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GRUNDSYN
Grebyskolans och Kimstadskolans grundsyn sammanfattas enligt följande:
 Alla människors lika värde.
 Alla barn och vuxna, ges samma möjlighet att växa och utvecklas.
 Alla barn och vuxna, möts med respekt och respekterar varandra.

Lagtext och styrdokument
Likabehandlingsarbetet regleras i två regelverk, enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen som
anger at skolan varje år ska upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det
andra regelverket är enligt 6 kap. 8§ skollagen som anger att skolan även årligen ska upprätta en
plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande
behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder
som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de
planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. De två planerna
likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling har sammanförts i en
plan.

Diskrimineringslag (2008:567)

Träder i kraft I: 2015-01-01/Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra
sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder. (§ kap.1 §) Lag (2014:958).

Skollagen 6 kap. 10§
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att
anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om
att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att
skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

LGR 11
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Elevernas delaktighet
Eleverna ska göras delaktiga i skolornas och fritidshemmets förebyggande arbete mot
diskriminering och kränkande behandling.
Eleverna ska känna till och förstå hur skolorna och fritidshemmet arbetar för att upptäcka om
elever utsätts för kränkande behandling, samt hur de arbetar om sådana situationer uppstår och
vilka rutiner som finns. Från förskoleklass förbereder vi eleverna att med stigande ålder ta ansvar
för att förhindra kränkande behandling.
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Elevers medverkan och inflytande på skolan
Det förs dagliga samtal med eleverna om olika typer av situationer som uppstått vid konflikter
och i samband med raster, det är både planerade och spontana samtal. Värdegrundsfrågor
genomsyrar all undervisning och verksamhet på skolorna och på fritidshemmet.
Värdegrundsamtalen präglas av ledorden: Empati, Ansvar, Samspel och Självkänsla.
På utvecklingssamtal i årskurs F-6 en gång per termin lägger vi stor vikt vid trygghet och
trivselfrågor.
Vi använder oss av sociala stegblad.
Eleverna medverkar även genom;
- Klassråd årskurs 1-6 varannan vecka
- Elevråd årskurs 1-6 en gång i månaden
- Qualisenkät april 2015.
Elevers medverkan och inflytande på fritidshemmet
I olika former av samlingar för spontana och planerade samtal. Syftet med samlingarna är att
eleverna ska lära sig att fatta egna beslut och vara delaktiga i de dagliga aktiviteterna. Även
fritidshemmet präglas av ledorden: Empati, Ansvar, Samspel och Självkänsla.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårdnadshavarna ska känna till hur skolorna och fritidshemmet arbetar för att upptäcka om
elever utsätts för kränkande behandling, samt hur de arbetar om sådana situationer uppstår och
vilka rutiner som finns. Vårdnadshavarna görs delaktiga i skolornas och fritidshemmets
förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling på föräldramöten.
Vårdnadshavarnas medverkan och inflytande
Vårdnadshavarna har möjlighet att göra skolbesök och bland annat äta lunch (en gång per
termin/familj) samt delta i andra skolaktiviteter såsom besök i klassrum, drop-in fika på
fritidshemmet och familjekvällar i skolan. Det finns även klassföräldrar som medverkar på olika
sätt, till exempel vid familjekvällar, lägerskolor och utflykter.
Skola/fritidshem och vårdnadshavare har också kontakt via rektorsbrev, veckobrev,
kontaktböcker, mail och telefonsamtal. Rektor erbjuder också vårdnadshavare att ta del av frågor
gällande skolan och skolans utveckling genom föräldraråd.
Vårdnadshavarna medverkar även genom;
- Föräldramöten minst en gång per läsår
- Vid utvecklingssamtalet som sker en gång per termin
- Qualisenkät i april 2015

Rektor och personal har ansvaret för att elever och föräldrar blir delaktiga och har inflytande.

Personalens delaktighet
Rektor är ytterst ansvarig för att det finns en plan mot diskriminering och kränkande behandling.
På Kimstad/Grebyenheten finns en grupp som kallas för Trygghetsteamet (THT).
Trygghetsteamet har representanter från båda skolorna i alla årskurser och har i uppdrag att
arbeta fram planen mot diskriminering och kränkande behandling.
Trygghetsteamet har också i uppdrag att förankra planen i verksamheten samt arbeta med
eventuella fall av diskriminering, kränkningar och trakasserier.
Övrig personal blir delaktig på lärarmöten och fritidshemsmöten där diskriminering och kränkande
behandling/Likabehandlingsplan är en stående punkt på dagordningen.
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Varje arbetslag har till ansvar att genomföra enkäter, kartläggning och sociogram som sedan
ligger till grund för delar i Likabehandlingsplanen.

Personalen medverkar även genom;

- Medarbetarsamtal en gång per år
- Arbetsplatsträffar och studiedagar, där det finns möjlighet att diskutera dessa frågor
- Qualis: All personal svarar regelbundet på enkätfrågor som rör trivsel, trygghet och sin
arbetssituation på arbetsplatsen.

Förankring av planen
Planen samt trygghetsteamet presenteras under föräldramötet på höstterminen
Medlemmarna i Trygghetsteamet och Likabehandlingsplanen ska presenteras för eleverna på
skolorna. Planen skickas även hem till vårdnadshavare vid höstterminens start.
All personal får ett exemplar var av Likabehandlingsplanen och är skyldiga att läsa och vara
införstådda med den senast den 30 september 2014.

Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Trygghetsteamet utvärderar planen genom samanställning av enkäter och trygghetskartor över
skolgård och innemiljö. Detta gäller både skola och fritidshem. All personal utvärderar planen i
slutet av vårterminen.
Alla vårdnadshavare har fått möjlighet att komma med synpunkter till förändringar och
förbättringar av vår plan.
Utvärdering av fjolårets plan VT/14

Kimstadskolan
Utvärdering och sammanfattning av Qualisenkät och trygghetskartor.
Elever
Eleverna uppger att de trivs och känner sig trygg på Kimstadskolan. De uppger även att de har
någon kamrat att umgås med. De flesta eleverna vet att de får hjälp av de vuxna på skolan om
de känner sig mobbade eller utsatta.
De alla flesta eleverna uppger även att de har förtroende för sina lärare och är nöjda med sin
skolgång.
Utifrån de trygghetskartor som eleverna har fått fylla i har de visat på de platser och situationer
där de upplever att det är otryggt och/eller stökigt på skolan och konflikter kan förekomma.
Det är på de platser där många elever samsas och befinner sig samtidigt som eleverna uppger att
de känner sig otrygga. Platser på skolan som upplevs som otrygga av många elever är: kapprum,
kön till matsalen, omklädningsrum, fotbollsplan.
Vårdnadshavare
Antal svarande: åk 4: 13 st
åk 5: 5 st
åk 6: 24 st
6
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När det gäller föräldraenkäten är det låg tillförlitlighet på resultaten eftersom 41 av 90
vårdnadshavare på Kimstadskolan har besvarat enkäten.
Av de som svarade är de flesta nöjda med trivseln på skolan och med sitt barns skola.
De flesta tycker att skolan arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling. I stort
sätt alla uppger att de får kontinuerlig information om vad som händer i skolan.

Åtgärder inför nästa läsår
Utifrån kartorna vet vi var rastvärdarna behöver befinna sig på rasterna; fotbollsplanen,
pulkabacken på baksidan vintertid och skogen.

– Vuxna på skolan ska ansvara för att påminna och prata om hur man gör när man går in och ut

till rast eller andra aktiviteter.
- Rutiner för vuxennärvaro vid matsalen och in- och utsläpp ska förbättras.
- Skolan ska ändra och förbättra rutinerna i omklädningsrummen till idrotten inför hösten. Skolan
meddelar även lokalförsörjningen att vi vill ha mellanväggar i duscharna.
Till nästa år lämnar skolan ut föräldraenkäterna även i pappersform för att få högre deltagande

Grebyskolan
Utvärdering och sammanfattning av Qualisenkät och trygghetskartor.
Elever
Eleverna uppger att de trivs och känner sig trygg på Grebyskolan. De uppger även att de har
någon kamrat att umgås med. De flesta eleverna vet att de får hjälp av de vuxna på skolan om
de känner sig mobbade eller utsatta.
De alla flesta eleverna uppger även att de har förtroende för sina lärare.
Utifrån de trygghetskartor som eleverna har fått fylla i har de visat på de platser och situationer
där de upplever att det är otryggt och/eller stökigt på skolan och konflikter kan förekomma.
Det är på de platser där många elever samsas och befinner sig samtidigt som eleverna uppger att
de känner sig otrygga. Platser på skolan som upplevs som otrygga av många elever är:
fotbollsplanen och kullen.
Vårdnadshavare
Antal svarande: F-klass: 9st
Åk 1: 6 st
Åk 2: 11 st
Åk 3: 7 st
När det gäller föräldraenkäten är det låg tillförlitlighet på resultaten eftersom endast 33 av 176
har besvarat enkäten.
Av de vårdnadshavare som svarade är de flesta nöjda med trivseln på skolan och på
fritidshemmet.
De flesta tycker att skolan arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling. I stort
sätt alla uppger att de får kontinuerlig information om vad som händer i skolan.
Åtgärd inför nästa läsår
Utifrån kartorna vet vi var rastvärdarna behöver befinna sig på rasterna; fotbollsplanen och
kullen.
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Till nästa år lämnar skolan ut föräldraenkäterna även i pappersform för att få högre deltagande.

Utvärdering av årets plan HT/14
Beskrivning hur planen utvärderas
Planen utvärderas genom enkäter till personal, vårdnadshavare och elever. Enkäterna
sammanställs och utvärderas av Trygghetsteamet.
I maj 2015 uppmanas vårdnadshavare via rektorsbrev och veckobrev att läsa
likabehandlingsplanen och ha åsikter om innehållet inför en revidering.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor Kristina Nilsson

FRÄMJANDE INSATSER
MOT KRÄNKANDE BEHANDLING
Mål och uppföljning
I Norrköpings kommuns förskolor, grundskolor, skolbarnsomsorg, gymnasieskolor och
vuxenutbildning ska alla barn och elever kunna känna sig trygga och ha lika rättigheter oavsett
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder.
Ingen form av kränkande behandling, mobbning, rasistiska yttringar och hedersrelaterat våld ska
förekomma.
Var och en har ett ansvar för att utifrån sina egna förutsättningar bidra till att skapa den goda
lärandemiljön.
Alla barn och elever och vuxna i verksamheten förväntas respektera detta och inte utsätta andra
barn eller elever för några slags kränkande handlingar. Om sådana ändå sker förväntas varje
anställd som får kännedom om detta att omedelbart agera enligt den egna enhetens
handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling.
På varje förskola och skola i Norrköping är förskolechef/rektor ansvarig för att all personal känner
till sina skyldigheter enligt barn- och elevskyddslagen. Förskolechef/rektor är ansvarig för att det
finns tydliga anvisningar och rutiner för hur sådana händelser anmäls och utreds på enheten och
att dessa är kända av all personal.
Enhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling ska göras känd och finnas tillgänglig
för all personal. Enhetens utredningar ska dokumenteras och arkiveras enligt särskilda
anvisningar.
Vårdnadshavare ska informeras om innehållet i enhetens plan mot diskriminering och kränkande
behandling vid varje läsårsstart.

Insats
Enheten arbetar med att båda skolorna samt fritidshemmet ska ha en tydlig, gemensam
värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt gentemot eleverna.
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Enheten har ett välfungerande trygghetsteam, med tydlig organisation och rutiner samt med
dokumentation och arkivering.
En plan mot diskriminering och kränkande behandling ska finnas på skolan.
Norrköpings Kommuns elev- och föräldraenkäter om trygghet och kränkande behandling
genomförs och utvärderas varje år.
Alla grupper arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor.
Skolorna har välfungerande elevråd.
Vi har nolltolerans mot all typ av kränkande behandling, såväl ord som handling.

Ansvarig
Kristina Nilsson
Arbetet pågår hela läsåret och utvärderas i slutet av vårterminen 2015.

LIKABEHANDLING OAVSETT KÖN
Mål och uppföljning
All personal ska behandla alla elever på lika sätt oavsett kön.
Alla elever ska ha lika stort inflytande och utrymme över verksamheten i både skola och
fritidshemmet oavsett kön.
Alla elever ska ha samma förutsättningar att utveckla förmågor och intressen oavsett kön.

Insats
Skolan satsar på att ge eleverna lika stort inflytande och utrymme i all verksamhet oavsett kön. I
undervisningen genomförs till exempel olika sorters "talrundor", något som gynnar tystlåtna
elever.
Skolan fördelar talutrymmet mellan könen, har lika representation av båda könen i elevrådet.
Skolan skapar förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor och intressen utan att
begränsas av stereotypa könsroller.

Ansvarig
Rektor Kristina Nilsson.
Arbetet pågår under hela läsåret samt utvärderas i slutet av vårterminen 2015.
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LIKABEHANDLING OAVSETT KÖNSIDENTITET ELLER
KÖNSUTTRYCK
Mål och uppföljning
Personalen på skola och fritidshem ska ha sådan kunskap om könsidentitet och könsuttryck att de
kan möta elevernas frågor och funderingar med respekt.

Insats
All personal ska bemöta elevers frågor och funderingar som dyker upp vad det gäller transfrågor
och normer kring könsidentitet.

Ansvarig
Rektor Kristina Nilsson
Arbetet pågår under hela läsåret samt utvärderas i slutet av vårterminen 2015.

LIKABEHANDLING OAVSETT ETNISK TILLHÖRIGHET
Mål och uppföljning
All personal ska ha kunskap om och möta elever och föräldrar med olika etniska tillhörigheter
med respekt.
Alla elever ska vara medvetna om att det finns olika etniska tillhörigheter.
När eleverna slutar årskurs 6 ska de ha kunskaper om bakgrunden till etnisk diskriminering och
rasism i Sverige och i övriga världen.

Insatser
Skolan uppmärksammar elevers flerspråkighet på ett positivt sätt, till exempel genom att ge
modersmålsundervisningen utrymme och resurser i skolans verksamhet för att på så sätt
synliggöra och höja statusen på den undervisningen.
Skolan arbetar med etniska tillhörigheter speciellt på FN-dagen i oktober.
När situationer uppstår belyser vi rasismen och vilka effekter den haft på samhället. Det gäller
inte minst i behandlingen av de nationella minoriteterna i Sverige, både historiskt och i nutid.

Ansvarig
Rektor Kristina Nilsson
Arbetet pågår under hela läsåret och utvärderas i slutet av vårterminen 2015.
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LIKABEHANDLING OAVSETT RELIGION ELLER ANNAN
TROSUPPFATTNING
Mål och uppföljning
Personalen ska ha tillräcklig kunskap för att kunna möta elever med olika religion eller annan trosuppfattning.
Eleverna i årskurs F-3 ska ha kunskap om att det finns människor med olika religioner och
trosuppfattningar.
Eleverna ska när de går ut årskurs 6 ha fått kunskap om de olika världsreligionerna, vad de har
gemensamt och även hur de har påverkat och påverkar vårt samhälle.

Insats Under FN-veckan arbetar skolan med att ge kunskap om barn i andra länder, deras
levnadsvillkor och olika kulturer.
Ansvarig
Rektor Kristina Nilsson
Arbetet pågår under hela läsåret samt utvärderas i slutet av vårterminen 2015.

LIKABEHANDLING OAVSETT
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Mål och uppföljning
Alla elever och all personal ska kunna delta i all undervisning och alla gemensamma aktiviteter.
All personal ska ha kunskap och förståelse för människor med funktionsnedsättningar.
Eleverna ska ha förståelse för och vara medvetna om att det finns olika funktionsnedsättningar
och vad detta kan innebära.

Insats
Skolan anpassar gemensamma de aktiviteterna så att alla elever och all personal kan delta.
Skolan visar genom handling att alla människor är lika mycket värda.
Skolan har olika typer av tekniska hjälpmedel till dem som behöver.
Skolan diskuterar med eleverna om fördomar och föreställningar om människor med olika
funktionsnedsättningar när sådana frågeställningar dyker upp i media, läromedel eller andra
tillfällen. Ämnet tas upp specifikt när vi läser om människokroppen i biologin.

Ansvarig
Rektor Kristina Nilsson
Arbetet pågår under hela läsåret samt utvärderas i slutet av vårterminen 2015.
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LIKABEHANDLING OAVSETT SEXUELL LÄGGNING
Mål och uppföljning
Personalen ska bemöta elevers frågor och funderingar.
Eleverna ska känna till att det finns olika sexuella läggningar.

Insats
Skolan diskuterar tillsammans med eleverna om fördomar och föreställningar som är baserat på
människor med olika sexuell läggning som kan förekomma i media, i läromedel eller direkt i
elevernas närhet.
Ämnet tas specifikt upp i sexualkunskapen i årskurs 6.

Ansvarig
Rektor Kristina Nilsson
Arbetet pågår under hela läsåret samt utvärderas i slutet av vårterminen 2015.

LIKABEHANDLING OAVSETT ÅLDER
Mål och uppföljning
Det ska finnas alternativ för social gemenskap och aktiviteter så att eleverna kan leka över
åldersgränserna.
Eleverna ska lära känna varandra över åldersgränserna.

Insats
Skolan ser till att det finns många olika alternativ för social gemenskap och aktiviteter där elever i
olika åldrar och från olika årskurser umgås och samarbetar, exempelvis gemensamma rasttider,
blandade grupper under vissa frilufts- och temadagar samt vid elevens val-aktiviteter.

Ansvarig
Rektor Kristina Nilsson
Arbetet pågår under hela läsåret samt utvärderas i slutet av vårterminen 2015.

KARTLÄGGNING
Kartläggningsmetoder
Varje år genomförs en elevenkät och föräldraenkät, ”Qualis”, för Grebyskolan, Kimstadskolan och
Grebyskolans fritidshem.
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Eleverna får märka ut ”otrygga” platser på en karta över skolans och fritidshemmets ute- och
innemiljö. Det kan genomföras enskilt, i grupp eller i helklass.
Skolan gör även ett sociogram för varje grupp. Då ställer vi frågor till varje elev för att upptäcka
ensamma eller utsatta barn (Se bilaga 1). Varje arbetslag ansvarar för att genomföra detta en
gång per termin. Trygghetsteamet planerar när på terminen kartläggningen ska göras, gör
sammanställningen och delger resultatet av materialet. Resultatet ska sedan tas upp och
diskuteras i varje klass.
Planerade samtal om trivsel och nuläge tas upp på klassråd, elevråd, personalmöten och i
trygghetsteamet.
Ett tecken på otrygghet kan vara hög frånvaro. Därför noterar vi närvaro/frånvaro varje dag.
Händelserapporter skrivs vid incidenter.

Hur eleverna involveras i kartläggningen
Enkäter
Kartor där eleverna får markera ut upplevelsen av trygga/otrygga platser
Sociogram
Klassråd
Elevråd
Utvecklingssamtal
Lektioner
Samling på fritidshemmet

Hur personalen involveras i kartläggningen
Personal har svarat på enkäter om hur de arbetar mot uppkomst av kränkande behandling mellan
elever.
Sociogram med alla elever i årskurs F-6.
Elevvårdsdiskussioner har förts i Trygghetsteamet samt på personalmöten.
Vi skriver händelserapporter/rapport om kränkande behandling.
Det är personalen i arbetslagen som genomför kartläggningen med sociogram, enkäter och
kartor.
Personalen delges resultaten efter sammanställningen.

Resultat och analys
Resultat och analys av båda skolornas elevenkäter för våren 2014 har följande framkommit:

Elever
Trivs i skolan:

Grebyskolan
Kimstadskolan:
Fritidshemmet:

90 %

89 %
91 %

Har någon eller flera kamrater att vara med på raster:
Grebyskolan
96 %
Kimstadskolan:
97 %
Vet att de får hjälp av de vuxna på skolan om de skulle bli mobbade eller trakasserade:
Grebyskolan
96 %
Kimstadskolan:
87 %
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Av resultatet att döma ser vi att majoriteten av eleverna trivs och känner sig trygga på båda
skolorna samt på fritids.
Personal
Resultat och analys av personalenkäten
85 % tycker att vi vuxna reagerar på alla typer av regelbrott, okamratligt beteende, mobbning
och andra trakasserier.
Ca 70 % tycker att förhållandet mellan personal och elever kännetecknas av förtroende och
ömsesidig respekt.
Vårdnadshavare Obs: 31 av 176 svaranden på Grebyskolan och 41 av 90 svaranden på
Kimstadskolan
Anser att deras barn trivs i skolan.
Grebyskolan:
91%
Kimstadskolan:
85 %
Anser att deras barn trivs på fritidshemmet
Grebyskolan:
99 %
Anser att skolan arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling
Grebyskolan:
91 % (av de övriga är det 6 % som inte anser det och 3
% som instämmer till viss del)
Kimstadskolan:
76 % (resten instämmer till viss del eller vet inte)
Av resultatet att döma ser vi att av de svarande vårdnadshavarna är majoriteten nöjda med sina
barns trivsel på skolorna och fritidshemmet.
Tyvärr är inte resultatet tillförlitligt på grund av för få svarande.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Att motverka förekomsten av kränkande behandling
Områden som berörs av åtgärden:
Kränkande behandling
Kön
Könsidentitet eller könsuttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder

Mål och uppföljning
Att alla elever på skolorna ska känna sig trygga.
Vi ska motverka all förekomst av våld och hårda ord. Vi skriver händelserapport i de fall som
uppstår.
Vi uppdaterar och arbetar aktivt med våra trivselregler och i samlingar på fritidshemmet.
Vi tar upp trivsel som en stående punkt på klassrådet och på fritidshemmet.
På utvecklingssamtalet diskuterar vi den enskilde elevens trivsel på skolan.
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Vi gör kartläggning och sociogram i årskurs F-6 och på fritidshemmet runt varje elev både i ute
och innemiljön för att lokalisera platser där kränkningar förekommer.
Alla elever ska kunna delta i alla verksamheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt
ålder.
Skola och fritidshem utvärderar sin verksamhet kontinuerligt.
Eleverna ska vara medvetna om alla människors lika värde oavsett ovanstående
diskrimineringsgrunder.

Åtgärd
Skolan har vuxna ute varje rast.
Skolan tar ett särskilt ansvar att vara på de platser elever känner sig otrygga.
All personal på skolorna och fritidshemmet visar nolltollerans mot hårda ord och kränkande
behandling.
Båda könen är lika representerade på elevrådet.
Skolan ser till att all verksamhet är anpassad så alla elever kan vara med.
Utifrån trygghetskartor och sociogram får vi kunskap om var elever upplever att de känner sig
otrygga samt om de har kompisar att vara med.

Ansvarig
Rektor Kristina Nilsson

Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår hela läsåret och utvärderas i slutet av vårterminen 2015.

RUTINER FÖR AKUTA SITUATIONER
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på Greby och Kimstad
skolor samt på fritidshemmet.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Personalen på Greby och Kimstad skolor samt fritidshemmet uppmärksammar kännetecken som
kan tyda på att en elev är utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Exempel på detta
kan vara hög frånvaro, fysiska symptom, ändrat beteende, ensam på raster, kommentarer eller
klasskompisar som berättar.
Personalen arbetar fortlöpande för att ha en gemensam uppfattning om vad som menas med
trakasserier och kränkande behandling och vad de som vuxna i skolan ska reagera på. Personal
har god uppsikt över eleverna på under lektionsfri tid, till exempel genom rastvaktsschema som
baserar sig på kunskap om vilka platser som eleverna upplever som otrygga. Det finns alltid
personal med eleverna när de är ute på skolgården och under fritidshemmets verksamhet.
Skolan undersöker regelbundet om det finns elever som är utsatta för trakasserier och kränkande
behandling. Detta sker genom elev-, personal- och föräldraenkäter, sociogram samt kartläggning
av inne- och utemiljö.
Alla elever ska kunna vända sig till all personal med förtroende om de eller någon annan blir
utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. I första hand vänder de sig till sin mentor men
de ska även känna att de kan vända sig till all personal på skolan till exempel fritidspersonal,
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andra lärare, skolsköterska, rektor samt kurator.
Om skolan blir uppmärksammad på att trakasserier och kränkande behandling sker mellan
eleverna utanför skolan, till exempel om det förekommer nätmobbing eller mobbing via sms
meddelas vårdnadshavare skyndsamt om detta.

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Mentorn
Trygghetsteamet:
Kimstadskolan: Stefan Tellered , Kristina Dorell
Grebyskolan: Andreas Pettersson, Anette Larsson, Ulrika Hagvall
Rektor: Kristina Nilsson
Kurator: Sara Ljungblad
Skolsköterskan: Ulrika Eklund

Åtgärder när kränkningar/diskriminering uppstår
Samtal med den som utsatt någon för kränkning
När kartläggningen är gjord avgör rektor vilka i trygghetsteamet som ska arbeta med det aktuella
fallet. Teamet ska då bli frigjord från ordinarie arbetsuppgifter.
Därefter tar teamet kontakt med mentorn till den eller de elever som utsatt den berörde för
kränkningar och/eller diskriminerande behandling. Tillsammans kommer de överens om en tid då
det är lämpligt att genomföra samtal med denne eller dessa.
Samtalen sker enskilt med respektive elev tillsammans med två vuxna. En vuxen för samtalet och
den andre dokumenterar.
Syftet med samtalet är att:
• Tala om vilken information som framkommit till teamet.
• Att få eleven att komma till insikt om vad den gjort.
• Markera att skolorna inte accepterar sådant beteende.
• Komma fram till vad eleven kan göra för att kränkningarna och/eller diskrimineringen ska
upphöra, samt vad de vuxna på Kimstad och Greby skolor kan ge den enskilde eleven för stöd för
att lyckas.
Eleven får också kännedom om att teamet kommer att observera denne, så att de löften som
givits kommer att efterlevas framöver.
Eleven informeras om att hen har möjlighet att berätta om samtalet för sina vårdnadshavare.
Eleven får också information om att teamet kommer att ta kontakt med vårdnadshavaren
snarast.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Ansvarig pedagog anmäler till rektor och trygghetsteamet.
Rektor anmäler till huvudman.
Då personal kränker elev
Om en elev upplever sig kränkt eller diskriminerad av en personal på skolan bör denne ta kontakt
med en vuxen den känner förtroende för till exempel pedagog, kurator eller rektor.
Om en vuxen på någon av skolorna upptäcker att en annan vuxen kränker eller diskriminerar en
16
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elev ska den vuxne meddela rektor.
Om du som vuxen har kränkt eller diskriminerat en elev, ta kontakt med rektor snarast. Detta för
att försöka reda ut det med den berörde eleven.
Då rektor får kännedom om att en elev blivit utsatt för kränkning eller diskriminering av personal,
gör denne en kartläggning av det inträffade. Om rektor finner att eleven blivit kränkt vidtar denne
åtgärder.
Rektor kontaktar huvudman och personalkontoret.

Rutiner för uppföljning

Inom en tidsram av ca en vecka sker ett uppföljande samtal både med den utsatte samt den/de
som har utsatt.
Efter det uppföljande samtalet tas kontakt med berörda vårdnadshavare.
Efter ytterligare ca en vecka hålls ett samtal med den utsatte för att ta reda på om
kränkningarna/diskrimineringarna upphört. Om så inte är fallet sker ytterligare ett samtal med
den/de som utsätter, enligt den modell som beskrivs nedan beskrivits ovan.
När teamet har arbetat enligt nedan och kränkningarna/diskrimineringen trots detta fortsätter,
kallas vårdnadshavare och elev till ett samtal på skolan. På detta samtal medverkar
Trygghetsteamet, den enskilde eleven, vårdnadshavare och rektor. Vid samtalet upprättas en
överenskommelse med åtgärder och utvärderingsbara mål samt en tidpunkt för uppföljning av
detta. Ett exempel på detta kan vara ett åtgärdsprogram (som kan sekretessbeläggas).
Om kränkningarna inte upphör
Om beteendet inte upphör tar rektor beslut om vidare åtgärder t.ex. anmälan till socialtjänst
och/eller polis.
Rutiner för dokumentation
Under pågående ärende skrivs fortlöpande anteckningar. Dessa anteckningar finns inlåsta hos
ansvarig pedagog. När fallet är avslutat fylls blanketten "Dokumentation vid kränkning och/eller
diskriminering" i. Den blanketten läggs i alla inblandade elevers akter.

Ansvarsförhållande
När det uppstår ett fall av kränkande behandling utses minst två ansvariga personer från
trygghetsteamet. Dessa två ansvarar för kartläggning, samtal, dokumentation samt
föräldrakontakter. Vissa delar av arbetet kan delegeras till andra personer, som till exempel
mentorer. Rektor hålls fortlöpande informerad om ärendet och har också det yttersta ansvaret.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Ansvarig pedagog anmäler till rektor och trygghetsteamet.
Rektor anmäler till huvudman.
Då elev kränker elev
Var och en som får kännedom om att en elev blir kränkt eller diskriminerad ska meddela detta till
rektor, som vidarebefordrar till Trygghetsteamet.
Elever kan ta kontakt med någon personal på skolan som den känner förtroende för. De kan
också ta kontakt direkt med någon i Trygghetsteamet.
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Huvudmannen kontaktas av rektor.
När trygghetsteamet har informerats om misstänkt kränkning eller diskriminering tar
mentor/pedagog i arbetslaget kontakt med den utsatte och dennes vårdnadshavare, för att få
klarhet i om det är ett fall av trakasserier eller kränkande behandling samt informera om hur
ärendet kommer att handläggas.
Teamet informerar mentor kontinuerligt.
Den utsatte och vårdnadshavare får då möjlighet att lämna kompletterande information som
teamet kan använda sig av i sin kartläggning om vad som hänt. Kartläggningen kan även
innehålla information från andra personer på skolan.
Om teamet finner att den utsatte har varit eller är utsatt för kränkande behandling och
diskriminering vidtas åtgärder (se ovan).
Verksamheten ska vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att
kränkningar upprepas. Dokumentationen i ärendet förvaras på ett säkert sätt på skolan
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