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Vår vision i Sofiedal rektorsområde 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. 

För att våra elever ska ha möjlighet att uppnå goda resultat så är det en rättighet att 
våra skolor är trygga platser att vistas i. I Valbos skolor tar alla chefer och 
medarbetare avstånd ifrån alla former av kränkningar och trakasserier, samt arbetar 
för nolltolerans gällande kränkningar och trakasserier. Våra skolor ska kännetecknas 
av ett gott skolklimat där olikheter ses som en tillgång och där varje elev bemöts med 
respekt utifrån den de är. 

 

Grundsärskolans 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. 

 

Eva Lantz, rektor Sofiedal rektorsområde 

Owe Sjölund, biträdande rektor Alborga skola, Sofiedalskolan F-fritidshem 

Katarina Tranevik, biträdande rektor Sofiedalskolan 7-9 

Pernilla Dahlhjelm, biträdande rektor Hagaström skola 

Alexandra Gustafsson, biträdande rektor Ludvigsbergsskolan 

Anki Hedfors, biträdande rektor Forsbacka och Ludvigsbergsskolan 

Monica Rosén, biträdande rektor grundsärskolan 1-9 

Helena Engström, biträdande rektor Sofiedalskolan 1-6, Opalen 
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1. Utvärdering av föregående planer samt nya mål  

 
Skolan är indelad i sex arbetslag, två på F-6 och fyra på 7-9, med ca 8-12 pedagoger. Varje 
arbetslag ansvarar för fyra-sex klasser. Alla klasser på 7-9 har haft mentorstid då de träffat 
sina mentorer. En av mentorstiderna är förlängd och har använts för klassråd och andra 
viktiga diskussioner. På F-6 samt på grundsärskolan träffar mentorerna sina klasser 
dagligen. 
 
Sofiedalskolan har på 7-9 arbetat ämnesövergripande med minst ett större område för varje 
årskurs varje termin. Alla ämneslärare på F-9 i svenska, engelska, NO och SO har haft 
gemensam planeringstid varje månad. Vi har arbetat med elevinflytande. 
 
Trygghetsfrämjande aktiviteter har genomförts över skolan vid flera tillfällen under året, t.ex. 
friluftsdagar, rastaktiviteter, samarbete mellan olika årskurser, fadderverksamhet, miljödag, 
temadagar om sociala medier och normer och normkritik. 7-9 har även arbetat med Shaping 
characters och haft en arbetsmarknadsdag med anknytning till detta. 
 
Sofiedalskolans hemsidesansvariga har arbetat för att aktuell information ska finnas på 
skolans hemsida.  
 
7-9 har samarbetat med Gavlefastigheter och fritidsgården Soffan i ett projekt för att minska 
skadegörelsen (”Nolla sabbet”). Detta har resulterat i en uppfräschning av skolans lokaler. 
Soffan har bedrivit caféverksamhet bl.a. med medel från skolan. Detta arbete har fortsatt 
under året. 
 
Höstens enkätresultat för 7-9 har varit svåra att tyda då det saknades svar från flera klasser. 
Det vi har kunnat se är att det händer fortfarande kränkningar ute i korridorerna samt att det 
är ett varierat svar kring huruvida alla vuxna säger till när kränkningar sker. Vad gäller 
kränkningar via internet, mail/mobil så visar enkätsvaren att de har minskat men ett fortsatt 
arbete kring det behövs.  
 
Höstens enkät för F-6 visar att resultaten inte har förändrats nämnbart. Elever upplever att 
det förekommer en del kränkningar bland annat i korridorer och ute på rasterna. 
 
Sofiedalskolan F-6 började läsåret med att tydliggöra och aktualisera ärendegången vid 
kränkande behandling. Den har också kvalitetssäkrats genom regelbunden uppföljning. F-6 
har skapat förutsättningar för regelbundna träffar med trygghetsteamet. Trygghetsteamet har 
också deltagit i de utbildningsinsatser i Gävlemodellen som anordnats.  
 
Trygghetsteamet på F-6 kunde se att det främjande arbetet på skolan behövde stärkas för att 
skapa ett bättre skolklimat. Vid trygghetsteamets träffar har därför ett årshjul med främjande 
trygghetsskapande aktiviteter tagits fram och det främjande arbetet har också utförts i 
klasserna. 
 
F-6 kunde se i trygghetsenkäterna att det fanns kritiska platser på skolgården där 
kränkningar och konflikter skedde. Dessa platser togs bort som rastområde eller 
begränsades genom låsning av en korridor.  
 
F-6 ökade också antalet vuxna som var rastvärdar samt såg över hur rastvärdarna fördelade 
sig för att kunna täcka hela skolgården.  
 
Efter detta har flertalet elever uttryckt att de känner en större trygghet på rasterna. 
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Sofiedal F-6 har haft utmaningar när det gäller studieron i några klasser. Därför har det 
påbörjats ett arbete kring ledarskap och lektionsstruktur, vilket tas upp i olika forum, tex. 
APT, studiedagar och lärarmöten. Detta arbete leds av biträdande rektor samt förstelärare. 
 
Det har också gjorts organisatoriska förändringar för att komma till rätta med problemen med 
studiero i vissa klasser. De klasser som haft behovet har haft extra förstärkningar i form av 
extra resurser eller omfördelad personal. 
 
Vi har idag ett rastvaktsschema på F-9 och på grundsärskolan men vi måste fortsätta att 
arbeta med miljön i korridorer och på raster. Detta kan ske via samtal med elever samt 
aktiviteter där man skapar gemenskap och positivt bemötande mellan olika individer. Vi 
behöver även fortsätta att arbeta vidare med ledarskapet i klassrummet.  
 
Mål för året, 7-9 samt för grundsärskolan: 

• Vi ska fortsätta att arbeta vidare med ledarskapet i klassrummen. 

• Vi ska fortsätta med arbetet av tydliga start- och stopprutiner på varje lektion. 
Rutinerna kan se olika ut, men de måste vara tydliga för eleverna.  

• Varje elev ska ha en bestämd plats i klassrummet, en plats som lärarna bestämt.  

• Enkätresultaten ska gås igenom med klasserna. 

• Vi ska arbeta för en minskad oro vid skåp och i korridorer. 
 
 
 
Mål för året F-6: 

• Fortsätta minska kränkningarna genom att jobba med att förstärka skolklimatet. 

• Fortsätta arbeta med ledarskapet i klassrummet samt lektionsstruktur. 

• Bygga på årshjulet med främjande aktiviteter. 

• Uppnå bättre studiero i klassrummen, genom förbättrat ledarskap och tydligare 
struktur. 

 
 
 
2. Elevers deltagande i planarbetet 

 
Elever i åk F-9 och grundsärskolan har i april och oktober 2017 svarat på en trygghetsenkät 
som ingår i Gävlemodellen (skolans arbete mot mobbning och kränkningar, med 
återkommande träffar med BIG och andra skolor i Gävle där skolans trygghetsteam, 
hälsovård, rektorer och biträdande rektorer deltar). I mars 2017 har eleverna i åk 5 och åk 8 
också svarat på en enkät om studiero, trygghet och elevinflytande. 
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3. Skolans främjande arbete, F-9 samt grundsärskolan 

 
Det främjande arbetet syftar till att: 

• skapa ett gott skolklimat med närhet och gemenskap 

• förstärka respekten för allas lika värde 

• förebygga trakasserier och kränkande behandling 

• det främjande arbetet är en hela skolan-ansats 
 

 
a) Information 
Elever och vårdnadshavare skall vara informerade om skolans trygghets- och 
likabehandlingsarbete. Samtliga klasser ska få information om likabehandlingsplanen, 
diskrimineringsgrunderna och planen mot kränkande behandling vid terminsstarten i augusti 
och januari.  
 
En utvärdering av tidigare bestämda trivselregler ska göras i samtliga klasser efter höstlovet. 
På höstens föräldramöten ska likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling 
tas upp. Likabehandlingsplanen finns även på skolans hemsida. 
 
Trygghetsteam 7-9 samt grundsärskolan presenterar sig för alla klasser på högstadiet i 
september varje år (Ansvar: Trygghetsteamen, mentorer och hemsidesansvariga). 
 
b) Ämnesövergripande arbetssätt  
”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv.” ”Skolans 
arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande 
där dessa former balanseras och blir en helhet.”(Lgr 11 kap. 1)  
 
Som ett led i att skapa sammanhang och helhet i undervisningen skall vi arbeta 
ämnesintegrerat. Skolarbetet skall vara tydligt vad det gäller innehåll och sammanhang så att 
eleverna förstår vad de skall göra och varför. Vi ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självkänsla samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska 
få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt 
som tillsammans med andra.  
 
Ämnesövergripande arbetssätt skapar även möjlighet till en rättvisare bedömning, färre 
uppgifter för eleverna att hålla reda på, samt en tydlig gemensam struktur som gör det lättare 
för flera elever att slutföra sina uppgifter (Ansvar: Utvecklingsledare). 
 
c) Profiler 7-9, grundsärskolan 7-9 
Vi har olika profiler som eleverna kan välja, t.ex. innebandy, kodning, musik eller konst. Det 
är en aktivitet som främjar arbetet med hela skolan (Ansvar: Biträdande rektor). 
 
d) Elevskyddsombud 7-9 
Sofiedalskolan har två elevskyddsombud från varje årskurs. De har fått utbildning för sitt 
uppdrag och är med på skolans skyddsronder. De ska även vara med på 
trygghetsteamsmöten, minst ett tillfälle/termin (Ansvar: Biträdande rektor) 
 
e) Elevråd  
Sofiedalskolan har två elevråd (F-6, 7-9 och grundsärskolan) med representanter från 
samtliga klasser. Elevrådet träffas minst en gång i månaden. Samtliga klasser ska ha 
klassråd inför elevrådsmötet. Biträdande rektor är med när tillfälle ges (Ansvar: Vuxen med 
elevrådsansvar, biträdande rektor och mentorer).  
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f) Arbetslag, mentorskap och schemalagd mentorstid  
Sofiedalskolan är uppdelad i sex arbetslag med fyra-sex klasser i varje arbetslag. Vårt mål är 
att eleverna ska ha de flesta lektionerna i sina arbetslag vilket medför att tryggheten ökar för 
eleverna. En av veckans mentorstider på 7-9 är förlängd, för att skapa utrymme till klassråd 
och diskussioner kring värdegrunden. Detta arbete sker kontinuerligt på F-6 samt på 
grundsärskolan (Ansvar: Biträdande rektor). 
 
g) Fritidsgården Soffan, 7-9 och grundsärskolan 7-9 
Fritidsgården Soffan driver ett elevcafé som har öppet dagligen under skoltid. Soffan bedriver 
skolfrämjande aktiviteter såsom fiskeresor, läxläsning och Stockholmsresor. Det är en 
naturlig mötesplats för eleverna (Ansvar: Soffan). 
 
h) Skolans elevhälsa 
Kurator och skolsköterska ingår i F-9:s trygghetsteam. De har varit till alla klasser och 
presenterat sig. Det är tydligt hur man kommer i kontakt med skolans elevhälsa. De arbetar 
aktivt utifrån hälsobefrämjande förebyggande för att alla elever ska må bra och utvecklas.   
 
i) Övrigt 
Utöver detta arbetar F-6 med att ett rastvaktsschema sätts upp på varje ytterdörr på 
skolgårdens område. Utifrån trygghetsvandringar med elever har vi extra tillsyn vid utsatta 
ställen/ platser. Alla som rastvaktar ute ska bära reflexväst.  
 
Förutom ovanstående punkter lägger grundsärskolan stor vikt vid att på individnivå arbeta 

med följande: 

• Dagliga rutiner som ger trygghet. 

• Värdegrundsarbete dagligen utifrån vad som händer i klassen. 

• Använder sociala berättelser för att kunna reda ut konflikter som uppstår. 

• Arbetar med olika program som finns från mediavärlden som belyser 
värdegrundsfrågor. 

 
Andra främjande insatser på F-9 är elevärenden med kortsiktiga mål som sedan följs upp 
samt att få till en vi-känsla på skolan med olika aktiviteter (t.ex. skolmatch – alla elever är där 
och tittar och hejar på). 

 
 
4. Insatser för att förankra likabehandlingsplanen och planen för kränkande 
behandling, F-9 samt grundsärskolan 1-9 

 
a) För personal: 
När planerna revideras får all personal information vid arbetsplatsträff (Ansvar: Biträdande 
rektor och trygghetsteamen 
 
b) För elever: 
Genomgång av likabehandlingsplan och planen för kränkande behandling görs i början av 
varje läsår. Klassråd hålls där synpunkter och förslag på trivselregler tas upp. När planerna 
är reviderade ansvarar mentorerna för att klassen får en genomgång av planerna (Ansvar: 
Mentorer och trygghetsteamen) 
 
c) För vårdnadshavare: 
Vid föräldramöten på hösten informeras alla vårdnadshavare om skolans trygghetsarbete 
och likabehandlingsplan. Mentorer skickar information om reviderade planer via mejl till 
vårdnadshavare (Ansvar: Mentorer och trygghetsteam). 
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5. Sofiedalskolans förebyggande arbete, F-9 samt grundsärskolan 1-9 
 
a) Kartläggning för att finna brister eller riskfaktorer 
Efter genomförda enkäter görs en analys av enkätresultaten, av mentorer, arbetslag och 
trygghetsteam, för att upptäcka brister eller riskfaktorer (Ansvar: Biträdande rektor och 
trygghetsteamen). 
 
Varje termin görs en skyddsrond där både elevskyddsombud och skyddsombud deltar, 
tillsammans med biträdande rektor. Skyddsronden kan ha olika inriktningar, t.ex. utemiljö, 
toaletter eller belysning (Ansvar: biträdande rektor, trygghetsteam, skyddsombud). 
 

Trygghetsvandringar med elevskyddsombud/elevråd sker en gång per termin (Ansvar: 

Biträdande rektor och trygghetsteam). 

 
b) Åtgärder, insatser 
Trygghetsarbetet diskuteras fortlöpande i arbetslagen. Samtliga trygghetsteam träffas 
kontinuerligt varje vecka (Ansvar: Biträdande rektor och trygghetsteamen). 
 
Återkommande måendetemp (minienkät om mående, läget i klassen osv.) i respektive klass, 
7-9 och grundsärskolan 1-9 (Ansvar: Trygghetsteam 7-9 och mentorer). 
 
Klassråd hålls regelbundet, bl. a. för att göra lägeskontroller och för trivsel. Demokrati och 
elevinflytande övas (Ansvar: Mentorer). 
 
c) Uppföljning, utvärdering 
Avstämningar av vårt förebyggande arbete sker fortlöpande under hela läsåret (Ansvar: 
Biträdande rektor och trygghetsteamen). 

 
 
 
6. Rutiner för att upptäcka diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling 
Vi har mentorstid på 7-9 vid tre tillfällen i veckan där alla elever blir sedda. Klassen kan vara 
uppdelad i mentorsgrupper. På F-6 samt på grundsärskolan 1-9 träffar mentorerna sina 
klasser dagligen. 
 
Personalen ska alltid vara uppmärksam för att upptäcka och motverka diskriminerande 
arbetsmaterial och arbetssätt. All personal skall markera vid kränkande behandling. 
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Varje termin genomförs trygghetsenkäter. Dessa utvärderas och följs upp i trygghetsteam, 
arbetslag och elevgrupper. Varje arbetslag ansvarar för att det finns vuxna till hands när 
eleverna har rast. I grundsärskolan är det alltid grundsärskolans personal som följer med 
sina elever ute på rasterna och till och från lektionerna. 
 
All personal har möjlighet att äta pedagogisk lunch i skolrestaurangen tillsammans med 
eleverna.  
 
All personal har skyldighet att omgående rapportera kränkningar och trakasserier till 
huvudman (via en länk). Biträdande rektorer ansvarar för att utredningen görs och 
rapporterar sedan avslut till huvudmannen. 
 
Personalen på fritidsgården Soffans café rapporterar till biträdande rektor om de upptäcker 
kränkningar. 
 
Nätverksmöten hålls några gånger per termin för att diskutera situationen för barn och 
ungdomar i närområdet. Deltar gör vårt trygghetsteam, fritidsgårdarna Soffan och Knoppen, 
Valbo församling, Socialtjänst Gävle och Polisen. Detta gäller 1-6 och 7-9. 

 

 
Trygghetsteam, Sofiedalskolan F-6 består av: 
Lisa Tärnström, arbetslag 1 
Philip Jonsson, arbetslag 2 
Helena Nilsson, arbetslag 2 
Anders Thelberg, fritids 
Sofia Mattsson, kurator                   
Margareta Eklöv, skolsköterska 
Helena Engström, biträdande rektor 
 
 
 
Trygghetsteam, Sofiedalskolan 7-9 samt grundsärskolan består av:   
Tobias Norlén, arbetslag 3 
Sonja Ahola, arbetslag 4 
Daniel Lundberg, arbetslag 4 
Nina Grundström, arbetslag 5 
Charlotte Pennerdal, arbetslag 6 
Annelie Gustavsson, grundsärskolan  
Sofia Mattsson, kurator                   
Margareta Eklöv, skolsköterska 
Katarina Tranevik, biträdande rektor  

 

7. Åtgärdande arbete  

Alla vuxna har ett gemensamt ansvar för alla våra elever på skolan.  

Om elev kränker annan elev: All personal som blir vittne till eller på annat sätt får 
information om att en elev är utsatt för kränkande behandling eller trakasserier hanterar 
situationen omedelbart:  

a) Reagera  

All personal som ser eller på annat sätt får kännedom om att någon elev blir kränkt ingriper 
omedelbart för att avbryta handlingen. Den inblandade personalen samtalar med utsatt 
elev/elever för att få initial information om det inträffade. Samma personal ansvarar för 
att dokumentera händelsen och informera mentorer. 
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b) Informera  

Elevernas mentorer informeras, som i sin tur informerar vårdnadshavare.  

 

c) Utreda och agera  

Om det handlar om kränkning eller mobbing görs en anmälan av den som upptäcker 
kränkningen direkt till huvudmannen. Om händelsen visar sig vara en konflikt, hanteras den 
i samtal med de inblandade och mentorer. Samtalet dokumenteras av den vuxne, 
kommunens blankett används då. 

Om en elev utsätts för upprepade kränkningar inleds en utredning av den utsatte elevens 
mentorer genom enskilda samtal. I samtal med förövare/förövarna deltar alltid två från 
personalen (7-9). På F-6 samt i grundsärskolan sker samtal med en personal. I samtalen 
utreds vad som har hänt så att skolan ska kunna vidta lämpliga åtgärder. Samtalen 
dokumenteras av deltagande vuxen/vuxna. Biträdande rektor informeras.  

 

d) Följa upp  

Uppföljningssamtal sker inom två veckor, ibland varje eller varannan dag efter första 
samtalet. Mentor är ansvarig för att detta görs och man fortsätter att dokumentera på det 
redan skrivna dokumentet. När ärendet är avslutat, rapporteras detta till huvudmannen. 

 

e) Avsluta  

När ärendet avslutats lämnas dokumentationen till biträdande rektor för arkivering. De allra 
flesta fall av kränkningar och trakasserier går att lösa genom denna metod. Om vi trots detta 
och av någon anledning inte lyckas lösa ett fall gäller följande:  

a) Trygghetsteamet får aktuellt ärende via biträdande rektor. All tidigare dokumentation kring 
händelsen överlämnas till trygghetsteamet.  

b) Två personer från Trygghetsteamet samtalar med berörda. Samtalen dokumenteras.  

c) Trygghetsteamet meddelar de berördas föräldrar. Biträdande rektor, mentorer och berörda 
arbetslag informeras.  

d) Uppföljningen sker regelbundet. Ansvariga för detta är Trygghetsteamet. Uppföljningen 
dokumenteras och biträdande rektor får del av dokumentationen när uppföljningen är gjord. 
Originalet sparas på expeditionen.  

e) Om kränkningen/trakasserierna inte upphör rapporterar mentor till biträdande rektor, som 
kallar berörda till möte. Biträdande rektor beslutar om ytterligare åtgärder. 

f) Om kränkningen/trakasserierna ändå inte upphör rapporterar biträdande rektor till rektor för 
skolområdet, som kallar berörda till möte. Då kan det bli aktuellt med andra åtgärder enligt 
skollagen. 
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Övriga åtgärder gällande grundsärskolan 

• Riktade individuella elevsamtal utförs alltid av personal i grundsärskolan. 

• Gruppsamtal med klasser utförs alltid av personal i grundsärskolan. 
 

 

Om vuxen kränker elev 

All personal som blir vittne till eller på annat sätt får information om att en elev är utsatt för 
kränkande behandling eller trakasserier av en vuxen hanterar situationen omedelbart:  

Detta skall rapporteras direkt till biträdande rektor, som ansvarar för utredning, information, 
dokumentation och åtgärder. Om en chef kränker barn/elev rapporteras detta till närmast 
överordnad chef för utredning, information, dokumentation och åtgärder. I båda fallen 
kontaktas HR-avdelningen inom Utbildning Gävle.  

 

Anmälningar till Socialtjänsten och Polis 

Om det finns oro för att en elev far illa i hemmet eller på fritiden, görs anmälan till 
Socialtjänsten (Mottagningsgruppen) eller Polisen. Den som först får informationen 
rapporterar och lämnar underlag för anmälan till biträdande rektor, som gör anmälan.  

 

8. Uppföljning, utvärdering 

Utvärdering och revidering av likabehandlingsplanen sker en gång per läsår. 
Trygghetsteamen och biträdande rektorer ansvarar för genomförande av utvärdering och 
revidering. Arbetslag och elevråd får lämna synpunkter på planen innan den fastställs av 
biträdande rektorer. 
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Bilaga 1: Begrepp och definitioner 

Diskrimineringsgrund 
Med detta menas de kategorier av personer eller de karakteristika som skyddas av 
diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning 
och ålder.  

 
Direkt diskriminering 
Detta innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra 
sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna.  
 
Indirekt diskriminering 
Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla illa, så kallad indirekt diskriminering. 
Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt 
som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har 
samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet 
har ett berättigat syfte.  

 
Likabehandling 
Med detta menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter 
oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det innebär dock inte alltid att alla barn och 
elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering.  

 
Trakasserier 
Detta innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna.  
  
Sexuella trakasserier 
Detta innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier 
behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. För att underlätta läsningen inryms 
i den här skriften begreppet sexuella trakasserier i begreppet trakasserier. 
 
Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Med detta menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller 
man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.  
 
Etnisk tillhörighet 
Med detta menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 
 
Funktionsvariation 
Med detta menas varaktiga fysiska, psykiska eller kognitiva begränsningar av en persons 
funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter 
eller kan förväntas uppstå. 

 
Sexuell läggning 
Med detta menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 
 
Kränkande behandling 
Med detta menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker 
ett barns eller en elevs värdighet.  

 
Mobbning 
Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon 
eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag  

 
Konflikt 
Enligt Fisher (1990) kan en konflikt uppstå när två eller flera parter eller grupper uppfattar sig ha olika 
och oförenliga behov, intressen, synsätt/normer, värderingar eller mål, vare sig det leder till aggressiva 
handlingar eller inte.  
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Bilaga 2: Styrdokument 
Läroplan för grundskolan, Lgr11 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla  
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt  
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. 
 
 
Läroplan för förskolan, Lpfö98 
En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar 
på. Människolivets okränkbarhet,  
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet 
med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. 
 
Skollagen 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 
 

”Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje  
särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn 
och elever.” (Skollagen 6 kap. 6§) 
 
”Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för  
att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts  
för kränkande behandling.” (Skollagen 6 kap. 7§) 
 
”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.” (Skollagen 6 kap. 10§) 

 
 
Diskrimineringslagen  
Skolorna skall bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation eller sexuell läggning. 
Det skall varje år upprättas en likabehandlingsplan som beskriver vilka åtgärder man tänker vidta för 
att förebygga och förhindra trakasserier. Planen skall även beskriva hur man agerar i akuta situationer, 
ansvarsfördelning, dokumentation med mera. 

 
Skolverkets allmänna råd 
Allmänna råd och kommentarer ”För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling”. Råden gäller det främjande och förebyggande arbetet, 
arbetet med att upptäcka samt utredande och åtgärdande arbete. Arbetet skall beskrivas i en 
”Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling”. 
 
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ger den rättsliga grunden för arbetsmiljöarbetet, 
där arbetet för att motverka mobbning är en del.  
 
Skolledningen är skyldig att samverka med elever och personal och se till att kraven på en bra 
arbetsmiljö i skolan uppfylls. 
 

”Arbetsgivaren ska planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som 
möjligt förebyggs.” 
 
”I verksamheten skall finnas rutiner för att på ett tidigt 
 stadium fånga upp signaler om och åtgärda sådana otillfredsställande arbetsförhållanden som kan 
ge grund för kränkande särbehandling.” 
 
”Om tecken på kränkande särbehandling visar sig ska motverkande åtgärder snarast vidtas och 
följas upp.” 
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Bilaga 3: Sofiedalskolans trivselregler för F-9 samt grundsärskolan 1-9.  

Vi har regler för att alla ska kunna trivas, utvecklas och känna sig 
respekterade.  

Det är därför: 

• Vi behandlar andra så bra vi själva vill vi bli behandlade. 

• Vi håller inte på med kränkningar, trakasserier eller mobbing.  

• Vi stör inte andra.  

• Vi tar med det vi ska ha till lektionen och passar tiderna, för att lyckas med 
skolarbetet.  

• Vi lämnar mobilerna på anvisad plats. Lärarna avgör om de behöver användas i 
undervisningen. 

• Vi har inga ytterkläder i klassrum eller skolrestaurang.  

• Vi använder inte mobilen i skolrestaurangen. Vi pratar med varandra istället. F-6 har 
inte tillgång till mobiler under raster. 

• Vi har inga symboler på oss som kränker andra, eller gör reklam för droger.  

• Vi är rädda om skolans egendom. Vi förstör inte, klottrar eller skräpar ner.  

• Vi använder inte tobak, alkohol eller narkotika 

 

Förutom ovanstående punkter gäller följande för F-6 

• Hjälmanvändning är obligatorisk vid cykel-, sparkcykel- och pulkaåkning. 

• Raster tillbringas utomhus och inom skolans område. 

 

Förutom skolans trivselregler finns det gemensamma regler kring Ipads för 7-9 
samt grundsärskolan 1-9: 

• Paddorna ska vara laddade på morgonen.    

• Ej fotografera/filma utan tillstånd.     

• Hopslagen tills läraren säger till samt att det är läraren som avgör om den ska 
användas.    

• Inga Ipads eller annat skolmaterial i matsalen.    

• Notiser ska vara avstängda – stör ej ikryssat.   

• Paddan är ett komplement till det övriga arbetsmaterialet – dvs. man    ska 
fortfarande ha med sig penna, sudd och böcker.    

 
Konsekvens: Missköter man den på lektionen så får läraren beslagta den. Lämnas tillbaka 
vid lektionens slut. Vid grova förseelser: Upp till varje lärare och arbetslag att bedöma vilka 
konsekvenser det blir och att man då kan beslagta plattan en längre tid. Berörd lärare 
kontaktar hemmet (mail, mobil). 
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Elevskåp (7-9): Skolan lånar ut elevskåpen, och ansvarar inte för det som förvaras i 
elevskåpen. Men det innebär också att skolan kan öppna skåp, och när som helst kontrollera 
innehållet. 

Elev som stör lektion: Enligt Skollagen kan en elev som uppträder olämpligt eller stör 
undervisningen bli utvisad för resten av lektionen. För att ta igen förlorad lektionstid, kan 
rektor eller läraren bestämma att eleven ska stanna kvar i skolan en timme efter 
undervisningens slut, eller komma en timme innan undervisningen börjar.  

Föremål som stör: Rektor och lärare får ta ifrån en elev ett föremål om det används så det 
stör undervisningen, eller riskerar att skada någon. Föremålet kan behållas upp till fyra 
dagar, i avvaktan på att vårdnadshavaren kontaktas.  

Anmälan till polisen görs om vi omhändertar stöldgods, narkotika, dopningsmedel, knivar och 
andra vapen eller hälsofarliga varor.  

Nolla sabbet: Den som klottrar och skräpar ner, får också göra rent eller kan bli 
ersättningsskyldig. 

I skolrestaurangen: Vi tar för oss en normal portion, med sallad och smörgås, på det sättet 
får alla elever en fullgod måltid. Ytterkläder lämnar vi utanför, och mobilen använder vi inte. 
Vi plockar undan och lämnar en ren plats efter oss. 

Om det inte fungerar: 

1. Berörd personal ingriper, löser situationen och rapporterar till mentor. 

2. Vid behov kontaktar mentor vårdnadshavare. Utvecklingsledare och biträdande rektor 
informeras. 

3. Vid behov beslutar biträdande rektor om ytterligare åtgärder: t.ex. att eleven äter annan 
tid, eller i annan lokal. 

 

När vi använder mobil, dator eller t.ex. Ipad: 

• Arbetar vi seriöst. 

• Stör vi inte andra. 

• Fotar eller filmar vi inte någon utan att hen godkänt det i förväg. 

• Lägger vi inte upp något kränkande på nätet. 

Om det inte fungerar: 

1. Berörd personal ingriper, löser situationen och rapporterar till mentor. 

2. Vid behov kontaktar mentor vårdnadshavare. Utvecklingsledare och biträdande rektor 
informeras. 

3. Vid behov beslutar biträdande rektor om ytterligare åtgärder. 
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Bilaga 4         Årshjul för främjande trygghetsarbete, F-6, vt 2018 
 

Vecka 2 Information om skolans likabehandlingsarbete med all personal (rektor/bitr. rektor) 

Gå igenom likabehandlingsplanen och klassens regler. Informera eleverna om främjande och 

förebyggande arbete. Beskriva vad skolan gör och varför. (klassanvariga). 

V. 2-5: Repetition av rutiner kring anmälan av kränkande behandling (bitr. rektor 

Vecka 3 V. 3-8, trygghetsvandring (elevrådsansvarig). 

Vecka 4  

Vecka 5 

Vecka 6 V. 6-7: central elevenkät, åk 5 (lärare åk 5) 

 V. 7-8, låg- och mellanstadiet planerar tillsammans rastaktiviteter (lärare åk 3, åk 6) 

Vecka 7 

Vecka 8 Idrottsdag, lågstadiet 21/1 (lärare f-3) 

 Idrottsdag, mellanstadiet (lärare 4-6)  

Vecka 9 SPORTLOV 

Vecka 10 V. 10-12, Samarbete mellan låg- och mellanstadiet (med klasslärare, åk 4-F-klass+åk 1 samt 

med klasslärare, åk 6+åk 3+åk 5+åk 2) 

Vecka 11 

Vecka 12 

Vecka 13 

Vecka 14 PÅSKLOV 

Vecka 15 

Vecka 16 Trygghetsvandring (elevrådsansvarig) 

 Aktualisera kartläggningsfrågorna (trygghetsteamet) 

Vecka 17 Kartläggning (trygghetsteamet, klassansvariga) 

Vecka 18 Uppföljning av kartläggning (trygghetsteamet) 

Vecka 19 V. 19-21, låg- och mellanstadiet ordnar rastaktiviteter (lärare åk 3, åk 6) 

Vecka 20 Soffekampen 

Vecka 21 Vårfest F-3, 22/5 (arbetslag 1) 

Vecka 22 
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Vecka 23 Lekdag F-6, 8/6 (lärarna åk 6) 

Vecka 24 Brännboll, åk 6-lärarna, 11/6 (lärarna åk 6) 

Vecka 25 Utvärdering av främjande åtgärder (trygghetsteamet) 

 

 

Löpande under terminen 

Aktivitet     Ansvarig 

Fritidsråd och klubbråd en gång i månaden.   Fritidspedagogerna 

Ta upp punkterna elevinflytande och öka trivseln på skolan  

på klassråden.     Klassansvariga 

Ta upp punkten öka trivseln på skolan på elevråd Elevrådsansvarig och bitr. 

rektor 

Information kring elever som behöver extra stöttning All personal 

(på A-lagsmöten) 
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http://www.gavle.se/sofiedalskolan 
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