
 

 

 

 

Ulvsäter grundsärskolas plan mot 

diskriminering och kränkande 

behandling 
 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundsärskola, grundsärskola inriktning träningsskola, 

fritidshem och tillsyn av barn över tolv år. 

Läsår: 2017/2018 

  



Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
grundsärskola, grundsärskola inriktning träningsskola, fritidshem och tillsyn av barn över tolv år. 

Ansvariga för planen 
Rektor Britt Bergman Danielsson 

Biträdande rektor Anette Janhans 

Trygghetsteamet 

Vår vision 
Vi har elever som utifrån sina förutsättningar lyckas maximalt och med stolthet går vidare till nya 

utmaningar.  Medarbetarnas höga förväntningar och stora engagemang leder till att eleverna får 

både verktyg och kunnande som de behöver för att nå sina drömmar och mål. 

Planen gäller från 
2018-01-01 

Planen gäller till 
2018-06-18 

Läsår 
2017/2018 

Elevernas delaktighet 
Eleverna har besvarat en trygghetsenkät med stöd av en vuxen som känner eleven väl. Bildstöd har 

använts inför och under arbetet med enkäten för att konkretisera frågorna. Vissa elever har också 

svarat på frågor med bildstöd för att kartlägga tryggheten i skolmiljön (se bilaga). 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Information om trygghetsarbetet och planen har getts på föräldramöte och utvecklingssamtal. 

Personalens delaktighet 
Personalen har diskuterat innehållet i planen på arbetsplatsträffar. Personalen deltog i 

kartläggningen av elevernas trygghet ur ett vuxenperspektiv. Varje klass har arbetat aktivt med 

trygghetsenkäten för att förbereda eleverna. Personalen har haft möjlighet att lämna synpunkter 

på planen vid utvärderingen. 

Förankring av planen 
Biträdande rektor och trygghetsteamet presenterar planen för grundsärskolans personal på en 

arbetsplatsträff. Därefter kommer en stående punkt att finnas för vidare diskussioner och 

bearbetning av innehållet. Biträdande rektor delger personal från Sodexo och skolans vaktmästare. 

Planen finns tillgänglig på skolans hemsida. 

Vi har utarbetat en anpassad version av likabehandlingsplanen för att göra eleverna mer delaktiga. 

Klassläraren ansvarar för att planen presenteras för eleverna under klassrådet. 



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
All personal har varit delaktiga i utvärderingen vid en arbetsplatsträff där diskussioner genomfördes i 

smågrupper utifrån givna frågeställningar. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Se ovan. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Främjande insatser 

 

Klassråd och elevråd:  

Målet är delvis uppnått. Vi behöver fortsätta fokusera på detta under våren 2018. När det gäller 

klassråd har fler klasser kommit igång med kontinuerliga möten.  Vissa klasser har ännu inte 

schemalagt klassråden och i vissa fall planerar man att komma igång med detta arbete under våren 

2018. Vi behöver också bli bättre på att dela med oss av våra erfarenheter och delge varandra goda 

exempel på upplägg och innehåll. Det skulle kunna ske på speciallärarmötena. 

Exempel på innehåll som kommit upp under utvärderingen är: 

• Ordningsreglerna med bildstöd och konkreta exempel 

• Gå igenom och diskutera den anpassade likabehandlingsplanen 

• Se på film. T ex ”Värsta, bästa vänner” 

• Göra egna klassregler med eleverna 

• Använda olika typer av kommunikationsverktyg för att möjliggöra diskussioner och 

reflektioner tillsammans med eleverna. 

• Använda samtalsmatta för att rösta och delta i gemensamma beslut. 

Representant från grundsär deltar i grundskolans elevråd. Vi har under hösten startat upp ett eget 

elevråd främst för träningsskolans elever. Vi har startat i liten skala med tre representanter från två 

klasser och kommer successivt utöka elevrådet med fler elever. Detta kommer ske under våren 2018. 

Varje klass har fått i uppdrag att nominera representanter från sin klass. Mötet möter följer en tydlig 

struktur med en dagordning och vi för protokoll. Vid varje tillfälle röstar vi om någon aktuell fråga. 

Anpassad likabehandlingsplan: 

Målet är uppnått, en förkortad och förenklad version av vår Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling utarbetades våren 2017. Vi använde bildstöd i form av Symwriter. Arbetet med att 

implementera den anpassade likabehandlingsplanen har påbörjats i vissa klasser. Utvärdering gav 

positiv feedback på planens utformning. Den upplevs kortfattad och tydlig, men detta är ett svårt 

ämne och vissa begrepp är abstrakta och svåra att förenkla ytterligare vilket gör att det är en 

utmaning att göra planen tillgänglig för alla elever. 

Även om det primära målet är uppnått blir nästa steg att arbeta vidare med implementeringen i 

samtliga klasser. 

 



Förebyggande åtgärder 

 

Förebyggande arbete mot kränkande behandling 

Detta mål är något vi kontinuerligt behöver arbeta med och vi kan inte säga att målet är uppnått. 

Trots att vi försöker finnas nära är det svårt att helt undvika att kränkningar uppstår. I utvärderingen 

framkom att det därför är extra viktigt att informera ny personal och vikarier vilka elever som kan 

behöva extra tillsyn. Utvärderingen visar dessutom att vi behöver fortsätta diskutera ämnet 

kontinuerligt i arbetslaget. Det är en risk att vi fastnar vid att diskutera hur vi ska fördela oss ute på 

skolgården. Vi behöver fördjupa oss i frågor om förhållningssätt och bemötande från oss vuxna samt 

även miljöns utformning och hur den påverkar.  

Otrygga platser på skolgården 

Överblick över otrygga platser på skolgården är ett ständigt aktuellt ämne som diskuterats i olika 

forum. Det är något som vi behöver utveckla vidare. Planerade rastaktiviteter har påbörjats i liten 

skala, exempelvis rastdisko på fredagar, vilket har fått positiva reaktioner från elever. Det talar för att 

man skulle kunna utöka. Vi undersöker möjligheten att den nya ansvarsgruppen för utemiljön kan 

planera för detta även om de inte kan genomföra alla moment själva. Vi kan även delta  i de 

rastaktiviteter som erbjuds på grundskolans skolgård. 

Vi behöver jobba vidare med att utveckla rastaktiviteter för att uppnå detta mål. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2018-06-18 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Personalen följer upp planen regelbundet vid arbetslagsmöten och arbetsplatsträffar. I juni 2018 görs 

en slutgiltig utvärdering då möjlighet finns att ge synpunkter och förslag på innehållet i 

nästkommande plan. 

Ambitionen är att eleverna ska göras delaktiga även i utvärderingen. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Biträdande rektor Anette Janhans 

  



Främjande insatser 

Namn 
Klassråd och elevråd 

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

Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
Vidareutveckla arbetet med klassråd och det egna elevrådet för träningsskolans elever. 

 

Insats 
Genom kontinuerlig undervisning om demokrati och mänskliga rättigheter får eleverna 

kännedom om alla människors lika värde oavsett religion, etnisk tillhörighet, kön och 

funktionsnedsättning. 

Under klassrådet bearbetar vi skolans egna ordningsregler för att förebygga kränkande 

behandling. För att konkretisera undervisningen används AKK, t.ex bildstöd och tecken som 

stöd. Vi delar med oss av våra erfarenheter från respektive klass och ger goda exempel till 

varandra. 

Som komplement till deltagande i grundskolans elevråd kommer vi att fortsätta utveckla och 

implementera vårt eget elevråd för träningsskolan. Detta för att öka våra elevers delaktighet 

och inflytande. 

Klassråden är en grundförutsättning för elevrådet. Formen för elevrådet kommer att 

successivt växa fram utifrån våra elevers förutsättningar 

 

Ansvarig 
Biträdande rektor Anette Janhans och klasslärarna 

Datum när det ska vara klart 
Arbetet pågår under läsåret 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Namn 
Anpassad likabehandlingsplan 

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

Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
Den anpassade likabehandlingsplanen implementeras i samtliga klasser. 

Insats 
Klasslärarna ansvarar för att implementera den anpassade planen i sin klass. Klasslärarnas 

synpunkter och feedback ligger sedan till grund för om ytterligare anpassningar bör göras, 

på samma sätt som vi ständigt reviderar elevenkäten. 

Ansvarig 
Biträdande rektor Anette Janhans och klasslärarna 

Datum när det ska vara klart 
Arbetet pågår under läsåret 2017/2018. 

 

  



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Trygghetsenkät för eleverna 

Kartläggning av "hot spots" 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling och Funktionsnedsättning 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
Eleverna har svarat på en elevenkät, självständigt eller med stöd av vuxen utifrån sina 

förutsättningar. Bildstöd har använts inför och under genomförandet. 

Kartläggning av "hot spots" har till viss del även genomförts av elever. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Personalen har kartlagt och tolkat vilka platser (så kallade "hot spots") och situationer som kan 

uppfattas som otrygga av eleverna. Det handlar om miljön ute och inne, under skoltid och på 

fritidshemmet. 

Personalen har förberett eleverna inför enkätundersökningen genom att jobba med bildstödet. Vid 

själva genomförandet har personalen skapat förutsättningar för att eleverna ska kunna besvara 

frågorna självständigt eller med stöd. 

Personalen har fått information om och möjlighet att tycka till om kartläggningen på arbetsplatsträff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat och analys 
Analys av trygghetsundersökningen ht 2017 

Elevenkät 
 
Frågorna är utformade på exakt samma sätt som förra läsårets enkät. Elevgruppen har utökats och 
förändrats sedan förra året. Verksamheten har utökats med två klasser, en träning- och en 
grundsärklass. Förra läsåret hade vi 48 elever och nuvarande läsår har vi 59 elever (december 2017). 

Samtliga elever deltog i undersökningen helt eller delvis. Som tidigare så har vi valt att försöka tolka 

elevernas svar i de fall eleverna har svårt att svar adekvat på frågorna. Det mönster vi har upptäckt 

under tidigare trygghetsundersökningar gäller även denna gång. 

Resultatet visar att eleverna trivs i skolan och på fritids och de allra flesta upplever att de har 

kompisar. Eleverna lär sig nya saker och uttrycker att de får hjälp av vuxna. Raster upplevs fortsatt 

positivt och många svarar att de får vara med och leka. Angående leken finns ett visst bortfall vilket vi 

tolkar som att det i vissa fall är elever som inte aktivt söker kontakt med andra elever. Det betyder 

inte att de inte får vara med om de vill. Det kontinuerliga arbetet med ordningsreglerna har gett 

resultatet att de flesta eleverna numera är medvetna om att de finns. 

Frågorna om kränkande behandling är som tidigare svåra att dra slutsatser av. I svaren finns elever 

som uttrycker att de någon gång har blivit retade, slagna eller sparkade. Majoriteten svarar att de 

sett att någon annan blivit utsatt på något sätt men ännu större majoritet svarar också att de vuxna 

reagerar och säger stopp när någon gör dumma saker. Hur vi arbetar med detta kommer vi in på i 

utvärderingen av förebyggande och främjande åtgärder. När det gäller frågorna om kränkande 

behandling har vi vuxna ett stort ansvar när vi tolkar elevernas svar på hur de upplever sin situation i 

skolan. En etisk svår fråga är den sista som handlar om ”någon vuxen har sagt dumma saker” till dem. 

Där visar resultatet på ett större bortfall eftersom eleverna befinner sig i en beroende ställning till 

oss som ställer frågorna och tolkar svaren. 

Kartläggning av ”hot spots” 

Kartläggning av otrygga platser inomhus och utomhus hargenomförts av personalen samt delar av 
elevgruppen. Resultatet visar i stort att eleverna känner sig trygga, såväl inomhus som utomhus. Våra 
elever har vuxna vid sin sida på ett annat sätt än grundskolans elever har, vilket gör att eleverna inte 
själva upplever att det uppstår otrygga situationer i så stor utsträckning. 

Resultatet från tidigare trygghetsundersökningar visar att det finns potentiella riskmiljöer i skolan, 

exempelvis i korridorer, matsalen, slöjdsalarna, idrottssalen och omklädningsrummen. Detta gäller 

fortfarande. Då eleverna sprider sig på ett annat sätt utomhus ser vi att riskerna för kränkande 

behandling är större där än inomhus. Vi behöver därför fortsätta fokusera på utomhusmiljön för att 

minska risken för att kränkande behandling uppstår.  



Förebyggande åtgärder 

Namn 
Förebyggande arbete mot kränkande behandling 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling och Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
Vi lyckas ligga steget före i alla situationer så att inte kränkningar uppstår. 

 

Åtgärd 
Vi fortsätter att se till att finnas fysiskt nära i högre utsträckning i de situationer vi bedömer 

att det kan uppstå kränkande behandling. 

För att fortsätta öka personalens kompetens om kränkningar förs kontinuerligt 

diskussioner kring trygghetsarbetet på arbetsplatsträffar. 

Motivera åtgärd 
Resultatet av enkäten visar fortfarande att det förekommer att elever känner sig retade, blir 

slagna eller sparkade och att de hör fula ord. 

Eleverna har genom sin utvecklingsstörning en begränsad förmåga att förstå och uttrycka 

sig. Det innebär att vuxna har ett extra stort ansvar att värna om elevernas lika värde. Hög 

personaltäthet i grundsärskolan gör att vi kan finnas nära eleverna och stötta dem i socialt 

samspel och kommunikation. 

 

Ansvarig 
Biträdande rektor Anette Janhans och hela personalgruppen 

Datum när det ska vara klart 
2018-06-18 

 

 

 

 

 

 

 



Namn 
Otrygga platser på skolgården 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling och Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
Att utveckla planerade rastaktiviteter på skolgården. 

Åtgärd 
Ansvarsgruppen för utemiljön ansvarar för planeringen av strukturerade rastaktiviteter för 

de elever som kan behöva detta. De delegerar sedan till övrig personal som gemensamt 

ansvarar för genomförandet. 

För att öka tryggheten och minska risken för kränkande behandling behöver personalen 

sprida ut sig mera på skolgården. 

 

Motivera åtgärd 
Resultatet från elevenkäten visar att elevernas upplevelse av raster är fortsatt positiv, dock 

ser vi att risken för kränkande behandling under rasterna kvarstår. Kartläggning över otrygga 

platser (så kallade "hot spots") visar att skolgården kan vara ett riskområde som behöver 

uppmärksammas extra. Vi vill därför fortsätta utveckla detta område 

 

Ansvarig 
Biträdande rektor Anette Janhans och hela personalgruppen 

Datum när det ska vara klart 
2018-06-18 

 

  



Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Vårt mål är att inga elever ska utsättas för trakasserier eller kränkande behandling i vår skola. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Vi finns fysiskt nära eleverna för att stötta dem i socialt samspel och kommunikation. Eftersom 

eleverna själva kan ha svårt att uttrycka att de blivit kränkta, har alla ett större ansvar att tolka deras 

signaler så att vi tidigt kan upptäcka trakasserier och kränkande behandling. Vi har också ett ansvar 

att anmäla kränkande behandling även om handlingen i sig inte är medveten eller avsiktligt avsedd 

att skada någon annan. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Hela personalgruppen kan ta emot information från elever och föräldrar. Den som tar emot ansvarar 

sedan för att informera berörd personal i klassen och/eller på fritids. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
Var och en som arbetar inom grundskola eller grundsärskola som får kännedom om att en elev anser 

sig ha blivit utsatt för kränkande behandling ska omedelbart anmäla detta till huvudman. 

Detta sker genom att följa länken på Ankaret (kommunens intranät) till Anmälan av kränkande 

behandling. Anmälan går till rektor, biträdande rektor, chef grundskola samt nämndens sekreterare 

som även är registrator. 

När anmälan är gjord skall blanketten "Utredning av kränkande behandling" fyllas i. 

Länk till blankett: 

http://ankaret.gavle.se/sidfiler/88848/Blankett%20Utredning%20av%20kr%c3%a4nkande%20behan

dling.pdf  

En version för digital ifyllning finns i högerspalten på sidan 

http://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gavle-kommunkoncern/Utbildning-Gavle/Krankande-

behandling/  

När utredning är klar ansvarar rektor/biträdande rektor för att omedelbart rapportera detta via 

länken Uppföljning av kränkande behandling 

Rapport om uppföljning går då till huvudmannen via chef grundskola samt nämndens sekreterare. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
All personal har ett gemensamt ansvar att anmäla händelsen till biträdande rektor. 

Biträdande rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentation görs. 

Biträdande rektor informerar vårdnadshavarna. 

Eleven och vårdnadshavarna kan vända sig till Barn- och elevombudsmannen 

(www.skolinspektionen.se/BEO) 

 

 

http://ankaret.gavle.se/sidfiler/88848/Blankett%20Utredning%20av%20kr%c3%a4nkande%20behandling.pdf
http://ankaret.gavle.se/sidfiler/88848/Blankett%20Utredning%20av%20kr%c3%a4nkande%20behandling.pdf
http://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gavle-kommunkoncern/Utbildning-Gavle/Krankande-behandling/
http://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gavle-kommunkoncern/Utbildning-Gavle/Krankande-behandling/


Rutiner för uppföljning 
Beslutade åtgärder följs upp av biträdande rektor vid möte med elev, vårdnadshavare och/eller 

berörd personal. 

Vid uppföljningen dokumenteras vilka åtgärder som gjorts och vilken verkan de haft. Om åtgärderna 

haft önskad effekt och kränkningarna upphört så avslutas ärendet. 

Om det visar sig att kränkningarna kvarstår så vidtas nya åtgärder som följs upp och revideras tills 

man konstaterat att kränkningarna upphört. 

Ansvarig: Biträdande rektor 

Rutiner för dokumentation 
Åtgärderna ska dokumenteras i samband med anmälan och vid varje uppföljningstillfälle (se även 

rutiner för uppföljning. 

Ansvarsförhållande 
Rektor Britt Bergman Danielsson 

Biträdande rektor Anette Janhans 

Personalgruppen 

 


