
 

 

Rossö skolas plan mot diskriminering 

och kränkande behandling 
 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass - åk 6 samt fritidshemmet 

Läsår: 2016/2017 

  



Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleklass - åk 6 samt fritidshemmet 

Ansvariga för planen 
Rektor har det huvudsakliga ansvaret och beslutar om planen. 

Vår vision 
Lika och unika 

På Rossö skola/fritidshem ska varje elev känna sig trygg och respekterad. Var och en ska bemötas 

utifrån allas lika värde och lika rättigheter. Var och en ska bemötas med tillit. Ingen ska utsättas för 

diskriminering eller kränkande behandling. Vi accepterar inte någon form av våld, hot, trakasserier 

eller annan kränkande handling. Alla som arbetar på Rossö skola har ett gemensamt ansvar för att 

motverka trakasserier och kränkande behandling. Varje form av trakasseri och kränkning ska 

åtgärdas. Vuxna ska föregå med gott exempel, ingripa och följa upp vid trakasserier, kränkande 

behandling och beteende. 

Planen gäller från 
2017-03-01 

Planen gäller till 
2018-03-01 

Läsår 
2016/2017 

Elevernas delaktighet 
Elevernas synpunkter tas tillvara vid klassråd och elevråd där eleverna diskuterar trivsel och trygghet. 

Eleverna svarar på trivselenkäten som genomförs två gånger /läsår. Enkätens resultat ligger sedan till 

grund för diskussion utgör grunden för de förebyggande och främjande aktiviteter/åtgärder som görs 

under läsåret. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
På föräldramöte diskuteras vilka förväntningar vårdnadshavarna har på skolan och hur skolan arbetar 

med trivsel och trygghet. Planen tas också upp på skolråd för diskussion och synpunkter. 

Personalens delaktighet 
Personalen är delaktig i framtagandet av planen genom diskussioner i arbetslaget. Skolans 

EHT(elevhälsoteam) är också involverade i arbetet med planen utifrån sin samlade kompetens. 

Förankring av planen 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att vara stödjande i arbetet med 

likabehandling, samt mot diskriminering, mobbning och kränkningar. Planen kan ses som en 

dokumentation av det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet inom området. Planen ska 

beskriva hur skolan arbetar främjande för att skapa en trygg skolmiljö och hur skolan arbetar 

förebyggande genom att kartlägga och avvärja risker. Det åtgärdande arbetet träder i kraft om någon 



elev upplever sig vara diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Denna planen är framtagen hösten 

2016 baserad på utvärderingar och kartläggning av förra läsåret. Planen utgår från Läroplanen Lgr 11 

(2011) och allmänna råd för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. 

  



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Genom samtal och reflektion med elever, lärare, på klassråd och elevråd samt på arbetsplatsträffar 

och andra arbetslagsmöten. Genom dagliga samtal i verksamheten med eleverna. Vi utvärderar 

resultatet av elevenkäten genom samtal i arbetslag och elevhälsoteam. Vi utvärderar de 

förebyggande och främjande insatserna vi genomfört. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Skolledning, personal och elever. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Elevenkäten kring trivsel/trygghet och studiero som genomfördes i april 2016 visade att 93% av 

eleverna på skolan känner sig trygga på sin skola.( resultatet för samtliga Strömstads grundskolor 

visade att 93,1% av alla elever känner sig trygga på sina skolor) I elevernas kommentarer till varför de 

känner sig trygga berättar de att de har många kompisar, det finns många lärare omkring dem och 

det alltid finns någon vuxen de kan gå till om de inte känner sig trygga. Platser som några elever inte 

känner sig trygga är bakom skolan, på fotbollsplanen och på väg till och från skolan då det är mörkt 

på vintern. Vi har ändrat innevarande läsårs rasttider och rastvakter för att eleverna ska känna sig 

trygga på alla platser vid raster. Vi bör bli mer konkreta i vår plan för att den ska kunna vara 

utvärderingsbar. Vi bör också bli bättre på att utvärdera de trivselfrämjande och förebyggande 

åtgärderna direkt efter aktivitetens genomförande. Vi har som stående punkt på våra 

arbetslagsmöten : aktivitet att reflektera kring/utvärdera, samt att vi direkt vid genomförd aktivitet 

utvärderar både på elev- och pedagognivå. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2017-05-31 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Planen ska utvärderas genom en trivselenkät för eleverna i april 2017, samt genom samtal i klassråd, 

elevråd, arbetslag och elevhälsoteam. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Rektor 

  



Främjande insatser 

Namn 
Årskursöverskridande samarbete 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 

Funktionsnedsättning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Öka VI- känsla hos alla elever. Det är viktigt att bygga trygga grupper och att de yngre eleverna får 

positiva förebilder. Tryggheten/ ansvarskänslan stärks hos alla elever. Uppföljning sker genom 

samtal i klasserna, i elevråd och på arbetslagsträffar.  

Insats 
Olika aktiviteter i tvärgrupper som gemensamma utflykter, gemensamma rörelsestunder, 

temadagar, läsgrupper, gemensamma aktiviteter med förskola och F-6, fadderverksamhet.  

Ansvarig 
Elevansvariga pedagoger och fritidspersonal 

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

 

  



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Skolan använder följande kartläggningsmetoder:  

1) Elevenkät, klassråd och elevråd  

2) Löpande observationer i verksamheten  

3) Arbetslagens kontinuerliga uppföljningar  

4) Klassuppföljningar och Elevhälsateam  

5) Kartläggning i samband med hantering av akuta situationer 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 

trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
Eleverna involveras i kartläggningen via elevenkät, klassråd och elevråd. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Personalen involveras i kartläggning via löpande observationer i verksamheten, via arbetslagens 

kontinuerliga uppföljningar, via klassuppföljningar och via Elevhälsateamet.  

Resultat och analys 
  



Förebyggande åtgärder 

Namn 
Ökad trygghet och trivsel på skolan och på fritids. 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
1.)Vi vill att alla elever skall känna sig trygga på skolan och på fritids.   

2.) Vi vill att alla elever skall ha studiero.  

3.)Vi vill att eleverna ska känna förtroende för att de vuxna agerar för att det ska bli så bra som 

möjligt för varje elev.  

4.) Eleverna ska känna att de blir lyssnade på och tagna på allvar 

Åtgärd 
1.)Regelbunden genomgång av ordningsreglerna och trivselreglerna i klasserna. Elever som 

behöver extra hjälp i lek och sociala relationer får uppbackning av personal. Det gör att risken för 

konflikter minskar och tryggheten ökar. 

2.) Att kontinuerligt att arbeta med studiero i klassrummen och tillsammans med eleverna arbeta 

fram olika sätt att öka studiero. 

3.) Alla som arbetar på skolan ska alltid ingripa och följa upp en misstänkt situation. 

4.) Elevernas berättelser antingen de formuleras av dem själva eller genom deras föräldrar eller 

andra elever ska tas på allvar. Alla är behjälpliga att få till trygga samtal med eleverna.  

Motivera åtgärd 
Fastän trivselenkäten visade att de allra flesta eleverna känner trygghet på skolan, fanns det 

förbättringsområden. Vi tycker det är viktigt att ta varje elev på allvar och vidta 

förbättringsåtgärder. Rastvakterna behöver bli bättre på att cirkulera mer på hela 

skolgårdsområdet. Vi ska även hjälpa eleverna att ta eget ansvar under säkra former. Att de t.ex. 

försöker lösa vissa konflikter själva och att gå undan och ev. söka upp en vuxen om något inte 

känns bra. 

Ansvarig 
Samtlig personal. 

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

 

  



Rutiner för akuta situationer 

Policy 
På Rossö skola/fritidshem ska varje elev känna sig trygg och respekterad. Var och en ska bemötas 

utifrån allas lika värde och lika rättigheter. Var och en ska bemötas med tillit. Ingen ska utsättas för 

diskriminering eller kränkande behandling. Vi accepterar inte någon form av våld, hot, trakasserier 

eller annan kränkande handling. Alla som arbetar på Rossö skola har ett gemensamt ansvar för att 

motverka trakasserier och kränkande behandling. Varje form av trakasseri och kränkning ska 

åtgärdas. Vuxna ska föregå med gott exempel, ingripa och följa upp vid trakasserier, kränkande 

behandling och beteende. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Alla som arbetar på skolan föregår med gott exempel och är med och skapar förutsättningar för att 

upptäcka trakasserier och kränkande behandling. Alla som arbetar på skolan ska alltid ingripa och 

följa upp en misstänkt situation. Elevernas berättelser antingen de formuleras av dem själva eller 

genom deras föräldrar eller andra elever ska tas på allvar. Vi har uppsikt över elevernas raster genom 

rastvaktsschema. Klasslärare eller fritidspersonal har till uppgift att informera rektor och snabbt 

komma överens om vem eller vilka som utreder händelsen. Alla är behjälpliga att få till trygga samtal 

med eleverna. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Elevens lärare, fritidspersonal samt rektor.  

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
1) Personal får kännedom om att elev är utsatt för kränkande behandling.  

2) Personal bedömer hur man går vidare; konfliksamtal eller utredning med hjälp av rektor.  

3) Personal kontaktar skolans rektor vid behov.  

4) Rektor kallar snarast berörda elever till samtal för att reda ut vad som hänt och informerar 

vårdnadshavarna  

5) Utredningen ligger till grund för åtgärder - Vid hantering av trakasserier och kränkande behandling 

informeras alltid huvudmannen.  

- Om den kränkande behandlingen inte upphör tar rektor beslut om vidare åtgärder 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
1) Personal, elev eller vårdnadshavare får kännedom om att elev är utsatt för kränkande behandling 

av personal. 

2) Rektor informeras skyndsamt. 

3) Rektor kallar till samtal för att utreda vad som hänt och informerar vårdnadshavare och 

huvudmannen. 

4) Utredningen ligger till grund för åtgärder. 

5) Åtgärderna genomförs. 



Rutiner för uppföljning 
1) Lärare, fritidspersonal eller skolvärd och rektor följer upp ärendet kontinuerligt till dess att ärendet 

avslutas.  

2) Om uppföljningen visar att trakasserierna eller kränkningarna inte upphört sätts ytterligare 

åtgärder in. 

Rutiner för dokumentation 
1) Rektor dokumenterar utredningen och åtgärderna på en i förhand utarbetade blankett. 

Huvudmannen ska informeras efter det att ärendet avslutats.  

2) Dokumentationen sparas för arkivering. 

Ansvarsförhållande 
Ytterst ansvarig är rektor utifrån Skollag (2010:800). Personal är ansvarig utifrån gällande rutiner.  


