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Utvärdering av föregående plan 
 

De flesta främjande åtgärderna har genomförts. Arbetet med att utbilda och 

uppdatera all personal i skolans trygghetsarbete har påbörjats och planeras att 

fortsätta under läsåret 1314. Arbetet med att främja ett mer åldersintegrerat 

tänk har utvecklats i de lägre årskurserna men avtar i de högre årskurserna.  

Genom klassråd och elevråd har eleverna getts möjlighet till inflytande över 

frågor som rör hela skolan många elever upplever dock att det kan bli mycket 

bättre, framför allt deras inflytande över undervisningssituationen. 

Arbetet med att förbättra skolklimatet är påbörjat och planeras fortsätta 

under läsåret.  

De mål som sattes har utifrån kartläggningen har inte uppnåtts, vi måste se över 

åtgärderna och förändra så att ett högre resultat går att uppnå. Deltagandet vid 

vårens enkätundersökningen var  betydligt lägre jämfört med hösten.  

 

 

 

Toaletterna är uppdelade på pojk-/flicktoaletter. 

 

Främjande åtgärder 13/14 
 

 Regelbundna klass- och elevrådsmöten ger eleverna möjlighet till ökat 

inflytande och en större gemenskap.  

 Utveckla och tydliggöra elevernas möjlighet till delaktighet och inflytande 

i undervisningen. 

 Schemalagd rasttillsyn.  

 Eleverna ges möjlighet att driva elevcafé i åk 7-9 med stöd av personal 

och/eller föräldrar. 

 Främja ett mer åldersintegrerat tänk för att eleverna ska lära känna 

varandra bättre över stadiegränserna.   

 All personal utbildas och uppdateras i skolans trygghetsarbete för att 

kunna arbeta främjande.  

 All personal diskuterar vår värdegrund kontinuerligt i det dagliga arbetet 

med eleverna, både enskilt och i grupp om för att främja elevernas känsla 

av trygghet och tillhörighet. 

 Övergången mellan stadierna ska ske så att eleverna känner sig trygga. 

 Vi diskuterar på lärarkonferenser, elevråd och klassråd för att utveckla 

förslag på hur vi kan förbättra skolklimatet och arbeta för en tryggare 

skola. 
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Kartläggning av nuläget 
Trygghetsenkät genomförs i åk4-9 V42 och V17 

Trygghetsvandring genomförs i mitten av höstterminen. 

Sociogram samt trygghetsvandringar görs i åk f-3 

 

Utifrån kartläggningen har vi kommit fram till följande mål: 

 

Åk 4-9 

 Antalet elever som blir utsatta för kränkningar ska minska. 

 Antalet elever som säger till en vuxen då de själva blir utsatta för 

kränkningar eller ser någon annan bli det, ska öka 

 Elevernas delaktighet i att revidera ordningsregler ska öka. 

 Antalet elever som blir utsatt för kränkningar på nätet ska minska 
 

Åtgärder 

 Personalutbildning (samtligas ansvar för elevernas sociala utveckling – 

kapitel 1-2) fortsätter under läsåret 

 Se över uppdraget rastvärd 

 Nolltolerans mot ”skojbråk” 

 Trygghetsteamet presenterar det arbete som görs i klasserna. 

 Låta eleverna reflektera genom att skriva loggbok och svara på ett antal 

frågor kring hur de mår. 

 Klassvis diskutera ordningsreglerna vid höstterminens start och lämna 

förslag på förändringar till elevrådsrepresentanterna. 

 Klassvis formulera de regler som ska gälla i den egna klassen. 

 Tydliggöra uppföljning/återkoppling till den elev som blivit 

utsatt/berättat. 

 

De långsiktiga målen är: F-9 

 Att ingen elev i vår verksamhet ska utsättas för diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling.  

 Att alla elever ska känna trygghet  

 Att alla elever ska känna tillhörighet 

 Att alla elever har ett reellt inflytande i verksamheten och känner att de 

är delaktiga 

 Att ge alla lika stort inflytande och utrymme i verksamheten utifrån de sju 

diskrimineringsgrunderna. (se bil 1)  

 

De grundläggande förutsättningarna för de långsiktiga målen (se ovan) är: 
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 Att all personal arbetar i enlighet med de lagar och förordningar som gäller 

såsom skollagen (SFS 2010:800), diskrimineringslagen (2009:567) och 

andra förordningar. 

 Att all personal har ett demokratiskt förhållningssätt i enlighet med 

läroplanens värdegrund och uppdrag (lgr 11, ”skolans Värdegrund och 

uppdrag” och ”Övergripande mål och riktlinjer” ). 

 

Förankring 
Likabehandlingsplanen går vi igenom vid en personalkonferens/termin för att den 

ska vara förankrad hos personalen och för att all ny personal ska få kännedom 

om den. Ansvaret för detta har MSG:ns trygghetsgruppsrepresentant. 

Vid första föräldramötet på hösten presenteras Likabehandlingsplanen för 

föräldrarna av mentorerna. All personal använder sig av Likabehandlingsplanen 

och arbetar fortlöpande med eleverna runt den. Rektorerna i vår verksamhet har 

till uppgift att informera nyanställda om trygghets-/likabehandlingsplanen och 

dess innehåll. Planen finns även att läsa på skolornas hemsida. 

 

Att upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

Våra strategier för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling är att: 

personal har schemalagd rasttillsyn, via föräldrar, andra elever, enskilda samtal 

och all annan personal. Föräldrarna får information på första föräldramötet om 

att de ska rapportera all form av diskriminering, trakasserier eller kränkande 

behandling till någon av skolans personal. Tillsynen är organiserad så att det inte 

förekommer lärarlösa lektioner eller raster (rektor ansvarig). Om någon får 

kännedom om att någon är kränkt/diskriminerad kan det anmälas genom att prata 

med någon av lärarna, ringa eller maila. 

 Några tecken på att allt inte står rätt till kan vara: 

 Knuffar och skojbråk 

 Gester: grimaser, vända ryggen mot, blickar, viskningar, himla med ögonen 

 Någon som står utanför 

 Håglös eller passiv: ”orkar inte”, ”vill inte” 

 Håller sig undan andra 

 Osäkert kroppsspråk 

 Orolig och okoncentrerad inför eller efter rasten, grubblande efter 

rasten 

 Tar omvägar hem 

 Saker, pengar försvinner, förstörelse av personliga saker 

 Överdrivet clownbeteende 

 Sämre resultat i skolan 
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 Ont i magen, huvudvärk, ofta sjuk, dålig aptit 

 Pratar negativt om klasskamraterna 
 

Handlingsplaner: diskriminering, kränkande behandling, våld, hot, 

trakasserier, mobbing, skadegörelse, mellan elever   

På Milbo och Varva skolor ska diskriminering eller annan kränkande behandling 

inte förekomma. Rektor ska, tillsammans med utvecklingsledarna, planera 

verksamheten så, att diskriminering och annan kränkande behandling så långt 

som möjligt förebyggs. Det är mycket viktigt att personalen påtalar att 

diskriminering eller annan kränkande behandling är oacceptabelt samt inte 

tolereras på våra skolor. Om något inträffar är personalen skyldig att ingripa 

och agera. 

Enligt diskrimineringslagen och skollagen är skolan skyldig att utreda 

omständigheter kring trakasserier och kränkningar av olika slag.  

Åtgärder vid kränkande behandling 

 

1. Skolan får kännedom om att en elev troligen är utsatt för upprepad 

kränkning av andra elever. 

2. Informera rektor, rektor informerar huvudman. 

3. Mentor utreder skyndsamt genom samtal med berörda elever samt lärare 

för att samla information. (se trygghetspärm för råd och stöd) 

4. Elev informeras om att kränkningarna ska upphöra. 

5. Uppföljning inom den närmaste tiden. 

6. Om kränkningarna ej upphör eller om kränkningarna är av svårare karaktär 

kontaktas trygghetsteamet.  

7. Enskilda samtal med vårdnadshavare till de elever som har utfört 

kränkningarna. Representant från tryggheteamet och rektor går igenom 

vad som hänt med föräldern och ger konkreta råd om hur föräldern kan 

agera för att hantera problemet. Information ges angående de disciplinära 

åtgärder som vidtas om kränkningarna ej upphör 

8. Skriftlig varning 

9. Byte av klass 

10. Byte av skola 

 

 

 

Om händelsen kan betecknas som grova trakasserier, misshandel eller grova hot 

kommer skolan att använda sig av de åtgärder samhället normalt använder för 

att beivra brott. Exempelvis anmälan till polis eller socialtjänst. Vid händelser 
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som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa ska arbetsmiljöverket underrättas. 

Detta gäller även händelser som orsakats genom våld eller hot om våld. För 

polisanmälan, anmälan till socialtjänsten och arbetsmiljöverket ansvarar rektor. 

Eventuella åtgärder i syfte att förändra struktur/förhållande kan vara att ändra 

i elevgrupper eller ändra verksamheten efter de möjligheter som finns. 

Handlingsplan, diskriminering eller annan kränkande behandling, vuxen – elev,  

Vid vuxnas kränkningar eller diskriminering av elev sker följande: 

 Anmälan kan göras av utsatt elev eller elevens föräldrar. 

 Anmälan kan även göras av annan personal eller andra personer, vuxna eller 

elever som iakttagit/fått reda på kränkningen/diskriminering.  

 Anmälan ska omedelbart lämnas till rektor som ansvarar för utredningen 

av händelsen och upprättandet av en plan. 

 Samtal för att inhämta information sker 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 med den utsatte och den vuxne. 

 Föräldrarna informeras under ärendets gång. 

 Rektor dokumenterar det som gjorts och arkiverar detta. 

 

Uttryck som kränker de mänskliga rättigheterna 

Främlingsfientlighet, rasism och andra kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna kan uttryckas på olika sätt. Om en elev muntligt uttrycker 

rasistiska/homofobiska åsikter ska den vuxne som hör detta bemöta åsikterna 

med saklig diskussion. Om elev ger utryck för rasistiska eller homofobiska 

åsikter vid upprepade tillfällen ska föräldrarna kontaktas och informeras om 

skolans inställning till sådana åsikter. (se värdegrunden, Lgr 2011 ex. 

”Människolivets okränkbarhet, …alla människors lika värde, …solidaritet med 

utsatta och svaga.” samt likabehandlingslagen) 

Om en elev genom att, bära kläder och/eller symboler, visar rasistiska eller 

homofobiska sympatier, ses det som lika allvarligt som muntligt uttryckta 

åsikter. Om en sådan klädsel upplevs som hotfull är det att betrakta som 

trakasserier och behandlas därefter. Vi strävar efter att tillsammans med 

elevens vårdnadshavare förmå eleven att sluta bära kläderna/symbolerna.  

Skadegörelse 

Vid avsiktlig skadegörelse eller oavsiktlig skadegörelse till följd av uppenbar 

oaktsamhet, ålägger skolan elevens hem att betala för reparationer eller på 

annat sätt åtgärda skadan. Den vuxne som ser/blir informerad om händelsen av 

elev, kontaktar klassföreståndare/mentor. Klf/mentor kontaktar elevens hem 
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och informerar om hur skolan ställer sig till detta. Om hemmet ska betala, eller 

åtgärda skadan på annat sätt avgörs från fall till fall. 

Dokumentation 

När det i skolan inträffar allvarliga händelser när det gäller de sju 

diskrimineringspunkterna, kränkningar, hot, våld och mobbing ska dessa 

dokumenteras. All personal har ansvar för att dokumentera händelser. På Milbo 

och Varva skolor har vi ett formulär som man ska följa när dokumentation kring 

incidenter av olika slag och grad, ska göras. Dokumenten lämnas till rektor för 

akrivering.  

 

 

Elevers deltagande av planarbetet 
För framtagande av planen har eleverna varit delaktiga genom att de har svarat 

på enkäter som har använts i utformningen av planen. Elevskyddsombuden har 

tillsammans med skyddsombud och rektor genomfört en skyddsrond. Vid behov 

görs åtgärder utifrån den. Via kontinuerliga samtal med elever framkommer det 

synpunkter om vad som behöver förbättras på vår skola när det gäller att 

förbättra trygghetsarbetet. Planen skickas på remiss till elev och föräldraråde 

för granskning. 
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Bil 1 

 

Definitioner 
 

Trygghetsteam 

På Milboskolan  har vi ett trygghetsteam på respektive enhet som har till uppgift 

att arbeta med upprepade trakasserier och kränkande behandling. De som 

arbetar i trygghetsgruppen är utsedda/tillfrågade av rektor som har 

huvudansvar. Trygghetsgruppen har även som uppgift att upprätta 

trygghetsplanen vilket görs utifrån en modell som tagits från de allmänna råden. 

De som arbetar i trygghetsteamet under läsåret är: Joel Lindgren, Maria 

Sjöberg(åk7-9), Linda Wenngren, Ulrika Molin (Åk1-6), Marita Johansson (fskl), 

Maud Lundh (skolsköterska), Marie Olsson (Varva), Marie Olsson (kurator), 

Thomas Lindstedt (bitr.rektor), Anna-Karin Eriksson (bitr.rektor) 

 

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

Följande definitioner och begrepp används i de allmänna råden och är bland annat 

hämtade från diskrimineringslagen och skollagen. De sju 

diskrimineringsgrunderna är: Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning och ålder. Med diskriminering menar vi att någon missgynnas genom att 

behandlas sämre än någon annan utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Med 

kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med 

någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. Med 

mobbing menas att någon utsätts upprepade gånger av negativ behandling av en 

eller flera med avsikt att medvetet tillfoga en annan person skada eller obehag. 

Med trakasserier menas att någon kränks utifrån någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling och trakasserier kan innefatta 

fysiskt, verbalt eller icke-verbalt uppträdande. Det är den som utsätts som 

avgör om uppträdandet accepteras och är välkommet eller om det är kränkande 

och ovälkommet. 

 

I vår likabehandlingsplan menar vi med sexuella trakasserier; 

Ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller annat som orsakar att den som 

utsätts känner sig kränkt, rädd eller på annat sätt illa till mods.  
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      Norra Enheten 
 

 

Anmälan om kränkande behandling  

 
 

 
Ärendebeteckning: …………………… Datum …………………… 

 

 
Skolan får kännedom om kränkningen (datum) 
 
Elevens namn 
 

Klass 

Anmälan till rektor/bitr. rektor gjord av: 
 

Datum 

Beskrivning av kränkning: 

 

          Konflikt mellan elever 

          Slagsmål mellan elever 

          Skadegörelse 

          Kränkande behandling utifrån diskrimineringsgrunderna 

          Trakasserier 

          Annan form av kränkning; ange vad 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Plats för händelsen: 
 
Utredningen påbörjas: 
 
Ansvarig för utredningen: 
 
 

Delegationsbeslut skickas till nämnd:                                    Datum ______________________     
 

Ärendet avslutas: 
 

 

 


