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Sätraängsskolan är en skola där alla elever ska känna sig trygga och trivas.  

Vi lägger grunden för elevernas fortsatta utbildning genom att arbeta aktivt med 

värdegrundsfrågor.  

Vi arbetar för en förståelse för olikheter och ett avståndstagande från diskriminering, 

kränkande behandling och trakasserier. 
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Visionen för skolorna i Sätra rektorsområde 

 

”Alla barn och elever skall tillägna sig goda kunskaper, 
en stark självkänsla, tro på sin förmåga och 

utveckla en positiv framtidstro” 

 

 
Värdegrunden för Sätra rektorsområde 

 
Verksamheten skall vara fri från diskriminering, trakasserier och annan 

kränkande behandling.  
Alla elever skall känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt.  

Ingen skall behöva vara rädd att gå till skolan. 
Detta är ett ansvar för varje vuxen, liksom för alla elever. 

 
 
 

1. Grunduppgifter 
 



Verksamheter som omfattas av planen är förskoleklass och fritidshem.  
Ansvariga för dokumentationen är rektor, biträdande rektor och Trygghetsteamet.  
Dokumentet gäller läsåret 2018/1019 
 
Detta läsår fokuserar Sätraängsskolan på skolmiljön – trygghet framför allt.  
 

Det är viktigt att arbetet med att motverka kränkande behandling och diskriminering 
pågår hela tiden i samtliga delar av verksamheten av samtliga vuxna på ett aktivt sätt. 
Pedagogerna arbetar aktivt med skolans ordningsregler tillsammans med barnen under 
hela läsåret. 
All personal tar del av dokumentet under uppstarten av höstterminen 2018.                        
Dokumentet finns på hemsidan.  
På skolan accepteras inga former av diskriminering eller kränkande behandling.  
 

Alla människor har lika värde, därför är innehållet i diskrimineringslagen (enligt 3 kap. 16§) 
och skollagen (enligt 14 kap. 8§) mycket viktigt för vår skola.                                                                           
Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter - flickor som pojkar och oavsett etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.                                                                                             
Alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande 
behandling.   
 

På Sätraängsskolan arbetar samtliga pedagoger med att ha en god och nära relation till 
eleverna. Samtliga elever ska känna sig sedda och bekräftade. Vi arbetar med nolltolerans 
vilket innebär att samtliga pedagoger ingriper då någon bryter mot vår gemensamma 
värdegrund och våra regler. Vi arbetar aktivt med att öka våra elevers färdigheter i det 
sociala samspelet genom att möta eleverna med tydlighet och förståelse för att sedan 
leda dem mot en ökad social kompetens.                                                                                                                                                                        
Vårt förhållningssätt gentemot våra elever och varandra ska bidra till att öka elevernas 
tilltro till sin egen förmåga och respekt för alla människors lika värde. 

 
Möten med andra människor, verksamheter, kulturer och övningar runt samarbete skall finnas 
med i våra verksamheter. Vi vill bygga broar mellan människor. 
 
 
 
 

”Sätraängsskolan ska ha en trygg miljö där alla elever möts med respekt, 
förståelse och empati. På vår skola har vi tydliga regler och rutiner för att 

bidra till detta. Arbetet ska präglas av omsorg om individen, där alla elever 
blir sedda, hörda och bekräftade. Ingen av våra elever ska utsättas för 

diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier” 

 

 

2. Vad står begreppen för i Likabehandlingsplanen 

 



Diskriminering 

Diskriminering är när skolan behandlar en elev sämre än andra elever beroende på en eller flera av 

de sju diskrimineringsgrunderna. 

• Direkt diskriminering är när någon elev missgynnas och det har direkt koppling till 

diskrimineringsgrunderna. 

• Indirekt diskriminering är när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som 

verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev utifrån 

diskrimineringsgrunderna. 

     

De sju diskrimineringsgrunderna:  

• Kön 

• Etnisk tillhörighet 

• Religion eller annan trosuppfattning 

• Funktionshinder 

• Sexuell läggning 

• Könsöverskridande identitet eller uttryck 

• Ålder 

 

Trakasserier 

Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och har koppling till någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna. 

 

Vad står begreppen för i Plan mot kränkande behandling 

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet eller principen om alla 

människors lika värde och inte kan kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 

Kränkningen kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. 

Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. När en person kränks upprepade tillfällen kallas 

det mobbning. 

Kränkande behandling kan vara: 

• Fysisk (slag och knuffar) 

• Verbal (bli hotad eller kallas för skällsord) 

• Psykosocial (bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning) 

• Text- och bildburen (klotter, brev, e-post, sms, sociala medier) 

 

 
3. Rutiner vid kränkande behandling 

 
Åtgärder vid kränkande behandling elev mot elev  



Sätraängsskolans åtgärder mot kränkande behandling har ett bestämt syfte:  
Kränkande behandling ska upphöra omedelbart!  
 

Arbetsgång anmälan och utredning  
• Om en vuxen på skolan ser en elev bli kränkt eller får vetskap om en incident som 

hänt då en eller flera elever blivit kränkta ska man anmäla detta till huvudman via 
”Ankaret”, samt skyndsamt utreda. 

  
• I vissa fall sker en utredning på plats och tar inte mer än ett par minuter, vilket gör 

att man inte hinner anmäla till huvudman, förrän efteråt. 
• I annat fall ska man som steg 1 anmäla händelsen till huvudman via länk på 

”Ankaret”.  
 

• Därefter ska utredning skyndsamt påbörjas av den som anses lämpligast.  
 
Till dokumentationen används blanketten  
” Utredning- av kränkande behandling/diskriminering/trakasserier”, se bilaga 2. 
Vårdnadshavare ska kontaktas i samband med utredningen.  
Om utredningen kör fast eller är omfattande, så tar man upp ärendet i arbetslaget. Om 
ärendet fortfarande inte går att lösa, så kontaktar man trygghetsteamet. Där fortsatt 
utredning sker.  
 

• Rektor eller biträdande rektor kan även de ge direktiv om att en utredning ska 
påbörjas, efter att de fått in en anmälan via ”Ankaret” eller på annat sätt fått vetskap om 
att en kränkning skett. De måste oavsett, stämma av med berörd personal efter att de 
fått vetskap om att en anmälan är upprättad, för att se om utredning påbörjats eller ska 
påbörjas, samt om den redan är avslutad.  
 
• Om effekt uteblir överlämnas ärendet till skolans EHT där rektor, bitr.rektor, 
specialpedagog, kurator och skolsköterska ingår och där bestäms vilka åtgärder som ska 
vidtas.  
 
Åtgärder vid kränkande behandling av vuxen mot elev  
Kurator eller den som uppmärksammat kränkningen samtalar med den kränkte eleven, 

biträdande rektor upprättar anmälan via ”Ankaret” och utreder/ kontaktar HR som 

utreder.  



Kontakter 
I första hand ska elever och personal vända sig till ansvarig pedagog.  
 
Rektor  
Magnus Wallinder 026- 17 71 45 alt 070 – 414 15 04 
  

Biträdande rektor  
Lotta Bauman 026 17 71 75 
 

Trygghetsteam 
Marie Nordin 070-0840490 
Maria Fredlund 070-0840488 
Linnea Persson 070-0840488 
Carolina Söderlund 070-0840489 
 
 

Skolsköterska  

Marie Wallin 026 17 96 67 
 

Kurator  
Sofie Sandén 026-17 99 81, 070-084 82 93 

  

Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se )  
Box 3686, 103 59 Stockholm  
Tel. 08-120 20 700  
 

Barn och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/beo)  
Tel. 08-586 080 00  
 

Skolinspektionen (www.skolinspektionen.se)  

Box 23069, 104 35 Stockholm  
Tel. 08-586 080 

 

 

 

 

 

 



Trygghetsteamets roll 

• Arbetar med eleven. 

• Delta i svårare kränkningsärenden. 

• Följa upp och gå igenom månadens kränkningsärenden. 

• Upprättar ordningsregler för skolan.  

• Deltar i utvärdering och upprättande av likabehandlingsplan/plan mot kränkande 

behandling. 

 

Personalutbildarnas roll 

• Arbetar med personalen. 

• Informera och utbilda kollegor i frågor kring kränkande behandling. 

• Engagera och entusiasmera kollegor   

• Bevakar att trygghetsarbetet fortlöper. 

• Deltar i utvärdering och upprättande av likabehandlingsplan/plan mot kränkande 

behandling. 

 

4.Främjande arbete 

På Sätraängsskolan arbetar samtliga pedagoger med att ha en god och nära relation till 
eleverna. Samtliga elever ska känna sig sedda och bekräftade. Vi arbetar med nolltolerans 
vilket innebär att samtliga pedagoger ingriper då någon bryter mot vår gemensamma 
värdegrund och våra regler. Vi arbetar aktivt med att öka våra elevers färdigheter i det 
sociala samspelet genom att möta eleverna med tydlighet och förståelse för att sedan 
leda dem mot en ökad social kompetens.                                                                                                                                                                        
Vårt förhållningssätt gentemot våra elever och varandra ska bidra till att öka elevernas 
tilltro till sin egen förmåga och respekt för alla människors lika värde. 

 

• Hela arbetslaget ska vara delaktiga i trygghetsarbetet på skolan. 

• Trygghetsteamet träffas varannan vecka 1 timme. Personalutbildarna träffas 

varannan vecka 1 timme. 

• El Sistema 

• Rastaktiviteter 

• Friluftsdagar 

• Gemensamma temaarbeten 

• Storsjung regelbundet 

• Traditioner 



• Elevråd (start vt-19) 

• Fast punkt på APT 

• Vi upprättar ordningsregler  

• vi har en elevcoach som aktivt arbetar med värdegrundsfrågor i grupperna, både 

med enskilda elever och i grupp, efter behov. 

 

5. Förebyggande arbete 

 

• Skolenkät, vecka 42, 43 och 12,13 

• Föräldrarenkät 

• Sociogram 

• Observationer 

• Trygghetsvandring 

 

Utifrån kartläggning vecka 42-43 ht-18  

90% av eleverna trivs i skolan.  

95% av eleverna upplever att det finns regler på skolan. 

Alla klasser ska fortsätta arbeta aktivt med reglerna. 

9% av eleverna hör dagligen fula ord på skolan. 42% av eleverna hör fula ord ibland.                 

49% elever hör nästan aldrig fula ord. 

Några elever känner sig ensam och utanför. Klassansvariga i de klasserna jobbar med det. 

64% av eleverna upplever inte att det förekommer slag och sparkar på skolan. 34% av 

eleverna upplever att det ibland förekommer. 2% av eleverna upplever att det 

förkommer ofta. 

 

 

Åtgärdande arbete; 

Vi har sen hösten 2017 fått rutin på vårt arbete kring kränkande behandling. 

Sätraängsskolan gick då med i Gävlemodellen. Trygghetsteam och personalutbildare har 

utsetts och utbildats. 

Ordningsregler upprättas och arbetsgång kring konsekvenser har gjorts.      

6. Årshjul 2018/2019 



Trygghet och traditioner 

Höstterminen 

Augusti 

• Repetition med personalen kring rutiner vid anmälan om kränkande behandling. 

• Läsårsstart-utforma klassregler 

• Fokus på värdegrundsarbete som sen arbetas vidare med resten av läsåret 

September 

• Föräldramöte 

Oktober 

• Brandövningar fm och em 

• Trygghetsenkät 

• Barnkonventionen och FN-dagen tema 

• Personalutbildare/trygghetsteamträff 

November 

• Resultatet från trygghetsenkäten redovisas för personalen, som analyserar och 

utser ett fokusområde utifrån resultatet. Likabehandlingsplanen kan revidera 

förebyggande åtgärder utifrån resultatet. 

•  Barnboksveckan 

• Nätverksträffar trygghetsteam/personalutbildare 

• Bjuda in förskolans pedagoger 

• Sociogram görs för att stödja och utöka kamratrelationer 

December 

• Lucia 

• Terminsavslutning 

 

 

Vårterminen 

Januari 

• Repetition med personalen kring rutiner vid anmälan om kränkande behandling. 

• Öppet hus 

Februari 



• Alla hjärtans dag 

• Elevråd 

• Skidstavallen, friluftsdag 

• Fettisdagen 

Mars 

• Trygghetsenkät 

• Sociogram 

• Påsk 

• Elevråd 

• Våffeldagen 

April 

• Resultatet från trygghetsenkäten redovisas för personalen och analyseras. 

Eventuella åtgärder planeras  

• Städdag ”Håll Sverige rent” 

• Överskolningar förskola - förskoleklass 

Maj 

• Fritidshemmetsdag 8/5 

• Elevråd 

• Fortsättning överskolningar 

• Hemlingby, friluftsdag 

• Resultatet av årets enkäter diskuteras. Förslag på åtgärder i nästa års 

likabehandlingsplan tas fram.  

Juni 

• Skolavslutning 

 

 Övriga aktiviteter 

Vänstay och El Sistema 

Rastskoj 

Veckoenkät 

Lions Quest  

 

7. Sätraängsskolans ordningsregler 
 



Målet är en BRA SKOLMILJÖ där vi RESPEKTERAR varandra 
och känner oss TRYGGA och MÅR BRA. 

 

Jag medverkar till att det blir arbetsro och matro. 

 

Jag går lugnt inomhus och pratar utan att störa. 

 

Jag låter bli att svära och använda fula ord. 

 

Jag är rädd om min skola, skolans saker och mina kamraters saker. 

 

Jag respekterar mig själv, alla barn, vuxna och djur som finns omkring mig. 

 

Jag förstår och använder STOPP-tecknet. 

 

Skolan rekommenderar att personliga ägodelar lämnas hemma. 

Skolan tar inget ansvar för medtagna saker. 

 

 
 

 


