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1.   Vision 

1.1 Målsättning 

Vår målsättning är att vi på Kårsta skola, fritids och förskola aktivt tar avstånd från alla 

tendenser till trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling. Kårsta skola, 

fritids och förskola är verksamheter som står öppna för alla, oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

Vår målsättning är att alla barn/elever ska utvecklas på bästa sätt både kunskapsmässigt 

och socialt utifrån sina förutsättningar.  

Vi vill ha en stor acceptans för olikheter och individualitet, samt en uppmuntrande attityd 

för rätten att uttrycka sina åsikter på ett respektfullt sätt gentemot omgivningen. Vi 

arbetar aktivt och medvetet för att främja alla barns/elevers lika rättigheter, möjligheter 

och skyldigheter. 

I våra verksamheter ingriper all personal mot alla former av mobbning, diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling.  

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att förebygga och förhindra att någon utsätts för trakasserier, diskriminering 

eller annan kränkande behandling.  

Om trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling ändå uppstår har vi 

rutiner för hur vi ska agera och hantera situationen. Vi använder oss av de 

kommungemensamma rutiner och mallar som är framtagna av Vallentuna kommun, för 

dokumentering.  

1.3 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.” 

 Kårsta skola, fritids och förskola skall vara kända för att 

ha en god arbetsmiljö som innebär att alla ska känna sig 
trygga och att vi behandlar varandra med respekt. Vi 

utsätter ingen för diskriminering, trakasserier eller 
annan kränkande behandling.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Alla anställda skall känna till kommunens värdegrund. Värdegrunden skall anslås på 

varje verksamhet inom Kårsta skola, fritids och förskola. Värdegrundsfrågor skall 

kontinuerligt diskuteras inom verksamheterna exempelvis på personalmöten.  

 

2.  Definitioner 

2.1 Kränkande behandling 

Kränkande behandling är handlingar som kränker barns och elevers men även vuxnas 

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

eller flera. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. 

Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och 

återkommande. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis 

telefon och sociala medier i internet. Vi på Kårsta skola, fritids och förskola har valt att 

använda begreppet kränkande behandling som samlingsbegrepp i vår handlingsplan. 

Med kränkande behandling menar vi: 

2.1.1 Diskriminering 

Om någon lärare eller annan vuxen behandlar ett barn eller elev sämre än någon annan 

och det har samband med: 

 kön  

 könsidentitet eller könsuttryck 

 etnisk tillhörighet  

 religion eller annan trosuppfattning  

 funktionsnedsättning  

 sexuell läggning  

 ålder 

2.1.2 Trakasserier 

Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda 

diskrimineringsgrunderna. Både personal och barn/elever kan göra sig skyldiga till 

trakasserier.  

2.1.3 Kränkningar 

Om någon behandlas illa på något annat sätt. Man kan vara utsatt för kränkande 

behandling om: 

 Anonymt ringa, skicka brev, e-post och/eller sms. 

 Anmärka på någons utseende och/eller klädsel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Frysa ut någon. 

 Göra miner, grimaser, himla med ögonen, kasta menande blickar, sucka, tystna 
och/eller vända ryggen till. 

 Gömma någons ägodel. 

 Hota. 

 Hålla fast. 

 Håna och/eller hånskratta. 

 Härma. 

 Kamouflera våld (säga att man leker eller att ”det bara är på skoj”). 

 Kommentera nedlåtande om någon. 

 Klottra på någons bänk och/eller ägodel. 

 Nypas. 

 Retas. 

 Trakassera fysiskt genom t ex slag eller sparkar. 

 Trakassera verbalt genom t ex talkör. 

 Skriva anonymt om någon. 

 Sprida rykten. 

 Trycka in någon i väggen och/eller knuffa. 

 Uttrycka främlingsfientlighet. 

 Viska bakom någons rygg. 

 Vända bort blicken när någon kommer in eller vill säga något. 

 Uppvigla. 

2.1.4 Mobbning 

Mobbning är en form av kränkande behandling. Mobbning innebär att någon eller några 

vid upprepade tillfällen avsiktligt tillfogar eller försöker tillfoga någon obehag eller skada. 

Det råder en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning.  

3.  Vad säger lagen? 

Likabehandlingsplanen regleras genom två lagar:  

 Diskrimineringslagen  

 Skollagen 

I dessa står det att skolan är skyldig att årligen upprätta två planer, en för likabehandling 

samt en mot kränkande behandling. Vi på Kårsta skola och förskola har valt att 

sammanföra dessa planer till en vilket skolinspektionen, diskrimineringsombudsmannen 

(DO) och barn och elevombudsmannen (BEO) rekommenderar. Lagarnas syfte är att alla 

barn/ungdomar ska ha samma rättigheter och känna sig trygga i skolan, på fritidshemmet 

och i förskolan.  

3.1 Förutsättningar och förhållningssätt 

Kårsta skola, fritids och förskola är en liten enhet mitt i Kårsta samhälle som ligger 25 km 

utanför centrala Vallentuna på landsbygden. Verksamheterna har en mycket stor 

betydelse för alla Kårstabor. Man har kämpat oerhört mycket för att behålla skolan i 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kårsta. Det resulterar i att alla följer med stort intresse allt som händer på Kårsta skola, 

fritids och förskola och alla bryr sig. Vårdnadshavare och skola, fritids och förskola har 

idag ett mycket gott samarbete som alla i Skolsamrådet kan vittna om. Samtidigt kan allt 

som händer på skolan, fritids och förskolan få snabb spridning ute i samhället. Det ligger i 

allas intresse att bemöta alla händelser med ett positivt och konstruktivt förhållningssätt. 

Det är bland annat därför den här planen är så viktig. 

Vi som arbetar på Kårsta skola, fritids och förskola vill stå för verksamheter som står 

öppna för alla, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionshinder. Vi ska ta hänsyn och respektera och planera våra 

verksamheter utifrån varje individs förutsättningar och behov oavsett om det gäller social 

interaktion eller kunskapsuppdraget. Trygghet och respekt är våra honnörsord. Alla i 

Kårsta ska känna stolthet över sin skola, fritids och förskola. Både barn, elever, personal 

samt övriga vuxna i samhället. 

3.2 Ansvarsfördelning i förebyggande arbete 

3.2.1 Rektor/förskolechef: 

 Rektorn är ytterst ansvarig för att planen mot diskriminering och kränkande 
behandling efterföljs och för att den ska utvärderas och revideras varje år. 

 rektorn ska se till att personalen inom Kårsta skola, fritids och förskola har ett 
gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld/upptäckt kränkande 
behandling samt de åtgärder som vidtagits.  

 

3.2.2 Arbetslagsledaren: 
 

 se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks 

 se till att dokumentation sker vid misstänkt/anmäld/upptäckt kränkande 
behandling och att åtgärder som vidtas bevakas och följs upp  

 Tillsammans med rektorn ansvara för att den årliga planen utvärderas och 
revideras  

 få barnen/eleverna och vårdnadshavarna delaktiga i arbetet mot diskriminering 
och kränkande behandling 

3.2.3 Personalen: 

 följa skolans, fritids och förskolans gemensamma plan mot diskriminering och 
kränkande behandling  

 ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon 
förmedlar i sin kontakt med barnen/eleverna och vårdnadshavarna samt sträva 
efter likabehandling  

 i början av läsåret ansvarar personalen för att planen diskuteras med 
barnen/eleverna och vårdnadshavarna i verksamheterna. 

 vidta åtgärder enligt handlingsplanerna då diskriminering/ kränkande 
behandling misstänks/anmäls/upptäcks samt att det dokumenteras 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Vårdnadshavarna: 

 meddela sitt barns verksamhet om deras barn inte verkar trivas eller berättar 
hemma att han/hon blir utsatt i skolan 

 komma på möten angående deras barn/ungdom 

 tänka på hur de uttrycker sig när de talar om andra barn i verksamheterna och 
deras vårdnadshavare 

3.2.5 Barnen/eleverna (att utifrån sin förmåga): 

 påtala kränkande behandling som förekommer i verksamheterna till 
vårdnadshavare, arbetslagsledare, lärare, annan personal eller kurator 

 bemöta andra barn/elever och personal på ett respektfullt sätt  

 delta i samarbets- och värderingsövningar och aktiviteter. 

3.2.6 Trygghetsteam 

Kårsta skola har ett trygghetsteam som består av fyra vuxna ur skolans personal. De 

träffas regelbundet med skolans kamratstödjare och följer upp trivseln, tryggheten och 

eventuella kränkningar på skolan. Trygghetsteamet ansvarar för att 

 genomföra tre gånger per läsår olika undersökningar och enkäter rörande 

trygghet och trivsel hos barn och elever. Dessa ska användas som underlag för 

utvärdering/revidering av planen mot diskriminering och kränkande behandling 

samt i diskussioner i klass- och elevråd samt i skolråd med vårdnadshavare 

 utreda, följa upp och dokumentera kränkningar utifrån handlingsplanen samt 

informera och hålla kontakten med vårdnadshavare vid kränkningar. 

 Ha möten minst en gång per månad med kamratstödjare 

Barn/elever och deras vårdnadshavare har alltid möjlighet, vid kränkande behandling, att 

föra sitt ärende vidare till Barnombudsmannen för vidare utredning om de anser att det 

skolan har gjort inte är tillräckligt. 

4.  Främjande och förebyggande arbete 

All personal på Kårsta skola och förskola ska vara goda förebilder. I praktisk handling 

skapar vi goda relationer till våra barn/elever och vårdnadshavare. Personal och elever 

arbetar aktivt för att få en positiv stämning och ett gott samarbetsklimat på skolan. Vi ser 

till att alla på skolan inklusive vårdnadshavare har god kännedom om planen mot 

diskriminering och kränkande behandling, våra rutiner och handlingsplaner. 

Vi arbetar främjande genom att: 

 Alla elevgrupper har en lektion i veckan i livskunskap där alla elever tillsammans 

med vår dramapedagog tränar på social och emotionell kompetens 

 personalen är lyhörd inför hur barnen/eleverna mår och känner sig. Vi observerar 

tysta och tillbakadragna barn och elever och försöker lyfta fram dem 



 

 

 

 

 

 

 

 

 vår höga personaltäthet bidrar till att barnen/eleverna har många vuxna att 

vända sig till i alla sammanhang och situationer där de behöver stöd på något sätt  

 vi aldrig tillåter nedsättande kommentarer 

 vi gör vårdnadshavare delaktiga i arbetet med att utvärdera och revidera vår plan 

mot diskriminering och kränkande behandling. Planen ska tas upp i diskussioner 

i början av höstterminen i föräldramöten och skolsamråd. Genom enkäter och 

undersökningar samt enskilda samtal tar vi reda på hur vårdnadshavare upplever 

arbetsmiljön i skolan och förskolan. 

 vi gör barn och elever delaktiga arbetet mot större trygghet, trivsel och bättre 

arbetsmiljö i skolan. Dessa frågor ska diskuteras i regelbundna möten  en gång i 

månaden i trygghetsteamet med kamratstödjare, i alla elevgrupper i klassråd 

samt i elevråd där eleverna ska vara medbestämmande.  

 gemensamma aktiviteter inom fadderverksamhet planeras och utförs tillsammans 

med barn och elever så att alla i verksamheterna har möjlighet att delta 

 planen mot diskriminering och kränkande behandling och skolans ordningsregler 

följs upp och revideras vid behov av barn, personal och vårdnadshavare minst tre 

gånger/år. 

Personalen i våra verksamheterna skall vara väl insatta i planen och vara en 

positiv förebild för barnen/eleverna. De  ska  klart deklarera sitt avståndstagande 

från våld, trakasserier och kränkningar 

 All personal ska varje verksamhetsår få adekvat fortbildning utifrån aktuell 

forskning och beprövade erfarenheter  

5.  Kårsta handlingsplan mot kränkande behandling 

Vid den kontinuerliga kontakten mellan hem och respektive verksamhet skall fråga om 

relationerna mellan barn/elever och vuxen beröras. Personalen skall vara uppmärksam 

på kränkningar. Det är viktigt att lyssna på barnen/ eleverna, de har mycket information. 

Vi anpassar våra samtal individuellt för att varje barns/elevs behov ska tillgodoses. Vid 

behov tar personalen och/eller barnet/eleven stöd och hjälp från skolkurator. 

Om personal misstänks för kränkning av barn/ungdom skall arbetslagsledare alltid 

omgående informeras. Arbetslagsledare ansvarar för att detta utreds.  

Så snart personal i verksamheten får kännedom om att kränkningar har eller kan ha 

inträffat skall uppgifterna utredas. Utredningen skall allsidigt belysa vad som inträffat 

och omfatta både den som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen.  

Personalen ansvarar för att utredningen dokumenteras omgående enligt 

kommunövergripande mallar som finns tillgängliga på kommens skolportal; Skola Direkt. 

5.1 Att utreda och åtgärda kränkande behandling 

Barn/Elev – barn/elev 

 Den som ser eller misstänker att någon barn/elev är utsatt för diskriminering 

eller kränkande behandling är skyldig att ingripa direkt och informera elevernas 

mentorer omedelbart. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Kränkningen dokumenteras och lämnas till mentorn, biträdande 

rektorn/förskolechefen och rektorn/förskolechefen. Inledningsvis är mentorn 

ansvarig för ärendet. Rektorn/förskolechefen rapporterar till 

förvaltningen/kommunen. 

 Mentorerna/rapportören, i vissa fall trygghetsteamet (skolan), samtalar med de 

inblandande och tar även kontakt med vårdnadshavare. 

 När ett och samma barn/elev återkommer flera gånger i händelser kring 

trakasserier eller kränkande behandlig (utsatt/utsättare) kontaktar mentorn 

trygghetsteamet (skolan) som kopplas in på ärendet. Biträdande 

rektorn/förskolechefen och rektorn/förskolechefen informeras också. 

 När kontakt tagits med rektorn/förskolechefen och trygghetsteamet i skolan, 

diskuteras hur man ska gå tillväga i det aktuella fallet. En handlingsplan/ 

åtgärdsplan upprättas. 

 Det är viktigt att handlingsplanen innehåller täta uppföljningar, första 

uppföljningen ska ske inom en vecka. Likaså är det viktigt att dokumentera avslut 

på ärendet. 

Så snart personal i verksamheten får kännedom om att kränkningar har eller kan ha 

inträffat skall uppgifterna utredas. Utredningen skall allsidigt belysa vad som inträffat 

och omfatta både den som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen.  

Personalen ansvarar för att utredningen dokumenteras omgående enligt 

kommunövergripande mallar som finns tillgängliga på kommens skolportal; Skola Direkt 

(Anmälan om kränkande behandling, se bilaga 2). 

I samtalet med barn/elever kan bildstöd och andra former av stöd användas. Vid behov 

kan skolkurator hjälpa till. 

Samtalen ska ske skyndsamt och vårdnadshavare ska informeras. Berörd personal har 

inom en vecka uppföljningssamtal med barnen/eleverna (som också dokumenteras). Om 

kränkningarna inte upphört lämnas ärendet över till biträdande rektorn/förskolechefen 

och trygghetsteamet (när det gäller elever).  

Biträdande rektorn/förskolechefen diarieför anmälan och informerar även rektorn. 

Anmälan förvaras i elevakten. 

Rektorn ansvarar för att en kopia av anmälan skyndsamt skickas till 

förvaltningen/kommunen. 

Vuxen – barn/elev 

 Om barnet/eleven känner sig kränkt av någon vuxen vänder sig han/hon eller 

vårdnadshavare till rektor, skolsköterska, skolkurator eller annan personal. 

 Rektor/förskolechefen eller den av rektorn/förskolechefen utsedda personalen 

vidtar utredning. 

 Båda parter skall få möjlighet till samtal med varandra. Detta samtal kan ske 

tillsammans med föräldrar, mentor, rektor eller annan vuxen. 

 Eventuella ytterligare åtgärder vidtas av rektor/förskolechefen. 

 Dokumentation förs under hela ärendet. Förvaltningen informeras också. Rutiner 

för årlig uppföljning, utvärdering och behov av revidering 



 

 

 

 

 

 

 

 

Planen utvärderas vid läsårets slut och revideras inför höstterminens början. En 

uppföljning ska ske i början av vårterminen. Minst två gånger per läsår (skolan tre) 

undersöks klimatet i grupperna och en handlingsplan utformas utifrån dessa 

undersökningar. Ansvariga för ovan nämnda är biträdande rektorn/förskolechefen och 

trygghetsteamet. 

 

6.  Kårsta skolas mål och konkreta åtgärder för läsåret 
2013/2014 

Vi vill att eleverna ska fortsatt trivas och känna sig trygga i skolan. Vi vill att elever, 

vårdnadshavare såväl som personal ska känna tillhörighet i ett större sammanhang. Vi 

ska ha särskilt fokus på genusarbete. Vi uppmuntrar eleverna att göra självständiga val 

utifrån eget intresse och inte ur ett könstypiskt perspektiv. Vi arbetar aktivt och medvetet 

för att främja flickor och pojkars lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. 

 Fadderverksamheten på fredagar ska utvecklas genom att eleverna får vara med i större 

utsträckning vid planeringen och genomförandet av verksamheten. 

 Vi ska ha tjej/killsnack i grupper där behovet finns.  

 Under ämnet Livskunskap ska eleverna arbeta praktiskt med likabehandlingsplanen för 

att förankra och göra den begriplig för eleverna. 

 Vi diskuterar kontinuerligt i klasserna skolans regler och värdegrund samt trivselregler. 

 Samarbetet med Kulturskolan ska fortsätta under 2013/14. 

6.1 Kartläggning och utvärdering 

Som en av utgångspunkterna för utvärderingen av föregående års arbete ligger 

elevenkäter (trivselenkäter) och Pilen kundundersökningar som alltid genomförs under 

vårterminen. 

Trivselenkäten besvaras av samtliga elever i skolan (se bilaga 2). 

Pilen kundundersökningen görs bland vårdnadshavare i förskolan, förskoleklass, år 2 och 

år 5 samt bland elever i år 5. Enkäten innehåller bl a följande påståenden (resultaten från 

VT14): 

Vårdnadshavare: 

”Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan”  

F-klass: (100%)  År 2: (89%) År 5: (för få svarande) 

”Mitt barn känner sig tryggt i skolan” 

F-klass: (100%)  År 2: (100%) År 5: (för få svarande)                                 

”Mitt barn lär sig lösa konflikter och ta hänsyn till andra i skolan” 

F-klass: (89%)  År 2: (89%) År 5: (för få svarande) 

”Skolan arbetar medvetet mot kränkande behandling som t ex. mobbning” 

F-klass: (100%)  År 2: (100%) År 5: (för få svarande) 



 

 

 

 

 

 

 

 

”Mitt barn känner sig tryggt i fritidshemmet” 

F-klass: (89%)  År 2: (89%) År 5: (för få svarande) 

 ”Jag är nöjd över min skola” 

F-klass: (100%)  År 2: (89%) År 5: (för få svarande) 

Elever i år 5: 

”De vuxna som arbetar i skolan bryr sig om mig” (88%) 

”Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass” (25%) 

”I min skola ingriper de vuxna om någon elev behandlas illa” (75%) 

”Skolan arbetar medvetet mot kränkande behandling som t ex. mobbning” (75%) 

”Jag känner mig trygg på Kårsta skola” (75%) 

”Jag blir behandlad väl av de andra eleverna på skolan” (88%) 

 

Trivselenkät: 

Elevenkätens resultat visar att eleverna till stor del trivs i sin skola och känner sig trygga.  

6.2 Analys av skolas resultat 

 Vi har haft regelbundet fadderverksamhet och det har varit omtyckt bland barnen 

och elever men vi ser fortfarande att elevernas inflytande över aktiviteter har varit 

för litet. Att verksamheten har ägt rum på fredagseftermiddagar har inte heller 

varit bra då både barn, elever och personal har varit trötta efter veckas 

ansträngningar. Vi ska alltså ha kvar aktiviteten men öka elevernas möjligheter 

till inflytande samt att vi flyttar verksamheten till en annan veckodag. 

 Tjej/killsnack har vi haft med de äldre eleverna i år 5 och 6 

 Livskunskap har varit en stående punkt i alla elevgruppers schema. Det är där vi 

regelbundet arbetar med vår värdegrund och utifrån sammanhang och elevernas 

intresse kommer vi åt elevernas attityder och uppfttningar i olika frågor såsom 

jämlikhet, respekt och trygghet. Det är allas bestämda uppfattning att 

livskunskap har bidragit till ökad trygghet i skolan. Vi ska fortsätta med 

verksamheten. 

 Samarbetet med Kulturskolan har varit enormt omtyckt. Där kan vi genom till 

exempel dansen komma åt jämlikhetsfrågor och bearbeta fördomar som speciellt 

förekommer mellan tjejer och killar  i åldrarna 10 till 12 år. Vi ska fortsätta med 

verksamheten. 

 Vi förstår inte riktigt resultatet i Pilenenkäten när det gäller arbetsro och 

trygghet. Vi ska följa upp det med vårdnadshavare. I elevernas svar i 

trivselenkäten ser vi att många tycker att de vuxna eller klasskamrater inte 

tillräckligt lyssnar på dem och att speciellt i F-3 vet man inte vad 

likabehandlingsplanen är. 



 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Kårsta förskolas mål och konkreta åtgärder 2013-
2014 

Vi ska ha temaarbete kring värdegrunden. Barnen ska  visa upp nya förvärvade förmågor 

som till exempel: 

 De ska vara bra kompisar; t ex ska de äldre barnen kunna hjälpa de yngre barnen 

t ex vid påklädning, hämtar saker åt de yngre, trösta de yngre 

 Barnen ska lära sig att berömma varandra – även de vuxna 

 Hämta en vuxen i stället för att slå tillbaka – konfliktlösning 

 

Dessutom vill vi: 

 

 Skapa lärandesituationer med hjälp av sagor, samarbetslekar, på olika samlingar 

 Ha kompisveckor 

 Arbeta kring FN:s barnkonvention 

7.1 Kartläggning och utvärdering i förskolan 

Som en av utgångspunkterna för utvärderingen av föregående års arbete har vi Pilen 

kundundersökningen som genomförs alltid under vårterminen. Pilen 

kundundersökningen görs i förskolan bland vårdnadshavare. Dessutom ska vi genomföra 

en kartläggning av barnens trivsel och utomhus- och inomhusarbetsmiljön tillsammans 

med barnen genom sk fokusgrupper (se nedan) i början av vårterminen. 

När det gäller ”Normer och värden” mäts verksamheten genom följande påståenden. 

Inom parentes resultatet för VT14: 

”Mitt barn är tryggt i förskolan” (98%) 

”Personalen bryr sig om mitt barn” (95%) 

”Mitt barn lär sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andra” (80%) 

”Det är arbetsro i barngruppen” (59%) 

”Förskolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som till exempel mobbning” (54%) 

”Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan” (68%) 

Kartläggningen med en fokusgrupp genomförs genom intervjuer med hjälp av 

frågeenkäten med glada och ledsna gubbar samt intervjuer med konkret material av 

utom- och inomhusmiljön (se bilaga 1). 

Fokusgruppen består av en tredjedel av det totala antal barn 3-5 år. 

Ur en pojkgrupp och en flickgrupp plockas barnen ut i bokstavsordning efter efternamnet 

nr:1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 

Kartläggningen sker januari till mars. I mars sammanställs och diskuteras eventuella 

åtgärder i samråd med föräldrarna. 



 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Analys av förskolas resultat 

Vi ser utfrån resultaten från Pilen enkäten att vi behöver föra en dialog med 

vårdnadshavare om vissa påståenden där som vi inte riktigt förstår. I stort sett alla 

vårdnadshavare säger att deras barn är trygga, att personalen bryr sig om deras barn och 

att deras barn lär sig lösa konflikter. Samtidigt säger nästan hälften av dem att det inte 

finns arbetsro i verksamheten eller att personalen inte arbetar aktivt mot kränkande 

handlingar eller inte ingriper om ett barn behandlas illa i verksamheten. När vi har 

diskuterat enkätspåståenden i Skolsamrådet har vårdnadshavarna där sagt att de har 

svårt att ge ett relevant svar eftersom de faktiskt inte vet. Att kunna ge ett ärligt svar är 

svårt utan att ha varit med i verksamheten, annars svarar man som man tror att det är. 

8.  Mål och konkreta åtgärder 2014-2015 

8.1 Skolan 

Mål: 

 Vi ska ha arbetsro i alla verksamheter 

 Alla elever ska känna sig trygga och trivas på skolan 

Aktiviteter: 

 Vi ska ha fadderverksamhet. Vi ska dock omorganisera verksamheten så 

att vi knyter skolrådet och elevrådet närmare till planeringen av den 

samt att vi hittar en ny veckodag till själva aktiviteten. 

 Vi ska fortsätta med livskunskap. Vi ska under hela läsåret utbilda både 

personal och elever i ”normkritiskt” förhållningssätt i skolan, d v s vad 

eller vem bestämmer vad vi har som norm i olika sammanhang och 

därigenom synliggör vi våra attityder och inställningar i olika frågor. De 

vuxnas (skolpersonalens) normer utmanas ständigt av elever och ibland 

av vårdnadshavare. Hur vi ska bemöta varandra blir då viktigt. Att allas 

åsikter respekteras och hörsammas är viktigt. 

 Vi ska fortsätta arbeta med genusfrågor bl a med Kulturskolan 

 Vi genomför trivselenkäten 3 gånger om året och Pilenenkäten på 

vårterminen. Före själva genomförandet ska vi ha dialog med elever och 

vårdnadshavare om enkäten. 

 Skolan och förskolan ska bjuda vårdnadshavare till regelbundna 

frukostmöten där de kan lyfta olika frågor till informella diskussioner 

med ledningen. 

8.2 Förskolan 

Mål: 

 Vi ska ha arbetsro i alla barngrupper 

 Alla barn ska känna sig trygga och trivas på förskolan 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter: 

 Vi ska ha föräldramöten avdelningsvis för att ha dialog med 

vårdnadshavare om likabehandlingsplanen och om vårt målarbete. De 

ska känna att de har bättre kunskaper för att kunna svara på 

enkätspåståenden i Pilen-enkäten. De är också välkomna att vara med 

sitt barn i verksamheten för att bilda sig en egen uppfattning om den. 

 Skolan och förskolan ska bjuda vårdnadshavare till regelbundna 

frukostmöten där de kan lyfta olika frågor till informella diskussioner 

med ledningen. 

 Personalen i förskolan ska planera och tydligt synliggöra genom olika 

dokumentation aktiviteter och andra situationer där barnen tränas i 

kofliktlösning och vara goda kompisar. 

 Vi ska genomföra trivselenkäten med barnen, (se bilagan) och redovisa 

resultaten till Vårdnadshavare. Trivselenkäten ska vi arbeta om. 

 När vi upptäcker att något barn oftare blir involverat i olika kränkande 

handlingar ska vi skriva en handlingsplan som vi sedan följer upp med 

vårnadshavare. Vi ska tydliggöra arbetsgången för hur vi hanterar olika 

konflikter eller kränkande handlingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Trygghetsteamet: 
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10.  Bilaga 1, Förskolans trivselenkät 

Hur känner du dig: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vem leker du med?_____________________________________________ 

 

Vem vill du leka med?___________________________________________ 

 

Hur är man när man är en bra kamrat?______________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Vad gör du om du behöver hjälp med något?__________________________ 

____________________________________________________ 

 

När du kommer till förskolan? 

 

  

När vi sitter och äter? 

 

  

När vi har samling? 

 

  

När vi ska gå ut? 

 

  

När du behöver gå på toaletten? 

 

  

Vid vilan? 

 

  

När du ska gå hem? 

 

  

Tycker du att du får vara med och 

bestämma? 

 

  

Tycker du att du får vara med och 

leka? 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Geografisk kartläggning: 

(Med hjälp av bilder visa barnen utomhusmiljön.  Beroende på barnets svar 

följ upp med följdfråga) 

 

Utomhus: 

Var leker du helst på vår gård?_________________________________ 

 

Var vill du inte leka på vår gård?_________________________________ 

 

Vad leker du helst?__________________________________________ 

Gungor 

 
  

Sandlådan 

 
  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Geografisk kartläggning: 

(Med hjälp av bilder visa barnen inomhusmiljön.  Beroende på barnets svar 

följ upp med följdfråga) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Inomhus: 

Var leker du helst inomhus?_________________________________ 

Var vill du inte leka inomhus?_________________________________ 

Vad leker du helst?__________________________________________ 

Bygghörna 

 
  

 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Bilaga 2, Skolans trivselenkät 

 

 

                                                                                  

   

1 Jag trivs på min skola 

2 Jag trivs bra i min klass 

3 

Jag har någon att vara tillsammans  

med på rasterna 

4 

Är det någon i klassen som inte får  

vara med i leken under raster? 

5 

Jag behandlas bra av de andra barnen  

på min skola 

6 

Jag behandlas bra av de andra barnen  

på min klass 

7 

Jag behandlar de andra barnen bra på  

min skola 

8 De vuxna på min skola bryr sig om mig 

9 

Det finns alltid någon vuxen på min  

skola som jag kan prata med 

10 

De vuxna på min skola hjälper till om  

någon behandlas illa 

11 

Jag vet att vi har en  

likabehandlingsplan på min skola 

Något mer som jag vill berätta är…. 


