 
Trygghetsteamet kommer att ansvara för utvärderingen av de främjande och 
förebyggande insatserna i Trygghetsplanen. I uppstart av höstterminen avsätts tid där 
alla pedagoger diskuterar innehållet i och sätter målen för årets Trygghetsplan. En 
avstämning i hur arbetet gått görs i februari av Trygghetsteamet – där alla pedagoger 
är med och följer upp arbetet som gjorts hittills och vad som ska göras under 
kommande vårtermin. Trygghetsteamet sammanställer sedan vad som framkommit i 
arbetslagens uppföljning. 

Utvärdering och uppföljning sker även löpande genom ledningsgruppen och skolans 
elevhälsoteam som har möten varje vecka. Om en insats efter analys verkar ha svag 
effekt eller om det framgår att andra insatser kommer ha bättre effekt, så genomförs 
förändringar så snart som möjligt. Detta innebär att Trygghetsplanen kan komma att 
revideras under läsåret. 

Den övergripande helheten i form av detta dokument utvärderas av trygghetsteamet 
med ansvar hos rektor och kurator att uppdatera dokumentet inför/i början av varje 
nytt läsår. 

4.  Främjande arbete 
Det främjande arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva 
förutsättningarna i verksamheten. Nedan beskrivs hur vi arbetar för en verksamhet 
där alla elever känner sig välkomna, respekterade och har samma möjligheter att lära. 

Mål för arbetet: Värdegrundsarbetet ska vara allas angelägenhet och 
genomsyra hela verksamheten 

4.1.1 Trygghetsteamet ska utvecklas 

1. Ansvar: Trygghetsteamet 
2. Tidpunkt: Hela läsåret  
3. Beskrivning: Trygghetsteamet ska ta fram ett tydligt årshjul samt förtydliga 

teamets arbetssätt. Utifrån trygghetsteamets professioner ge stöd till 
pedagoger i dokumentationen i DF-respons gällande kränkningsärenden. 
Trygghetsteamet ska arbeta fram en processmodell för ärendegången kring 
kränkningar med DF-respons som verktyg. 
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4.1.2 Fadderverksamhet 

1. Ansvarig: Lärare f-3. 
2. Tidpunkt: Hela läsåret 
3. Beskrivning: Faddersystem åk F och 3. 

Vi lyfter frågan om att utveckla faddersystemet till att omfatta fler klasser än 
åk F och 3, med syfte att eleverna ska lära känna varandra bättre över 
åldersgränserna. Under vårterminen utvärderas om faddersystemet ska 
ändras till F + 2 och 1+3. Ändras ev. till ht 2020. 

4.1.3 Stärka elevrådets ställning 

1. Ansvar: Elevrådsansvariga pedagoger och biträdande rektor 
2. Genomförs: Läsåret 19/20 
3. Beskrivning: Elevråden ska få mer insyn och mandat att vara med i beslut 

samt ges möjlighet att skicka frågor och förslag till ledningsgrupp, kökschef 
och lokalvårdare. En dagordning tas fram till klassråd och elevråd för att 
råden lättare ska kunna hålla en röd tråd och utveckla adekvata 
elevdemokratiska frågeställningar. En årsberättelse om elevrådets arbete 
skrivs i juni. 

 

4.1.4 Specialpedagogiskt förhållningssätt 

1. Ansvar: Lärare 
2. Genomförs: Läsåret 19/20 
3. Beskrivning: Implementering och utforskning av det som lärdes ut under den 

kommunövergripande pedagogutbildningen specialpedagogik för lärande.  
”Bli bättre på att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen! 
Specialpedagogik för lärande är en kompetensutveckling för alla 
grundskollärare, där du tillsammans med kollegerna får tid att diskutera och 
pröva specialpedagogiska metoder och arbetssätt.” (Skolverket, 2018). Detta 
genomförs för att öka likvärdighet och stärka värdegrunden på skolan. 

4.1.5 Studiecirkel NPF-anpassning av lärmiljö 

1. Ansvar: EHT och arbetslagsledare F-3 
2. Genomförs: Höstterminen 2019 
3. Beskrivning: Arbetslag F-3 genomför och diskuterar delar av SPSM 

studiepaket NPF för att anpassa lärmiljön. 

4.1.6 Utbildning för fritidshemmets personal 

1. Ansvar: Rektor 
2. Genomförs: Läsåret 19/20 
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3. Beskrivning: 4 elevassistenter har möjlighet att vidareutbilda sig var tredje 
fredag till barnskötare. Två barnskötare och en fritidspedagog genomgår 
skolverkets webbutbildning uppdrag fritidshem. 

4.1.7 Föreläsning om nätetik år 5 och 6 

1. Ansvar: Kurator 
2. Genomförs: Höstterminen 2019 
3. Beskrivning: Stödcentrum för unga brottsutsatta bjuds in till år 5 och 6 och 

föreläser om och diskuterar nätetik.  

4.1.8 Team-building 

1. Ansvar: Arbetslagen 
2. Genomförs: I samband med läsårsstart 
3. Beskrivning: Uppstartsaktiviteter för eleverna i form av samtal och/eller 

gruppövningar t.ex. samarbetslekar, lektionsförslag ”en bra skoldag”, 
diskussion om skolans regler och kanot för att stärka gruppkänslan 
gemenskapen i klassen. En bra läsårsstart har vi med oss hela året.  

5.  Förebyggande arbete 
Det förebyggande arbetet innebär att genom insatser aktivt motverka förekomsten av 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utifrån identifierade risker.  
 

5.1.1 Rastens aktivitet 

Mål för arbetet: Lugna trygga raster utan konflikter för alla elever. Nedan beskrivs 
hur vi arbetar för att undanröja hinder för lika rättigheter och risker för kränkningar.  

1. Ansvarig: Fritidssamordnare och fritidspedagoger 
2. Tidpunkt: Start snarast.  
3. Beskrivning: En av rastvärdarna förses med rosa väst så att eleverna vet vem 

de ska vända sig till om de vill leka en organiserad lek och aktivitet under 
vuxens ledning/ansvar. Syftet är att skapa gemenskap och god kamratskap 
mellan eleverna.  

 

5.1.2 Förstärkt vuxennärvaro 

1. Ansvar: Arbetslag 
2. Tidpunkt: Hela läsåret 
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3. Beskrivning: Områden och situationer där vuxennärvaron behöver vara 
tydlig: 

• Skogen 
• Fotbollsplanen 
• Omklädningsrummen 
• Övergångar mellan olika aktiviteter/lektioner 
• Raster 
• Hallar 
• Matsal 

 
 

5.1.3 Samordnat föräldramöte 

1. Ansvarig: Kurator och skolledning 
2. Tidpunkt: Vt 20 
3. Beskrivning: Samordnat föräldramöte för år 6 – Polis, socialtjänst, 

öppenvård, Maria Ungdom, Fältgruppen, Ung Fritid och Stödcentrum för 
Unga brottsutsatta bjuds in för att informera om sina verksamheter och 
insatser, samt föreläsningar om ANDT och nät-etik. 

 

5.1.4 Mobilfri skoldag 

1. Ansvarig: Ansvarig lärare som möter eleverna på första lektionen. 
2. Tidpunkt: Hela läsåret 
3. Beskrivning: Karlbergsskolan är mobilfri under hela skoldagen, vilket 

inkluderat även fritidstiden.  
 

5.1.5 Implementering av DF-respons – kränkningsärenden 

Målet är att implementera systemet i personalgruppen och öka antalet registrerade 
ärenden i DF-respons. Det digitala dokumentationssystemet DF-respons infördes i 
kommunen i april 2019. I DF-respons ska alla kränkningsärenden behandlas. Detta 
system måste implementeras bland personalen. Kommunens utvecklingsledare höll i 
en föreläsning för personalen under vårterminen 19, och kommer att hålla i en 
fortsättning av denna under höstterminen 19.  

1. Ansvarig: Biträdande rektor och kurator 
2. Tidpunkt: Hela läsåret 
3. Beskrivning: Implementera systemet i personalgruppen och öka antalet 

registrerade ärenden i DF-respons. 
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6.  Rutiner vid eventuell händelse av 
diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande behandling 

POLICY 

Karlbergsskolan har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och 
kränkningar. 

6.1 Lagrum 

6.1.1 Diskrimineringslagen (2008:567) 

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja 
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder. 

6.1.2 Skollagen (2010:800) 

6 kap 1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn 
och elever. Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt 
denna lag. 

Målinriktat arbete 

6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs 
ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 
Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§. 

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 

7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och 
förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 

Plan mot kränkande behandling 

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över 
de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av 
barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som 
avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur 
de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 

Förbud mot repressalier 

11 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för 
repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta 
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kapitel eller anmält eller påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i 
kapitlet. 

6.2 Personal som elever och föräldrar kan vända sig 
till  

Elever och vårdnadshavare ska kunna vända sig till all personal på skolan.  
Princip för hur skolans medarbetares mailadresser är uppbyggda: 
fornamn.efternamn@vallentuna.se 

Följande personer har ett särskilt ansvar vid akuta situationer: 

Titel Namn Telefon Mail 

Rektor Mattias Lingeskog 08-587 861 52 mattias.lingeskog@vallentuna.se 

Bitr. 
Rektor 

Jenny Önnerdal 08-587 853 84 jenny.onnerdal@vallentuna.se 

 

Kurator  Emma Magnusson 08-587 852 23 emma.magnusson@vallentuna.se 

Fritidss
amordn
are 

AnnaMaria 
Stefansson 

08-587 84844 annamaria.stefansson@vallentuna
.se  

 

6.3 Rutiner 

6.3.1 Rutiner för att ingripa 

Personal har alltid ett ansvar att om möjligt ingripa då de får kännedom om 
eventuella trakasserier och kränkningar för att stoppa pågående kränkningar. 

6.3.2 Rutiner för att anmäla till rektor och huvudman 

All personal är skyldig att anmäla till rektor när man får veta om eventuella 
trakasserier eller kränkande behandling av barn och elever i samband med 
verksamheten.1 Detta görs via digitalt formulär i DF-respons, kränkningar. 

 

                                                             

1  6 kap 10 § skollagen; 2 kap 7 § diskrimineringslagen 

mailto:mattias.lingeskog@vallentuna.se
mailto:jenny.onnerdal@vallentuna.se
mailto:emma.magnusson@vallentuna.se
mailto:annamaria.stefansson@vallentuna.se
mailto:annamaria.stefansson@vallentuna.se
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6.3.3 När barn/elev anges utsätta barn/elev 

• Rektor ska informeras skyndsamt 
• Anmälan dokumenteras i det digitala systemet DF-respons, kränkningar.  

Den personal som upptäckt/har information om eventuell kränkande 
behandling ansvarar för att dokumentationen förs in i systemets alla steg.  
Om support önskas i processen kan skolans trygghetsteam bistå med stöd. 

• Utredning av eventuell diskriminering trakasserier eller kränkande 
behandling ska behandlas skyndsamt, dock senast inom 2 veckor. 

• Huvudman på barn- och ungdomsförvaltningen och rektor informeras direkt 
via mail då den som dokumenterat händelsen sparar 
anmälan/utredning/uppföljning i DF-respons. 

• Skolledning och kurator ansvarar för att avsluta ärenden där tillräckliga 
åtgärder är vidtagna. 

Tänk på att personal anmäler händelser kring att ett barn eller en elev har uttryckt 
eller verkar uppleva sig utsatt (man anmäler alltså inte den som anges utsätta). Att en 
elev upplever sig utsatt kan framkomma genom information från exempelvis 
barnet/eleven självt, kamrater, vårdnadshavare, anonymt eller att personal såg en 
händelse.   

 

6.3.4 När vuxen anges utsätta barn/elev 

• Rektor ska informeras skyndsamt 
• Anmälan dokumenteras i det digitala systemet DF- respons, kränkningar.  

Anmälan dokumenteras av den personal som upptäckt/har information om 
eventuella trakasserier eller kränkande behandling. Stöd i processen finns att 
få av trygghetsteam. 

• Utredningen sker av skolledningen och ska vara klar inom 2 veckor. 
Tänk på att personal anmäler att ett barn eller en elev har uttryckt eller verkar 
uppleva sig utsatt (man anmäler alltså inte den som anges utsätta). Att en elev 
upplever sig utsatt kan framkomma genom information från exempelvis 
barnet/eleven självt, kamrater, vårdnadshavare, anonymt eller att personal såg en 
händelse.   

6.3.5 När barn/elev anges utsätta vuxna 

• Rektor ska informeras skyndsamt 
• Utredning påbörjas av skolledningen 
• Elevens vårdnadshavare kontaktas 
• Anmälan görs i KIA (Kommunernas Informationssystem om Arbetsmiljö) 
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6.3.6 Kännedom om rutinen 

Rektorn ansvarar övergripande för att skolan följer rutinerna. 

Medarbetare på skolan ansvarar för att informera rektor eller den som via 
arbetsordning eller delegat ska informeras, exempelvis elevhälsan. 

Trygghetsplanen - Plan för att främja lika rättigheter och möjligheter samt 
förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska 
gås igenom varje läsår och uppdateras för alla medarbetare vid behov, eller efter 
uppdateringar. 
 
Mentor ansvarar för att eleverna känner till hur de kan göra om de känner sig 
diskriminerade, trakasserade eller kränkta. 

Trygghetsplanen ska finnas tillgängligt för vårdnadshavare, elever och personal på 
schoolsoft och vallentuna.se/karlbergsskolan, samt i utskriven form på skolans 
expedition. 
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