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1.  Vår vision 
ANSVAR:  

Våra elever ska få möjlighet att utvecklas och ta ansvar efter sina förutsättningar 
genom att arbeta med delaktighet och ansvar för sitt lärande och agerande. 
 
ENGAGEMANG:  

Våra elever ska känna delaktighet, medkänsla och intresse för sin framgång genom 
personalens engagemang för elevernas lärande.  

TRYGGHET:  

Alla våra elever och barn ska bemötas och behandlas med respekt och känna trygghet 
i vår skola genom att vi ser och bemöter alla elever.  

Våra elever och barn ska lämna skolan som trygga, demokratiska och 
ansvarskännande människor. 

2.  Systematiskt arbetssätt med delaktighet 

Systematiskt arbetssätt med delaktighet 
Arbetet med att främja lika rättigheter samt förebygga alla former av 
kränkningar ska ske enligt modellen till höger. Denna modell 
används för hela arbetsprocessen under året, men den används 
också för arbetet inom ett område. 
 
UNDERSÖKNING/KARTLÄGGNING AV RISKER OCH HINDER 

Arbetet bygger på undersökning och kartläggning av risker för 
diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och 
repressalier1 eller hinder för elevers lika rättigheter och 
möjligheter i verksamheten.  
 
UNDERSÖKNING OCH KARTLÄGGNING SKER GENOM: 

- Elevenkät 
- Sammanställning av kränkningsanmälningar 
-  Trygghetsteam 

 
 
ANALYS AV ORSAKER TILL UPPTÄCKTA RISKER OCH HINDER 

Resultat av undersökning/kartläggning analyseras av Trygghetsteamet, EHT och 
ledningsgrupp. Utifrån analys om risker och hinder utformas skolans förebyggande 
och främjande insatser. Elevernas delaktighet tillgodoses genom Elevrådet och 
anpassas utifrån ålder och mognad. Vårdnadshavares delaktighet tillgodoses genom 
Skolsamrådet. 

 
 
 
 
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 

                                                             

1 Med repressalier avses ogynnsam behandling eller ogynnsamma följder som kan drabba ett 
barn eller elev som exempelvis anmält något som hen uppfattat som diskriminering eller 
kränkande behandling, framfört att ansvariga inom verksamheten inte har vidtagit tillräckliga 
åtgärder eller deltagit i en utredning om eventuella kränkningar. 

UNDERSÖKA ANALYSERA

ÅTGÄRDA/ 
INSATSER

FÖLJA UPP
UTVÄRDERA
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Rektor och Trygghetsteamet ansvarar för att innehållet i planen kontinuerligt följs 
upp.  

I slutet av läsåret utvärderas arbetet med planen samt de förebyggande och främjande 
insatserna tillsammans med personal på särskilda uppföljning- och 
utvärderingsdagar. Ansvariga för utvärderingen är Rektor och Trygghetsteamet. 
Elever ges möjlighet att ta del av planen och komma med synpunkter på klassråden. 
Vårdnadshavare ges möjlighet att ta del av planen och komma med synpunkter på 
föräldramöten samt skolsamrådsmöten. Uppdaterad plan fastställs av rektor. 

FÖRANKRING AV PLANEN 

Alla mentorer går igenom planen mot diskriminering och kränkande behandling med 
sina elever under uppstartsdagarna inför höstterminen och med vårdnadshavare på 
första föräldramötet. Rektor redogör för planen på skolsamrådsmöten med föräldrar 
och kontaktpolitiker. Planen görs tillgänglig för vårdnadshavare, personal och elever 
på Bällstabergsskolans hemsida och Schoolsoft.  

3.  Utvärdering tidigare plan/arbete 
Hur har utvärderingen gått till av planen och tidigare insatser? 
Tidigare läsårs arbete har kartlagts genom att alla skolans elever har besvarat en 
elevenkät som behandlar trygghet, trivsel och studiero. Trygghetsteamet har 
analyserat elevenkäten med föregående års enkät för att kunna utvärdera insatsernas 
effekt.  

Personalen har i de pedagogiska enheterna gemensamt utvärderat föregående plan.  

Under 2019 har diskussion förts mellan kurator och ledning, kring Trygghetsrådets 
konkreta effekter för Bällstabergsskolans främjande och förebyggande arbete. Det har 
inte genomförts som vi tänkt utan ska ses över.   

Idéer om andra sätt att tillgodose elevrepresentation, har diskuterats. Elevråd och 
klassråd är exempel på sådan representation som redan finns. När det gäller att driva 
aktivt trygghetsarbete och frågor som hör till detta, kommer Trygghetsteam med 
vuxna representanter ersätta Trygghetsrådet. 

Sammanfattning och analys av läsårets arbete samt förslag på fortsatt 
arbete 
De enkätsvar som redovisas från Elevenkät v. 12 vt-2020 kommer att ligga till grund 
för slutsatser och riktning för Bällstabergsskolans fortsatta arbete. Skolan måste 
fortsätta vara tydlig med arbetsgången vid kränkningar, gentemot elever och 
föräldrar. Vid de trivselssamtal som erbjuds samtliga elever i åk 7 samt i 
”Pubertetssnack” för åk 5 och 6 kommer kurator informera aktuella årskurser, under 
vt-20. 

 Skolan har mobilförbud, åk F-6 hela skoldagen och åk 7-9 under lektionstid. Skolan 
kommer att fortsätta prioritera att eleverna får information samt arbeta med material 
som berör kränkningar på nätet för att förebygga nätkränkingar.  
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Ett av skolans viktigaste områden att arbeta med nästa läsår är elevernas språkbruk. 
Trygghetsteamet skulle här ha en viktig funktion när det gäller att diskutera i 
arbetslagen samt förankra sätt att arbeta kring detta, på respektive enhet. 

 Främjande arbete 

Det främjande arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva 
förutsättningarna i verksamheten. Förhållningssättet ska genomsyra verksamheten 
och vara en del av det kontinuerliga värdegrundsarbetet. Arbetet ska genomföras utan 
att det föranleds av något särskilt problem. Syftet är att  

- utjämna skillnader i förutsättningar mellan olika elevgrupper 
- förankra respekten för alla människors lika värde  
- bidra till en miljö där elever känner sig trygga och utvecklas 

 
Nedan beskrivs hur vi arbetar  för en verksamhet där alla barn/elever känner sig 
välkomna, respekterade och har samma möjligheter att lära. 

Främja struktur och trygghet på skolan 
MÅL 

- Skolan har gemensamma regler som skapar trygghet och studiero. Dessa skall 
konsekvent följas av både elever och personal. 

INSATS 

- Skolan skapar gemensamma regler, inomhus och utomhus. 
- Reglerna förankras hos arbetslag, elevråd, vårdnadshavare samt skolsamrådet. 
- Personal och elever får kännedom om skolans gemensamma regler under 
uppstartsdagarna.   
- Personalen på respektive enhet presenterar sig för alla elever (all personal).  
- Läraren styr placeringen i klassrummen (undervisande pedagog).  
- I matsalen ska eleverna F-6 ha fasta platser/mat kamrater (mentorer).  
- Läraren styr alltid gruppindelningar (undervisande pedagog).  
- Under handledardagarna har alla elever och personal namnskyltar på sig (all 
personal).  
- Vi har klassråd där vi tar upp frågor om vad som fungerar och vad som skulle kunna 
bli bättre i gruppen och på skolan. Mentorerna använder sig av mall från skolledning. 
(Mentor, Skolledning).  
 
ANSVARIG 

Se ovan under ”insats”.  
 
TIDPUNKT 

Arbetet pågår under hela läsåret 
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Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning 
DISKRIMINERINGSGRUNDER SOM OMFATTAS AV INSATSEN 

Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning 
 
MÅL 

- Personalen skall under läsåret arbeta aktivt med att främja likabehandling oavsett 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 
 
INSATS 

- Vi anordnar avslutningar och aktiviteter i icke-konfessionella lokaler så att alla kan 
delta (All personal).  
- Vi ska medvetet planera undervisning och aktiviteter så att alla kan delta (All 
personal).  
- Varje årskurs arbetar med minoritetsgrupper och deras historia, världsreligionerna 
samt om rätten att ha en egen trosuppfattning. Vi arbetar även med de mänskliga 
rättigheterna och barnkonventionen (SO-lärare, SV-lärare).  
 
 
ANSVARIG 

Se ovan under "Insats".  
 
TIDPUNKT 

Arbetet pågår under hela läsåret 
 

Främja likabehandling oavsett ålder 
DISKRIMINERINGSGRUNDER SOM OMFATTAS AV INSATSEN 

Ålder 
 
MÅL 

-Personalen skall under läsåret arbeta aktivt med att främja likabehandling oavsett 
ålder.  
 
INSATS 

-Vi arbetar i olika projekt som uppmuntrar åldersblandade samarbeten och kontakt 
(All personal). FN-dagen, Nobeldagen, Matematikdagen och Bällstajoggen. 
-Elever i årskurs 1-9 har en representant i varje klass som är med i elevrådet och lyfter 
klassens åsikter samt ger eleverna själva möjlighet att påverkar aktiviteter och 
händelser i skolan oavsett ålder (Rektor, bitr. rektor).  
-I idrotten arbetar vi i åldersblandade grupper om aktiviteten tillåter (Idrottslärarna).  
 
 
ANSVARIG 

Se ovan under "Insats".  
 
TIDPUNKT 

Arbetet pågår under hela läsåret 
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Främja likabehandling oavsett kön, sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck 
DISKRIMINERINGSGRUNDER SOM OMFATTAS AV INSATSEN 

Kön, Könsöverskridande identitet eller uttryck och Sexuell läggning 
 
MÅL 

- Personalen skall under läsåret arbeta aktivt med att främja likabehandling 
oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 
 
INSATS 

- Vi ska medvetet planera undervisning och aktiviteter så att alla kan delta (All 
personal).  
- Vi ger alla elever utrymme och inflytande i verksamheten (All personal).  
- Vi delar in eleverna i blandade grupper (undervisande personal).   
- I årskurs 5 genomför kurator samt skolsköterskan pubertetsprat i blandade grupper 
och pratar om pubertet och identitet samt diskuterar normer (Kurator och 
skolsköterska).  
- I årskurs 6 och 8 genomför skolsköterskan samt kurator en sex och 
samlevnadslektion i blandade  grupper (Kurator och skolsköterska).  
- Vi granskar vårt material kritiskt utifrån ett genusperspektiv och vi gör medvetna val 
(All personal). 
- Vi läser om människokroppen (Ämnesansvarig pedagog). 
- Vi läser litteratur som belyser genusperspektivet (All personal). 
 
Pedagogernas auskultation ska fokusera på hur vi behandlar pojkar och flickor på 
likvärdigt sätt, utifrån lågt värde i elevenkät.  
 
ANSVARIG 

Se ovan under "Insats".   
 
TIDPUNKT 

Arbetet pågår under hela läsåret 
 

Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning 
DISKRIMINERINGSGRUNDER SOM OMFATTAS AV INSATSEN 

Funktionsnedsättning 
 
MÅL 

-Personalen skall under läsåret arbeta aktivt med att främja likabehandling oavsett 
funktionsnedsättning.  
 
INSATS 

-Vi ska medvetet planera undervisning och aktiviteter så att alla kan delta (All 
personal).  
-Vi ger alla elever utrymme och inflytande i verksamheten (All personal).  
-Vi utvärderar ständigt undervisningen och identifierar de behov som finns för att alla 
elever ska ha möjlighet att lyckas i undervisningen (All personal).  
 
ANSVARIG 
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Se ovan under "Insats".  
 
TIDPUNKT 

Arbetet pågår under hela läsåret 

4.  Förebyggande arbete 
Det förebyggande arbetet innebär att genom insatser aktivt motverka förekomsten av 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utifrån identifierade risker.  
Nedan beskrivs hur vi arbetar för att undanröja hinder för lika rättigheter och risker 
för kränkningar.  

Att motverka förekomsten av grova ord och 
svordomar 
DISKRIMINERINGSGRUNDER SOM OMFATTAS AV INSATSEN 

Kön, Könsöverskridande identitet eller uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
 
MÅL 

Elever använder ett vårdat språk utan grova ord och svordomar 

BESKRIVNING 

- Personalen reagerar och agerar oavsett vems elev/elever det är. Vi stöttar varandra i 
dialogen (All personal). 
- Personalen reagerar och agerar om elever använder grova ord och svordomar (All 
personal).  
- Alla på skolan ska använda ett vårdat språk (samtliga personer som vistas på 
skolan). 
- Vi inför gemensamma regler, väl synliga, för alla på skolan (Rektor). 
 
ANSVARIG 

Se ovan under "beskrivning" 
 
TIDPUNKT 

Arbetet pågår under hela läsåret 
 

Att motverka förekomsten av kränkningar 
DISKRIMINERINGSGRUNDER SOM OMFATTAS AV INSATSEN 

Kön, Könsöverskridande identitet eller uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
 
MÅL 

Ingen på Bällstabergsskolan ska utsättas för kränkningar. 
 
BESKRIVNING 

- Alla vuxna ska reagera direkt om något händer och inte gå förbi, det är vårt 
gemensamma ansvar (All personal). 
- Vi har en tydlig arbetsgång vid kränkningar via kommunens digitala 
anmälningssystem, DF Respons (Rektor).  
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- Vi ska informera föräldrar på föräldramöten och elever på klassråden om vår 
arbetsgång vid kränkande behandling (Mentorer).  
- Under trivselsamtalen för åk 7 samt ”Pubertetssnack” för åk 5 och 6, informerar 
kurator om kränkningsanmälan; hur, när, varför. 
- Vi har en tydlig skolledning som stöttar elever och personal i svåra situationer 
(Skolledning). 
- Vi har rastvärdar inomhus (år 7-9) och utomhus (år F-6) (Pedagoger).  
 
ANSVARIG 

Se ovan under "beskrivning" 
 
TIDPUNKT 

Arbetet pågår under hela läsåret 
 

Att öka trivsel i omklädningsrummen 
MÅL 

Alla ska känna sig trygga i omklädningsrummen. 
 
BESKRIVNING 

- Minst en vuxen skall befinna sig i omklädningsrummen bland de yngre eleverna 
(Pedagogerna i F-3). 
- Dörren in till multihallen ska vara upplåst, där finns vuxen finns (Idrottslärarna).  
- Tydligt angivet vilket omklädningsrum eleverna ska byta om i, ett tredje 
omklädningsrum finns att erbjuda (Idrottslärarna).  
- Det skall finnas god tid på schemat för ombyte och förflyttning (Rektor).  
- Fungerande duschar och belysning. Personal gör felanmälan till vaktmästaren om 
det behövs (All personal).  
- Indelning av krokarna i omklädningsrummen så att varje elev vet var de ska hänga 
sina kläder (Idrottslärarna).  
 
ANSVARIG 

Se ovan under "beskrivning" 
 
TIDPUNKT 

Arbetet pågår under hela läsåret 
 

Att öka trygghet i korridorerna 
MÅL 

Alla ska känna sig trygga i korridorerna 
 
BESKRIVNING 

- Vi hälsar på alla elever. (All personal). 
- Vi har gemensamma regler som gäller för hela skolan (Skolledning).  
- Vi har rastvärdar inomhus (år 7-9) och utomhus (år F-6) (Lärarna).  
- Vi felanmäler direkt till vaktmästare om vi ser att något är trasigt (All personal).  
- Vi ställer i ordning caféet där elever i år 7-9 kan vara på rasterna. (Ledningen).  
 
ANSVARIG 

Se ovan under "beskrivning" 
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TIDPUNKT 

Arbetet pågår under hela läsåret 
 

Att öka tryggheten på skolgården 
BESKRIVNING 

Alla ska känna sig trygga på skolgården. 
 
BESKRIVNING 

-Vi informerar varandra på arbetslagsmöten om elever som behöver extra mycket 
stöd på rasterna (All personal).  
-Vi upprättar ett rastvärdsschema (Skolledning).  
-Vi sprider ut oss på skolgården för att alla elever kan känna sig trygga i att det finns 
en rastvärd i närheten (All personal).  
- Rastvärdar utomhus har västar/gula jackor på sig (Rastvärdar).  
-Vi erbjuder rastaktiviteter, "kul på rasten" (Fritidspersonal). 
-Vi har tydliga riktlinjer för rastvärdar (Skolledning). 
-Vi har tydliga riktlinjer för elever i årskurs 7-9 vid rast inomhus och rastvärdar 
inomhus (Skolledning).  
- Vi erbjuder spel för elever i årskurs 7-9 som får vara inne på raster (All personal).  
 
ANSVARIG 

Se under "beskrivning" 
 
TIDPUNKT 

Arbetet pågår under hela läsåret 

5.  Rutiner vid eventuell händelse av 
diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande behandling 

POLICY 

På vår skola är det nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och 
kränkningar.  

PERSONAL SOM ELEVER OCH FÖRÄLDRAR KAN VÄNDA SIG TILL  

Elever och vårdnadshavare kan vända sig till all personal på skolan.  

Följande personer har ett särskilt ansvar vid akuta situationer:  
• Marie-Louise Yllner Geuken, rektor 
• Sussanne Moström, biträdande. rektor 
• Kristin Aabel, biträdande rektor 
• Linn Steneryd, kurator 

 
RUTINER FÖR ATT INGRIPA 

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

KÄNNEDOM OM RUTINEN 

Rektor ansvarar för följande: 
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- Att personal känner till rutinen och arbetar efter den. Genomgång av rutinen 
under uppstartsveckorna varje läsår.  Skolledning ansvarar för att informera 
nyanställd personal. Rutinen publiceras på Schoolsoft, skolans hemsida samt 
personalgemensam  (BSRO) på Google drive. 

- Att elever känner till rutinen för hur skolan arbetar med kränkande 
behandling. Mentor informerar elever om rutinen första veckan varje läsår.  
Rutinen finns tillgänglig för eleverna i detta dokument som publiceras på 
Schoolsoft samt skolans hemsida. 

- Att vårdnadshavare får kännedom om rutinen via detta dokument som 
publiceras på Schoolsoft och skolans hemsida samt att information ges på 
läsårets första föräldramöte.  

- Att rutinen utvärderas årligen i samband med utvärderingen av detta 
dokument. Om det framkommer brister exempelvis i rutinens innehåll eller 
gällande kunskapen om rutinen ska detta åtgärdas. 
 

Rutiner för att anmäla till rektor och huvudman när 
elev anges utsätta elev 
ANMÄLAN NÄR ELEV ANGES UTSÄTTA ELEV 

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.2 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 eleven själv, 
kamrater, vårdnadshavare, anonymt eller att personal sett en händelse. Om flera 
elever upplever sig ha blivit kränkta vid samma tillfälle upprättas en anmälan för 
varje elev.  

Öppna hyperlänk nedan genom att klicka så finns en beskrivning av förfarandet i DF-
respons. En kränkningsanmälan görs digitalt i steg 1-4. För att kunna göra en 
anmälan måste administratör lägga till anmälarens namn, i annat fall kan rektor, 
biträdande rektor eller kurator namnges som utredare i ärendet. 

Inom 48 h från det tillfälle det kom till anmälarens kännedom att en elev utsatts för 
kränkning skall anmälan upprättas och vårdnadshavare till den utsatte eleven samt 
vårdnadshavare till den elev som misstänks ha utsatt elev för kränkning, informerats 
av utredare som tagit emot informationen. 

 

http://intranet.vallentuna.se/verktyg-och-stod/instruktioner-och-
mallar/karnverksamheter/barnomsorg-och-utbildning/df-
respons/?mode=bookmark 
 

 

 

                                                             

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

http://intranet.vallentuna.se/verktyg-och-stod/instruktioner-och-mallar/karnverksamheter/barnomsorg-och-utbildning/df-respons/?mode=bookmark
http://intranet.vallentuna.se/verktyg-och-stod/instruktioner-och-mallar/karnverksamheter/barnomsorg-och-utbildning/df-respons/?mode=bookmark
http://intranet.vallentuna.se/verktyg-och-stod/instruktioner-och-mallar/karnverksamheter/barnomsorg-och-utbildning/df-respons/?mode=bookmark


 

11 

 

 

Rutiner för att anmäla till rektor och huvudman när 
personal anges utsätta elev 

Se ovan. Rektor informeras skyndsamt för att kunna vidta åtgärder och 
informera vårdnadshavare. 

 
 

UTREDNING NÄR PERSONAL ANGES UTSÄTTA ELEV 
UPPFÖLJNING NÄR PERSONAL ANGES UTSÄTTA ELEV 

 

Rutiner för att anmäla till rektor och huvudman när 
elev anses utsätta personal 
Den personal som upplever sig utsatt rapporterar händelsen i KIA samt informerar 
närmsta chef. Rektor tar del av händelserapporten genom KIA. 

 

 
 

6.  Årshjul för arbetet 

Moment Ansvarig Datum Genomfört 
AUGUSTI 

Gå igenom reviderade regler & normer på 
föräldramöte och personaluppstart 

Mentor V33-V37  

Revidering av skolgemensamma regler & normer EHT & Skolledning   
    

SEPTEMBER 
Redovisning av skolgemensamma regler & normer 
på klassråd, föräldramöten, skolsamråd och elevråd. 

Skolledning   

Fastställande av skolgemensamma regler & normer Skolledning   

OKTOBER 

Högläsning boken ”Liten” åk f-3 Kurator   

Info om BRIS åk 5-6 Kurator   

    

NOVEMBER 

Trivselsamtal åk 5 Kurator V46-V48  

Hälsosamtal åk 4 Skolsköterska V46-48  

    

DECEMBER 

Trivselsamtal åk 5 forts. Kurator v.49-51  

    

Krisgruppen sammanträder Kurator   



 

12 

 

    

Hälsosamtal åk 8 Skolsköterska   

JANUARI 

    

    

    

FEBRUARI 

Trivselsamtal åk 7 Kurator   

 

Hälsosamtal åk 8 forts. Skolsköterska   

MARS 

Analys av elevenkäten IKT-pedagog & 
Trygghetsteamet 

  

Psykisk ohälsa åk 6 UMO, kurator   

Trivselsamtal åk 7 forts.    

APRIL 

Pubertetssnack åk 6 Kurator, skolsköterska   

Krisgruppen sammanträder Kurator   

Åk 9 besöker UMO Kurator   

MAJ 

Förberedelse av personalutvärdering Trygghetsteamet   

Presentera resultat av elevenkät för skolsamrådet Rektor   

Sexsnack åk 7 Kurator, skolsköterska   

JUNI 

Personalutvärdering av insatser  Trygghetsteamet V25  

Revidering av: Plan för att främja lika rättigheter och 
möjligheter samt att förebygga och åtgärda 
diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling.  

Kurator   
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