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

2.  Systematiskt arbetssätt med delaktighet 

2.1 Undersökning/kartläggning av risker och hinder 
Arbete bygger på undersökning och kartläggning av risker för diskriminering, 
trakasserier, kränkande behandling och repressalier1 eller hinder för elevers lika 
rättigheter och möjligheter i verksamheten.  

• Undersökningar/kartläggningar görs utifrån höstterminens elevenkäter där 
elevens upplevelser kartläggs både genom ett frågeformulär och en 
beskrivande karta utifrån skolans inomhus och utomhusmiljö.  

• Kundenkät till vårdnadshavare.  
• Observationer i klassrum och på rasterna även under fritidshemstid  
• Personalen har genomgång av skolans/fritidshemmets regler/rutiner 
• Eleverna görs delaktiga genom klassrådet, elevrådet samt i de dagliga mötena 

med skolans personal. 
• Vårdnadshavares görs delaktiga genom föräldramöten och daglig kontakt 

med skolan och fritidshemmet. 
 

                                                             

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. 
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2.1.1 Analys av orsaker till upptäckta risker och hinder 

Analys av resultatet och fortlöpande arbete görs i Trygghetsteamet minst en gång per 
månad om inget annat akut inträffar. I de följande grupperna elevhälsateamet, 
elevråd, klassråd, ledningsgrupp, skolsamråd behandlas svårigheter då de 
uppkommer. 

2.1.2 Uppföljning och utvärdering 

Skolledning ansvarar för att planen följs upp och utvärderas. 

I slutet av vårterminen utvärderas planen av all personal i form av gruppdiskussioner. 

Elevernas utvärderar planen under klassråd på vårterminen för att det sedan ska 
sammanföras i elevrådet. 

3.  Utvärdering tidigare plan/arbete 
Personalen utvärderar planen under en konferens i slutet av läsåret. Utvärderingen 
genomförs genom gruppdiskussioner i arbetslagen.  

Utvärderingen 2016/2017 fick inte det utrymmet som krävdes. Vi ser ändå genom 
trivselenkäter för eleverna och kundenkäter från vårdnadshavare att tryggheten har 
ökat. Det finns dock elever på Karlbergsskolan som inte känner sig trygga under sin 
skoldag, vilket är ett pågående förbättringsområde. 

Trygghetsteamets arbete behöver utvecklas för att vara ett stöd till både elever och 
pedagoger. 

Enkäter till elever och vårdnadshavare fungerar bra, men för att ge en bättre och 
övergripande bild behöver vi utarbeta bättre kartläggningsmetoder, där alla elevers 
bild av trygghet fördjupas. Enkäten bör göras på olika sätt vid olika tillfällen för att få 
ett mer tillförlitligt resultat. 
Enkäterna analyserades bristfälligt pga. att det fanns inget fungerande trygghetsteam 
under föregående läsår. Detta är nu ett utvecklingsområde. 
Rutiner kring kränkningar behöver utvecklas, förankras djupare och 
medvetandegöras i personalgruppen. Trygghetsteamets arbete behöver utvecklas för 
att vara ett stöd till både elever och pedagoger.  

Det har dock framkommit i spontana samtal mellan elever, vårdnadshavare och 
pedagoger att omklädningsrummen och skogen är områden som kan kännas otrygga. 
Användande av mobiltelefoner innan skolstart i hemklassrummet kan också väcka oro 
bland eleverna.   
Utifrån dessa samtal har det även framkommit att det förekommer konflikter i 
kösituationerna och i hallar vid på och avklädning. 
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4.  Främjande arbete 
Det främjande arbetet handlar om att identifiera och stärka de positiva 
förutsättningarna i verksamheten. Nedan beskrivs hur vi arbetar vi för en verksamhet 
där alla elever känner sig välkomna, respekterade och har samma möjligheter att lära. 

4.1 Pågående insatser 
• Karlbergsskolans värdegrundsprogram fortskrider kontinuerligt och 

systematiskt genom att följa ledorden i GRETA- glädje, respekt, empati, 
trygghet, ansvar. Ansvarig för arbetet är skolledning och all personal. Arbetet 
pågår hela läsåret. 

• Hög vuxennärvaro under hela skoldagen. Ansvarig är skolledning och all 
personal. Arbetet pågår hela läsåret. 

• Gemensamma trivselregler. Ansvarig är skolledning och all personal. Arbetet 
pågår hela läsåret. 

• Regelbundet diskutera bemötande och förhållningssätt i 
undervisningen/verksamheten. Ansvarig är skolledning och all personal. 
Arbetet pågår hela läsåret. 

• Faddersystem. Ansvarig är skolledning och pedagoger. Arbetet pågår hela 
läsåret. 

• Vännereleverna ska få stöd i att arbeta främjande med sina skolkamrater i 
skolan och fritidshemsverksamheten. Ansvarig är vännerpedagogerna. 
Arbetet pågår hela läsåret. 

4.2 Mål  
• Individanpassa undervisningen i större utsträckning. Ansvarig är skolledning 

och pedagoger. Arbetet pågår hela läsåret. 
• Att utveckla elevhälsans roll till att bli alltmer främjande. Ansvarig är 

skolledning och all personal. Arbetet pågår hela läsåret. 
• Tillämpa ett normkritiskt/normkreativt förhållningssätt i 

undervisningen/verksamheten. Ansvarig är skolledning och all personal. 
Arbetet pågår hela läsåret. 

• Trygghetsteamet ska ta på sig ett större ansvar för kartläggning av elevernas 
trygghet på skolan. 

5.  Förebyggande arbete 
Det förebyggande arbetet innebär att genom insatser aktivt motverka förekomsten av 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utifrån identifierade risker.  
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5.1 Insatser för att undanröja hinder för lika 
rättigheter och risker för kränkningar.  

Förstärkt personalnärvaro i skogen och i omklädningsrummen 
1. Skolledning och all personal 
2. Arbetet pågår hela läsåret 

 
Insamling av elevernas mobiltelefoner 

1. Ansvarig lärare som möter eleverna på första lektionen. 
2. Arbetet pågår hela läsåret. 

 
Minimera tiden som eleverna förväntas stå i köer  

1. Ansvarig är skolledning och all personal 
2. Arbetet pågår hela läsåret. 

 
Förstärkt vuxennärvaro vid övergångar mellan olika aktiviteter. 

1. Ansvarig är skolledning och all personal. 
2. Arbetet pågår hela läsåret. 

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

6.1.1 Policy 

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

6.1.2 Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig 
till  

FÖLJANDE PERSONER HAR ETT SÄRSKILT ANSVAR VID AKUTA SITUATIONER 

• Rektor: Karin Oldfield 
• Biträdande rektor: Mikaela Sjögren 
• Fritidssamordnare, trygghetsteam: AnnaMaria Stefansson 
• Lärare, ansvarig för Vänner, trygghetsteam: Marianne Lidman 
• Lärare, trygghetsteam: Susanne Borgås 
• Specialpedagog, trygghetsteam: Eva Engwall 

 
Personalen har alltid ett ansvar att om möjligt ingripa då de får kännedom om 
eventuella trakasserier och kränkningar för att stoppa pågående kränkningar.  
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6.1.3 Rutiner för att anmäla till rektor/förskolechef och 
huvudman 

All personal är skyldig att anmäla till rektor när man får veta om eventuella 
trakasserier eller kränkande behandling av barn och elever i samband med 
verksamheten.2  

• Rektor ska informeras skyndsamt vilket är senast nästföljande arbetsdag.  
• Anmälan dokumenteras på den kommungemensamma blankett. Den ska 

lämnas till: 
1. Rektor, Karin Oldfield. 
2. Biträdande Rektor, Mikaela Sjögren. 

 
Om man har frågor, kan man prata med AnnaMaria Stefansson (fritidssamordnare, 
trygghetsteamet) eller Eva Engwall (specialpedagog, trygghetsteamet). 

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.   

6.1.4 När barn/elev anges utsätta barn/elev 

 

1. Mottagande vuxen pratar med den utsatta eleven om vad som har hänt.  

2. Mottagande vuxen gör en utredning av händelsen med hjälp av andra vuxna och 
barn som befann sig i närheten.  

3. Om kränkande behandling förekommit gör mottagande vuxen en anmälan av 
händelsen enligt kommunens och Diskrimineringsombudsmannens riktlinjer.  

4. Mottagande vuxen kontaktar Trygghetsteamet och rektor för att besluta om vem 
som ska kontakta vårdnadshavaren. 

 5. Vid behov träffar ansvarig pedagog och ev. skolledning vårdnadshavaren.   

6.1.5 När vuxen anges utsätta barn/elev 
 

1. Mottagande vuxen pratar med den utsatta eleven om vad som har hänt. 

2. Mottagande vuxen gör en utredning av händelsen med hjälp av andra vuxna och 
barn som befann sig i närheten.  

                                                             

2  6 kap 10 § skollagen; 2 kap 7 § diskrimineringslagen 
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3. Om kränkande behandling förekommit gör mottagande vuxen en anmälan av 
händelsen enligt kommunens och Diskrimineringsombudsmannens riktlinjer.  

4. Mottagande vuxen kontaktar rektor för att besluta om vem som lämpligast 
kontaktar vårdnadshavaren.  

5. Vid behov träffar ansvarig pedagog och ev. skolledning vårdnadshavaren.  

6.2 Rutiner för uppföljning  
Uppföljning av händelsen sker kontinuerligt samt på ett möte med berörda parter 14 
dagar efter händelsen. Händelsen lyfts i Trygghetsteamet tills ärendet är avslutat. 

6.2.1 Att tänka på vid utredning 

Utredningen ska allsidigt belysa vad som inträffat så att personal får tillräcklig 
information och kunskap om situationen för att kunna bedöma vilka eventuella 
åtgärder som måste vidtas. Det kan exempelvis göras genom: 

- Att alla inblandade barn, elever och personal får komma till tals och berätta 
vad som hänt. 

- Samtal med någon från Trygghetsteamet.  
- Samtal med elevhälsoteam. 
- Observationer.  

 
TÄNK PÅ FÖLJANDE 

- Fokus ska vara att utreda hur trakasserier och kränkningar kunde ske och vad 
skolan ska göra för att det inte ska hända igen.  

- Identifiera eventuella risksituationer (exempelvis förflyttningar) och 
riskplatser (exempelvis matsalskön). 

- Gör en analys av orsakerna till det inträffade – hur kunde det ske? Finns det 
vissa normer och regler i gruppen som måste förändras? Hur ser de sociala 
relationerna och hierarkierna ut? Hur är personalens kunskap om exempelvis 
regelverk, deras befogenheter eller elevers stödbehov? Hur är elever och 
personals kunskap om diskrimineringsgrunder?  
 

ATT TÄNKA PÅ VID ÅTGÄRDER 

• Åtgärder bör sättas in både för att stötta den som är utsatt samt den som har 
utsatt någon.  

• Åtgärder kan ske på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Åtgärder ska 
särskilt inriktas mot verksamhetens organisation, personalens kompetens och 
stödet till barn och elever.  
 

KÄNNEDOM OM RUTINEN 

Rektor ansvarar för följande 
- Att personal känner till rutinen och arbetar efter den. Förankring av 

rutinerna i arbetslagen sker under någon av höstens första 
personalkonferenser. 
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- Att elever känner till rutinen för hur skolan arbetar då det framkommer att de 
upplever sig utsatta. Hur rutinen fungerar förankras i elevgrupperna under 
höstens första klassråd.  

- Att vårdnadshavare känner till rutinen. Rutinen förankras i gruppen 
vårdnadshavare under höstens föräldramöten.   

- Att rutinen utvärderas årligen. Om det framkommer brister exempelvis i 
rutinens innehåll eller gällande kunskapen om rutinen ska detta åtgärdas. Om 
brister i rutinen uppmärksammas ansvarar Rektor för att rutinen revideras. 
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