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VÅR VÄRDEGRUND 
 
Vår värdegrund byggs upp av ett antal byggstenar ”värden”. 

 

 

 

 

 

 

I vår verksamhet är alla människor lika viktiga och har samma värde. Vi bemöter varandra med 

respekt och höga förväntningar. Vi har en stark framtidstro där alla är delaktiga, kan, vill och vågar ta 

plats. Vi bjuder på oss själva, tillför våra egna bidrag till helheten och ser möjligheterna i vår 

verksamhet 

 

 

 

 

 

Vi strävar efter en god självkännedom genom att efterfråga, ta emot och förvalta feedback. Vi utövar 

ett ansvarsfullt ledarskap och är goda förebilder i de sammanhang vi ingår. Vi tar ett personligt ansvar, 

är modiga, ambitiösa och lärande, vi söker utmaningar som får oss att växa och vi utmanar andra på ett 

omtänksamt och positivt sätt. 

 

 

 

 

 

När vi samarbetar når vi bättre resultat än vi gör var och en för sig. Vi söker samarbeten där alla 

gynnas.  

Vi bjuder in andra att vara delaktiga. När vi själva blir inbjudna att vara delaktiga tar vi aktivt plats 

och ansvar. 

Likvärdighet 

men olika 

Personligt 

ledarskap 

Samarbete 



Vår verksamhet präglas av tilltro till den egna och den gemensamma förmågan. Vi är öppna, tydliga 

och bjuder in till insyn. Vi vågar visa, vi vågar se och vi ger feedback som utvecklar. 

 

 

 

 

 

 

I vår verksamhet ingår alla i en gemensam helhet. Vi är medvetna om att våra handlingar och val 

påverkar andra människor och andra delar i organisationen. Hos oss tar alla ansvar. Vi ser varandra 

och visar hänsyn och förståelse för att varje människa är unik. Vi ser till hela livet, i och utanför 

verksamheten. Vi har en helhet från vision till enskilda aktiviteter. Vår verksamhet vilar på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom kontinuerlig och systematisk utvärdering 

utvecklar och förbättrar vi arbetssätt som vi tillsammans tillämpar. 

 

 

 

 

 

Vi bygger för en varaktig framtid och tar ansvar för vår resursanvändning. Vi inhämtar och utvecklar 

kunskap och omsätter den i handling i vardagen. Vi verkar för social hållbarhet genom demokratiska 

värderingar och normer. Vi verkar för ekonomisk hållbarhet genom att värdera alla resurser, inte bara 

de ekonomiska. Vi synliggör värdet av mänsklig utveckling och vi balanserar det korta 

tidsperspektivet med det långa. Vi verkar för ekologisk hållbarhet genom att minska vår förbrukning 

av ändliga resurser och öka återanvändningen. 

 

 

VÅR VISION - ”EN SKOLA FÖR ALLA”                    
Vår vision är att Råda Skola och fritidshem är fri från diskriminering och annan kränkande 

behandling. Vi arbetar för att se helheten i elevens lärande, ”En skola för alla”. De elever som kommer 

till oss ska känna trygghet, glädje och inre motivation.  All personal ska bidra till barnets/elevens 

utveckling och lärande i ett livslångt perspektiv. 

 

Hållbarhet 

Helhetssyn 



DELAKTIGHET VID UPPRÄTTANDET AV 

LIKABEHANDLINGSPLANEN 

 

ELEVERNAS DELAKTIGHET 

 Eleverna informeras om planen och likabehandlingsarbetet (ansvarig mentor) 

 Upprättande av trivsel och ordningsregler (ansvarig mentor och elevrådsansvarig). Rektor 

beslutar om ordningsregler 

 Eleverna kan lämna synpunkter på planen genom mentorn, klassrådet eller elevrådet (ansvarig 

mentor) 

 Eleverna ska delta i samtal kring diskriminering och kränkande behandling (ansvarig mentor) 

 Klassråd och fritidsråd anordnas varannan vecka (ansvarig mentor och lärare på fritidshem) 

 Elevråd anordnas en gång per månad (ansvarig för elevrådet) 

 Matråd anordnas en gång per termin (bespisningspersonal och elevrådsansvarig) 

 Arbete med värderings- och samarbetsövningar genomförs kontinuerligt (ansvarig mentor och 

lärare på fritidshem) 

 Planen tas upp vid utvecklingssamtalet 

 Eleverna får under läsåret möjlighet att svara på olika enkäter och delta i samtal. Dessa 

enkäter och samtal används sedan som en grund i likabehandlingsplanen 

 

VÅRDNADSHAVARES DELAKTIGHET 

 Planen presenteras varje läsår på ett föräldramöte och vårdnadshavarna ges möjlighet att 

lämna sina synpunkter på planen genom att kontakta någon i trygghetsteamet eller rektor 

 Planen tas upp vid utvecklingssamtalet. I samband med samtalet ges vårdnadshavare möjlighet 

att svara på två enkäter om barnens skola och skolgång. Dessa enkäter används sedan som en 

grund i likabehandlingsplanen 

 

PERSONALENS DELAKTIGHET 

 Förankring av planen och dess innehåll lyfts och synliggörs kontinuerligt i värdegrundsarbetet 

med eleverna 

 I samband med föräldrakontakter förankras planen 

 Planen finns tillgänglig i skolans och fritidshemmets lokaler och kommunens hemsida  

 Information och diskussioner om likabehandlingsplanen görs på arbetslagskonferenser 

 Upprättande av likabehandlingsplanen utgår ifrån skolan och fritidshemmets utvärdering, som 

sker under vårterminen   

 

 

 



ORDNINGSREGLER 

 

Formulerade och upprättade av elevrådet och rektor. Beslutade av rektor. 

 
 Man ska visa hänsyn, respekt och hålla god ordning 

 Man vara hjälpsam, omtänksam och dela med sig 

 Alla ska få vara med och man ska lyssna när någon vill tala 

 Det ska vara arbetsro och man ska tänka på hur högt man pratar 

 Man ska inte slåss och inte dra ner någon 

 Man ska inte rycka i eller slå varandra 

 Man får inte ta någon annans saker 

 Man får inte göra så att någon annan får ont 

 Man får inte säga rasistiska ord eller andra fula ord 

 Man ska fråga först när man vill låna något 

 Man ska tänka sig för och inte förstöra saker 

 Man får inte gömma andras kläder 

 Man ska låta andra få vara med på rasterna 

 Man ska inte stjäla någon annans frukt 

 Man ska kolla noga själv först, när man saknar något 

 

 

KONSEKVENSER 
 

Vad händer när man inte följer reglerna? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tillsägelse  

2. Allvarssamtal med 

berörd lärare och elev 

3. Samtal med lärare, 

vårdnadshavare och 

elev 

  4. Samtal med rektor, lärare, 

vårdnadshavare  



LIKABEHANDLINGSPLANENS BAKGRUND 

 
En trygg skola är en förutsättning för att lära och utvecklas. Utgångspunkten är FN: s mänskliga 

rättigheter och barnkonventionen. 

I varje enskild skolverksamhet ska det finnas en aktuell och levande plan mot diskriminering och 

annan kränkande behandling. Planen skall fungera som vägledning i det förebyggande arbetet vilket 

ska förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Skolans likabehandlingsarbete regleras i två regelverk, diskrimineringslagen och skollagen. 

Diskrimineringslagens syfte är att främja allas lika rättigheter och motverka diskriminering. Lagen 

gäller för all utbildning och annan verksamhet som omfattas av skollagen. 

I skollagen regleras att trakasserier och annan kränkande behandling ska motverkas. 

Varje enskild skolverksamhet ska bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att främja lagarnas syfte. 

I Likabehandlingsplanen ska de åtgärder som planeras beskrivas konkret. 

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

kränkande behandling. 

Likabehandlingsplanen ska upprättas varje år av rektor, skolpersonal, elever och gärna även 

vårdnadshavare. 

Planen ska förutom aktiva åtgärder också innehålla information om hur skolan ska agera när kränkning 

sker. Skolan har anmälnings-, utrednings- och åtgärdsskyldighet som innebär att skolan omedelbart 

ska utreda och vidta alla åtgärder som krävs för att förhindra fortsatta kränkningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



VAD ÄR DISKRIMINERING? 

Diskriminering innebär att en elev 

missgynnas direkt eller indirekt av 

skäl som har samband med någon 

av diskrimineringsgrunderna kön, 

könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller trosuppfattning, 

funktionsnedsättning/bristande 

tillgänglighet, sexuell läggning eller 

ålder  

VAD ÄR TRAKASSERIER? 

Trakasserier är ett uppträdande 

som kränker någons värdighet 

och som har samband med 

någon av 

diskrimineringsgrunderna kön, 

könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder. 

VAD ÄR MOBBNING? 

Mobbning är en form av 

kränkande behandling eller 

trakasserier som innebär en 

upprepad negativ handling när 

någon eller några medvetet 

och med avsikt tillfogar eller 

försöker tillfoga en annan 

skada eller obehag. 

VAD ÄR KRÄNKANDE 

BEHANDLING? 

Kränkande behandling är ett 

uppträdande som utan att 

vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen, kränker 

elevers värdighet. 

 

DEFINITIONER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskriminering kan vara direkt och indirekt. Med direkt diskriminering menas att någon 

missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis kön. Indirekt diskriminering kan 

ske genom att alla behandlas lika. T.ex. när skolan tillämpar en bestämmelse som verkar vara 

neutral men i praktiken missgynnar en elev på grund av kön, könsöverskridande identitet och 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder.  Trakasserier är uppträdande som kränker någons värdighet som 

har samband med ovan nämnda diskrimineringsgrunder. 
 

Även när någon kränks på grund av en vårdnadshavares eller syskons sexuella läggning eller 

funktionsnedsättning med mera är det trakasserier. 



DEFINITION AV KRÄNKANDE 
BEHANDLING 

Kränkningar kan vara 
Verbala, exempelvis bli hotad eller 

kallad olika tillmälen 

Fysiska, exempelvis bli utsatt för slag 
och knuffar 

Psykosociala, exempelvis bli utfryst 
eller utsatt för ryktesspridning 

Kopplade till ord och bild  
exempelvis e-post, sms, mms, brev eller 

klotter 

 

 

 

VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING? 

 

Kränkande behandling är uppträdande där någon eller några kränker principen om alla 

människors lika värde men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan 

vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas, att rycka någon i håret och liknande handlingar. 

 

 

TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 

 
Trakasserier och kränkande behandling är ett uttryck för makt eller förtryck. 

Det kan utövas av en eller flera personer och kan ske i alla miljöer – när som helst. Det kan ske vid 

enstaka tillfällen eller systematiskt och återkommande. 

En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som uppger att han eller hon 

blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH 

KVALITETSSÄKRING 
 

 Varje läsår utvärderas arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling genom 

elevenkät, hälsosamtal, skolmiljöenkät och elevsamtal som tar upp trivsel och trygghet 

 Mentorer och pedagoger i fritidshemmet är ansvariga för elevenkäten 

 Elevhälsoteamet är ansvarigt för hälsosamtal och elevsamtal 

 Mentorer och lärare i fritidshemmet utvärderar även arbetet som genomförts i elevråd, 

klassråd och fritidsråd  

 Arbetet med likabehandling är en del av det systematiska kvalitetsarbetet 

 Skolledning, elevhälsoteam, mentorer och lärare i fritidshemmet samlas varje vårtermin för att 

utvärdera och analysera det arbete som genomförts i elevgrupperna mot diskriminering och 

kränkande behandling. Därefter upprättas en likabehandlingsplan inför nästa verksamhetsår 

 

RESULTATET AV UTVÄRDERINGEN 2016 VISAR ATT 

 Ta fram en skolmiljöenkät som ska genomföras på vårterminen 2016.  

En gemensam skolmiljöenkät har tagits fram och genomförts av alla elever under 

vårterminen. Eleverna i årskurs 5-6 har ritat kartorna. Resultat av utvärderingen 

toaletter (s.13) 

 Ta fram en gemensam modell för utvecklingssamtalet. 

En gemensam modell för utvecklingssamtalet har tagits fram och använts av alla 

lärare under vårterminens utvecklingssamtal.  

 För att öka värdet på frågan ”Vi gör vi sagt” ska information från klassråd och 

elevråd tydligöras så att alla får samma information. Detta arbete behöver bli mer 

formaliserat, en mall/dagordning för klassråd och elevråd bör tas fram. Protokoll 

ska skrivas. 

 För att öka värdet på frågan ”Andra ber mig vara med” så kommer det att 

genomföras gemensamma aktiviteter för alla elever på skolan, t.ex. gemensamma 

rastaktiviteter som leds av vuxna, brännbollsturnering, samarbetsövningar och 

lekar etc. 

 Under året så har många gemensamma aktiviteter genomförts, exempel på dessa är 

fiskedag, hantverksdag, föreställningar/musikaler och en innebandy- och 

aktivitetsdag. En plan/ett årshjul för aktiviteterna ska arbetas fram.  

 Gemensamma rastaktiviteter som letts av en vuxen har genomförts vid behov, 

alternativet har erbjudits. Vid senaste mätningen i Incito så har värdet på frågan 

”Andra ber mig vara med” ökat från 6,1 – 8,0. 

 Arbetsro i klassrummet. Pedagoger och elever arbetar aktivt med detta i 

vardagsarbetet. Alla pedagoger får fortbildning i ämnet genom en gemensam 

föreläsning. Denna fråga ska även lyftas vid klassråd och elevråd. Pedagogerna 

kommer också att arbeta aktivt med placeringar i klassrum och matsal och tiderna i 

matsalen.  

 Samtliga lärare har fortbildats i ämnet genom en gemensam föreläsning av Stefan Hertz. 

Pedagogerna har arbetat aktivt med klassråd, elevråd, utvecklingssamtal och placeringar i 



både klassrum och matsal. Vid senaste mätningen i Incito så har värdet på frågan ”Jag har 

arbetsro på lektionerna” ökat från 6,1 – 7,0  

 Alla är rädda om saker. Denna fråga ska lyftas vid klassråd, elevråd och i det dagliga 

arbetet. Denna fråga har lyfts i olika sammanhang men har inte varit ett fokusområde. Vid 

senaste mätningen i Incito så har frågan försämrats ytterligare från 6,0 – 5,8. 

 

 VÄRDEGRUND 

ELEVER VT-15 

VÄRDEGRUND 

ELEVER VT-16  

ANTAL ERHÅLLNA SVAR 21 21 

1. Vi tror att allt går 7.4 8.0 

2. Andra tror att jag kan 7.2 8.0 

3. Alla visar mig respekt 7.8 8.9 

4. Alla bjuder på sig själva 6.5 8.0 

5. Alla vill veta hur det går för dem 6.9 8.2 

6. De vuxna är bra förebilder 7.4 7.9 

7. Jag får bra utmaningar 8.3 8.1 

8. Andra ber mig vara med 6.1 8.0 

9. Jag vågar prova 6.9 8.2 

10. Andra litar på mig 7.4 8.4 

11. Vi gör som vi sagt 6.2 6.8 

12. Alla visar hänsyn 7.1 8.3 

13. Andra berättar vad jag gör bra 6.8 8.4 

14. Vi pratar om hur det går 6.4 7.4 

15. Vi gör så det blir bättre 6.9 7.8 

16. Alla är rädda om saker 6.0 5.8 

17. Alla tar väl hand om sig 7.1 8.1 

18. Vi gör tillsammans 7.3 8.0 

MEDELVÄRDE 7.0 7.9 

 



 

 

 
MÅLENKÄT 

ELEVER VT 14 

MÅLENKÄT 

ELEVER VT-15 

MÅLENKÄT 

ELEVER VT-16  

ANTAL ERHÅLLNA SVAR 23 21 21 

1. Jag kan påverka mitt lärande 7.4 7.7 8.0 

2. Jag får vara med och påverka i skolan 6.1 7.3 7.7 

3. Jag har kunskap om utbildningens mål 7.7 7.4 7.6 

4. Jag får den hjälp jag behöver i skolan 7.8 7.9 8.1 

5. Skolan är meningsfull 7.9 7.1 7.8 

6. Jag har arbetsro på lektionerna 5.9 6.1 7.0 

7. Jag blir respekterad av de vuxna på skolan 8.0 8.6 8.9 

8. Jag blir respekterad av mina skolkamrater 8.5 7.8 8.6 

9. Jag känner att jag utvecklas i skolan 8.6 7.7 8.1 

10. Utvecklingssamtalet är meningsfullt för mig 6.8 6.4 8.2 

11. Jag känner mig trygg i skolan 7.7 8.1 8.7 

12. Jag kan använda min tid effektivt i skolan 7.3 7.5 7.5 

13. Skolan utgår från att jag kan och vill 7.5 7.6 7.8 

14. Jag tycker min skola är bra 6.5 7.4 7.4 

    

MEDELVÄRDE 7.4 7.5 8.0 

 

 

 

 

 

 



ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR 

LIKABEHANDLINGSPLANEN  

 
 Det ska inte förekomma kränkning på vår skola 

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

 Det skall vara goda relationer mellan elever, personal och vårdnadshavare 

 Vi skall alltid ha beredskap att hantera kränkningar 

 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 

 

 

MÅL FÖR LÄSÅRET 2016/2017 

 
 För att öka värdet på frågan ”Vi gör vi sagt” ska information från klassråd och elevråd 

tydligöras så att alla får samma information. – Detta arbete behöver bli mer formaliserat, en 

mall/dagordning för klassråd och elevråd ska tas fram. 

 Arbetsro i klassrummet. Pedagoger och elever arbetar aktivt med detta i vardagsarbetet. Denna 

fråga ska även lyftas vid klassråd och elevråd. Pedagogerna kommer också att arbeta aktivt 

med placeringar i klassrum och matsal och tiderna i matsalen. Tydliga, gemensamma regler på 

dörrarna. 

 Alla är rädda om saker. Denna fråga ska lyftas vid klassråd, elevråd och i det dagliga arbetet. 

Frågan ska också vara ett fokusområde vid gemensamma aktiviteter.  

 Skolmiljöenkäten visar också att eleverna känner otrygghet i korridorerna. Detta ska 

förebyggas genom att vuxna finns med i korridoren vid av- och påklädning, vid förflyttningar 

etc. för alla elever. Eleverna ska vara utomhus på rasterna. 

 Eleverna upplever att det inte alltid går schysst till vid fotbollsplanen. Elevrådet tar fram regler 

för fotbollsspel på raster och det ska också förebyggas genom aktiva rastvärdar. 

 100 % svarsfrekvens på målenkäten och värdegrundsenkäten. 

 

 

 



FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE INSATSER 

FÖR VARJE DISKRIMINERINGSGRUND 

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

enkäter, elevsamtal och hälsosamtal ligger som grund. 

KÖN/GENUS 

 
All verksamhet på skolan ska genomsyras av ett genusperspektiv i syfte att öka jämställdheten. 

Inga elever på skolan ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av kön. Alla 

elever ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön. 

 

AKTIVITET   

   

 
 

ANSVARIG TIDPUNKT 
 

Genom att ha ett 

könsperspektiv på skolans 

verksamhet och organisation, 

arbetar vi för en jämställd 

skola. Vid alla beslut och 

aktiviteter som rör skolan ska 

könsperspektivet beaktas. 

Rektor samt aktuell 

personal 

 

Hela året 

Vid genomgång av skolans 

likabehandlingsplan och 

ordningsregler ska språkbruk 

särskilt beaktas. Eleverna ska 

informeras om att 

”nolltolerans” gäller 

kommentarer utifrån kön.  

Mentor 

 

I början av höstterminen 

Normativa påståenden om kön 

i undervisningsmaterial ska 

särskilt uppmärksammas. 

Lärarna ska i dessa situationer 

föra en diskussion med 

eleverna om påståendena. 

Undervisande lärare 

 

Hela läsåret 

I undervisningssituationen ska 

eleverna oavsett kön ges lika 

stort utrymme och möjligheter 

till inflytande. 

 

Undervisande lärare 

 

Hela läsåret 



KÖNSIDENTITET OCH KÖNSUTTRYCK 

 

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

elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier.  

AKTIVITET ANSVARIG TIDPUNKT 

I alla situationer ska skolan 

tillämpa ett normkritiskt 

förhållningssätt. 

Undervisande lärare Hela året 

 

 

ETNISK TILLHÖRIGHET 

 
På skolan 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. 

AKTIVITET  ANSVARIG  TIDSPERIOD 

Ökad inkludering 

Vid vårdnadshavare med 

utländsk bakgrund ska tolk 

användas vid behov. 

Information om möjligheten till 

stöd av tolk är viktig. 

Undervisande lärare 

Berörd personal 

 

 

Hela läsåret 

Hela läsåret 

 

 

RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING 

 
På skolan 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. 

Vid särskilda evenemang som 

skolavslutning, friluftsdagar 

etc. ska hänsyn tas till elever 

med annan etnisk tillhörighet, 

religion eller annan 

trosuppfattning för att indirekt 

diskriminering inte ska uppstå. 

En dialog ska ske med eleven 

samt vårdnadshavaren för att 

situationen ska lösas på bästa 

sätt. 

Mentor, undervisande 

lärare 

 

 

Hela läsåret 

 



FUNKTIONSNEDSÄTTNING/BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET 

 
Vid planering av skolans verksamhet och organisation ska alltid konsekvenserna för elever med olika 

funktionsnedsättningar beaktas. På skolan ska alla elever ha samma rättigheter och möjligheter oavsett 

funktionsnedsättning. Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av 

funktionsnedsättning.  

 

AKTIVITET  ANSVARIG TIDSPERIOD 

Vid stadie- och lärarbyte ska 

information om elever med 

funktionsnedsättning ske i syfte 

att kunna erbjuda rätt 

stödinsatser från början 

Rektor, Mentor och 

Elevhälsoteamet 

 

Vid övergångar 

 

Vid all undervisning och vid 

särskilda evenemang som till 

exempel friluftsdagar måste 

elever med 

funktionsnedsättning särskilt 

uppmärksammas och ges det 

stöd de behöver för att kunna 

delta tillsammans med andra 

elever 

Mentor, undervisande lärare 

  

Hela läsåret 

 

 

SEXUELL LÄGGNING 

 
På skolan ska inga elever känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av sexuell 

läggning. 

AKTIVITET  ANSVARIG TIDSPERIOD 

 

Vid genomgång av skolans 

ordningsregler ska språkbruket 

särskilt beaktas. Eleverna ska 

informeras om att 

”nolltolerans” gäller 

beträffande nedsättande 

kommentarer utifrån sexuell 

läggning. 

Mentor, undervisande lärare 

  

Hela läsåret 

 

 

 
”All personal på Råda Skola och fritidshem arbetar kontinuerligt med att medvetandegöra 

skolans grundvärdering om allas lika värde.” 



ÅLDER 

På skolan ska inga elever känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av ålder. 

AKTIVITET ANSVARIG TIDSPERIOD 

I alla situationer ska skolan ha ett aktivt 

förhållningssätt för att undvika att elever 

missgynnas på grund av ålder. 

 

All personal Hela läsåret 

 

ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 

 
Inga elever på skolan ska känna sig utsatta för någon form av kränkande behandling. All personal och 

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

AKTIVITET  ANSVARIG TIDSPERIOD 

I alla situationer ska skolan ha 

ett aktivt förhållningssätt när 

det gäller att upptäcka olika 

former av kränkande 

behandling. 

All personal 

 

Hela läsåret 

Etiska och moraliska frågor ska 

lyftas fram och diskuteras i sita 

naturliga sammanhang. 

 

Berörd personal 

 

Hela läsåret 

När elever, vårdnadshavare 

eller vuxna i skolan misstänker 

eller upptäcker kränkande 

handlingar eller trakasserier 

informeras arbetslaget 

respektive rektor. 

Arbetsgången vid utredning tar 

vid. 

Alla Hela läsåret 

 

 

 

 

 

 



FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE SAMT 

KARTLÄGGNING FÖR UPPTÄCKT AV 

KRÄNKNINGAR 

AKTIVITET ANSVARIG TIDPUNKT 

 

Hälsosamtal i årskurs 2 

Elevsamtal i årskurs 3 

Hälsosamtal i årskurs 4 

Elevsamtal i årskurs 5 

Brev till rektor i årskurs 6 

Målenkät och värdegrunds 

enkät Incito 

Kartläggning av tryggheten i 

skolmiljön (skolgårdsenkät) 

Alla vuxna tar ansvar för att 

hålla god uppsikt inom 

respektive verksamhet.   

Misstanke om kränkning tas 

alltid på allvar 

Klassråd 

Elevråd 

Fritidshemsråd 

Utvecklingssamtal 

Aktiviteter i grupp, i 

arbetslag/arbetslagen och hela 

skolan 

Vuxna gör placeringar och 

gruppindelningar då det behövs 

Bussvärdar vid varje skoldags 

slut 

Aktiva rastvärdar som bär 

västar 

 

 

Skolsköterska 

Elevhälsoteamet 

Skolsköterska 

Elevhälsoteamet 

Rektor, Mentor 

Rektor, Mentor 

 

Mentor 

 

Alla 

 

 

Mentor  

Mentor, Elevrådsansvarig 

Ansvarig fritidspedagog 

Mentor 

Berörd personal 

Berörd personal 

 

Berörd personal 

 

Berörd personal 

 

Berörd personal 

 

 

Hela läsåret 

Hela läsåret 

Hela läsåret 

Hela läsåret 

Genomförs innan 1 april 

Mars-April 

 

Genomförs innan 1 april 

 

Hela läsåret 

 

 

1-2 gånger/månad 

1 gång/månad 

1 gång/månad 

Höst-och vårtermin 

Hela läsåret 

Hela läsåret 

 

Hela läsåret 

 

Hela läsåret 

 

Hela läsåret 

 



Kontroll av frånvaro, kontakt 

tas med vårdnadshavare samma 

dag vid oanmäld frånvaro 

Värdegrundsarbete som 

innefattar vardagliga 

diskussioner samt främja 

elevernas självkänsla och 

självförtroende 

Konflikter reds ut i ett tidigt 

skede 

Trygghetsteamets 

representanter träffas 

regelbundet 

Vid klassråd, elevråd, 

arbetslagsmöten och 

föräldramöten ska en punkt på 

dagordningen vara: Hur ser det 

ut på skolan gällande trygghet 

och kränkningar? 

 

Alla 

 

 

Berörd personal 

 

 

 

 

Trygghetsteamets 

representanter och rektor 

 

Alla 

Hela läsåret 

 

 

Hela läsåret 

 

 

 

 

 

Hela läsåret 

 

 

Hela läsåret 

 

 

 

 

 

 

  



UTREDNING OCH ÅTGÄRDER VID KRÄNKNINGAR 

OCH TRAKASSERIER 
 
Så snart lärare eller annan personal fått kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för 

trakasserier eller kränkande behandling ska detta anmälas till rektor (Skollagen 6 kap 10 §). 

 

 

ARBETSGÅNG VID MISSTANKE OM KRÄNKNING ELLER TRAKASSERIER MOT 

BARN/ELEV 

 

1. Den personal som ser händelsen samtalar med berörda barn/elever för att få en bild av det 

inträffade. Samtalet dokumenteras på blanketten ”Allvarssamtal” 

 

2. Personalen informerar mentor 

 

3. Om allvarssamtalet visat att det handlar om en kränkning anmäler mentor detta till rektor på 

blanketten ”Anmälan om kränkande behandling”. Rektor ansvarar för att händelsen snarast 

utreds. Rektor underrättar huvudman genom att skicka in blanketten ”Anmälan om kränkande 

behandling” samt återkopplar när utredningen är genomförd 

 

4. Utredningsteamet kopplas in och har så snart som möjligt ett samtal med de berörda för att få 

information om hur de uppfattat situationen. Samtalet dokumenteras 

 

5. Vårdnadshavare till de berörda barnen/eleverna informeras av utredningsteamet 

 

6. Utredningsteamet informerar rektor 

 

7. Utredningsteamet har uppföljningssamtal med berörda barn/elever och återkopplar till mentor 

och rektor. Ett första uppföljningssamtal sker efter en vecka och ett andra efter ytterligare två 

veckor. Samtalen dokumenteras 

 

8. Om kränkningarna/trakasserierna upphör avslutas ärendet 

 

9. Om ingen ändring sker – konferens med rektor, berörd personal, vårdnadshavare och elev 

 

10. Rektor ansvarar för att anmälan till polis/socialtjänst görs vid misshandel eller annan allvarlig 

kränkning 

  



VUXNA KRÄNKER ELLER TRAKASSERAR ELEV    

 
Om man upptäcker att någon vuxen agerar mot denna plans syfte och mål rapporteras detta omedelbart 

till rektor som utreder och vidtar lämpliga åtgärder. 

 

KRÄNKNING ELLER TRAKASSERIER MELLAN VUXNA 

 
Om man upptäcker att någon vuxen agerar mot denna plans syfte och mål rapporteras detta omedelbart 

till rektor som utreder och vidtar lämpliga åtgärder. (agerar utifrån arbetsmiljölagen) 

 

VID ELEVERS KRÄNKNING ELLER TRAKASSERIER AV VUXNA 

 
Om en vuxen upplever sig kränkt eller trakasserad av en elev rapporteras detta till rektor som utreder 

och vidtar lämpliga åtgärder. 

ALLVARSSAMTAL/UTREDNINGSSAMTAL 

De som utreder en händelse samlar in följande information: 

 Vad har hänt? 

 Vem/vilka är inblandade? 

 Hur har de inblandade agerat? 

 Hur upplever de inblandade att representanter för skolan agerat? 

 Andra viktiga synpunkter? 

 

Därefter drar utredarna slutsatser och gör en plan för hur ärendet ska hanteras så att inte händelserna 

upprepas. De dokumenterar också: 

 Slutsatser av utredningen 

 Åtgärder som ska vidtas 

 Plan för uppföljning 

 Effekter av åtgärderna 

 Ytterligare åtgärder 

 

DOKUMENTATION 

Dokumentation förs av berörd personal på respektive blanketter. Blanketterna finns i trygghetspärmen 

i arbetslaget. 

Allvarssamtalens dokumentation förvaras i trygghetspärmen. 

Utredningsteamets dokument förvaras i utredningspärmen. 

 

 



TRYGGHETSTEAMET LÄSÅRET 2016/2017 
 

ORGANISATION 

 

 Trygghetsteamet arbetar utifrån skolans likabehandlingsplan 

 Trygghetsteamet består av representanter från skolans personal 

 Trygghetsteamet träffas flera gånger per termin. Utredningsteamet träffas utifrån behov 

 Utvärdering av trygghetsteamets arbete ska ske under slutet av varje läsår. Utvärderingen ska 

ligga som grund för upprättandet av likabehandlingsplanen samt för planering av kommande 

års förebyggande arbete. Som grund för kommande års förebyggande arbete ligger även 

hälsosamtal, elevsamtal, trygghetsenkät, synpunkter, iakttagelser och elevråd 

 

PERSONAL 

 
Trygghetsteamet på Råda Skola och Råda Fritidshem, förskoleklass–årskurs 6 

 Per-Thomas Eriksson 5-6, 603 23 

 Raija-Kaarina Ratilainen 3-4, 603 23 

 Anita Fredriksson Fritidshem, 60 491 

 Eva Steorn Specialpedagog, 185 12 

 Berit Karlsson Kurator, 188 43 

 Agneta Nilsson Skolsköterska, 073-057 97 54 

 Kristina Axelsson Rektor, 189 03 

 

UTREDNINGSTEAM  

 Raija-Kaarina Ratilainen  

 Per-Thomas Eriksson 

 

ELEVRÅDET 

 Ansvarig för elevrådet, Clara Carp 

 Ansvarig för fritidshemsrådet, Anita Fredriksson 

 Elevrepresentanter från varje klass åk F-6 


