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1.  Vår vision och värdegrund
Skolan är ingenting utan eleverna. Den tillvaro som eleverna befinner sig i måste vara

deras. Därav ska en tillvaro med skolsystemets övergripande värdegrund utgöra

ramen, för att så långt det är möjligt sammanflätas med elevernas samtid, uttryck och

vilja. Varje individs perspektiv ska vårdas för att sträva efter den bästa lösningen. Så

ska också grupper och sociala sammanhang vårdas. Skolan blir komplett med lärare,

pedagoger och övrig personal. Skolan ska ge all personal möjlighet att trivas och

utvecklas i miljön där elevernas samtid står i centrum. Demokrati och Elevdemokrati

för allas utveckling.

Vallentuna kommuns värdegrund lyder:

”Engagemang, samarbete och allas lika värde ”.

(https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/var-vardegrund/)

Detta skall genomsyra Karlslundsskolans organisation.

2.  Systematiskt arbetssätt med
delaktighet
Arbetet som beskrivs kring denna plan 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 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

ansvar 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 sig 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.

Amor-teamet med elevrepresentanter från år 6-9 träffas en gång per månad med

kuratorer och socialpedagog och beskriver nuläget på skolan utifrån trygghet och

trivsel (beskrivs mer under Förebyggande arbete, 5.5.1 AMOR).

Alla klasser på skolan har kontinuerligt klassråd där de på gruppnivå kan diskutera

och besluta om frågor tillsammans med klassens mentorer. De kan också skicka

vidare frågor och förslag till elevråden. Skolan har separata elevråd för F-3, 4-6, 7-9

och SU-grupp samt fritidsråd för F-3 och 4-6.

Elevråden lyfter egna och inkomna frågor/förslag och diskuterar dessa tillsammans

med elevrådsordförande samt elevrådsansvarig personal. Frågor kan sedan skickas
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vidare till t.ex. skolans ledningsgrupp, trygghetsteam eller elevhälsoteam som kan

behandla och besluta om aktuella frågor i samråd med elevråden. Elevrådsansvarig

personal ser till att elevrådens möten finns inskrivna i skolans årshjul och

kalendarium och att information om och från träffarna går ut till klasserna via

mentorer och 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.

2.1.1 Enkäter
Skolan skapar enkäter vid behov, exempelvis genom att vårdnadshavare hört av sig

och har frågor eller att eleverna via elevråden vill ta reda på någonting.

Den skolövergripande Stora Trivselenkäten, som är uppbyggd utifrån

diskrimineringsgrunderna och har skapats av kuratorsnätverket i kommunen,

genomförs en gång per läsår under höstterminen - i regel mellan höstlov och jullov.

Enkäten är uppdelad och anpassad för olika åldrar; F-3, 4-5, 6-9.

Lilla Trivselenkäten skapas av trygghetsteamet och genomförs på vårterminen

efter påsklovet. Den är en uppföljning av resultaten i Stora Trivselenkäten, och

behandlar frågor/värden som stuckit ut i denna.

De kommungemensamma Våga Visa-enkäterna går varje år ut till elever i årskurs

3, 6 och 8 samt till vårdnadshavare i årskurs F, 3 och 6. Enkäten genomförs i

årsskiftet.

Samtliga enkäter genomförs digitalt. Trygghetsteamet ansvarar för att

sammanställning och analys genomförs.

2.1.2 Elevhälsoteamet - EHT
I elevhälsoteamet ingår rektor, biträdande rektorer, elevhälsans medicinska insats,

kuratorer, specialpedagoger, skolpsykolog från centrala elevhälsan och skolsocionom

från öppenvården. EHT-möten hålls en gång per vecka. Varannan vecka viks

mötestiden åt förebyggande och främjande arbete.

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 eller skolsköterska kommer skolan till

känna kan användas med hänsyn till uppgiftslämnaren som underlag för fortsatt

kvalitetsarbete. Elevhälsoteamet kan lyfta frågor som berör enskilda eller grupper och

sedan rikta insatser.
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2.1.3 Trygghetsteamet
Trygghetsteamet består av biträdande rektor, fritidschef, fritidssamordnare, kurator

och socialpedagog. Teamets funktion är att samla in data till uppföljning och

utvärdering av trygghetsplanen, arbeta främjande och förebyggande samt gå igenom

och vid behov stötta övrig personal på skolan i inkomna kränkningsärenden. En mer

utförlig beskrivning av teamets arbete finns under rubriken 5.5 Trygghetsteamet.

2.1.4 Närvaroteamet
Närvaroteamet består av rektor, biträdande rektor, kurator, socialpedagog,

specialpedagog, fritidssamordnare, projektanställd utvecklingsledare och

skolsocionom från öppenvården. Teamets funktion är dels att utveckla skolans arbete

i närvarofrågor i förebyggande och främjande syfte, dels att följa upp åtgärdande

insatser kring elever med problematisk frånvaro. En mer utförlig beskrivning av

teamets arbete finns under rubriken 5.6 Närvaroteamet.

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. Vårdnadshavare har också möjlighet att genom

föräldrarepresentanter i föräldraförening kalla skolledning till möte.

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 kommunpolitiker

närvarande så att det finns möjlighet att skapa dialog ett steg längre då skolan är en

politiskt styrd organisation.

Våga Visa-enkäter går ut till vårdnadshavare i årskurs F, 3 och 6.
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3.  Utvärdering
Trygghetsteamet ansvarar för att uppföljning och utvärderingen av trygghetsplanen

genomförs. I uppstart av höstterminen avsätts tid där alla pedagoger på skolan sätter

sig in i och diskuterar innehållet i planen och planerar kring de nämnda insatserna.

En avstämning i hur arbetet gått under den gångna terminen görs i december under

arbetslagstid – där alla pedagoger följer upp arbetet som gjorts hittills och vad som

ska göras under vårterminen. I juni utvärderar arbetslagen arbetet utifrån

trygghetsplanen och kommer med förslag på förebyggande och främjande insatser till

nästkommande år. Arbetslagsledare för respektive arbetslag håller i uppföljning och

utvärdering i arbetslagen tillsammans med representant från trygghetsteamet.

Trygghetsteamet sammanställer sedan vad som framkommit i arbetslagens

uppföljningar och utvärderingar till upprättande av nästkommande års trygghetsplan.

Utvärdering och uppföljning sker även löpande genom skolans ledningsgrupp,

trygghetsteam, närvaroteam och 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 skolledning och trygghetsteam att uppdatera dokumentet inför/i

början av varje nytt läsår.

3.1 Förebyggande arbete läsåret 21/22
Nedan beskrivs hur skolan genomfört de förebyggande insatser som planerats i

föregående läsårs trygghetsplan, läsåret 21/22.

Uppföljning och utvärdering har skett i varje team/arbetslag under arbetslagsledares

ledning.

- Stärka elevrådets ställning – Elevråd hölls kontinuerligt under läsåret

utifrån förutbestämd dagordning. En del av elevrådstiden efter jul veks åt

sammanslagningsfrågor pga planerad lokalsammanslagning ht 22. Skifte av

ansvariga pedagoger genomfördes. Arbetet med att stärka elevrådets ställning

fortgår under läsåret 22-23, då även rektor kommer att vara delansvarig för

elevråden.

- Utveckla arbetet kring kränkningsärenden – Skolan satsade på att

utbilda och påminna personal om kränkningsärenden via trygghetsteamet,

och såg i och med detta en ökning av registrerade och utredda ärenden. Detta

ser skolan som en positiv utveckling, då det visar att skolan följer den

kommungemensamma rutinen och uppmärksammar och tar tag i händelser

som kan leda till eller innebär kränkning för elever. Arbetet med detta

fortsätter även nästa år. Trygghetsteamets operativa arbete kring

kränkningsärenden kommer att utvecklas med stöd av socialpedagog.

- Psykisk hälsa – I början av läsåret informerade kurator mentorer i år 7-9

om den gemensamma mapp som skapats med färdigplanerade
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lektionsupplägg i syfte att främja värdegrund och psykisk hälsa. Tanken med

lektionsuppläggen var att de skulle vara lättillgängliga att använda under t.ex.

mentorstid eller ämneslektionstid. Påminnelse och tips om detta gick ut via

mail från kurator under läsåret. En del mentorer genomförde vissa

lektionsupplägg, men tiden för mentorstiden upplevdes för knapp – varför

detta inte fick tillräcklig spridning. Ungdomsmottagningen besökte år 6 och

höll sin föreläsning om psykisk hälsa.

- Utveckla trygghetsteamets arbete – Trygghetsteamet träffades

veckovis enligt plan, följde förutbestämd dagordning och stöttade vid behov

upp i kränkningsärenden. Enkäter genomfördes och analyserades enligt

årshjul. Trygghetsteamet åtog sig även arbete kring trygghetsfrågor i

samband med lokalsammanslagning av Karlslundsskolan Södra och Norra.

Stora trygghetsteamet träffades ej på samma sätt som årshjulet beskrev pga

ändring i kalendariet som medförde krock i mötestider, men det

förutbestämda arbetet genomfördes. Omorganisering och utveckling av

trygghetsteamet kommer att ske till ht 22.

- Pedagogisk plan och studiero – Specialpedagoger har under läsåret

kontinuerligt handlett pedagogisk personal samt haft specialpedagogiska

nätverk både internt på skolan och externt i kommunen. På interna

nätverksträffar har även skolledningen deltagit. Arbete med pedagogisk plan

och studiero fortsätter läsåret 22/23.

4.  Främjande arbete
Det främjande arbetet är det som görs på skolan för alla, utan

förekommen anledning, i syfte att skapa och upprätthålla trivsel och

trygghet.

Karlslundsskolans främjande arbete som beskrivs i detta avsnitt grundar sig i

erfarenhet och forskning och ska syfta till att implementera fler aktiviteter som

stärker värdegrund och identitet samt att skapa högre valfrihet och förutsägbarhet för

eleverna.

Genom att implementera ett mer tydligt fokus på utbildning i normkritiskt tänkande i

olika läroämnen och situationer i skolvardagen är avsikten att förbättra elevers

tolerans och förståelse för varandra och sig själva. Eleverna ges möjlighet att få

bredare förkunskaper om våld och hälsofrämjande, ökad förmåga att ifrågasätta

normer och inrotade mönster och skolan arbetar därigenom våldspreventivt och för

psykisk hälsa.

Målet är att öka elevernas kunskap om vad våld, normkritik och psykisk hälsa innebär

och därigenom minska våldshandlingar som utförs mellan elever samt öka välmående

i målgruppen. Detta ska främja elevernas upplevda känsla av trygghet, trivsel och

förmåga att söka stöd, vilket blir mätbart via bland annat enkäter, kränkningsärenden

och samtal med kuratorer och skolsköterskor.

Nedan beskrivs Karlslundsskolans främjande trygghetsarbete som genomförs under

läsåret. Insatserna delas in i tre större kategorier:
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4.1 Våldsprevention, 4.2 Psykisk hälsa, 4.3 Förhållningssätt och bemötande

4.1 Våldsprevention
”Våldsprevention innebär att göra insatser innan våldet har uppstått, innan någon har blivit

utövare eller offer. Det kan handla om att prata om våld i ungas intima relationer i samband

med sex- och samlevnadsundervisningen eller att synliggöra begränsande normer kopplat till

kön. Det kan även handla om insatser för att förebygga missbruk eller att stötta föräldrar i sitt

föräldraskap.” (Ur publikationen Våldsprevention – Vänta inte till skadan är skedd. En start för

kommunens våldspreventiva arbete, från Länsstyrelsen Stockholm)

Våldsskalan beskriver och graderar våld.

4.1.1 Signum
Ansvar: Rektor, biträdande rektor med ansvar för internationalisering, personal för

musikklasserna

Genomförs: Under hela läsåret

Beskrivning: Karlslundsskolan har musik- och internationaliseringsarbete som

signum. Dessa koncept kan stärka skolans värdegrund och identitet för alla elever på

skolan, genom allas möjlighet till deltagande på ett eller annat sätt i profilerna.

Karlslundsskolan har som ett långsiktigt mål att stärka skolans identitet och skapa en

värdegrund som har mer djup än styrdokumenten som är nationella. Skolan har för

avsikt att bredare arbeta för att alla elever ska ges möjlighet att uttrycka sig. Detta

behöver inte nödvändigtvis ske genom språk eller musik, utan kan ske på en mängd

olika sätt.

4.1.2 Trivselregler
Ansvar: Alla som vistas på skolans område

Genomförs: Under hela läsåret

Beskrivning: Se bilaga 1. Trygghetsteamet har tillsammans med

elevråd och klassråd utarbetat skolövergripande trivselregler. Reglerna

har sedan fastställts av elevråd och rektor.

Skolans trivselregler och skollagens konsekvenser förklaras och

förtydligas för eleverna av mentor i början av terminen.
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I maj utvärderas trivselreglerna under klassråd. Utifrån detta beslutas det om nya

regler för nästkommande läsår tillsammans med elevråd, trygghetsteam och

skolledning. Reglerna skickas hem via SchoolSoft i samband med höstterminsstart för

information till vårdnadshavare. Vårdnadshavare bekräftar att de tagit del av

trivselreglerna genom läsbekräftelse i SchoolSoft.

4.1.3 Mentorstid
Ansvar: Mentorer

Genomförs: Veckovis enligt schema, år F-9

Beskrivning: På mentorstiden träffar klassen ansvariga mentorer. Där ges

strukturstöd, d.v.s. förtydliganden över skolveckan och kommande händelser, för att

öka förutsägbarhet och begriplighet i skolvardagen. På mentorstid genomförs även

kontinuerligt klassråd och värdegrundsövningar. Mentor ansvarar för att lyfta och

diskutera frågor/situationer som uppstår i klassen som kan påverka trygghet och

trivsel.

4.1.4 Relationsskapande
Ansvar: Pedagoger F-9, mentorer, skolledning, trygghetsteam

Genomförs: I samband med läsårsstart och under hela läsåret, år F-9

Beskrivning: I början av läsåret håller trygghetsteamet och

öppenvårdens skolsocionomer i en kortare föreläsning och workshop

för personal om relationsskapande och mentorskap.

Samtliga klasser arbetar med socialt samspel via aktiviteter,

samarbetsövningar och gruppdiskussioner under uppstart i augusti

samt på mentors- och ämneslektionstid under hela läsåret.

Uppstartsaktiviteter i form av övningar såsom lättare samarbetslekar,

friluftsaktiviteter, värdegrundslektioner och diskussion om skolans regler är till för att

stärka vi-känslan och gemenskapen i klassen, mellan elev och mentor samt i

arbetslagen. En bra läsårsstart har vi med oss hela året.

Mentor ansvarar för att skapa goda relationer till elever och vårdnadshavare i sin

mentorsgrupp och följer kontinuerligt upp elevernas mående, måluppfyllelse och

skolnärvaro i dialog med elever och vårdnadshavare.

4.1.5 Fadderverksamhet
Ansvar: Pedagoger F-6.

Genomförs: Under hela läsåret, år F-6

Beskrivning: Faddersystem skapas mellan olika klasser år F-6. I dessa träffas elever

och pedagoger över klassgränserna i olika sammanhang och konstellationer under

läsåret. Målet med detta är att stärka vi-känslan mellan både elever och pedagoger i

de olika årskurserna.

4.1.5.1 Vallentuna musikklasser
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Ansvarig: Musiklärare och Kulturskolans pedagoger

Genomförs: Under hela läsåret, år 4-9

Beskrivning: Vid varje lektion genomförs en runda för avstämning hur eleven och

gruppen mår. Samspel i musikproduktion och övningar som kamratstöd,

problemlösning, konserter, videoinspelningar, ljud och ljusteknik, iordningställande

innan och efter konserter/inspelningar verkar som värdegrundsstärkande aktiviteter

och fadderverksamhet mellan musikklasseleverna i de olika årskurserna.

Syftet är att stärka elevernas gemenskap, samarbets-, planerings-, och

utvärderingsförmåga samt färdigheter i att framträda inför publik.

4.1.6 Strukturerade raster
Ansvar: Fritidspedagoger, lärare, skolledning

Genomförs: Under hela läsåret, F-9

Beskrivning: Karlslundsskolan har under de senaste åren arbetat med att bygga upp

kreativa lärmiljöer och aktiviteter, både inomhus och utomhus på skolans område.

Detta har skett på olika nivåer, som t.ex via klassråd/elevråd/fritidsråd,

ledningsgrupp, trygghetsteam, elevhälsoteam och i samverkan med kommunens

förvaltningar.

Rastvärdskap (rastaktivister)

Fritidspedagogerna ansvarar till stor del för rastvärdskapet  utomhus och är

schemalagda på raster för år F-5. Lärare för 6-9 ansvarar för rastvärdskap inomhus,

enligt ett rullande schema. Rastvärdar har varselvästar för att vara extra synliga för

eleverna.

Kreativa rastutrymmen och inomhusaktiviteter

I skolans korridorer och rastutrymmen har eleverna tillgång till

- Pingisbord

- Gitarrer

- Legobord

- Klättervägg

- Sällskapsspel

- Bibliotek

- Svarta tavlor med tillhörande kritor

- Lugna rummet

- Soffor och sittplatser i korridorer (som delvis köpts in via elevråd)

- Musik ur högtalare i korridoren utanför personalrummet på fredagar (styrs av

personal)

Strukturerade raster utomhus

Skolgården rustades upp och moderniserades 2018 och är en plats som ska bjuda in

till utmaning, kreativ lek och lugna miljöer där eleverna ska kunna både återhämta

sig och utvecklas i.

På skolgården finns bland annat gungor/kompisgungor, klätterställningar,

fotbollsplan med flera olika mål, frisbeegolfmål, skogsområden, basketkorgar, scen,

skolgårdsmålningar för diverse spel och lek, sandlådor, sittplatser, laddstationer för

digitala lärverktyg och högtalare samt materialbod med diverse lekmaterial som
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fritids tillhandahåller för alla elever. Elevrådet 7-9 har införskaffat fotbollar och

basketbollar till varje enskild klass på högstadiet och har även tagit beslut att

införskaffa pingisrack och pingisbollar. Varje klass har ett elevskåp med

kombinationslås för att förvara klassens rastmaterial i.

Skolgårdsområdet är indelat i olika zoner, som under läsåret kommer att utarbetas

och ritas ut fysiskt, så att elever i olika stadier enkelt ska veta var de har tillåtelse att

vara, vilka olika lekar som erbjuds och var de kan hitta vuxna som kan stötta dem

under rasten. Zonerna klargörs för eleverna via fritidspersonal och mentor då de är

fastställda.

Vid längre raster, två dagar per vecka finns en organiserad lek/aktivitet under vuxens

ledning och ansvar. Aktiviteterna tas fram i samarbete mellan fritidschef,

fritidssamordnare, pedagoger, elevråd och fritidsråd. Syftet är att skapa gemenskap

och god kamratskap mellan eleverna. Mål för arbetet med strukturerade raster är att

skapa lugna och trygga raster för alla elever, med mindre risk för konflikter och

kränkningar.

År F-1, ”Rastkompis” – En dag i veckan dras två namn från en burk. De två eleverna

som blir ihopparade pratar med varandra inför rast, under mentors lektion, och

bestämmer vad de ska göra och vart de ska ses när rasten börjar. De leker sedan med

varandra under lunchrasten. Efteråt reflekterar klassen och pratar om hur det varit

på rasten, hur man är en bra kompis, hur man hittar nya kompisar, vilka regler och

förhållningssätt vi har och bör ha etc.

4.1.7 Temaarbeten
Ansvar: Pedagoger/Ämneslärare

Genomförs: Vid olika tillfällen under hela läsåret, år F-9

Beskrivning: Under läsåret genomförs olika temaarbeten i syfte att främja och stärka

skolans värdegrund, elevernas gemenskap och hälsa. Eleverna ska få kunskaper om

hur olika händelser, företeelser och organisationer påverkat och påverkar världen, det

svenska samhället och dem själva. Detta är ett sätt att försöka motverka stereotypa

föreställningar.

Exempel på temaarbeten som genomförs under läsåret:

Skolan uppmärksammar speciella dagar och teman, som till exempel FN-dagen,

Rocka sockorna, Världsbokdagen, Nobeldagen och Världsmiljödagen.

En skolövergripande temavecka, kallad ”Hjärtliga veckan” anordnas v. 7 – för att

belysa goda värden och god medmänsklighet.

I år 7-9 arbetar eleverna med teman kring kolonialism och rasism under

språkundervisning och samhällsorienterade ämnen.

En tematisk vecka för år 9 där lärarna planerar in olika aktiviteter och uppgifter för

att belysa medmänsklighet anordnas under läsåret.

I år 9 arbetar eleverna även med förintelsen i SO och normkritik kopplat till

reklam i bild samt propaganda i musik.
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4.1.8 Ämnesintegrerad litteratur med värdegrundsbudskap
Ansvar: Ämneslärare, Trygghetsteamet

Genomförande: Under hela läsåret, år F-9

Beskrivning: Läsning i helklass av böcker med värdegrundsbudskap sker

kontinuerligt under läsåret. Ämneslärare ansvarar för att utse böcker som lämpar sig

för gruppens sammansättning, och avgör om högläsning eller individuell läsning

lämpar sig bäst för gruppen. Oftast sker en variation av hög- och tyst läsning av

böckerna i klasserna. Trygghetsteamet har köpt in och delat ut värdegrundslittaretur

till mentorer i år F-7, som ska högläsas och diskuteras i klassen under läsåret.

De böcker som valts ut fokuserar på empati och förståelse för människors olikheter

och olika förutsättningar. I boksamtal med öppna diskussionsfrågor får klassen

tillsammans med ämneslärare/mentor möjlighet till reflektion och utmaning av

tankar om normer och föreställningar om andra. Till en del böcker medföljer

lärarhandledning.

Boksamtalen ska syfta till att öka elevernas förmåga att delta i respektfulla och

eftertänksamma samtal, öka normkritiskt tänkande och förståelse för och acceptans

av andra människor.

Boktitlar F-6: I mitt lilla hjärta, Bara den som vill, Hur arga får vuxna bli, Vilda

säger NEJ!, Värsta bästa nätet, Brorsan är kung, Skärmhjärnan junior m.fl.

Boktitlar, 7-9: Ta det som en man, Kyla, En komikers uppväxt, Tio över ett, I taket

lyser stjärnorna, En man som heter Ove, Tatueraren i Auschwitz, m.fl.

4.1.9 Nätetik

4.1.9.1 Parkgömmet
Ansvar: Pedagoger år 2-4

Genomförs: Under hela läsåret, år 2-4, på lektions- och fritidstid (med fördel inför

och efter lov)

Beskrivning: Parkgömmet är ett värdegrundsspel för elever i 8-10 års åldern. Spelet

baseras på forskning och är utvecklat av Högskolan i Skövde på initiativ av Change

Attitude. Unikt spel för barn i låg-/mellanstadieåldern som handlar om självkänsla,

gränssättning och rättigheter. Ett digitalt verktyg i kombination med ett klassiskt

brädspel som syftar till att öka barns riskmedvetenhet på Internet med särskild fokus

på grooming.

Efter spelomgången följs eleverna upp i samtal med pedagogen om deras egna

erfarenheter från nätet. 30 min/spelomgång med 4 medspelare. Pedagogen behöver

läsa instruktionerna innan spelet påbörjas och lektionen kan planeras under t.ex SO

pass, mentorstid/värdegrundspass och fria aktiviteter. Kan användas under fritid-

och skoltid Målet är att få eleverna att bli mer vaksamma och kritiska när det gäller

vem de kan lita på, vilka följare de har på olika sociala medier och spel och vikten av

att våg säga till en vuxen när något känns fel/händer på nätet eller IRL.
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Lärare från F-3 som använt spelet under föregående läsår erbjuder workshops för

övrig personal för att implementera spelet i undervisningen.

4.1.9.2 Värsta bästa nätet
Ansvar: Mentorer år 4

Genomförande: Under höstterminen, år 4

Beskrivning: Mentor högläser boken ”Värsta bästa nätet” av Maria Dufva, och håller

efterföljande diskussion och reflektion med eleverna. Lärarhandledning medföljer.

I Värsta bästa nätet vänder sig kriminologen Maria Dufva direkt till barnen för

att berätta om hur man kan bli mer nätsmart och undvika farliga och jobbiga

situationer. (Bonnierförlaget)

4.1.9.3 Nätetikföreläsning
Ansvar: Kurator och mentorer för år 6

Genomförs: Under höstterminen, år 6

Beskrivning: Stödcentrum för unga brottsutsatta bjuds in till år 6 för att presentera

sin verksamhet och föreläsa om och diskutera ämnet nätetik/näthat och utsatthet på

sociala medier. Material att arbeta med efter genomförd föreläsning lämnas till

mentor som ansvarar för att klassen får arbeta med materialet på lämplig lektion.

4.1.10 REDE
Ansvar: Ämneslärare F-5

Genomförs: Under hela läsåret, med start v. 45, år F-5

Beskrivning: REDE – Respekt Empati Djur Etik är ett djurinriktat

värdegrundsmaterial som hjälper barn i låg-/mellanstadiet att utveckla sin empati.

Materialet är anpassat efter läroplanen och har sin grund i forskning kring empatisk

utveckling och relationen mellan människa och djur.  REDE-materialet är ett

långsiktigt djurskyddsarbete som har används flitigt av lärare och pedagoger runt om

i Sverige sedan 2007.

Många studier bekräftar att förmåga till empati förebygger mobbning, våld och

psykisk ohälsa.  Även om förmågan till empati till viss del är medfödd och från början

en automatisk reaktion, behöver den tränas och stimuleras för att utvecklas. De flesta

barn har en naturlig fascination för djur och eftersom övningarna är djurinriktade, är

de därför lätta att ta till sig. Syftet är att barnen lägger grund för en djur- natur och

människosyn som bottnar i välvilja, kunskap och respekt.

(https://rede.se/vad-hur-och-varfor/)

4.1.11 Machofabriken
Ansvar: Mentor/Ämneslärare med stöd av kurator och socialpedagog

Genomförs: Under mentors-/ämneslektionstid, år 8-9

Beskrivning: Machofabriken är ett metodmaterial för praktiskt arbete för

jämställdhet och mot våld tillsammans med unga. Fokus ligger på normer för

manlighet och hur de påverkar oss alla. Filmerna och övningarna erbjuder verktyg att
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utforska och reflektera kring förväntningar, attityder och begränsningar utifrån

destruktiva könsroller. (machofabriken.se)

4.1.12 Temalektioner och workshops

4.1.12.1 Liten och Trygg
Ansvar: Kurator och skolsköterska i samarbete med mentorer F-klass

Genomförs: En lektion per klass, F-klass

Beskrivning: Kurator och skolsköterska läser boken ”Liten” av Stina Wirsén för

F-klass, håller boksamtal och arbetar med tillhörande känslokort från materialet

”Liten och trygg” från Brottsoffermyndigheten. Materialet behandlar barns känslor

och vuxnas ansvar.

4.1.12.2 Stopp! Min kropp!
Ansvar: Kurator och skolsköterska i samarbete med mentorer 1-4

Genomförs: En lektion per klass, år 1-4.

Beskrivning: Kurator och skolsköterskor håller lektioner i våldspreventivt syfte

utifrån ålder och mognad. I år 1-4 används bland annat Rädda barnens material

Stopp! Min kropp! Diskussions- och reflektionsövningar blandas med korta filmklipp

om samtycke, integritet och känslor.

4.1.12.3 Brott och Brottsutsatthet
Ansvar: Kurator och mentorer för år 7

Genomförs: Under vårterminen, år 7

Beskrivning: Stödcentrum för unga brottsutsatta bjuds in till år 7 för att presentera

sin verksamhet och föreläsa om och diskutera brott och brottsutsatthet. Material att

arbeta med efter genomförd föreläsning lämnas till mentor som ansvarar för att

klassen får arbeta med materialet på lämplig lektion.

4.1.12.4 Våld och hedersförtryck
Ansvar: Kurator och skolsköterska i samarbete med mentor/ämneslärare år 7

Genomförande: En lektion per klass, år 7

Beskrivning: Kurator och skolsköterska håller i lektion i år 7 på temat våld och

hedersförtryck. Information om och från bland annat BRIS, ungarelationer.se, Origo

och genomgång av våldspyramiden.

4.1.12.5 Samtycke
Ansvar: Kurator och skolsköterska i samarbete med mentor/ämneslärare

Genomförande: En lektion per klass, år 8

Beskrivning: Kurator och skolsköterska pratar samtycke på klassnivå i år F-9, utifrån

ålder och mognad. I år 8 ges information om samtycke och samtyckeslagen utifrån

material från Fatta Man, Brottsoffermyndigheten och UMO.se. Reflektion och samtal

förs i mindre grupper och i helklass. Eleverna får även information om vart de kan få

stöd och hjälp vid ev. utsatthet.
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4.1.12.6 Förintelsen
Ansvar: Ämneslärare år 7-9

Genomförande: Under vårterminen, år 7-9

Beskrivning: Tobias Rawet, överlevare från förintelsen, bjuds in att föreläsa för år 7-9

under temavecka på vårterminen. I samband med detta visas även filmen Schindlers

list. Syftet med detta är att öka förståelsen för allas lika värde. Målet är att motverka

antisemitism genom att ta lärdom av historiska händelser och koppla dessa till

nutiden.

4.1.12.7 Våldsprevention och ekonomisk utsatthet
Ansvar: HKK-lärare i samarbete med kurator och skolsköterska

Genomförande: Under HKK-lektion, ht 22, år 9

Beskrivning: Kurator och skolsköterska bjuds in till Hemkunskapslektion under

höstterminen då klassen arbetar med ekonomi. Information om våldspyramiden,

ekomoniskt våld/kontroll och förebyggande och stödjande insatser vid våldsutsatthet.

4.1.13 Stimulerande fritidshemsmiljö
Ansvar: Skolledning, fritidschef och fritidspedagoger

Genomförs: Under hela läsåret, år F-6/fritids

Beskrivning: Fritidshemsverksamheten är uppdelad i två enheter: F-2 och 3-6.

På fritidshemmen arbetar utbildad fritidshemspersonal och arbetet leds av fritidschef.

Verksamheterna f-2 och 3-6 samarbetar. Under fritidsmöten hålls pedagogiska

diskussioner och utbildningar för fritidsarbetslagen, i främjande och förebyggande

syfte. All verksamhet under fritidshemstiden utgår ifrån skollagen, barnkonventionen

och Lgr 22, kap 4, dvs ” Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan genom

pedagogisk verksamhet och omsorg. Eleverna ska erbjudas stöd i sin utveckling och

stimuleras till utveckling och lärande samt erbjudas en meningsfull fritid”

Fritidshemsverksamheten F-2: Då skoldagen genomsyras av att personalen arbetar

som ett team runt eleverna inger det en trygghet av att ha samma personal runt sig

hela dagen. Verksamheten kommer att bedrivas i olika rum som är utformade efter

vilken slags aktivitet som erbjuds.

Fritidsverksamhet bedrivs både utomhus och inomhus. Idrott och lek erbjuds även i

idrottshallen. Elevernas kreativa förmågor utmanas genom olika uttrycksformer.

Fritidsråd hålls varannan vecka där elevernas idéer och önskemål tas tillvara.

Fritidshemsverksamheten 4-6: Lärmiljön kan anpassas efter vad just elevgruppen

behöver. I lokalerna finns olika rum avsedda för olika aktiviteter: ett spelrum med

foosballbord och pingisbord, ett ”chillrum” med soffa och bord som bjuder in till

brädspel, prathörnor och rita, pyssla, läsa mm., samt ett rum med soffor och bord för

mellanmål, tv-spel, filmvisning b.la. Fritids har även tillgång till lektionssalar för

andra aktiviteter som målning, filmvisning, idrott och experiment. Eleverna har fått

vara med i utformningen av fritidsverksamheten och fritidsråd hålls kontinuerligt

under läsåret.
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4.2 Psykisk hälsa
Vad är psykisk hälsa? [”… ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan

förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra

till det samhälle som hen lever i. Psykisk hälsa är alltså inte detsamma som frånvaron av

psykisk sjukdom.]” (WHO)

4.2.1 Skapande skola
Ansvar: En pedagog per stadie F-3 och 4-6

Genomförs: Under hela läsåret, år F-6

Beskrivning: Karlslundsskolan arbetar med Skapande skola, som är regeringens

satsning på samverkan mellan skolan och kulturlivet. Syftet är att långsiktigt

integrera konsten och kulturen som en del av elevens lärande. Målet är att eleverna

ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer samt att deras möjligheter till eget

skapande ökar. Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell konst och

kultur som vidgar deras vyer, ger andra perspektiv och förståelse för världen de lever

i. På så sätt kan de påverka och förändra sina egna och andras levnadsvillkor. Barn

och unga ska inspireras och ges möjligheter till att uttrycka sina tankar och känslor

genom konst och kultur.

4.2.2 Mobilfria lektioner
Ansvarig: Pedagoger F-9

Genomförs: Under hela läsåret, år F-9

Beskrivning: Karlslundsskolan har mobilfria lektioner. Tanken med mobilfria

lektioner är att öka elevernas fokus på lektionstid och ta bort de störningsmoment

som mobiltelefoner enligt forskning och erfarenhet medför.

För elever i F-5 är hela skoldagen mobilfri och mobiltelefonen lämnas in till pedagog

på morgonen och hämtas ut i samband med skoldagens slut. Helt mobilfria skoldagar

även för de äldre eleverna har diskuterats, men i nuläget finns ingen administrativ

lösning för detta.

Upplägget att eleverna i 6-9 måste lämna in mobiltelefoner/mobilklockor under

lektionstid har processats, utvärderats och förankrats med elever, lärare,

elevhälsoteam och ledningsgrupp under tidigare läsår. Skolan ser vinning i att

fortsätta med mobilfria lektioner och beslut om att bevara detta har tagits av

skolledningen.

Elever som bär mobil/mobilklocka av dokumenterade medicinska/sociala skäl

behöver ej lämna in sin enhet – Beslut av detta tas i samråd mellan vårdnadshavare

och mentor eller elevhälsoteam.

Fritids för F-6 är som grund helt mobilfritt. Om mobil vid olika tillfällen tillåts i

verksamheten sker detta i samråd med personalen och tydliga regler finns då kring

hur mobilen får användas under fritidstiden.
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4.2.3 YAM
Ansvar: Karolinska Institutets personal i samarbete med

ämneslärare/mentorer/kurator, år 9

Genomförs: Under 5 lektionspass vecka 36-38, ht 22, år 9

Beskrivning: Under 2022 har Nationellt centrum för suicidforskning och prevention

(NASP) vid Region Stockholm, fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

att kostnadsfritt utbilda elever på högstadiet i skolprogrammet Youth Aware of

Mental health (YAM), i syfte att främja elevers psykisk hälsa och förebygga självmord.

 YAM har tagits fram vid Karolinska Institutet och Columbia University och har

tidigare testats i en europeisk studie med ca 10 000 elever där programmet visade sig

vara effektivt för att minska nya fall av självmordsförsök med ca 50%, jämfört med

kontrollgruppen. Under 2016-2019 testades YAM i en randomiserad kontrollerad

studie i Stockholms län som visade en minskning av olika mått på psykisk ohälsa

(som depression och ångest) samt en ökning av kunskaper om psykisk hälsa,

hjälpsökande, förbättrat klassrumsklimat och empati.

4.2.4 Temalektioner och workshops

4.2.4.1 Min självkänsla
Ansvar: Kurator och mentorer år 5

Genomförs: Under höstterminen, år 5

Beskrivning: Team tilia bjuds in till år 5 för att presentera sin verksamhet och

föreläsa om självbild och självförtroende.

4.2.4.2 Psykisk hälsa
Ansvar: Kurator och mentorer år 6

Genomförs: Under höstterminen, år 6

Beskrivning: Ungdomsmottagningen i Vallentuna bjuds in till år 6 för att presentera

sin verksamhet och föreläsa om psykisk hälsa. Detta sker i helklass.

4.2.4.3 Ungdomsmottagningen
Ansvar: NO-lärare år 9 i samarbete med ungdomsmottagningen

Genomförs: Under höstterminen, år 9

Beskrivning: Ungdomsmottagningen i Vallentuna bjuds in till år 9 för att presentera

sin verksamhet och samtala med ungdomarna om sex och samlevnad, normer,

identitet, läggning, samtycke, anatomi, lust, porr, dysfunktion (när sex inte funkar

som det ska) osv. Detta sker i smågrupper.

4.2.4.4 ANDT-pass med fältassistenter
Ansvar: NO-lärare år 9 i samarbete kommunens fältassistenter

Genomförs: Under vårterminen, år 9

Beskrivning: Fältassistenterna i Vallentuna kommun håller i lektionspass på

klassnivå gällande ANDT (alkohol-narkotika-droger-tobak). Information om
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preparat, skadeverkningar och risker. Gruppdiskussion, reflektion och möjlighet för

eleverna att ställa frågor och utmana tankesätt under ledning av fältassistenterna i

främjande syfte för att minska riskerna för risk- och missbruk.

Se även översikt av kurator och skolsköterskors
temalektioner på klassnivå, bilaga 2
Kurator och skolsköterska håller lektionspass och arbetar tillsammans med

mentorer/ämneslärare utifrån ett årshjul med våldspreventiva och hälsofrämjande

teman i alla årskurser. Syftet är att utbilda eleverna i olika teman som inte självklart

tas upp i de olika läroämnena, att öka elever och lärares förmåga att tänka

normkritiskt samt att införa ett preventivt arbetssätt gällande våld och psykisk ohälsa.

Ansvarig lärare som är schemalagd på lektionen deltar som åhörare, i utbildande syfte

samt som funktion för att hjälpa till att fånga upp elevgruppen under lektionen men

även i efterhand.

Genomförande och ansvar: under läsåret under lektionstid enligt överenskommelse

mellan mentorer/ämneslärare, kurator och skolsköterska.

4.3 Förhållningssätt och bemötande
4.3.1 Socialpedagogik
Ansvar: Socialpedagog och fritidssamordnare i samarbete med pedagoger

Genomförs: Under hela läsåret

Beskrivning: Karlslundsskolan har anställt en socialpedagog för att bredda det

socialpedagogiska perspektivet på skolan. Även fritidssamordnare arbetar

socialpedagogiskt. Både socialpedagog och fritidssamordnare ingår i trygghetsteamet,

och för ut det socialpedagogiska perspektivet i lärararbetslagen och till

fritidshemspersonal via kontinuerlig kollegial handledning, reflektion och diskussion.

Socialpedagog och fritidssamordnare håller under läsåret i workshops för lärare och

fritidspersonal för att öka pedagogernas socialpedagogiska kunskaper och bredda det

sociala och normkritiska synsättet i arbetet med eleverna. Detta enligt önskemål från

lärare i de högre årskurserna.

4.3.2 Specialpedagogik
Ansvar: Pedagoger F-9

Genomförs: Under hela läsåret, år F-9

Beskrivning: Tillgängliga lärmiljöer och arbetssätt finns på skolan för att möta

individens sätt att lära sig för att i slutändan öka måluppfyllelsen.

Pedagogerna arbetar ständigt med att differentiera och utveckla sin undervisning.

Lärare i arbetslag F-3 beskrev vt. 22 differentiering enligt följande:

För oss pedagoger innebär differentiering att anpassa och variera vår undervisning

utifrån elevernas förmågor/behov/färdigheter/kunskaper. Vi planerar vår

undervisning utifrån att bemöta alla elever där de befinner sig. Ansvariga är

mentorer och ämneslärare. Detta genomförs kontinuerligt.

Stressreducerande och koncentrationshöjande hjälpmedel som bland annat
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bänkskärmar, hörselkåpor, hörlurar och balanskuddar finns att tillgå i samtliga

lärmiljöer. Dessa hjälpmedel tillhandahålls av skolan. Till varje arbetslag hör även en

kreativt utformad sal som alla klasser har att tillgå som grupprum enligt

bokningssystem.

För att stärka det specialpedagogiska förhållningssättet ingår fyra specialpedagoger i

skolans specialpedagogiska team. Specialpedagogiska teamet arbetar med att

kontinuerligt handleda lärararbetslagen och fritidshemspersonalen.

4.3.3 Utbildning/föreläsningar/workshops för personal
under läsåret 2022-2023
Ansvar: Skolledning, arbetslagsledare, trygghetsteam, närvaroteam och elevhälsa

Genomförs: Under läsåret på arbetslagstid/konferenstid/höstlov/uppstartsdagar

Beskrivning av utbildningar/föreläsningar/workshops:

- Genomgång av kommunens och skolans rutiner;

kränkningsärenden, närvarorutin, orosanmälan (trygghetsteam och närvaroteam

håller i upplägget)

- Framtidens skola - Närvarofrämjande (närvaroteamet håller i upplägget)

- Relationellt mentorskap (skolsocionomer från öppenvården håller i upplägget)

- Neuropsykiatriska funktionsvariationer med fokus på ADHD/ADD, AST och

språkstörning, utifrån Riksförbundet Attentions filmmaterial (elevhälsan håller i

upplägget)

- Att förebygga och hantera PDV, pågående dödligt våld i skolmiljö (extern aktör

utbildar personalen - kommunövergripande utbildning)

- REDE för F-5-ämneslärare (instruktör från REDE håller i upplägget)

- Machofabriken för 8-9- ämneslärare/mentorer (trygghetsteamet håller i

upplägget)

- Parkgömmet för lärare och fritidspedagoger år 2-4 (två mentorer från år 3 håller i

upplägget)

4.3.5 Personalhälsofrämjande
Ansvar: Ledningsgrupp och trygghetsteam i samarbete med all personal

Genomförs: Under hela läsåret

Beskrivning: En god sammanhållning och välmående hos personalen främjar en

fungerande organisation och bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö för både

elever och personal.

Varje vecka skickar biträdande rektor ut informationsbrev till all personal för att

främja förutsägbarhet och begriplighet över den kommande veckans struktur och

händelser.

I uppstart och avslut av läsåret samt inför jul arrangerar skolledningen

personalsammankomster med aktiviteter och förtäring.

Skolledningen välkomnar även personal att arrangera afterworks under läsåret för

ökad sammanhållning och trivsel.

Professioner ur elevhälsoteamet arrangerar under läsåret personalworkshops i olika

teman i hälsofrämjande syfte.

Vid intresse finns möjlighet för personal att starta fokusgrupper inom hälsofrämjande

inom Karlslundsskolans organisation, som tex personalkör, aktivitets- och
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motionsgrupper, bokcirklar eller dylikt.

5.  Förebyggande arbete
Det förebyggande arbetet har som mål att genom insatser aktivt

motverka förekomsten av diskriminering, trakasserier och

kränkande behandling där man identifierat ett problemområde, tex

via enkäter eller uppmärksammade mönster på skolan. Nedan listas

de särskilda insatser som upprättats för läsåret 22/23.

5.1 Stärka elevrådets ställning
Ansvar: Elevrådsansvariga pedagoger och rektor

Genomförs: Under hela läsåret, år F-9

Beskrivning: Elevråden ska få mer insyn och mandat att vara med i beslut samt

ges möjlighet att skicka frågor och förslag till rektor, ledningsgrupp, kökschef

och lokalvårdare. Elevrådsordföranden kommer att vid behov bjudas in till

ledningsgruppen.

Ett årshjul skapas varje år för elevråd och klassråd. Mentor ansvarar för att

klassråd schemaläggs de veckor som ledningsgruppen i förväg beslutat om att

klassråd ska hållas. En förutbestämd dagordning följs under klassråd och

elevråd för att råden lättare ska kunna hålla en röd tråd och utveckla adekvata

elevdemokratiska frågeställningar. En elevrådsansvarig pedagog utses i varje

arbetslag. Elevrådsansvariga pedagoger följer elevernas frågeställningar och är

de som ser till att återkoppling sker till elevrådsrepresentanterna kring vilka

beslut som tas utifrån elevernas frågor. Elevrådsansvariga pedagoger ser till att

klassråds- och elevrådsdatum förs in i skolans övergripande årshjul och

kalendarium, samt att elever och mentorer får en påminnelse i god tid innan

klassråd och elevråd ska äga rum. Påminnelse ges via

personal-informationsbrev via biträdande rektor.

En uppföljning av den gångna terminens arbete görs under v. 7 och återförs till

klassråd v. 8 på vårterminen. En årsberättelse om elevrådets arbete skrivs i

slutet av maj och återförs till klassråd i juni, vilket elevrådsansvariga pedagoger

ansvarar för. Detta ska bidra till att elevrådens arbete synliggörs och blir

tydligare för både elever och personal.

Skolans elevråd har en egen budget. Respektive råd har en egen budget om

10000 kr, d.v.s. totalt 30000 kr.

5.2 Kränkningsärenden
Ansvar: Samtlig personal på skolan

Genomförs: Under hela läsåret
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Beskrivning: Det är skolans skyldighet att informera huvudman om eventuella

kränkningar. Via det digitala dokumentationssystemet DF-Respons sker en direkt

rapportering av ärenden till trygghetsteam, rektor och huvudman. Samtliga

medarbetare på skolan har tillgång till och skyldighet att rapportera i DF-Respons om

händelser som kan uppfattas som eller leda till kränkning.

Det är den som uppmärksammat och/eller fått kännedom om en

händelse som ska rapportera in och utreda denna enligt rutin och mall i

DF-Respons.

Målet är att ha ett stort antal registrerade, utredda och avslutade ärenden i

DF-Respons. Tar personalen på skolan tag i händelser och utreder dem systematiskt

ökar det på sikt elever och vårdnadshavares känsla av och förtroende för att vuxna på

skolan tar tag i händelser som kan uppfattas som eller leda till kränkning och/eller

mobbning. Detta mäts via inräkning och jämförelse av inkomna kränkningsärenden

samt via enkäter. I Barn- och ungdomsförvaltningens översyn våren 2022 var

Karlslundsskolan bäst i kommunen på att registrera och dokumentera

kränkningsärenden enligt rutin i DF-respons.

När ärenden är färdigutredda och avslutade återkopplar den som hållit i utredningen

(samtalat med berörda elever) till berörda vårdnadshavare och mentorer om detta.

Vid efterfrågan av den som upprättat kränkningsanmälan kan professioner inom

trygghetsteamet bistå med stöd och hjälp i processen kring kränkningsärenden.

Trygghetsteamet träffas en gång per vecka för att gå igenom inkomna ärenden och

avsluta färdigutredda ärenden, samt ser över om det finns händelsemönster som

behöver diskuteras i EHT eller på elevråden.

Vid behov ska ansvariga för elevråden, i samråd med trygghetsteamet, ta fram

underlag om vanligt förekommande kränkningar/platser där kränkningar ofta sker.

Detta underlag ska presenteras för elevrådet, inte i detalj men till art och mängd.

Elevrådet ska sedan ur elevperspektivet bemöta kränkningsanmälningarnas art och

komma med åsikter eller förslag på hur kränkningarna kan stoppas och förebyggas.

Elevrådsrepresentanterna återkopplar sedan till klasserna via klassråd om vad som

diskuterats.

I uppstart av höstterminen varje läsår hålls en genomgång av rutinen.

5.3 Kontakt med vårdnadshavare i samband
med händelser
Ansvar: Mentorer och skolledning

Genomförs: Vid behov

Beskrivning: Mentorer och/eller skolledning kallar till möte med vårdnadshavare om

kulturer eller mönster som inte främjar en god värdegrund visar sig på skolan.

Skolan kommer ha inställningen att personliga kontakter med vårdnadshavare, via

digitalt möte, telefon eller fysiskt är att föredra när en eller flera elever bryter mot
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skolans värdegrund. Ledningen och elevhälsan stöttar i kontakten när det är

besvärliga samtal.

5.4 Psykisk hälsa
Ansvar: Kurator, skolsköterskor och mentorer/ämneslärare

Genomförs: På mentorstid och/eller avsatt ämnestid under läsåret, år F-9

Beskrivning: De senaste åren har skolan uppmärksammat mönster i att allt fler

elever (främst i år 8 och 9) upplever ökad stress och psykisk ohälsa i olika

sammanhang – både kopplat till skolan och privat. Detta har framkommit i inkomna

EHT-ärenden, i samtal med elever och vårdnadshavare och i enkätundersökningar.

Skolan kan även se att elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer)

oftare har högre skolfrånvaro och har svårare att nå målen. Forskning visar att

förebyggande och främjande insatser behövs på området psykisk hälsa, från tidig

ålder – där barn ges kunskaper om känslor, må-bra-rutiner och stödinsatser.

Nedanstående upplägg ska, förutom att ge viktig information och kunskap kopplad

till psykisk hälsa, verka för att eleverna ska lära känna varandra bättre på ett djupare

plan, stärka individen och klassen och ge eleverna större förståelse för sig själva och

varandra.

Alla årskurser, F-9: I uppstart av höstterminen håller alla mentorer i ett

lektionsupplägg som heter ”Bra skoldagar”, där klassen går igenom hur bra rutiner

för välmående, fritid och skola kan se ut och vart stöd finns att få.

År 8-9: Mentorer på högstadiet har uttryckt att schemalagd mentorstid behöver

ägnas mer åt värdegrund och förebyggande arbete. För att förebygga och främja

psykisk hälsa, minska stress och ge eleverna strategier kring hur de kan hantera

motgångar och stress har kurator skapat korta lektionsupplägg som ska genomföras

med mentor eller ämneslärare under hela läsåret utifrån de behov som uppstår.

Mentor/ämneslärare håller i lektionen som består av små filmklipp från UR-plays

”Orka plugga – må bra” som följs av korta reflektions- och/eller diskussionsövningar

som genomförs i klass, mindre grupp eller enskilt beroende på gruppens

sammansättning/behov och det tema filmklippet belyst. Läraren ansvarar för att

känna in gruppen och skapa lämpliga upplägg och gruppindelningar för övningarna.

Kurator eller socialpedagog kan bjudas in som stöd under lektionen.

År 9: Skolkuratorer håller föreläsning om stress och återhämtning.

År 8: Skolsköterska håller enskilda hälsosamtal med eleverna.

År 7: Kurator bjuder in alla elever till enskilda trivselsamtal.

Klassen läser Maria Dufvas bok ”Värsta bästa svåra snacket”.

År 6: Kurator och skolsköterska håller temapass om relationer/HBTQia+.

Vallentuna Ungdomsmottagning kommer till skolan och föreläser om psykisk hälsa.

Klassen läser Maria Dufvas bok ”Värsta bästa tonår”.

År 5: Team Tilia bjuds in till skolan och föreläser om självbild och självkänsla.

Klassen läser Maria Dufvas bok ”Värsta bästa hälsan” och kurator och skolsköterska

håller en lektion om kroppen och kroppen, om ”må-bra-rutiner” och puberteten.
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År 4: Klassen ges kunskaper om NPF-diagnoser via små filmklipp, med efterföljande

reflektion, från Riksförbundet Attention.

År 3: Klassen läser Reyhaneh Ahangarans bok ”Känsloboken 2”.

År 2: Klassen läser Reyhaneh Ahangarans bok ”Känsloboken”.

F-1: Under de första skolåren ligger fokus på att arbeta ihop gruppen, lära-känna och

ge eleverna kunskaper om goda vardags- och skolrutiner. Mentor har övergripande

ansvar.

5.5 Trygghetsteamet
Ansvar: Trygghetsteamet

Genomförs: Under hela läsåret

Beskrivning: Teamet består av biträdande rektor, fritidschef, fritidssamordnare,

socialpedagog och kurator. Trygghetsteamets arbete skall utgöra en del av

implementerings-, utvärderings- och revideringsarbetet kring trygghetsplanen.

Teamets arbete skall hålla planen levande i verksamheten. Trygghetsteamet träffas

veckovis för att stämma av nuläget på skolan, se över inkomna kränkningsärenden

och eventuella riktade insatser. Den som inkommit med en kränkningsanmälan kan

vid behov be trygghetsteamet om stöd i utredningsprocessen och dokumentationen

av kränkningsärendet. Socialpedagog och fritidshemssamordnare bär ansvar för det

operativa arbetet.

5.5.1 AMOR
Ansvar: Kuratorer och socialpedagog

Genomförs: En gång/månad under hela läsåret, år 6-9

Beskrivning: “AMOR” betyder kärlek på latin. På Karlslundsskolan står AMOR även

för anti; -mobbning och -rasism.

AMOR-teamet står för trygghetsperspektivet ur elevernas synvinkel och består av två

elever per klass i år 6-9. Teamet är skolans länk som kan ge trygghetsteamet en större

och mer direkt insyn i hur eleverna upplever trivsel och trygghet i skolmiljön genom

en kvalitativ avstämning månadsvis. Under AMOR-träffarna, som kuratorer och

socialpedagog leder, ger eleverna först en nulägesbild av hur de upplever skolmiljön

och därefter följer ett temalektionspass utifrån tema som eleverna i förväg önskat lära

sig mer om i värdegrundsfrämjande syfte.

5.5.2 Riktade värdegrundspass/Bråka smartare
Ansvar: Trygghetsteamet/socialpedagog och fritidssamordnare

Genomförs: Vid behov

Beskrivning: Via mönster i inkomna kränkningsärenden kan trygghetsteamet vid

behov stötta mentor i värdegrundsarbetet på klassnivå. Övningarna i

värdegrundspassen ska ge eleverna kunskaper i konflikthantering, självreflektion och

öka sammanhållningen i gruppen. För F-6 används bland annat materialet Bråka

smartare från Medlingscentrum.
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5.6 Närvaroteamet
Ansvar: Närvaroteamet

Genomförs: Under hela läsåret

Beskrivning: Närvaroteamet består av biträdande rektor, utvecklingsledare för

närvarofrämjande, kurator, socialpedagog och fritidssamordnare.

Vallentuna kommun har en övergripande rutin för att främja närvaro och förebygga

och åtgärda skolfrånvaro. Under de senaste läsåren har arbete pågått för att

implementera denna. Karlslundsskolan har projektanställt en utvecklingsledare som

under läsåret 22-23 påbörjar arbetet med att kartlägga och utveckla skolans

närvarofrämjande insatser. Närvaroteamet ska arbeta mer fokuserat på

närvarofrågor, både i uppföljning av ärenden och i främjande arbete, delvis i

samarbete med trygghetsteamet och skolsocionomer från kommunens öppenvård.

5.7 Studiero

Ansvar: All personal

Genomförs: Under hela läsåret  

Beskrivning: Via inkomna EHT-ärenden, elevenkäter och samtal med elever och

vårdnadshavare har det framkommit att studieron och anpassningar för enskilda

elever kan förbättras i vissa klasser/team och under vissa lektionstimmar. För att

skapa en förutsägbar lärmiljö, som ska främja studiero och kunskapsutveckling,

arbetar lärarna kontinuerligt med differentiering av undervisning och anpassningar i

lärmiljön. En tydlig struktur och ett tydligt ledarskap främjar en god studiero.

Handledning och rådgivning sker kontinuerligt av specialpedagog och socialpedagog,

och kurator eller skolpsykolog kan konsulteras via EHT-ärendegången.

Pedagogerna ansvarar för att göra en trygg struktur för eleverna för att främja

studiero och trygga pedagogiska-, sociala- och fysiska lärmiljöer. Pedagogerna

ansvarar för att göra trygga indelningar vid par- eller grupparbeten. För F-6 görs även

matsalsplaceringar för att öka förutsägbarheten i matsalssituationen.

Skolan tillhandahåller stressreducerande och koncentrationshöjande material, såsom

t.ex ljuddämpande skärmar, hörselkåpor, hörlurar och balanskuddar. Under en del

lektioner ges tvålärarskap och möjlighet till uppdelning av gruppen. På skolan finns

bokningsbara grupprum/flexibla lärmiljöer.

5.8 Trygghet på toaletter
Ansvar: Alla som vistas på skolan

Genomförs: Under hela läsåret

Beskrivning: Via enkäter har det framkommit, främst från elever på

låg/mellanstadiet, att toaletter/toalettsituationer upplevs ofräscha och otrygga.

Skolan har sett över hur städning av toaletter schemaläggs, samt att toalettregler

finns uppsatta på toaletterna för att påminna eleverna om att lämna toaletten i ett

okej skick efter besök. Toalettreglerna ansvarar mentor för att gå igenom med klassen

kontinuerligt.

På en del toaletter sätts även skylten ”Mår du dåligt?” upp med information om vart

elever kan vända sig om de upplever att någonting är jobbigt och önskar stöd i detta.

Övergripande trivselregler för skolan, samt värdegrundsupplägg som beskrivs i denna
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trygghetsplan skall även bidra till ökad trygghet för eleverna i alla skolans miljöer.

Bland yngre elever sker ibland individanpassningar  i dialog mellan mentor,

fritidspersonal, elev och vårdnadshavare då svårigheter kring toalettbesök uppstår.

5.9 Trygghet i omklädningsrum
Ansvar: Skolledning, elevråd och pedagoger som bemannar idrottshallen

Genomförs: Under hela läsåret

Beskrivning: Via enkäter, kränkningsärenden och enskilda elevsamtal har det

framkommit att omklädningsrummen i idrottshallen i nuläget upplevs otrygga bland

ett antal elever. Omklädningsbås byggdes under 2020, men utformningen av dessa

visade sig inte vara optimal för barn och ungdomar, då insyn är möjlig både under

och över själva båsväggen. Skolan driver via olika kanaler på i frågan om att

omklädningsrummen i idrottshallen behöver byggas om för att öka tryggheten hos

eleverna, samt att könsneutrala och mer avskilda/enskilda omklädningsrum behöver

finnas på skolan för elever i behov av detta. Eftersom skolan hyr fastigheten

(idrottshallen med tillhörande omklädningsrum) kan skolan inte på egen hand

genomföra ombyggnation av dessa. Omklädningsrummen bemannas i lägre

årskurser, samt då behov uppstår att förebygga risk för kränkningar. Rektor och

elevråd kommer att driva frågan om tryggare omklädningsrum under läsåret.
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6.  Rutiner vid eventuell händelse av
diskriminering, trakasserier,
sexuella trakasserier och kränkande
behandling
POLICY

Karlslundsskolan 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
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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

kapitel eller anmält eller påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i

kapitlet.

6.1.3 Barnkonventionen (2018:1197)
Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas,

antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade

barnkonventionen utan reservationer 1990. Riksdagen har tagit beslut om att

barnkonventionen ska bli svensk lag från den 1 januari 2020.

Barnkonventionens grundprinciper

● Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får

diskrimineras.

● Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som

bedöms vara barnets bästa.

● Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt,

andligt, moraliskt och socialt.

● Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla

frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets

ålder och mognad.

(https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/barnkonventionen)

6.2 Personal som elever och vårdnadshavare
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

Vid akuta situationer:

Titel Namn Telefon Mail

Rektor Mattias

Lingeskog

08-587 861

52

mattias.lingeskog@vallentuna.se

Bitr. rektor

F-6

Jenny Önnerdal 08-587 853

84

jenny.onnerdal@vallentuna.se

Bitr.

Rektor

7-9

Tuija Hedman 08-587 862

85

tuija.hedman@vallentuna.se
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Fritidschef Jenny Hansson jenny.hansson@vallentuna.se

Kurator Emma

Magnusson

08-587 852

23

emma.magnusson@vallentuna.se

Socialpedagog Charlotta

Andersson

charlotta.andersson@vallentuna.se

Fritidssamord

nare

AnnaMaria

Stefannson

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 och huvudman när de 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.

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 detta 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 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.

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

händelsen finns att få av trygghetsteamet.

• 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)

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.

Karlslundsskolans trygghetsplan - 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.

Eleverna ska känna till hur de kan göra om de känner sig diskriminerade,

trakasserade eller kränkta. Mentor ansvarar för att informera eleverna om detta.

Trygghetsplanen ska finnas tillgängligt för vårdnadshavare, elever och personal på

SchoolSoft och vallentuna.se/karlslundsskolan, samt i utskriven form på

skolenheternas expedition.
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Bilaga 1. Karlslundsskolans
Trivselregler
Skolans trivselregler har tagits fram via elevråd och klassråd, behandlats i

Trygghetsteamet och därefter beslutats av rektor. Reglerna är till för att

främja trygghet och trivsel för alla på skolan och gäller alla som vistas på

skolans område.

Trygghet och respekt

● Jag behandlar andra väl, både IRL och på nätet På skolan råder

nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling

● Jag använder ett vårdat och respektfullt språk

● Jag leker och umgås på ett respektfullt och tryggt sätt för att visa hänsyn

till andra och undvika att kränka andra

● Jag tar inte med farliga eller störande föremål till skolan

● Jag är rädd om mina egna, andras och skolans saker

● Jag håller rent och snyggt omkring mig och slänger skräp på anvisad plats

● Obehöriga behöver söka tillstånd hos skolledningen för att få vistas i

skolans lokaler. Obehöriga uppmärksammas och avvisas vänligt men

bestämt om tillstånd saknas

Ansvar

● Jag passar tider och har med mig det jag behöver på lektionen

● Jag som är elev följer lärarens instruktioner

● Jag ger alla studie- och arbetsro, exempelvis genom att hjälpa till att

skapa behaglig ljudnivå i alla skolans lokaler

● Jag använder inte mobiltelefon på lektionerna, om inte läraren uttryckligen

sagt att jag får det. Fotografering, ljudupptagning och filmning är inte

tillåtet på skolans område utan samtycke. (Alla vill/får inte vara med på bild)

● Jag äter och dricker inte i klassrummet, om inte läraren uttryckligen sagt

att jag får det

● Jag säger ifrån och/eller säger till vuxen på skolan om jag ser eller hör

att någon

bryter mot trivselreglerna

God hälsa

● Jag respekterar att skolan är alkohol-, tobak- cigarett- och drogfri

● Jag använder inte allergiframkallande ämnen i skolan, såsom nötter

eller starka dofter

● I matsalen bidrar jag till en lugn och trivsam stämning som ger matro

och återhämtning

● Jag ansvarar för min hälsa och ber om hjälp om jag behöver stöd

med någonting som påverkar mig negativt
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Konsekvenser
Karlslundsskolan använder sig av konsekvenser som utgår från Vallentuna

kommuns Åtgärder för trygghet och studiero, vilka är framtagna i riktlinje

med skollagen kap 5.

Exempel på konsekvenser som beskrivs är: utvisning från lektion,

kvarsittning och skriftlig varning.

Konsekvenserna bestäms utifrån grad av allvar i händelsen och med hänsyn till

ålder och mognad.
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Bilaga 2. Elevhälsans årshjul,
temaarbeten på klassnivå

Innefattar insatser från EMI och kurator.

Förskoleklass

Kurator och EMI: Tema: Känslor och rätten att må bra.
Boken ”Liten” läses högt och diskuteras i klassen. Känslokort.
Presentation av elevhälsans professioner i klass (Kurator och EMI). 
___________________________________________________________________________

År 1

EMI: Hälsoinfo från vh. Enskilda hälsobesök/samtal. Vaccination.

Kurator och EMI: Tema: Känslor och kroppen.
Boken ”Lilla boken om Stopp Min kropp” läses högt och diskuteras i klassen.
Filmmaterial från Stopp! Min kropp! Reflektionssamtal.
_________________________________________________________________________

År 2

EMI: Kortare hälsobesök

Kurator och EMI: Tema: Stopp! Min kropp! Kroppsregler
Med utgångspunkt i Rädda Barnens material.
___________________________________________________________________________

År 3

Kurator och EMI: Tema: Känslor och hemligheter.
Material från Stopp! Min kropp! Reflektion och diskussion
___________________________________________________________________________

År 4

EMI: Enskilda hälsobesök/samtal.

Kurator och EMI: Tema: Integritet. ”Stopp! Min kropp!”.
Film om samtycke för barn. Material från Stopp! Min kropp! Dilemman och diskussioner om
samtycke och heder.
___________________________________________________________________________

År 5

EMI: Vaccination, HPV

Kurator och EMI: Tema: ”Kroppen och knoppen – att må bra”
Information och samtal om goda rutiner, en hållbar livsstil och pubertet.
___________________________________________________________________

År 6

33



EMI: Enskilda hälsobesök/samtal

Kurator och EMI: Tema: ”Kärlek och relationer” 
Samtal och filmer om känslor, samtycke och hbtqia+
___________________________________________________________________________

År 7

Kurator och EMI: Tema ”Våld och hedersförtryck”.
Samtal och filmer om våld, heder och stödinsatser med material från bland annat BRIS och
hedersfortryck.se.
___________________________________________________________________________

År 8  

EMI: Enskilda hälsobesök/samtal. Vaccination.

Kurator och EMI: Tema ”Samtycke och porrens påverkan”. 
Information om samtycke, samtyckeslagen och hur porren påverkar ungas sexualitet och
våldsnormer.
_______________________________________________________________________

År 9

Kurator och EMI:
Tema: Våldsprevention, samtal och info om våld, ekonomisk utsatthet och stödinstanser.
(I samarbete med HKK).
___________________________________________________________________________
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Bilaga 3. Centrala begrepp
Vad är kränkande behandling?

Det är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är

diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är barnet

eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är

oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt lagen måste kränkningen

vara märkbar och tydlig. Den som kränker någon måste också förstå att uppträdandet upplevs

som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är kränkande, men om

det inte är det så måste barnet eller eleven klargöra för den som kränker att beteendet är

ovälkommet. Barnet eller eleven kan också ta hjälp av personalen i verksamheten. Vad som är

kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt fall.

Det är viktigt att komma ihåg att yngre barn inte alltid kan förmedla sina känslor på samma

sätt som äldre barn och vuxna.

Källa: 6 kapitlet 3 § skollagen, proposition 2005/06:38 sidan 136 och följande.

Hur kan kränkande behandling ta sig uttryck?

Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Ett

barn eller en elev kan till exempel bli utsatt för kränkande behandling av någon i personalen

eller av flera andra barn eller elever i verksamheten. Kränkningarna kan äga rum vid enstaka

tillfällen eller vara systematiska och återkommande. De kan vara synliga och handfasta likaväl

som dolda och subtila. Kränkande behandling kan till exempel vara nedsättande ord,

ryktesspridning, förlöjliganden eller slag och sparkar. Kränkningarna kan även bestå av

utfrysning eller hot. Kränkande behandling förekommer ofta även på internet, till exempel på

sociala medier.

Vad som är kränkande behandling beror på den enskilda situationen. Här är några exempel på

sådant som kan vara kränkande behandling:

● En förskollärare tejpar över ett barns mun.

● En lärare kallar en elev för tjock inför klassen.

● En fritidspedagog trycker en elevs huvud mot väggen och håller sedan fast huvudet

mot väggen.

● En elevassistent ger en elev en örfil.

● En lärare filmar en elev som är i affekt.

Källa: 6 kapitlet 3 och 9 §§ skollagen.

Är kränkande behandling samma sak som mobbning?

Mobbning är inte ett begrepp som används i skollagen. Det brukar kallas för mobbning om ett

barn eller en elev blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier

vid upprepade tillfällen.

Vad är skillnaden mellan kränkande behandling, diskriminering,
trakasserier och sexuella trakasserier?

Det som är gemensamt för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling är att

det handlar om ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet.
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Diskriminering

Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förenklat att någon missgynnas eller kränks.

Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna

● kön

● könsöverskridande identitet eller uttryck

● etnisk tillhörighet,

● religion eller annan trosuppfattning

● funktionsnedsättning

● sexuell läggning

● ålder.

Om diskriminering på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Det finns sex former av diskriminering. Två av dessa är trakasserier och sexuella trakasserier.

Trakasserier

Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har sin

grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns eller en elevs

värdighet.

Källa: 6 kapitlet 2–3 §§ och 1 kapitlet 4 § diskrimineringslagen.

Konflikter

På ett generellt plan kan konflikter beskrivas som situationer där olika individer och grupper

har skilda intressen eller gör olika tolkningar och bedömningar av något som de tycker är

betydelsefullt. Konflikter kan uppstå vid konkurrens eller vid samarbete. Konflikter kan finnas

inom en person, mellan personer, mellan grupper eller mellan en person och den organisation

eller det regelverk hen verkar inom.

Källa till beskrivning av ovanstående begrepp: www.skolverket.se
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