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ÄLVSTRANDEN BILDNINGSCENTRUMS VISION FÖR 

LIKABEHANDLING 

Älvstranden bildningscentrum ska vara en skola där alla känner trygghet, har en positiv 

självkänsla och demokratiska värderingar. 

Älvstranden bildningscentrum ska vara fri från diskriminering och annan kränkande 

behandling. 

Älvstranden bildningscentrum ska präglas av respekt för människors olikheter och ge alla 

likvärdiga förutsättningar. 

 

TILL DIG SOM ELEV 

Alla elever skall trivas och känna samhörighet med personal och varandra. Det är en av de 

viktigaste förutsättningarna för att en god inlärning skall kunna ske. 

Om du någon gång blir utsatt för våld, hot eller kränkande behandling, vill vi att du 

omedelbart kontaktar en vuxen som du känner förtroende för. Detta gäller också dig som 

känner någon som blir utsatt. 

 

TILL DIG SOM VÅRDNADSHAVARE 

Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande behandling – kontakta 

ditt barns mentor eller rektor. 

Det är svårt att ta till sig att ens barn kränker andra. Men om det är så behöver du göra något 

åt det. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling, ber vi dig som 

vårdnadshavare att göra helt klart för barnet, att detta inte är acceptabelt och att du ser mycket 

allvarligt på ett sådant beteende. Även i detta fall kan det vara bra att kontakta ditt barns 

mentor eller skolans rektor. 

 

 

 

 

 

 



FÖRVÄNTNINGAR SOM VI HAR PÅ VARANDRA 

SOM ELEV KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV OSS 

 att vi bemöter dig med respekt 

 att vi bryr oss om dig 

 att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig som råkar illa ut 

 att vi kommer att ingripa mot alla former av kränkande tilltal 

 att vi ska se till att du får en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt 

 

VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG SOM ELEV 

 att du aldrig bidrar till att någon råkar illa ut 

 att du använder ett vårdat språk 

 att du bemöter andra med respekt 

 att du aldrig medverkar till någon form av skadegörelse 

 att du är utvilad och har ätit frukost 

 

SOM VÅRDNADSHAVARE KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV OSS VUXNA PÅ SKOLAN 

 att all personal arbetar för att ditt barn skall känna trygghet i skolan 

 att vi arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö 

 att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer 

 att vi ingriper mot alla former av kränkningar 

 att vi bryr oss om ditt barn 

 

VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG SOM VÅRDNADSHAVARE 

 att du hjälper ditt barn att ta ansvar för skolarbetet 

 att du ser till att barnet kommer i tid 

 att barnet är utvilat och har ätit frukost 

 att du ställer upp på de värdegrunder som vi kommit överens om  

 att du meddelar oss om ditt barn gjort någon annan illa 

 att du meddelar oss om ditt barn blivit illa behandlat 

  

 

 

 

 



UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH KVALITETSSÄKRING 

Varje år utvärderas arbetet mot kränkande behandling genom elevenkät, hälsosamtal och 

elevsamtal. Trygghetsteamet är ansvarigt för elevenkäten och elevhälsoteamet är ansvariga för 

hälsosamtal och elevsamtal. Detta arbete ingår i skolans kvalitetsarbete. Elevrådet har möte 

varje månad. Elevrådet leds av en vuxen, skolvärd och lärare, tillsammans med elever. 

Skolledning, elevhälsoteam och trygghetsteam samlas varje vårtermin för att utvärdera och 

analysera det arbete som genomförts av trygghetsteamet. Därefter genomförs en revidering av 

likabehandlingsplanen inför nästa läsår. 

Under året har personal haft många allvarssamtal med elever. Samtalen har företrädesvis 

handlat om konflikter som retts ut. Trygghetsteamet har utrett fem fall av upplevda 

kränkningar. Kränkningarna har varit av olika art och flera av dem har skett via nätet. 

UTVÄRDERING AV MÅL FÖR LÄSÅRET 2015/2016: 

 Ett övergripande mål för hela Älvstranden Bildningscentrum är att motverka rökning 

inom skolområdet.  

Rökning på skolgården är ett fortsatt problem. Mot slutet av terminen bestämdes att 

ingången vid Gula gången ska stängas.  

 Bättre arbetsro under lektionstid.  

Aktivitet: Alla lektioner ska följa den framtagna rutinen för struktur under lektionstid. 

Se bilaga 1.  

Eleverna upplever att det är bättre arbetsro än tidigare, dock är det fortfarande ett lågt 

resultat vid utvärderingen. 

 Större kunskap om sociala medier.  

Aktivitet: Trygghetsteamet ska fortsätta arbeta med materialet ”Ses offline” (åk 7) och 

” Hat på nätet” (åk 8) som getts ut av Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor. Ett förebyggande arbete runt sociala medier ska genomföras med 

alla våra elever. Material från mucf ska användas.  

Har arbetats med i vissa grupper men inte med alla. Jobbet behöver fortgå. Eleverna 

har lärt sig att det är viktigt att vara schysst på nätet och om det varit tråkigheter så har 

man sparat det så det har funnits underlag vid eventuella utredningar. 

Elevskyddsombuden säger att detta är ett stort bekymmer och många elever är oroliga 

för vad som skrivs på nätet. 

 Öka förståelsen för individers olikheter.  

Aktivitet: Förankra skolans värdegrund och arbeta med materialet ”Öppna skolan!”. 

Vi har inte arbetat med materialet, det har blivit bortprioriterat till förmån för annat 

arbete. 

 Öka elevernas ansvar och inflytande över den fysiska miljön på enheten. Öka 

samarbetet med elevrådet för att förbättra den fysiska miljön.  

Aktivitet: Elevrådet ska arbeta för att eleverna är mer rädda om våra lokaler. En 

uppgörelse mellan elevrådet och rektor ska göras angående ersättning för förstörelse 

på enheten. 



Resultatet är något sämre jämfört med förra året. Uppgörelsen om förstörelse är inte 

genomförd men arbetas med. 

 Öka elevernas inflytande över skoldagen.  

Aktivitet: Genom klassråd och elevråd ska eleverna ges större möjlighet att påverka 

skoldagens innehåll och aktiviteter. 

Har ökat något men fortfarande lågt. 

 

Mål för läsåret 2016/2017: 

 Öka synligheten som trygghetsteam. Eleverna behöver tydligt veta vilka som är med i 

trygghetsteamet och veta vart och hur man kontaktar dem. 

 Öka samverkan med elevrådet. Stärka elevrådet och dess inflytande över deras 

arbetsmiljö. 

 Arbetsro på lektionerna. 

 Vara rädda om saker för att öka trivseln på enheten. 

 Öka tryggheten i entréhallen och i matsalen. 

 Skapa en bättre rutin för hur anmälningar av kränkande behandling ska rapporteras till 

rektor och utskottet. Detta ska ske via R:. 

 Skapa rastaktiviteter på enheten. 

 

Aktiviteter: 

Trygghetsteamet deltar i RUC:s utbildning ”Att arbeta mot diskriminering och kränkande 

behandling”. En plan för ett förbättrat bemötande har tagits fram, se bilaga 2. 

Enheten deltar i ESF-projektet Värmlands unga. Syftet är att öka närvaron och 

måluppfyllelsen hos eleverna. 

Personal i trygghetsteamet ska träffa alla klasser en gång per termin och prata om trygghet 

och trivsel utifrån vår likabehandlingsplan. 

Skapa en plats på enheten för information om trygghetsteamets arbete. 

Personalen ska fortsätta arbeta efter den arbetspolicy som tagits fram för regler och rutiner, se 

bilaga 1. 

 

 

 

 

 
 



UPPRÄTTANDE OCH IMPLEMENTERING AV 

LIKABEHANDSLINGSPLAN 

AKTIVITET ANSVARIG TIDPUNKT 
Utvärdering och revidering av 

likabehandlingsplanen ska ske varje läsår och vara 

en del av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Rektor 17-06-02 

Innan likabehandlingsplanen fastställs ska förslaget 

ha diskuterats i arbetslagen. 

Rektor 

Lärare 

16-09-09 

Förslaget till likabehandlingsplan ska även 

diskuteras vid ett möte med elevråd innan det 

fastställs. 

Ansvarig för 

elevrådet 

16-09-02 

   

 

AKTIVITETER 

Dessa aktiviteter genomförs för att förankra likabehandlingsplanen: 

 Arbetsgruppen har jobbat med framtagandet av planen. 

 Skolans personal har varit delaktig i planens upprättande genom diskussioner och 

synpunkter med arbetsgruppen, elever har varit delaktiga genom att lämna synpunkter 

till elevrådsrepresentanter. 

 Planen revideras varje år av personal utifrån den årliga utvärderingen. 

 Information och diskussion på konferenser som sköts av ansvariga i trygghetsteamet. 

 Elevrådet, personal och rektor utvärderar och reviderar ordningsreglerna. Rektor fattar 

beslut om ordningsreglerna. 

 Kompetensutveckling för personal. 

 Utvärderingssamtal. 

 Planen ligger på kommunens hemsida. 

 Eleverna ska informeras om planen. 

 Föräldrarna ska få information om planen och om skolans likabehandlingsarbete. 

 Föräldrarna ska kunna lämna synpunkter på planen genom att kontakta någon i 

trygghetsteamet. 

 En folder med en sammanfattning av skolans likabehandlingsplan ska skickas hem till 

alla vårdnadshavare. 

 

 

 

 

 



FÖREBYGGANDE ARBETE 

Det förebyggande arbetet utgår från skolans och trygghetsteamets utvärdering, där bland 

annat enkäter, elevsamtal och hälsosamtal ligger som grund. 

MÅL 

Alla ska kunna komma till skolan och känna sig trygga och respekterade för den man är. 

AKTIVITET ANSVARIG TIDPUNKT 
Revidering av likabehandlingsplan Trygghetsteamet Juni 

Klassråd Mentor 1-2 gånger/månad. 

Elevråd Elevrådsansvarig 1 gång/månad 

Revidering av ordningsregler Alla berörda Augusti/september 

Tjej och killgrupper Mentor 

Elevhälsoteamet  

Vid behov. 

 

Förväntningsdokument diskuteras 

med varje elev  

Mentor Höstterminen 

 

Kompetensutveckling för personal Trygghetsteam 

Rektor 

Vid behov. 

Utvecklingssamtal Mentor Höst- och vårtermin 

Vuxna gör alla placeringar och 

gruppindelningar  

Berörd personal Hela läsåret. Måndag v. 33 

ska mentor har gjort 

klassplaceringar för klassens 

alla lektionssalar. 

De regler och rutiner för 

undervisningen som vi har arbetat 

fram ska följas av alla 

Undervisande lärare Alla lektioner. 

Rastvärdar/vakter under varje rast Berörd personal Hela läsåret. 

Elevsamtal Elevhälsans 

personal 

Vid behov. 

Kontroll av frånvaro. Vid frånvaro 

tas kontakt med förälder samma 

dag, se frånvarorutin bilaga 3. 

Berörd personal Hela läsåret. 

Värdegrundsarbete som innefattar 

vardagliga diskussioner 

All personal Hela läsåret. 

 

Konflikter reds ut i ett tidigt skede All personal Hela läsåret. 

 

 

 

 

 

 

 



ORDNINGSREGLER ÅRSKURS 7-9 

1. Alla ska infinna sig i tid till skolan och till varje lektion försedda med läromedel, 

penna och sudd. Under lektionstid och i studielandskapen är det inte tillåtet att varken 

äta eller dricka, det är tillåtet vid elevskåpen. 

2. Om en elev stör lektionen, kommer för sent utan giltig orsak eller glömmer material 

ska mentor informeras. Vid upprepningar ska även vårdnadshavare informeras om vad 

som skett. 

3. Mobbning, kränkande behandling och våld är förbjudet. För att förhindra skador på 

personer, byggnader och inredning är det förbjudet att till skolområdet medföra farliga 

föremål. 

4. Elever och lärare ansvarar tillsammans för att lokalerna ställs iordning efter lektionen. 

5. Elev som av någon anledning måste avbryta skoldagen skall i första hand underrätta 

mentor sedan undervisande lärare eller någon annan i arbetslaget. Kontakt tas med 

vårdnadshavare. 

6. Elev ska ersätta material som kommit bort eller förstörts. 

Vid skadegörelse är det den eller de som orsakat en skada som ska ersätta det som 

blivit förstört. 

7. Pengar, mobiler och andra värdeföremål som förvaras i elevskåp ansvarar inte skolan 

för. Elev ansvarar för att snarast införskaffa en ny nyckel om man har tappat bort sin. 

8. Upphittade föremål ska lämnas till arbetslaget eller skolvärd. De kan sedan hämtas 

mot beskrivning. Tappar man något på idrotten ska man prata med idrottslärare eller 

lokalvårdare. 

9. Cykel, moped och bilåkning är inte tillåtet på skolans område på grund av risken för 

olyckor. Fordon ska parkeras på anvisade platser. Skateboard, inlines, airboard och 

kickboard är förbjudet inomhus. 

10. I lektionssal och i matsalen är det inte tillåtet, för de elever som har elevskåp på 

skolan, att bära ytterkläder. 

Skolan och skolans område omfattas av Sveriges gällande lagstiftning, vilket bland annat 

innebär att såväl skolan som skolgården är rökfritt område. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAKGRUND/UPPDRAG 

Älvstranden bildningscentrums likabehandlingsarbete regleras av två regelverk, 

diskrimineringslagen och skollagen. Lagens syfte är att främja allas lika rättigheter, 

motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder samt att förebygga och 

förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Lagen omfattar all utbildning och 

annan verksamhet som omfattas av skollagen. Lagen gäller när personal eller elever 

kränks. Med lagen får eleverna och personalen ett likvärdigt rättsskydd. 

Enligt lagen ska varje enskild skolverksamhet bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för 

att främja lagens syfte. I varje enskild verksamhet ska det finnas en aktuell och levande 

likabehandlingsplan. I planen ska de åtgärder som planeras beskrivas konkret och planen 

ska vara anpassad till den egna verksamheten. Likabehandlingsplanen ska revideras av 

rektor, skolpersonal, elever och gärna även vårdnadshavare. 

Likabehandlingsplanen ska förutom aktiva åtgärder också innehålla information om hur 

skolan agerar om kränkningar sker. 

Den s.k. handlingsplikten består av en utredningsskyldighet och en åtgärdsskyldighet och 

innebär att skolan omedelbart ska utreda och vidta alla åtgärder som krävs för att 

förhindra fortsatta kränkningar. 

 

SYFTE MED LIKABEHANDLINGSPLANEN 

Planen ska främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, eller uttryck, ålder 

eller funktionsnedsättning. 

Planen skall fungera som vägledning i det förebyggande arbetet som ska förhindra 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Planen skall fungera som ett stöd för personal och rektor när elever och personal blir 

utsatta för kränkande behandling. 

 

 

 

 

 

 



LIKABEHANDLINGSPLANENS ÖVERGRIPANDE MÅL 

DET SKA INTE FÖREKOMMA KRÄNKNING PÅ VÅR SKOLA 

 Alla skall kunna komma till skolan och känna sig trygga och respekterade som den 

man är. 

 Det skall vara goda relationer mellan elever, personal och föräldrar. 

 Vi ska alltid ha beredskap att hantera kränkningar om de skulle uppstå. 

 Vi skall tidigt upptäcka förekomsten av kränkningar. 

 En speciell grupp för stöd och hjälp vid kränkningssituationer skall finnas. 

 

ALLA HAR ETT EGET ANSVAR 

 All personal är ansvarig för alla elever. 

 Alla elever har ansvar för att berätta för personal om de sett att kränkning 

förekommer. 

 

DEFINITIONER 

FÖRBUD MOT DISKRIMINERING 

Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av 

individer eller grupper av individer utifrån olika grunder. Diskriminering används också 

som begrepp i fall där institutioner genom t.ex. strukturer och arbetssätt upplevs som 

kränkande. 

DIREKT DISKRIMINERING 

Ingen får missgynnas i förhållande till andra om missgynnandet har samband med kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet, ålder eller funktionsnedsättning. 

INDIREKT DISKRIMINERING 

Ingen får missgynnas genom en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt 

men som i praktiken missgynnar en individ utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ålder eller 

funktionsnedsättning. 

FÖRBUD MOT TRAKASSERIER 

Trakasserier innebär ett uppträdande som kränker en individs värdighet och som har 

samband med diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ålder, funktionsnedsättning 

eller kön. 



FÖRBUD MOT ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 

Alla kränkningar är inte diskriminering eller trakasserier men all kränkande behandling 

måste förhindras. I lagen har därför införts ett förbud mot annan kränkande behandling för 

att täcka in alla former av kränkningar. 

Med annan kränkande behandling avses t.ex mobbning, misshandel, ofredande och olaga 

hot. Förbudet gäller uppträdanden mellan elever samt gentemot elever från personal inom 

verksamheten. Det avser inte befogade tillrättavisningar som har till syfte att upprätthålla 

ordning och en god miljö. 

Både trakasserier och annan kränkande behandling kan vara 

 fysiska; slag och knuffar 

 verbala; hot, svordomar och öknamn 

 psykosociala: utfrysning och blickar eller att alla går när man kommer 

 texter och bilder; fotografier, sms, mms etc. 

 

FÖRBUD MOT REPRESSALIER 

Med detta menas att om en individ har anmält någon ansvarig person för kränkande 

behandling eller medverkat i en utredning enligt denna lag, så finns det ett förbud mot att 

bestraffa denne som en följd av detta. 

 

ANDRA DEFINITIONER 

I denna lag avses med 

 Etnisk tillhörighet: Att någon tillhör en grupp av personer som har samma 

nationella eller etniska ursprung och hudfärg. 

 Rasism: En föreställning om att vissa folkgrupper är mindre värda. 

 Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell, heterosexuell eller transsexuell 

läggning. 

 Homofobi: Uttryck för en starkt negativ syn på homo-, trans och bisexualitet. 

 Sexism: Diskriminering på grund av kön. 

 Funktionsnedsättningar: Varaktiga fysiska, psykiska eller intellektuella 

begränsningar av en persons funktionsförmåga till följd av en skada eller en 

sjukdom som fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

 Mobbning: när en eller flera individer upprepande gånger och över tid, blir utsatt 

för negativa handlingar från en eller flera individer. Den som är utsatt är i 

underläge och känner sig kränkt. 

 



ANSVARSFÖRDELNING I ARBETET MED LIKABEHANDLING 

REKTOR 

Det är rektors ansvar enligt lag att: 

 se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering 

och annan kränkande behandling inte är tillåten på Älvstranden bildningscentrum. 

 tillsammans med personal och elever bedriva ett målinriktat arbete för att främja 

allas lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, 

könsöverskridande identitet eller funktionshinder samt trakasserier eller annan 

kränkande behandling 

 årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med 

personal och elever  

 om skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling 

förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. 

 se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar 

anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder 

som vidtagits. 

LÄRARE OCH ANNAN SKOLPERSONAL 

Med annan personal avses på Älvstranden bildningscentrum samtliga verksamma inom 

Älvstranden bildningscentrum, exempelvis rektorer, elevhälsan, skolmåltidspersonal, 

lokalvårdare, vaktmästare. Det avser både tillsvidareanställd personal samt vikarier. 

Det är alla verksammas ansvar att: 

 känna till och följa Älvstranden bildningscentrums likabehandlingsplan, ifrågasätta 

och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom 

handlingar, språk etc, samt sträva efter likabehandling. 

 se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling 

misstänks, anmäls eller upptäcks. 

 dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt diskriminering och annan 

kränkande behandling och de åtgärder som vidtas. 

 följa upp utredda fall av diskriminering och kränkande behandling. 

ELEVER 

Det är alla elevers gemensamma ansvar att: 

 känna till och följa Älvstranden bildningscentrums likabehandlingsplan. 

 reflektera över sina egna handlingar och sitt språk samt vilka normer och 

värderingar detta förmedlar.  

 påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på 

skolan. 



INFORMATION OM LIKABEHANDLINGSPLANEN 

Alla anställda på Älvstranden bildningscentrum, alla elever och vårdnadshavare ska få 

information om diskrimineringslagen och om skollagen samt om Älvstranden 

bildningscentrums likabehandlingsplan. 

AKTIVITETER 

 När likabehandlingsplanen är fastställd ska den förmedlas till alla anställda. 

Vårdnadshavare och elever ska informeras. Vårdnadshavare får en folder med en 

sammanfattning av skolans likabehandlingsplan hemskickad vid läsårets början. 

 Likabehandlingsplanen ska läggas ut på kommunens hemsida. 

Ansvarig: Rektor och mentor 

 

KARTLÄGGNING SAMT UPPTÄCKT 

Om det förekommer diskriminering och kränkande behandling på Älvstranden 

bildningscentrum ska vi upptäcka det tidigt. 

Genom kunskap om förekomsten av diskriminering och kränkande behandling ska 

relevanta åtgärder sättas in i ett tidigt skede. 

AKTIVITETER 

Utbildning och kompetensutveckling för lärare och annan personal när det gäller frågor 

om diskriminering och kränkande behandling ska ske kontinuerligt. 

Ansvarig: Rektor 

Vid minst ett tillfälle per läsår ska tid avsättas för personalen att diskutera och reflektera 

över de normer och värderingar som skolan förmedlar. 

Ansvarig: Rektor 

Trygghet och trivsel tas upp under mentorstiden, på utvecklingssamtalen en gång per 

termin, på elevhälsosamtal i åk 7 och i elevenkäten som genomförs på enheten. 

Ansvarig: Mentor och elevhälsans personal, kurator, skolsköterska, specialpedagog samt 

studievägledare. 

Frågor kring diskriminering och kränkande behandling måste beaktas när en elev har hög 

frånvaro. 

Ansvarig: Mentor samt elevhälsans personal. 

 

 

 



SPECIFIKA ÅTGÄRDER 

KÖN 

All verksamhet på Älvstranden bildningscentrum ska genomsyras av ett kön/genus 

perspektiv i syfte att öka jämställdheten. 

Inga elever på Älvstranden bildningscentrum ska känna sig utsatta för diskriminering eller 

trakasserier på grund av kön. Alla elever ska ha samma rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter oavsett kön. 

AKTIVITETER 

Genom att ha ett könsperspektiv på skolans verksamhet och organisation, arbetar vi för en 

jämställd skola. Vid alla beslut och aktiviteter som rör Älvstranden bildningscentrum ska 

könsaspekten beaktas. 

Ansvarig: Rektor samt aktuell personal. 

Vid information inför valet till gymnasiet ska kön/genusaspekten lyftas fram och 

diskuteras för att undvika att elevernas val grundas på traditionella könsroller. 

Ansvarig: Rektor samt studie- och yrkesvägledare. 

Vid genomgång av skolans ordningsregler ska språkbruket särskilt beaktas. Eleverna ska 

informeras om att ”nolltolerans” gäller beträffande nedsättande kommentarer utifrån kön. 

Ansvarig: Mentor. 

Normativa påståenden om kön i undervisningsmaterial ska särskilt uppmärksammas. 

Lärarna ska i dessa situationer föra en diskussion med eleverna om påståendena. 

Ansvarig: Undervisande lärare. 

I undervisningssituationen ska pojkar och flickor ges lika stort utrymme och möjlighet till 

inflytande. Detta kan exempelvis ske genom att talrundor genomförs. 

Ansvarig: Undervisande lärare. 

ÅLDER 

Alla ska oavsett ålder ha samma rättigheter och möjligheter. Ingen elev ska känna sig 

utsatt på grund av sin ålder. 

 

ETNISK TILLHÖRIGHET 

På Älvstranden bildningscentrum ska alla oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, ha 

samma rättigheter och möjligheter. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering 

eller trakasserier på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet. 

 

 



AKTIVITETER 

Vid information till elever samt vårdnadshavare med utländsk bakgrund ska tolkar 

engageras vid behov. Aktiv information om möjligheten till stöd av tolk är mycket viktig. 

Ansvarig: Berörd personal. 

Elevers flerspråkighet ska uppmärksammas på ett positivt sätt genom att de ska erbjudas 

hemspråksundervisning när det är möjligt. 

Ansvarig: Mentor samt rektor. 

Särskild uppmärksamhet ska riktas mot hur olika etniska grupper, kulturer och religioner 

beskrivs i undervisningsmaterial. När det är aktuellt ska läraren föra en diskussion med 

klassen. 

Ansvarig: Undervisande lärare. 

Vid särskilda evenemang som skolavslutning, friluftsdagar etc. ska skolan vara tydliga 

med syftet med aktiviteten och hur den ska genomföras. 

Ansvarig: Mentor. 

 

RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING 

På Älvstranden bildningscentrum ska alla oavsett religion eller annan trosuppfattning, ha 

samma rättigheter och möjligheter. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering 

eller trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning. 

AKTIVITETER 

Särskild uppmärksamhet ska riktas mot hur olika etniska grupper, kulturer och religioner 

beskrivs i undervisningsmaterial. När det är aktuellt ska läraren föra en diskussion med 

klassen. 

Ansvarig: Undervisande lärare. 

Vid särskilda evenemang som skolavslutning, friluftsdagar etc. ska skolan vara tydliga 

med syftet med aktiviteten och hur den ska genomföras. 

Ansvarig: Mentor. 

 

FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 

På Älvstranden bildningscentrum ska alla elever ha samma rättigheter och möjligheter 

oavsett funktionsnedsättning. Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering eller 

trakasserier på grund av funktionsnedsättningar. 

Vid planering av skolans verksamhet och organisation ska alltid konsekvenserna för 

elever med olika funktionsnedsättningar beaktas. 



 

AKTIVITETER 

Vid övergången från grundskola till gymnasieskola ska information om elever med 

funktionsnedsättning ske i syfte att kunna erbjuda rätt stödinsatser från början. 

Ansvarig: Rektor samt elevhälsa. 

Alltid lämna informationen om elever med funktionsnedsättning vid lärarbyten. 

Ansvarig: Mentor. 

All undervisning ska anpassas så att alla elever kan delta utifrån sina förutsättningar. 

Ansvarig: Lärare. 

Vid särskilda evenemang som tex friluftsdagar ska särskild hänsyn tas vid planering och 

elever med funktionsnedsättning särskilt uppvärksammas och ges det stöd de behöver. 

Ansvarig: Mentor. 

 

SEXUELL LÄGGNING 

På Älvstranden bildningscentrum ska inga elever känna sig utsatta för diskriminering eller 

trakasserier på grund av sexuell läggning. Skolan ska arbeta för en individuell utveckling 

för varje elev och särskilt beakta att traditionella könsroller inte förutsätts. 

AKTIVITETER 

Vid genomgång av skolans ordningsregler ska språkbruket särskilt beaktas. Eleverna ska 

informeras om att ”nolltolerans” gäller beträffande nedsättande kommentarer utifrån 

sexuell läggning.  

Ansvarig: Mentor. 

 

KÖNSÖVERSKRIDANDE IDENTITET ELLER UTTRYCK 

På skolan ska alla oavsett könsidentitet och könsuttryck, ha samma rättigheter och 

möjligheter, inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier. 

 

ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 

Inga elever på Älvstranden bildningscentrum ska känna sig utsatta för någon form av 

kränkande behandling. Med annan kränkande behandling avses andra former av 

kränkningar som inte omfattas av de olika diskrimineringsgrunderna kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, 

könsöverskridande identitet eller funktionshinder. Det kan t.ex. avse misshandel, 

mobbning, ofredande eller olaga hot. Detta gäller över allt, även på nätet. All personal och 



alla elever samt föräldrar måste omedelbart reagera på alla former av kränkande 

behandling. 

AKTIVITETER 

I alla situationer ska personal på Älvstranden bildningscentrum ha ett aktivt 

förhållningsätt när det gäller att upptäcka alla former av kränkande behandling. 

Ansvarig: All personal. 

Etiska och moraliska frågor ska lyftas fram och diskuteras i sitt naturliga sammanhang. 

Ansvarig: Berörd personal. 

Datorer och övrig mediautrustning får aldrig användas så att elever eller andra personer 

kan känna sig kränkta. 

Ansvarig: Berörd personal. 

 

UPPTÄCKA OCH ÅTGÄRDA 

ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER VID TRAKASSERIER OCH KRÄNKNING 

 Skolan ingriper så fort vi får kännedom om att en kränkning har skett. 

 Vid kännedom om pågående kränkning och trakasserier kontaktas omedelbart 

berörda mentorer. 

 Arbetslaget följer utarbetad rutin för arbetsgången vid misstanke om kränkande 

behandling och trakasserier. 

 Omedelbart stopp av kränkningen och trakasserier. 

 Åtgärderna ska vara grundade på utredningen av vad som skett och riktas till såväl 

det barn som blivit utsatt som till de som utövat kränkningen eller trakasserat. 

 

RUTINER FÖR ATT UPPTÄCKA KRÄNKNINGAR PÅ SKOLAN ÅRSKURS 7-9 

 Kartläggning genom hälsosamtal. 

 Kartläggning genom elevsamtal. 

 Kartläggning av skolmiljö genom enkät. 

 Alla vuxna tar ansvar för att hålla god uppsikt inom respektive verksamhet. 

 Misstanke om kränkning tas alltid på allvar. 

 Trygghetsteamet träffas regelbundet. 

 Stående punkt vid klassråd, elevråd och arbetslagsträffar och föräldramöten. Hur 

är det i gruppen/skolan? 

 När elever, föräldrar eller vuxna i skolan upptäcker kränkande handlingar eller 

trakasserier informeras arbetslaget (åtgärderna dokumenteras). 

 Dokumentet ”Allvarssamtal” används för dokumentation. Om inte kränkningarna 

eller trakasserierna upphör informeras utredningsteamet. 



 Teamet tar vid och genomför samtal med de inblandande. Samtalen dokumenteras 

och berörda vårdnadshavare kontaktas. 

 

ANSVAR VID UTREDNING 

KRÄNKNING ELLER TRAKASSERIER MELLAN ELEV – ELEV 

Så snart skolan får kännedom om kränkningar eller trakasserier skall utredning ske. 

 Tillsägelse. 

 Allvarssamtal – mentor samt en kollega. Samtalet ska dokumenteras. Mentor 

ansvarar för uppföljning av samtalet. 

 Mentor/personal anmäler till rektor på blankett ”Anmälan om kränkande 

behandling”. Rektor informerar utskottet om det inträffade. 

 Anmälan till utredningsteamet vid upprepade kränkningar. 

 Utredningsteamet informerar rektor. 

 Utredningsteamet skaffar information. 

 Utredningsteamet har samtal med berörda elever och informerar mentorer. 

 Utredningsteamet ansvarar för kontakt med berörda vårdnadshavare. 

 Utredningsteamet har uppföljningssamtal. 

 Om ingen ändring sker – konferens med rektor, berörd personal, vårdnadshavare 

och elev. 

 Rektor ansvarar för att anmälan görs till polis eller socialtjänst vid misshandel eller 

annan allvarlig kränkning. 

VUXNA KRÄNKER ELLER TRAKASSERAR ELEV 

Rektor utreder. 

KRÄNKNING ELLER TRAKASSERIER MELLAN VUXNA 

Rektor utreder (agerar utifrån arbetsmiljölagen). 

ELEVER KRÄNKER ELLER TRAKASSERAR VUXNA 

Rektor utreder. 

 

UPPFÖLJNING 

Efter utredningsteamets arbete är det viktigt att det sker en uppföljning av det som skett 

för de inblandade parterna. Det sker genom flera samtal kring det inträffade. Första 

uppföljningssamtalet sker efter en vecka och det andra efter ytterligare två veckor. 

Samtalen leds av personal från trygghetsteamet. 



Den utsatta eleven ska få klart för sig att han/hon inte ska skuldbelägga sig för det som 

varit. Även om eleven genom sitt eget beteende haft del i det inträffade, finns det inga 

ursäkter för kränkande handlingar.  

Den som har utövat kränkningar ska uppleva att han/hon kan ändra sin roll och bryta sitt 

beteendemönster. Han/hon ska inför kamrater kunna ta avstånd från tidigare handlingar. 

DOKUMENTATION 

Dokumentation förs av berörd personal och förvaras hos rektor/elevhälsoteamet. 
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Bilaga 1 

Regler och rutiner, åk 7-9 Äbc: 
 
Uppstart av lektion 
 

 Kom i tid till lektionen! Lektionen ska kunna starta när lektionen ska börja enligt 

schemat. 

 Tydlig uppstart så att alla uppfattar att lektionen har börjat (vänta in 

tystnad/hälsningsfras /närvarokontroll osv.). 

 Lektionsplanering/beting: skriftligt på tavlan och muntligt! De skriftliga 

instruktionerna på tavlan ska vara kortfattade men så tydliga att eleverna vet vad 

lektionen ska handla om och vad de ska arbeta med. En del elever behöver 

personliga planeringar skrivna t.ex. på Post-it lapp eller enligt annan uppgörelse. 

 Sen ankomst (2 min) förs in på Edwise. 

 Närvaro förs in på Edwise. Under dagens första lektion kan man avvakta för att se 

om en elevs ev. frånvaro är just oanmäld frånvaro eller ”bara” sen ankomst. 

 

Under lektion 
 

 Individuellt arbetsmaterial till de som behöver t.ex. för särskoleintegrerade elever, 

elever från förberedelseklass eller elever med andra behov. (Kontakta gärna 

kollegor på andra enheter för att få tips om lämpligt material). 

 Tänk på att elever lär sig och förstår på olika sätt, ha därför både muntliga och 

skriftliga instruktioner. 

 Mobiltelefoner får ej störa lektionerna. 

 Studielandskapet bör användas med eftertanke , utgångspunkten är att vi ska ha så 

god arbetsro i klassrummet så att alla våra elever ska kunna arbeta där. 

 Studiero – lärare måste vara tydliga ledare! Alla elever ska kunna arbeta inne i  

klassrummet. Om någon upplever att det är för hög ljudnivå så ska den sänkas så 

att alla tycker det är ok. 

 Fast placering i alla klassrum för eleverna. Lärarna gör denna. 

 Om en elev behöver lämna lektionssalen ska han/hon fråga/meddela läraren först. 

 Lärare ska befinna dig i klassrummet så stor del av lektionen som möjligt. 

 

Avsluta lektion 

 Använd lektionstiden effektivt och avsluta inte för tidigt (skapar oro för andra 

elever och undervisningstiden minskas). 

 Ställ rätt möbler i de utrymmen ni har använt. Städa efter er. 

 Ställ upp stolarna efter sista lektionen i klassrummet (obs! Att det kanske inte är 

sista lektionen på schemat). 

 ”Knyt ihop säcken” t.ex. genom att summera dagens lektion och nämna vad som 

ska tas upp nästa lektion. 

 

Övrigt 

 Se till att de övergripande ordningsreglerna följs. 

 Om man har vikarier; förbered lektionen, material och ge tydliga instruktioner!  

 Motivera och tydliggör vad som förväntas av eleverna i varje arbetsområde genom 

en pedagogisk planering. 



 Det är vårt ansvar att tillhandahålla material och utforma instruktioner och 

arbetssätt så att det passar alla våra elever. 

 Om något inte fungerar i klassen/gruppen eller för enskilda elever så måste man 

försöka lösa det och meddela berörd mentor. 

 När man är rastvakt/rastvärd är det viktigt att man vistas där eleverna är. Det är 

också viktigt att man finns bland eleverna direkt rasten börjar och ända tills nästa 

lektion börjar. Kom ihåg stora entréhallen och skolgården. 

 När man äter pedagogisk lunch ska man gå tillsammans med eleverna till matsalen 

och sitta tillsammans med elever då man äter.  

 Under mentorstiden gäller samma struktur som under andra lektioner och det är 

samma regler och rutiner som gäller. Mentorn ska vara förberedd och kunna ge 

aktuell information till eleverna och ha en tydlig bild av vad varje elev behöver 

arbeta med under mentorstiden. En gång i månaden ska det under mentorstid vara 

klassråd.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

 

HANDLINGSPLAN 1: Systematiskt kvalitetsarbete,  
Hagfors skolområde, bemötande. 
 
 

Skolenhet: 7-9 Älvstranden bildningscentrum 

 

Verksamhetsår: 2016/2017 

 

Datum: 160627 

 

Nulägesanalys: I vår årliga värdegrundsenkät ser vi att eleverna ger personalen betyget 6,7 

av maximala 10 när de bedömer om de är goda förebilder. Eleverna bedömer klasskamraters 

bemötande som 7,1 av 10. I elevsamtal med elevhälsan säger eleverna att de för det mesta är 

snälla mot varandra men att man använder ett hårt språk med en hel del svordomar som man 

inte menar något illa med. Man säger också att det sker hemska saker på social medier. I 

samtal med elevskyddsombuden säger de att eleverna inte är snälla mot varandra på nätet. 

Elevskyddsombuden säger att elever är rädda att någon ska skriva något om dem på nätet 

eller lägga ut någon bild som man inte vill ska ligga där.  

 

Prioriterat mål: Att alla elever känner sig bra bemötta av andra elever och vuxna på skolan. 

 

Handling/Åtgärd: Delar av trygghetsteamet deltar i RUC:s utbildning Att arbeta mot 

diskriminering och kränkande behandling. Hela personalgruppen på 7-9 har läst Skolverkets 

stödmaterial Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Under en halvdag har vi tillsammans 

tittat på vad vi på vår enhet är bra på och vad vi behöver förbättra utifrån stödmaterialet. 

 

Hur ska det göras? Under utvecklingstid och studiedagar ska vi: 

* lyssna på Agneta Tynander, 160824, då hon pratar om normer och normkritik. 

* lyssna på Skolinspektionens webbinarium om studiero, 160818. 

* i smågrupper bestämma hur vi ska jobba för att det ska bli bättre på vår enhet vad gäller 

bemötande och studiero. Personal från trygghetsteamet leder dessa samtal. 

Under mentorstid ska vi: 

* göra en fördjupad enkät för att få reda på vad det är för hemskheter som sker på nätet och 

hur man bemöter varandra och vilket språk man använder. 

* jobba med eleverna med det vi får fram i enkäten. 

 

Vem/vilka deltar/är ansvariga? All personal och alla elever deltar. Rektor tillsammans 

med deltagare i RUC:s utbildning är ansvariga för att handlingsplanen genomförs. 

 

Uppföljning (vem, vad, när och hur): Uppföljning sker i slutet på höstterminen genom en 

skriftlig enkät och genom observationer av mentorer.  

 

Utvärdering (vem, vad, när och hur): Utvärdering sker under april månad då vi gör den 

årliga värdegrundsenkäten. 

 

 


