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2.  Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Grundskola F-9, Grundsärskola, Träningssärskola samt fritidshem 

Ansvariga för planen 
Jan Eriksson, rektor, är huvudansvarig för planen. Rektor har ansvar att se till att 

planen är känd av all personal, eleverna och deras vårdnadshavare. Rektor har ansvar 

att rapportera eventuella kränkningar till huvudman. Rektor har också ansvar för 

uppföljning och utvärdering av planen. 

 

All personal har ansvar att ingripa vid misstänkta trakasserier, diskriminering eller 

kränkande behandling. Personalen har ansvar för att förebygga kränkande 

behandling och diskriminering. Personalen har i ansvar att tillsammans reflektera 

över egna normer och värderingar som de förmedlar i skolans aktiviteter. 

Skolan har en grupp, "vuxenteamet", som har ansvar att utreda kränkande 

behandling och att regelbundet följa upp trivseln på skolan. 

Eleverna har ansvar att bemöta varandra på ett respektfullt sätt. Eleverna har också 

ansvar för att till personal på skolan rapportera i händelse av kränkande behandling, 

diskriminering eller trakasserier förekommer. 

Vår vision 
"Lärande och utveckling i positiv anda" är skolans vision. 

Vi vill att alla elever ska känna trygghet och studiero, acceptans för individers olika 

personligheter och förutsättningar samt att all personal arbetar aktivt för att 

förebygga diskriminering och kränkande behandling. 

Vi har nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. 

Planen gäller från 
2015-12-28 

Planen gäller till 
2016-06-17 

Läsår 
2015/2016 

Elevernas delaktighet 
Eleverna ska på klass- och elevrådet samtala om likabehandlingsplanen för att 

komma med synpunkter till vuxenteamet och elevhälsoteamet. Eleverna är också 

delaktiga i utformandet av planen genom trivselenkät och skolgårdsenkät som varje 

vårtermin genomförs. Eleverna ska också delta i utvärderingen av denna plan varje år. 
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Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vårdnadshavarna har informerats om arbetet med planen och om elevernas 

delaktighet i arbetet. Vårdnadshavarna görs också delaktiga genom att delta i 

trivselenkäten på våren. De har också möjlighet till delaktighet genom 

samverkansrådet på skolan. 

 

Personalens delaktighet 
Personalen är delaktiga i skapandet av planen genom att på arbetslagsmöten 

analysera resultaten av trivselenkät, skolgårdsenkät samt de egna aktiviteterna och ur 

den analysen skapa nya aktiviteter. 

Förankring av planen 
Planen förankras hos elever och vårdnadshavare i början av läsåret genom samtal på 

klassråd och på höstens föräldramöte. Planen förankras hos all personal innan 

höstterminens start genom samtal på gemensam arbetsdag. 
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3.  Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Planen utvärderades genom trivselenkät och genom samtal i arbetslag, 

ledningsgruppen, elevhälsoteamet, vuxengruppen, klassråd och elevråd. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
All personal på skolan. Eleverna på skolan. Vårdnadshavare till elever på skolan. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Kommunikationen mellan elev och mentor, men också kommunikationen elever 

emellan, behöver förbättras. Det handlar både om språkbruk och om organisation. Vi 

behöver tydliggöra våra regler och rutiner kring kränkande behandling och 

diskriminering. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2016-06-17 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Årets plan ska utvärderas genom trivselenkät, skolgårdsenkät och genom samtal i 

arbetslag, ledningsgruppen, elevhälsoteamet, vuxenteamet, klassråd och elevråd 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Rektor 

  



 

HAMMARBACKSSKOLAN 2015/2016  

  

 

 

 

 

4.  Främjande insatser 

Namn 
Främja likabehandling 

Områden som berörs av insatsen 
Kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 

Mål och uppföljning 
Mål: - Eleverna ska känna sig likvärdigt bemötta och behandlade av andra 

elever och av personal på skolan. 

- Vårdnadshavare ska kunna skicka sina barn till skolan förvissade om att de 

inte blir ensidigt påverkade för den ena eller andra religiösa åskådningen. 

- Eleverna ska ha kännedom om olika religioner, religionsfrihet och vad detta 

innebär. 

Uppföljning: Följs upp i trivselenkäten. 

 

 

Insats 
- Åldersövergripande aktiviteter. 

- Temadag om rasism och främlingsfientlighet 

- I undervisningen uppmärksamma att fester och traditioner firas på olika 

sätt i olika delar av världen. 

- När ämnen aktualiseras, som har med någon av diskrimineringsgrunderna 

att göra, ska samtal ske om att det finns flera sätt att se på olika frågor.  

- Personalen ska föregå med gott exempel när det gäller att visa respekt för 

varandras olikheter, styrkor och svagheter. 

Ansvarig 
All personal på skolan 

Datum när det ska vara klart 
2016-06-11 
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Namn 
Arbete mot kränkande behandling 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 
- Alla i skolan ska känna till och förstå ordningsregler och rutiner. 

- Alla i skolan ska känna till och förstå begreppen kränkande behandling och 

trakasserier. 

- Alla i skolan ska använda ett vårdat språk. 

- Vi ska främja likabehandlingsarbetet genom att förstärka positivt beteende. 

- Alla i skolan ska känna till och förstå hur vi arbetar vid misstanke om 

mobbing eller allvarliga kränkningar. 

Insats 
- samtal kring ordningsregler och rutiner samt aktuella begrepps betydelse 

på klassråd och på arbetslagens möten. 

- Undervisningen ska inriktas på betydelse och konsekvenser av att använda 

de ord och kommentarer som just nu florerar bland våra elever. 

- "Kompissamtal" varje vecka. 

- Vi ska uppmärksamma när elever eller personer i omvärlden utför positiva 

handlingar. 

- Vi ska revidera vår process för hur vi arbetar vid misstanke om mobbing 

och göra den känd hos alla i skolan samt hos vårdnadshavarna. 

 

Ansvarig 
All personal på skolan 

Datum när det ska vara klart 
2016-06-17 
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5.  Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Vi använder en trivselenkät som både elever och vårdnadshavare får svara på. Vi 

använder en skolgårdsenkät som elever får svara på. Vi har samtal i skolans olika 

arbetslag med en tydlig agenda. Vi har också samtal i elevhälsoteamet och i 

vuxenteamet. Arbetsmiljöenkät använder vi också. Kurator har trivselsamtal med alla 

elever i åk7. Kurator har trivselsamtal med alla elever i grundsärskolans åk 7-9. 

Kurator har "pubertetsprat" med alla elever i åk6. Skolsköterskan har hälsosamtal. 

Kurator har samtal med olika klasser/grupper i skolan. 

 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, 

Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och 

ålder. 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
De har svarat på enkäter och de är med och analyserar resultaten på klassråd och i 

elevrådet. De deltar också i samtal med kurator och skolsköterskan. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
De har deltagit i samtal på studiedagar med särskild uppgift att analysera förekomst 

av kränkande behandling och diskriminering. De har svarat på en arbetsmiljöenkät 

och deltagit i analysen av resultatet. 

Resultat och analys 
Språkbruket har varit mer grovt och ibland nedsättande än tidigare. Eleverna 

upplever att på internet sker kränkningar mer än tidigare och både hemma och i 

skolan. På toaletter har det skrivits fula ord. 
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6.  Förebyggande åtgärder 

Namn 
Bra rastvaktsschema 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk 

tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, 

Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Att eleverna ska känna sig trygga i skolan, särskilt på raster och vid lunchen. 

Följs upp i trivselenkät, skolgårdsundersökning och i samtal på klassråd. 

 

Åtgärd 
Rastvaktsschemat ska vara byggt på skolgårdsundersökning och ha särskilda 

resurser för de platser och tider då det är störst risk för kränkningar och 

diskriminering. 

Motivera åtgärd 
Det är mycket viktigt att eleverna är trygga överallt i skolan och under hela 

skoldagen. 

Ansvarig 
Biträdande rektorer 

Datum när det ska vara klart 
2016-01-11 
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Namn 
Tema språkbruk med vårdnadshavare 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk 

tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, 

Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Att involvera vårdnadshavare i arbetet med att språkbruket ska bli trevligare 

och fritt från kränkningar och grov jargong. 

Åtgärd 
Temakväll som inleder arbetet. Alla vårdnadshavare inbjuds. 

Föreläsning och inledande grupparbete. 

 

Motivera åtgärd 
Vi har ett språkbruk som vi behöver arbeta med både i skolan och i hemmet. 

Ansvarig 
Skolledningen 

Datum när det ska vara klart 
2016-05-30 
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Namn 
Kollegahandledning, åk 4-6 

Områden som berörs av åtgärden 
Kön 

Mål och uppföljning 
Lärarna i arbetslag 4-6 ska ha ett medvetet genustänk i avsikt att ge eleverna 

lika stort utrymme och lika stor uppmärksamhet oavsett kön. 

Uppföljning vid minst tre tillfällen. Utvärderas i mars. 

 

Åtgärd 
Kollegahandledning i form av lektionsbesök med efterföljande analys. Ett 

särskilt protokoll ska fyllas i vid lektionsbesöken. 

Motivera åtgärd 
Samtal med elever och samtal på arbetslagstid har visat att vi behöver se till 

att vi blir bättre i detta område. 

 

Ansvarig 
Personalen i arbetslag 4-6 

Datum när det ska vara klart 
2016-03-31 
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Namn 
EQ-lektioner, åk F-3 

Områden som berörs av åtgärden 
Kön, Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning 
Skapa acceptans för att att vi är olika. 

Utvärderas i början av vårterminen genom en 

 

elevblankett som fylls i vid start och avslut av åtgärden. 

 

Åtgärd 
Läsa boken "Pricken" och samtala om nationaliteter och kulturer. Varje vecka 

ska en lektion vara en EQ-lektion där ovanstående begrepp tas upp. 

Motivera åtgärd 
Elevsamtal och personalens samtal om diskriminering har motiverat denna 

åtgärd. 

Ansvarig 
Lärarna i arbetslag F-3 

Datum när det ska vara klart 
2015-02-19 
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7.  Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och 
kränkande behandling 
Bra rastvaktsschema. Tydlig process för vart man ska vända sig då man vill rapportera 

kränkningar eller diskriminering. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
All personal ska man kunna vända sig till. Till vuxen teamet vänder man sig till för att 

utredning ska ske. 

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

 Någon misstänker att mobbing sker (eller åtminstone allvarliga kränkningar). 

Denna någon är ofta vårdnadshavaren som uppmärksammat att något är fel 

eller personal i skolan. Ibland kan det vara eleven själv som kommer till 

någon vuxen på skolan och berättar att han/hon känner sig utsatt. Ibland är 

det andra elever som uppmärksammat att saker händer och slår larm.  

 När ovanstående sker ska mentor bli informerad först och främst. Sedan ska 

vuxenteamet informeras. Den person i vuxenteamet som tar emot 

informationen ska initiera en utredning av vad som skett. I detta skede så 

behövs ofta samråd med någon/några andra i vuxenteamet för att lägga upp 

en plan. Vuxenteamet hjälper varandra att dela på de intervjuer som behöver 

ske. 

Dokumentera noga! Var särskilt noga med datum och tidpunkt för händelsen. Och det 

måste vara säkra händelser. Vilka som var med och att det inte går att snacka bort. 

Gör gärna en punkt lista. 

Lämpligt är att intervjua följande personer: 

1. Vårdnadshavarna till den utsatte 

2. Den utsatte själv om det är möjligt 

3. Personal som bedöms ha information om det som skett 

4. Elever som bedöms ha information om det som skett 

Det är mycket viktigt att den/de som misstänks vara förövare ej är medvetna om att 

undersökning pågår. Deras vårdnadshavare får inte heller kontaktas innan 

undersökningen är klar. 
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Det är också ibland så att den som är utsatt inte vill prata om detta då det kan 

upplevas skamfyllt att bli utsatt. Då utelämnar vi den personen i utredningen. 

 Nu är det dags för beslut. Har det varit mobbing eller är det kränkningar av 

något slag. Det är mycket viktigt vad som beslutas. Mobbing upplevs mycket 

starkare än kränkningar. Vårdnadshavare blir ibland mycket berörda då deras 

barn har mobbat. Beslutet ska tas av minst två personer i vuxenteamet. 

 Är beslutet att mobbing skett ska det bli mobbingsamtal. Två personer ur 

vuxenteamet utses att leda samtalen. Mobbaren/mobbarna hämtas ur 

klassrummet en i taget och tas till ett rum där det råder lugn och ro. Berätta 

inget innan ni är i rummet. En av samtalsledarna samtalar och den andra 

dokumenterar. Samtalet bör ha följande gång: 

 

Dokumentationen presenteras. Samtalsledare säger att detta ska upphöra 

genast. Då kommer mobbaren att säga ja, det ska sluta (oftast). Om 

dokumentationen inte är helt klar kommer mobbaren förmodligen att försöka 

slingra sig något. Inga diskussioner ska egentligen uppkomma här. Eleven 

informeras om att vi följer upp om en vecka och sedan om en månad. Vi 

kommer också att informera vårdnadshavarna. Det går bra att fråga om det är 

något eleven vill tillägga. Sedan är samtalet över. 

 

 Samtalsledarna ringer vårdnadshavarna för att informera om att samtalet 

skett och hur det avlöpte. Informera om hur vi tänker följa upp. Var beredd 

på reaktioner. Dokumentera allt.  

 Kränkningsanmälan skrivs också och skickas in. 

 Samtalsledarna följer upp. Det ska vara samma samtalsledare som i hela 

processen. Uppföljning sker efter en vecka och efter en månad. 

 Mentor ska informeras om allt som skett. 

Vuxenteamet 

Vuxenteamet består av följande personal: 

Rada Sjumekova, kurator 

Ingela Land, skolsköterska 

Roger Hansson, lärare 

Patrik Franzén, lärare 

Anna Singer, lärare 

Anette Sigemo, lärare 

Sara Marmegård, lärare 

Malin Hellgren, fritidslärare 

Lotta Jacobsson, elevassistent 

Stefan Johansson, vaktmästare 

Jan Eriksson, rektor 
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Vuxenteamet kommer att träffas varannan vecka för att stämma av arbetet med 

kränkningar och mobbing. Avsikten är att gruppen ska ha full koll på vad som sker på 

skolan och att uppföljningar sker regelbundet. 

Vid misstanke om mobbing eller allvarliga kränkningar är det av yttersta vikt att hela 

processen med intervjuer och beslut, samtal och kommunikation med 

vårdnadshavare görs så snabbt som möjligt. 

Processen behöver inledas samma dag som någon i vuxenteamet får informationen, 

eller senast nästa dag. 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av 
personal 
Vi använder samma rutin som ovan beskrivits när elev kränks av andra elever. Samtal 

med vårdnadshavare ersätts då av samtal med rektor. 

 

Rutiner för uppföljning 
Finns i ovanstående rutiner 

 

Rutiner för dokumentation 
Finns i ovanstående rutiner 

 

Ansvarsförhållande 
Finns i ovanstående rutiner. 
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