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1. Planernas omfattning 

Verksamhetsformer som omfattas av planerna 

Grundskola F – 9, Fritidshem 
 

Ansvarig för planerna 

Skolledare 
 

Planerna gäller från Läsår 2018 – 2019 (2018-08-20 till 2019-06-11) 

Planerna följs upp kontinuerligt 
 

 

Bergby Centralskolans värdegrund & grundläggande arbete 

Grundläggande för vårt arbete på Bergby Centralskola är att alla människor 
har lika värde. Målsättningen för Bergby Centralskola är nolltolerans mot 
all form av diskriminering, trakasserier och kränkande handlingar.  
Alla som arbetar inom skolan ska arbeta efter skolans värdegrund och bidra 
till ett skolklimat där alla känner sig välkomna och inkluderade. 
Alla ska med glädje i skolan känna att de blir bemötta med respekt och 
uppleva skolan vara en kreativ och trygg miljö där man får utveckla sina 
förmågor. 
 

 
  Elevmotiv fr värdegrundsveckan 2017 

Gävlemodellen 

▪ Bergby Centralskola är ansluten till Gävlemodellen som är ett 
arbetssätt för att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda 
diskriminerande- och kränkande handlingar i skolan. 
 

▪ Det organiserade arbetet på Bergby Centralskola består av 
trygghetsteamet och personalutbildare:  
 

▪ Trygghetsteamet: Viktoria Hallin, Per Modén, Karin Nilsson-
Tutturen, Ulf Ögren, Dennis Berg, Tomas Ekman, Karin 
Andersson, Magnus Svensson, Susanne Axlund-Andersson.  
 

▪ Personalutbildare: Tomas Ekman, Maria Lindström, Karin 
Andersson. 
 

▪ Beslutsfattare och ansvarig för arbetet: Skolledare Viktoria Hallin 

och Per Modén 
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Planernas syfte 

Syftet med planerna ska vara att främja elevers 
lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning, funktionshinder, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, ålder samt förebygga och 
förhindra diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling på Bergby Centralskola.  
 
                         Elevmotiv-värdegrundsvecka 2017 
 

Planerna enligt lagarna 

Planernas innehåll styrs av diskrimineringslagen 2008:567 och skollagen 
2010:800, 6 kap. Bestämmelser i dessa lagar förbjuder diskriminering och 
kränkande behandling. Varje skolenhet ska ha ett målinriktat arbete för att 
främja barns och elever lika rättigheter och möjligheter och för att 
förebygga trakasserier och kränkande behandling. 
 
 

Trakasserier och Kränkande behandling 

Diskriminering 
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre 
än andra elever och missgynnandet har samband med kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. 
 
Direkt diskriminering – Menas att enskild elev/individ behandlas sämre än 
andra av skolan.  
 

Indirekt diskriminering – Menas att enskild elev/individ behandlas sämre 
på grund av att alla behandlas lika av skolan. 
  
 

Kränkande behandling 

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker någons värdighet 
men som inte nödvändigtvis har samband med någon 
diskrimineringsgrund. 
Kränkande behandling kan vara 

• Fysiska (slag, knuffar) 

• Verbala (hot, svordomar, öknamn) 

• Psykosociala (utfrysning, grimaser, ignorera - förlöjliga någon, etc.) 

• Texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, sociala 
medier) 
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Trakasserier 

Trakasserier är ett beteende som kränker någons värdighet och som har 
samband med diskrimineringsgrunderna. 

• Kön 

• Etnisk tillhörighet 

• Religion eller annan trosuppfattning 

• Funktionshinder 

• Sexuell läggning 

• Könsöverskridande identitet eller uttryck 

• Ålder 
 

 

Delaktighet i planerna 

Elever – Vårdnadshavare – Skolpersonal 

Elever ska vara delaktiga i skolans systematiska trygghetsarbete genom 
kartläggningar, trygghetsenkäter, trygghetstemp, utvecklingssamtal, 
elevråd, klassråd samt i upprättande av ordningsregler och 
trygghetsplaner. 
 

 
 
 

Vårdnadshavare ska informeras kontinuerligt om skolans trygghetsarbete 
via mentor, skolpersonal, utvecklingssamtal, föräldramöten. 
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Skolpersonalen ska känna till och arbeta efter innehållet i skolans 
likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 
 

Förankring av trygghetsplanerna i skolan genomförs via mötesforum så som 
Arbetsplatsträffar, arbetslag, elevråd och klassråd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Elevmotiv från värdegrundsveckan 2017 

 

2. Utvärdering 
Fjolårets trygghetsplaner har kontinuerligt reviderats och utvärderats av 
skolans arbetslag, trygghetsteam, personalutbildare och elevråd. 
 

Resultatet av utvärderingen på områden som behöver förbättras:  

• Ökad studiero 

• Förtydligande av anmälningsplikt vid incidenter 

• Förtydligande av disciplinära åtgärder (konsekvenstrappa) 

• Schemalagt rastvärdsskap 

• Rastaktiviteter 

• Bussvärdar 

• Punktinsatser på utsatta platser i skolan och skolans område 
 

 

Resultat av utvärdering på ”fungerande” områden:  

• Trygghetstempen (månatlig enkätundersökning om elevers 
trygghet) 

• Särskilda insatser från förebyggandeenheten BIG 

• Gävlemodellen (arbetssätt för att främja, förebygga, upptäcka och 
åtgärda diskriminerande och kränkande handlingar i skolan) 
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3. Främjande arbete 
Mål och insatser 

• Ett normkritiskt förhållningssätt ska tillämpas i undervisning och 
övrig skolmiljö. Vi ska bredda normerna så att alla känner sig 
välkomna och inkluderade. 

• Stående punkt på dagordning som behandlar trygghetsfrågor vid 
arbetsplatsträffar, arbetslagsträffar, elevråd och klassråd. 

• Schemalagda klassråd varannan vecka och elevrådsmöten var fjärde 
vecka med målsättning att öka elevernas inflytande och skapa 
större gemenskap. Klassrådet ska ligga veckan innan elevrådet. 
Elevrådet och vuxenansvarig utformar kalendarium.  

• Varje enskild lärare ska utveckla och tydliggöra elevernas möjlighet 
till delaktighet och inflytande i undervisningen. 

• Eleverna ska ges möjlighet att driva, planera och genomföra 
aktiviteter som skapar glädje och gemenskap med stöd av personal 
och/eller föräldrar. Målet är ett positivare skolklimat. 

• Arbetslagen ska främja ett mer åldersintegrerat tänk för att 
eleverna ska lära känna varandra bättre över stadiegränserna 
genom pedagogiska och sociala aktiviteter.   

• Personalutbildarna ansvarar för att all personal utbildas och 
uppdateras i skolans trygghetsarbete enligt forskningen. 

• Trygghetsteamet ansvarar för en främjande, förebyggande och 
åtgärdande arbete för en trygg skolmiljö. 

• Personalen ska vara uppdaterad inom området diskriminering och 
kränkningar via personalutbildare och externa handledare/insatser. 

• Värdegrundsarbetet kopplat till diskrimineringsgrunderna hålls 
levande genom undervisningssituationer där det är aktuellt.  

• Värdegrunden ska vara ett kontinuerligt inslag under hela 
skolsituationen i det dagliga arbetet med eleverna vid undervisning, 
raster, lek, kösituationer, lunch och hemgång. Samtlig personal 
ansvarar för att bemöta situationer på ett värdegrundat sätt. 

• Mentor ansvarar för att övergången mellan stadierna sker så att 
eleverna känner sig trygga. 

• Samtlig personal vid skolan bär ansvar för att ha en god relation 
mellan hem och skola. 
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4. Kartläggning 
Metoder för kartläggning 

• Trygghetstempen (en gång per månad) 

• Trygghetsenkät (en gång per termin) 

• Incidentrapportering (följs upp av Trygghetsteamet) 

• Uppföljning av klassituation via Forms 

• Elevhälsosamtal med skolsköterskan 

• Trygghetsvandring: Identifiering och kartläggning av miljön på 

skolan av elever, elevskyddsombud och elevråd. 

• Intervjuer med fokus på trygghetsfrågor 

• Sociogram 

• Utvecklingssamtal 
 

Kartläggningen hjälper oss att upptäcka trakasserier, kränkande behandling 
och diskrimineringar. 
Syftet med kartläggningarna tydliggörs för eleverna för att skapa 

delaktighet. Detta sker genom mentorer och trygghetssamordnare.  
 
 
 

5. Förebyggande åtgärder 
 

Skolans mål 
Vår skola ska möjliggöra att alla känner sig välkomna, trygga och 
inkluderade. Målet är att behandla alla lika utifrån var och ens 
förutsättningar.  
Områden som berörs av åtgärder är kränkande behandling, kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
 
 

Åtgärder 

• Samtlig skolpersonal ska agera och ingripa i situationer och 
sammanhang som kan leda till kränkande behandling eller 
diskriminering. 

• Personalutbildarna ska under höstterminens inledning informera och 
visa ett bildspel om skolans systematik, struktur och rutiner för 
trygghetsarbete till skolpersonal och föräldrar. 

• Personalutbildarna följer upp utbildar och utvärderar skolans 
trygghetsarbete. 

• Scheman för rasttillsyn ska upprättas och finnas angivna i skola 24.  

• Rastvärdar ska finnas bland eleverna under rasterna såväl inom- som 
utomhus. Rasterna ska genomsyras av rastaktiviteter. 
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• Trivselregler för skolan ska upprättas med eleverna och godkännas 
av rektor. 

• Klassregler upprättas i samråd lärare och elever emellan. 

• Skolans mentorer ska redogöra för och diskutera med eleverna om 
skolans trivselregler. 

• Vid genomgång och diskussion runt skolans trivselregler ska ordvalet 
anpassas så att elever i alla åldrar förstår reglernas innebörd. 

• Återkoppling av trygghetsenkäten till elever och skolpersonal. 

• Samarbetsövningar elever emellan som bidrar till bättre relationer 
och bemötande. 

 
 

6. Rutiner   
Vid kränkande behandling mellan Elever 

• Skolpersonal (observatör) som ser kränkande eller ej acceptabel 
handling agerar för att avstyra den akuta situationen.  
 

• Skolpersonal som får kännedom om kränkande behandling eller en 
handling som inte är acceptabel via annan person (Skolpersonal ska 
inte värdera eller bedöma handlingen). 
 

Åtgärder: 

• Skolpersonal anmäler händelsen till huvudman via länken ”anmälan 
om kränkande behandling” på kommunens hemsida. Anmälaren ska 
även göra en incidentanmälan som läggs i biträdande rektors 
postfack och sedan sätts in i pärmen vid skolans administration.  

• Observatören meddelar elevens mentor som påbörjar utredning.                                                                                                                             

• Mentor underrättar vårdnadshavare (alternativt observatör om så 
överenskommes eller situationen kräver det). 

• Mentor följer upp de insatser och åtgärder som görs, lyfter ärendet 
i arbetslagets elevvård, samt återkoppla till skolledare för att kunna 
avsluta ärendet. 
 

Fortsatta åtgärder:  

• Om kränkningarna ej upphör eller om kränkningarna är av svårare 
karaktär så går ärendet vidare till trygghetsteamet. 

• Trygghetsteamet utreder ärendet vidare och kommer med nya 
åtgärder. Om kränkningar ändå fortgår lämnas ärendet över till 
skolledare för eventuella disciplinära åtgärder. Vårdnadshavare 
informeras och kallas till enskilt samtal om åtgärder. 
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Konsekvenstrappa 

Disciplinära åtgärder 
Lärare: 

• Utvisning ur klassrum (om elev stör undervisningen eller uppträder 
olämpligt - trots uppmaning ifrån lärare) 

• Kvarsittning (en timme innan eller efter skoltid) 

• (Utredning krävs - varför elev stör trygghet och studiero) 
 

Rektor: 

• Tillfällig omplacering i annan undervisningsgrupp på enheten (max 
två veckor, dock vid synnerliga skäl max fyra) 

• Tillfällig omplacering på annan skolenhet (samma tidsomfång som 
ovan) 

• Avstängning (max en vecka och max två gånger per kalenderhalvår) 

• Byte av skola (nämndbeslut krävs) 
 
 

Vid kränkande behandling mellan Vuxen – Elev 

När skolans personal diskriminerar eller kränker elev  
 

• Anmälan kan göras av skolpersonal, utsatt elev, vårdnadshavare 
eller andra personer som tillfälligt besöker skolan.  

• Anmälan ska snarast lämnas till rektor/biträdande rektor som 
ansvarar för att skyndsamt starta en utredning med ansvariga 
utförare. 

• Samtal för att inhämta information ska skyndsamt ske med elever 
och föräldrar. 

• Den vuxne som utsatt eleven för kränkningen kallas till samtal med 
rektor. 

• Rektor beslutar vilka åtgärder som ska tillämpas beroende på 
ärendets art. 

• Rektorn följer upp och utvärderar ärendet med den som har kränkt.  

• Föräldrarna och utsatt elev ska informeras under ärendets gång. 

• Rektor dokumenterar ärendet, vad som gjorts och arkiverar detta. 
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Elevmotiv från värdegrundsveckan 2017 


