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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Fritidshemmet 

Ansvariga för planen 
På Hammarbacksskolans fritidshem har all personal skyldighet att förebygga och att ingripa vid 

misstänkta trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling. Ansvariga pedagoger arbetar 

kontinuerligt med demokratiska värderingar för att skapa en trygg miljö och för att förebygga 

kränkningar. 

Ytterst ansvarig för att varje år upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling, samt 

att utvärdera den tidigare, är rektor och ledningsgrupp på Hammarbacksskolan. Rektor ska se till att 

all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling är förbjudet på skolan. Rektor ska också se till att så fort skolan får kännedom 

om att sådant förekommer, utreds det och rapporteras till huvudman. 

Personalen ska följa fritidshemmets likabehandlingsplan. De ska inom ramen för 

fritidshemmet arbeta aktivt för att förebygga att kränkande behandling och diskriminering 

förekommer bland eleverna samt rapportera och vidta åtgärder om sådant beteende misstänks. 

Personalen ska uppmuntra eleverna att uppmärksamma om kränkande behandling förekommer på 

skolan utan vuxnas kännedom. 

Eleverna har ett ansvar att bemöta varandra och de vuxna på fritidshemmet på ett respektfullt sätt. 

De har också ett ansvar att rapportera till personal på fritidshemmet i händelse av att kränkande 

behandling, diskriminering eller trakasserier förekommer. 

Vuxenteamet, bestående av skolans kurator och utsedda mentorer/personal på skolan har ett ansvar 

att tillsammans ha ett större perspektiv över trivseln på skolan och att gripa in i händelse av 

kränkande behandling för att utreda saken och stötta mentor i att förebygga framtida kränkningar. 

Vår vision 
Hammarbacksskolans vision är att alla elever i vår verksamhet skall känna trygghet och studiero, 

acceptans för individers olika personligheter och förutsättningar samt att all personal gör vad de kan 

för att förebygga diskriminering och kränkande behandling, och i de fall det förekommer, följer 

kommunens rutiner för att åtgärda detta. 

Kommunens värdegrund: " I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet, som präglas av 

kvalitet och kundfokus. Engagemang, allas lika värde och utveckling, genomsyrar vår organisation." 

Planen gäller från 
2015-02-09 

Planen gäller till 
2015-06-10 



Läsår 
2015/16 

Elevernas delaktighet 
Elever för diskussioner med kamrater och vuxna vid fritidsråd för att komma med förslag och ta del 

av innehållet i vår likabehandlingsplan. Genom vår enkät har eleverna möjlighet att beskriva hur de 

upplever fritidshemmets klimat.  

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vårdnadshavarna är delaktiga i likabehandlingsplanen genom kommunens årliga enkäter där 

frågeställningar berör skolans normer och värden. Vårdnadshavarna bjuds in till skolsamråd där vi 

har diskussioner om likabehandlingsplanen. Vi har en egen enkät för just vårt fritidshem som 

vårdnadshavarna besvarar på vårterminen. 

Personalens delaktighet 
Återkommande dialog mellan personalen i arbetslagsmöten och konferenser. Personal från 

fritidshemmet är delaktiga i skolans vuxenteam.  

Förankring av planen 
Likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument som diskuteras på fritidshemmets 

utvärderingsmöten. Den ska vara en återkommande punkt som tas upp på arbetslagsmötena och vid 

de tillfällen vi har fritidsråd. Den ska vara tillgänglig för elever, personal och vårdnadshavare. 

  



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Vid pedagogernas fritidsmöten. 

Vid fritidsrådsmöten med eleverna. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Pedagoger, elever och föräldrar. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Eleverna trivs bra och känner sig trygga på fritids. De upplever att de har kompisar och att de blir 

sedda av pedagogerna. Plats på skolgården där de ibland kan känna sig otrygga är på "stora kullen". 

Årets plan ska utvärderas senast 
2015-06-10 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Vi utvärderar planen vi fritidsmöten och fritidsråd. Elever och föräldrar är delaktiga på möten och via 

enkäter. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Annika Sjöström Segerhjelm 

  



Främjande insatser 

Namn 
Motverka traditionella könsmönster 

Områden som berörs av insatsen 
Kön och Könsidentitet eller könsuttryck 

Mål och uppföljning 
Vi arbetar med våra lokaler för att miljön ska vara neutral och inbjudande till elevernas lek. 

De ska främja lek mellan pojkar och flickor och vår miljö ska vara inspirerande och fri till egna 

tolkningar av aktivitet. Pedagogerna har kontinuerlig dialog om hur vi bemöter pojkar och 

flickor så att de behandlas på lika sett. Alla aktiviteter erbjuds till alla elever på 

fritidshemmet. Alla elever ska känna att man blir respekterad för den man är.  

Insats 
Vi har möblerat våra lokaler och rummen har namn som inte är ledande till någon bestämd 

aktivitet. I den dagliga verksamheten förs samtal om allas lika värde med eleverna. Vid 

fritidsråd ska vi ha genus som en punkt på dagordningen. Frågan ska följas upp i vår enkät.   

Ansvarig 
Pedagogerna på fritidshemmet 

Datum när det ska vara klart 
Arbete pågår under hela läsåret 

 

Namn 
Öka tryggheten och gemenskapen mellan våra avdelningar 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet, Funktionsnedsättning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Vi erbjuder aktiviteter till alla elever på fritidshemmet. Vi har två avdelningar 

på fritidshemmet som planerar gemensamma aktiviteter. Detta för att stärka gemenskapen 

mellan eleverna. De äldre planerar aktiviteter för de yngre. Det leder till att eleverna tränar 

sin förmåga i att samarbeta och visa hänsyn. 

Insats 



Eleverna är med och planerar aktiviteterna så att de får vara delaktiga och har möjlighet att 

påverka innehållet. Vi har fritidsråd som utgår ifrån utvärderingar som görs i alla grupper. 

Där kan eleverna lyfta frågor kring detta ämne. Pedagogerna har en daglig dialog med 

eleverna där vi framhåller allas lika värde och rätt till tillhörighet. Varje år gör vi en 

utvärdering med eleverna för att säkerställa att alla trivs och mår bra på fritidshemmet. 

Under året gör vi sociogram och elevintervjuer för att säkerställa att alla mår bra och har 

kamrater att leka med. 

Ansvarig 
Pedagogerna på fritidshemmet 

Datum när det ska vara klart 
Arbetet pågår under hela läsåret. 

 

  



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Genom enkäter, elevintervjuer och vid pedagogernas fritidsmöten. Föräldrar har möjlighet att 

påverka vid skolans samrådsmöte. 

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 
Genom elevsamtal, enkäter och vid fritidsråd.  

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Vid samtal med barnen och vid personalmöten och konferenser. 

Resultat och analys 
I vår enkät ser vi att eleverna trivs och känner sig trygga på fritids. De tycker att pedogerna finns där 

och "bryr sig om". De känner att de är delaktiga i verksamheten och att de får vara med och påverka.  

  



Förebyggande åtgärder 

Namn 
Motverka traditionella könsmönster 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling och Könsidentitet eller könsuttryck 

Mål och uppföljning 
Vi ska arbeta mer medvetet med att motverka traditionella könsmönster. Frågan ska ha en 

stående punkt på våra möten i personalgruppen och vid fritidsråd med eleverna. Vi följer 

upp via elevsamtal och enkäter med elever och föräldrar.  

Åtgärd 
Vi fortsätter vårt arbete med våra lokaler så att de främjar till fri tolkning vid aktiviteter. 

Pedagogerna ska få utbildning som kan inspirera och ge kunskap i ämnet. 

Motivera åtgärd 
Vi har inte arbetat aktivt med denna fråga. Det är ett område vi fick nedslag på i 

skolinspektionens rapport. 

Ansvarig 
Annika Sjöström Segerhjelm och pedagogerna på fritidshemmet 

Datum när det ska vara klart 
Arbete pågår under hela läsåret 

 

  



Rutiner för akuta situationer 

Policy 
På Hammarbacksskolans fritidshem råder nolltolerans mot kränkningar/trakasserier. Vårt mål är att 

reagera och agera direkt när någon elev känner sig kränkt. Varje gång en elev upplever sig kränkt 

görs en anmälan via rektor till kommunen. Inom Vallentuna kommun finns kommungemensamma 

rutiner för hur den anmälan ska gå till och utformas. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Det är viktigt att vi stärker eleverna så att de känner att de kan söka upp en vuxen om de behöver 

prata. Pedagogerna ska vara närvarande och lyhörda för händelser och elever i verksamheten. Vi ska 

finnas tillgängliga för elever föräldrar om situationer uppstår.   

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Fritidspersonal, mentorer, kurator, biträdande rektor och rektor. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
När en elev upplevt sig kränkt tas informationen emot av den personal som fanns på plats eller som 

kom till platsen först efter det inträffade.  Barnen får beskriva händelsen för den vuxna, som skriver 

ner berättelsen enligt kommunens gemensamma anmälningsformulär. Personal pratar även med det 

barn som kränkt och tar dennes berättelse och skriver ner på de kommungemensamma formulären. 

Barnens föräldrar blir kontaktade och informerade om det inträffade och anmälan om kränkande 

behandling skickas in till kommunen för kännedom. Efter bedömning av behov tar eventuellt 

vuxenteamet vid och gör denna utredning med barnen. Samtalen nedtecknas och arkiveras. De 

inblandade barnen följs upp av personal på skolan även efter utredd händelse för att säkerställa att 

händelsen är utagerad samt att barnen känner sig lyssnade till och att känslan av trygghet 

upprätthålls. 

Rutiner för dokumentation 
Vi dokumenterar händelser som anses viktiga och arkiverar detta. 

 

 

 

 

Denna likabehandlingsplan är under bearbetning och ska eventuellt 

kompletteras efter genomgång i arbetslaget och ledningsgruppen. 

 


