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1. Inledning 
 

Det här dokumentet beskriver hur Vikingaskolan arbetar för att främja elevers lika rättigheter 

och möjligheter. Likabehandlingsarbetet innefattar både ett förebyggande arbete och när det 

behövs ett akutåtgärdande arbete. Som skola har vi en skyldighet (enligt grundlag, skollag och 

diskrimineringslag) och tillika en stark vilja att arbeta målinriktat för att förebygga och 

åtgärda kränkande behandling samt diskriminering och trakasserier. Alla barn och all personal 

har rätt till en trygg och positiv skolmiljö där alla individers och gruppers likheter och 

olikheter respekteras. 

 

I dokumentet kommer ett flertal olika begrepp att användas, nedan följer en definiering av vad 

vi menar med några av de vanligast förekommande begreppen. 

 

• Likabehandling  
Alla elever ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett vem man är 

 

• Diskriminering 
När någon på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och 

missgynnandet har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder (man brukar tala om de sju diskrimineringsgrunderna) 

Diskriminering kan inte förekomma mellan elev-elev, utan det krävs en 

maktpostion- vuxen mot barn. 

 

• Kränkande  

behandling 
När någon kränker en elevs värdighet, men när det inte har samband med 

någon diskrimineringsgrund 

 

• Trakasserier 
När någon kränker en elevs värdighet och det har samband med någon av de 

sju diskrimineringsgrunderna (det kan t.ex. handla om att retas, mobba, frysa ut 

någon m.m.). Trakasserier finns definierade i Diskrimineringslagen medan 

begreppet kränkande behandling definieras i Skollagen. 

 

• Främjande arbete 
Ett arbete som handlar om att identifiera och stärka de positiva 

förutsättningarna för likabehandling i verksamheten (utgår från skolans 

uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter) 

 

• Förebyggande arbete 
Ett arbete som bygger på de risker som skolan identifierar i sitt arbete genom 

kartläggningar av tryggheten på skolan 

 

• Mobbning 
Används inte längre som begrepp i lagstiftningen och vi försöker arbeta bort 

begreppet hos oss på Vikingskolan. Vi använder oss av begreppet ”upprepad 

kränkande behandling”. Sedan 2006 finns bara de bredare begreppen 

kränkande behandling och trakasserier, vilket alltså avser händelser som inte 

behöver vara avsiktliga eller upprepade. Ett skäl till att begreppet mobbning 

inte längre används är att Skollagen kräver att alla former av kränkningar 

motverkas. Skolverkets äldre definition löd: upprepade kränkningar eller 

trakasserier där någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar någon 

annan skada eller obehag. 
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2. Vikingaskolans vision 
 
Vikingaskolan ger varje barn en god grund och inspiration till ett livslångt lärande. Vi strävar 

efter att vår skola ska vara fri från kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 

 

3. Grunduppgifter 
 

Följande verksamhetsformer omfattas av planen… 

 

• Förskoleklass 
 

• Grundskolan åk 1-6  

 

• Fritidshem & Fritidsklubb 

 

All personal ansvarar för att arbeta med trygghetsfrågor. Skolan har också ett trygghetsteam. 

Följande personal ingår i trygghetsteamet läsåret 17/18… 

 
  

Cathrin Boman (förskollärare)  

Elisabet Olsén (speciallärare) 

Marcus Mattsson (fritidspedagog) 

Malin Sjöstrand (kurator) 

 

Trygghetsteamet har två funktioner… 

 
1. Att arbeta förebyggande med trygghetsfrågor 

2. Att göra akutinsatser vid upprepade handling av kränkande 

behandling 

 

 

 

Det förebyggande arbetet (Gustaf, Mark, Malin, Elisabet och Ulrika)  

Där arbetar vi med personal med trygghetsfrågor, informerar hur vi ska hantera 

diskriminering och kränkande behandling 
- Rapporterar in aktuella trygghetsfrågor som behöver 

utvecklas, initiera olika förebyggande /främjande insatser 

(t.ex. förmedla diskussionsfrågor till personalgrupp, 

organisera vänskapsveckor, planera 

kompetensutvecklingsinsatser, genomförande och analys av 

trygghetsenkäter m.m.) 

- Skaffa sig en överblick över nuläget gällande trygghet på 

hela åk F-6.  

- Rapportera in aktuella trygghetsfrågor som behöver 

utvecklas, initiera olika förebyggande /främjande insatser 

(t.ex. förmedla diskussionsfrågor till personalgrupp, 

organisera vänskapsveckor, planera 

kompetensutvecklingsinsatser, genomförande och analys av 

trygghetsenkäter m.m.) 
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Det akuta insatsarbetet (Ulrika, Cathrin, Marcus och Malin ) innebär att… 
 

- Gruppen går in och arbetar med upprepad kränkning som 

klasslärare och arbetslag inte själva kan lösa. Alla ärenden 

till gruppen skall anmälas på särskild blankett och gå via 

biträdande rektor där berörd klassföreståndare redogör för 

ärendet och vad som redan gjorts. Dokumentation av 

ärendet bifogas. Trygghetsteamet gör en bedömning om det 

handlar om upprepad kränkande behandling eller om 

ärendet ska hanteras på annat sätt enligt elevvårdsgången. 

 

 

 

Ansvariga för planen 

 
Pernilla Dalborg, rektor 

Åsa Åhlénius, biträdande rektor f-3                    

Maria Torkkel Schönrock, biträdande rektor åk 4-6 

 

Cathrin Boman (förskollärare)   Malin Sjöstrand (kurator) 

Ulrika Lindqvist (spec.lärarare   Marcus Mattsson (fritidspedagog) 

Elisabet Olsén (speciallärare)   Gustaf Östlin (lärare)  

Mark Mattsson (lärare)  
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4. Vikingaskolans värdegrund 
 

Skolans värdegrund utformas gemensamt av elever och personal. 

 

Trygghet 

 

Skapar vi genom… 
• Positivt, ödmjukt och prestigelöst förhållningssätt 

• Ömsesidig respekt 

• Tydlig ledning 

• Gemensamt ansvarstagande 

• Alla barn är allas barn 

• Gemensamma och tydliga regler 

• Ett aktivt trygghetsteam 

• Aktiva personalutbildare  

 

God lärandekultur 

 

Skapar vi genom att … 
• Eleverna får utveckla sin nyfikenhet  

• Vi vuxna möter varje elev på den nivå de befinner 

sig 

• Vi ger eleverna redskap för ett livslångt lärande 

• Vi utgår från elevernas egna styrkor i sin 

utbildning och skolarbete 

 

Samarbete och kollegialt lärande 

 

Erövrar vi genom att…    

 
• Eleverna utmanas i att utveckla sin 

samarbetsförmåga  

• Eleverna utmanas i att utveckla sin ansvarskänsla 

och sitt inflytande över skolarbetet 

• Lärare och pedagoger använder sig av varandras 

kunskap och kompetens för att utveckla, utmana 

och hjälpa varje elev 

Ansvar  

 

En god värdegrund är en färskvara och behöver upprätthållas och utvecklas gemensamt. 

Personal, elever och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar. 

Vårdnadshavare 

 
• Har huvudansvaret för barnets uppfostran 

• Bidrar till att främja barnets skolgång 

• Samverkar för en god kommunikation mellan hem 

och skola 

 

Pedagoger 
 

• Följer skolans målsättning och styrdokument 

• Agerar positiva förebilder och ledare 

• Samverkar för en god kommunikation mellan hem 

och skola 
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Bitr. rektor 
 

• Lyfter kontinuerligt likabehandlingsfrågor 

• Låter ett genustänkande genomsyra verksamheten 

• Ansvarar för att likabehandlingsplanen upprättas 

varje år och att dess innehåll är känt av och följs 

av all personal 

• Arbetar för att personal och elever får den 

kompetensutveckling som behövs i arbetet med 

likabehandlingsfrågor 

• Fångar genom medarbetarsamtal upp 

personalens tankar och synpunkter gällande 

skolans och deras eget trygghetsarbete i sin 

grupp. 

 

Elever 
• Tar ansvar för sitt eget skolarbete 

• Följer skolans regler 

• Samverkar för en god kommunikation mellan 

vuxna och barn 

 

 

Planen gäller från: 2018-01-09 

Planen gäller till: 2019-01-09 
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5. Delaktighet 
 

 

Elevernas delaktighet 

 

Likabehandlingsplanens förankring sker bland eleverna via enkäter, diskussioner och samtal. 

Eleverna får vara med och ge sin syn på hur trygghet och trivsel upplevs på skolan. Elevernas 

synpunkter på förbättringar tillvaratas. 

 

Planens slutgiltiga utformning gås igenom med varje klass så fort den är klar. Varje 

klasslärare ansvarar för att planens innehåll fortlöpande lyfts under läsåret. I klassråd och 

elevråd diskuteras kontinuerligt planens innehåll. Främjande av likabehandling ska 

genomsyra det dagliga arbetet. 

 

Utifrån enkäternas resultat bildar vi fokusgrupper med representanter från alla klasser där vi 

fördjupar oss i utvecklingsområden och arbetar fram åtgärder för att förbättra miljön 

tillsammans med våra elever. 

 

Vårdnadshavares delaktighet 

 

Förankring bland vårdnadshavare sker genom information och diskussion på 

utvecklingssamtalet och föräldramöten. Likabehandlingsplanen delas ut varje år till nya elever 

och vårdnadshavare samt till nya elever och vårdnadshavare under läsårets gång. För de 

vårdnadshavare som ej kan svenska, presenteras planen på ett föräldramöte där tolk deltar 

eller på utvecklingssamtalet där tolk eller modersmålslärare deltar. Vårdnadshavare som 

önskar deltagande av tolk meddelar klassläraren. 

 

Personalens delaktighet 

 

Förankring bland personalen sker via medarbetarsamtal, styrgruppsmöten, diskussioner i 

arbetslagen under ledning av utvecklingsledarna, via arbetsplatsträffarna under ledning av 

bitr. rektor samt under studiedagar. Personalen deltar i utvärdering och revidering av planen 

varje år. Biträdande rektor ansvarar för att ny personal får ta del av skolans 

likabehandlingsplan.  

Under läsåret 2018/2019 har Vikingaskolan gått in i Gävlemodellen och personalutbildarna 

kommer under 2018 att arbeta aktivt för att förankra arbetet och involvera hela 

personalgruppen i vårt fortsatta arbete. 

 

Förankring av planen 

 

Förankring av denna plan (2018) sker i jan 2018. 

Nästa revidering påbörjas i november 2018.  

Likabehandlingsplanen ses över i klassråd, elevråd, trygghetsteam och på föräldramöte. 

Likabehandlingsplanen för året 2019 ska vara upprättad senast december 2018. 

 

Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig för vårdnadshavare på skolans hemsida. 
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6. Utvärdering av föregående års plan och tidsplan för årets plan 
 

Skolans trygghetsteam har utvärderat planen och gett förslag till förändringar som  

förankrats med övrig personal, elever och vårdnadshavare under oktober-december 2017.  

 

 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 

 

Skolans trygghetsteam och personalutbildare i Gävlemodellen har varit drivande i 

utvärderingen, samt övrig personal delaktiga. Eleverna har yttrat sig genom årets elevenkäter 

där sammanfattningen av resultatet visar om fjolårets insatser gett synbart resultat eller ej. 

 

Genomförda insatser och hur det har gått 

 

• Skolans arbetslag skulle innan vårterminens utgång ha diskuterat igenom och tagit 

fram en långsiktig plan för hur arbetet med ett förbättrat språkbruk på skolan skulle 

genomföras. Planen skulle utgå ifrån identifierade behov i de elevgrupper som 

arbetslaget undervisar. Arbetet gällde både skola och fritidshem. 

 

Kommentar: Arbetslagen har arbetat på olika sätt med språkbruk. Alla arbetslag har haft 

frågan uppe till diskussion. Alla arbetslag har inte dokumenterat arbetet skriftligt. Det mesta 

av arbetet för förbättrat språkbruk har genomförts på individnivå. Årets elevenkäter visar att 

detta fortfarande är ett utvecklingsområde. Arbete för ett gott språkbruk måste ske 

systematiskt och kontinuerligt varje dag. Det behöver ske ämnesövergripande där 

värdegrundsdiskussioner vävs samman med språkutvecklande arbetssätt och relationsbyggen 

i elevgrupperna. Uppdraget från föregående års Likabehandlingsplan kvarstår. 

 

• Fokusgrupper med eleverna bildades ht 2017 utifrån resultat i Gävlemodellens 

trygghetsenkät. 

 

Kommentar: Alla delar i denna punkt är genomförda. Vaktmästare satte bl.a. haspar på 

toaletterna vilket upplevdes positivt av eleverna. Fler åtgärder behövs dock göras för att 

skapa större trygghetskänsla för eleverna. Toalettfrågan kvarstår som utvecklingsområde, 

men det är ommålat.  

 

Insatser år 2017 

 

• Trygghetsteamet. Teamets huvuduppgift är att arbeta med akuta insatser mot 

kränkande behandling. Teamet har en brevlåda i biblioteket där elever kan lämna 

meddelande. 

 

Kommentar: Foto på personal som ingår i trygghetsteamet finns i varje klassrum. 

Trygghetsteamet går även runt i klasserna och gör sig synliga och informerar hur eleverna 

kan nå dem. Uppdragen ska i första hand komma ifrån biträdande rektor utifrån att vi idag 

ska involvera all personal i trygghetsfrågor.  

 

• Skolans personal och styrgrupp arbetar kontinuerligt med att fastställa, kommunicera, 

utveckla och förbättra rutiner i skolans trygghetsarbete. 
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Kommentar: Gävlemodellens personalutbildare involverar hela personalgruppen i 

trygghetsarbetet. 

 

• Elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet träffas regelbundet och ser över vilka behov och 

stödinsatser som behövs på individ och gruppnivå för elever och personal. 

 

Kommentar: Elevhälsogången har uppdaterats och tydliggjorts för all personal. 

 

• Klassråd och elevråd. Klassråd och elevråd diskuterar regelbundet trygghetsfrågor. 

 

Kommentar: Inför elevrådet får klasserna styrda frågor om bl.a. trygghet, ordningsregler 

mm.  

 

• Rasvärdssystem. Skolans rastvärdsystem ska vara heltäckande. Det är alltid en till två 

vuxna ute per avdelning då eleverna har rast. Rastvärdarna har gula västar på sig för 

att synas. 

 

Kommentar: Vi har utvecklat arbetet med rastvärdsaktiviteter med ansvarig på varje 

fritidsavdelning. Vi ska också involvera elever som leder elever i lekaktiviteter för att öka 

tryggheten och inflytandet för eleverna. Det är fortfarande några som inte har 

rastvärdsvästar på sig när de är ute. 

 

• Två personal per klass får äta pedagogiskt, vilket innebär att det alltid finns flera 

vuxna som äter lunch tillsammans med eleverna. 

 

Kommentar: Vissa klasser har också valt att äta i sitt klassrum för att främja lugn och ro 

under matsituationen. Detta med ett gott resultat. 

 

• Överlämningsrutiner finns vid stadieövergångar. 

 

Kommentar: Ja. Vi har också haft en studiedag med fokus på att förbättra och tydliggöra 

hur arbetet ska se ut. 

 

• Under året anordnas gemensamma friluftsdagar och teamarbeten för att stärka vi-

känslan. 

 

Kommentar: Vi har haft Vikingamaran och fn-sjung som gemensamma aktiviteter. 

Mellanstadiet önskar fler aktiviteter.  

 

• Skolan har gemensamma ordningsregler som följs upp kontinuerligt i det dagliga 

arbetet och mer ingående på individnivå vid varje utvecklingssamtal. Reglerna ska 

vara kända av all personal, vårdnadshavare och elever. Skolans ordningsregler 

diskuteras i klasserna i början av höstterminen. Vi synliggör och utformar 

ordningsreglerna tillsammans med eleverna. 

 

Kommentar: Har fungerat bra. 

 

• Elevrådet får i uppdrag att utforma regler för hela skolan gällande olika rastaktiviteter. 

 

Kommentar: Detta ska ske i början av varje termin. Har fungerat, men inte överallt. 
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• All personal markerar och agerar direkt om någon form av kränkning sker. 

 

Kommentar: Detta har förbättrats i och med inträdet i Gävlemodellen, men är fortfarande 

ett pågående arbete. 

 

• Faddersystem. 

 

Kommentar: Finns och fungerar. 

 

• Personalen strävar efter att ge killar och tjejer lika stort utrymme, t.ex. genom att se till 

att alla får möjlighet att svara på frågor vid undervisningssituationer. 

 

Kommentar: Ja. Det har först diskussioner och t.ex. spaltar och stickor används för att 

rättvist fördela talutrymme. Förskoleklass skulle kunna förbättra detta arbete. Vi försöker 

arbeta bort begrepp pojk och flick och använder oss av begreppet alla. Vidare 

diskussioner om jämställdhet bör föras. 

 

• Personalen tillämpar ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. 

 

Kommentar: Ja. 

 

• Vi arbetar med religioner och lägger tonvikt på diskussioner, vi pratar även om och 

uppmärksammar religionernas olika högtider. 

 

Kommentar: Ja. Aktiviteter är utförda. 

 

• Vi anpassar undervisning i sexualkunskap för att ta hänsyn till olika kulturella och 

religiösa bakgrunder (mål och innehåll följer styrdokumenten, men undervisningens 

genomförande anpassas). 

 

Kommentar: Ja.  

 

• Religionskost finns alltid som komplement till ordinarie matsedel när det behövs. 

 

Kommentar: Ja. Begreppet religionskost finns inte längre. Vi serverar två alternativ varje 

dag varav ett är vegetariskt och passar oavsett religion eller kultur. 

 

• Vi har utarbetade rutiner anpassade för att ta emot nyanlända elever på skolan. 

 

Kommentar: Nej. Detta är fortfarande ett utvecklingsområde. Utifrån att vi sällan får in 

elever med annat ursprung än Sverige, blir varje tillfälle unikt och vi börjar om från 

början. 

 

• Tillsammans med eleverna diskutera fördomar om olika etniska och religiösa grupper 

på skolan som kan förekomma i läromedel eller media. 

 

Kommentar: Ja. Som exempel ”Lik som bär” har använts i åk3. 
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• Vi ska uppmärksamma elevers flerspråkighet på ett positivt sätt, t.ex. genom att ge 

modersmålsundervisningen utrymme och resurser i skolans verksamhet för att på så 

sätt synliggöra och höja statusen på den undervisningen. 

 

Kommentar: Ja. Aktiviteter är utförda. 

 

• Anpassa gemensamma aktiviteter och hur de utformas så att alla elever kan delta. Det 

kan handla om att hitta sätt att kunna vara med på aktiviteter eller utflykter. På så sätt 

visar skolan genom handling att alla elever är lika mycket värda. 

 

Kommentar: Ja. Aktiviteter är utförda. 

 

• Pedagogerna ska arbeta för att skapa kunskap kring funktionshinder, t.ex. genom att 

prata om synliga och osynliga handikapp. (Vad innebär en CP-skada? Vad är ett 

bokstavshandikapp?) 

 

Kommentar: Ja. Aktiviteter är utförda. 

 

• Rättvisediskussioner förs kontinuerligt (Vad är det som är mest rättvist, att behandla 

alla lika eller olika? Är det ok för en elev att få gå ut och ta en paus under en lektion 

om de andra i klassen inte får det?) 

 

Kommentar: Ja. Aktiviteter är utförda. 

 

• Undervisning och läromedel anpassas och varieras för hela klassen. Vi ser till att det 

inte alltid blir särskiljande lösningar för elever med funktionsnedsättning. 

 

Kommentar: Ja. Aktiviteter är utförda. 

 

• Ta upp homo- och bisexualitet ämnesintegrerat i t.ex. samhällskunskap, svenska, 

historia, matematik och engelska. Det kan t.ex. göras genom att belysa olika reformer 

för homo- och bisexuellas rättigheter eller använda samkönade par i räkneexempel om 

ränta på husköp och liknande. 

 

Kommentar: Ja. Aktiviteter är utförda. 

 

 

• Tillsammans med eleverna analysera och diskutera fördomar och stereotypa 

föreställningar om människor baserat på sexuell läggning som kan förekomma i media 

eller läromedel. 

 

Kommentar: Ja. Aktiviteter är utförda. 

 

 

• Genusdiskussioner genomförs kontinuerligt (Finns det något typiskt manligt och 

kvinnligt? Finns det saker som är mer ok för pojkar än flickor att göra eller tvärtom? 

Får en pojke sminka sig? Kan en tjej klä sig i slips och kavaj?) 

 

Kommentar: Ja. Aktiviteter är utförda. 
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• Se till att det finns många olika alternativ för social gemenskap och aktiviteter där 

elever i olika åldrar och från olika årskurser umgås och samarbetar ex. trivselaktivter, 

friluftsdagar, temaarbeten 

•  

Kommentar: Ja. Aktiviteter är utförda, men eleverna önskar fler 

 

• Faddersystem, där en klass från en högre årskurs medverkar i introduktionen av 

eleverna i förskoleklassen och fortsätter högre upp utvecklas i åldrarna.  

 

Kommentar: Ja. Aktiviteter är utförda. 

 

• Tillämpa ett normkritiskt perspektiv vid planering av undervisning, aktiviteter mm.  

Kommentar: Ja. Aktiviteter är utförda. 

 

 

• Tillsammans med eleverna analysera och diskutera om det i skolan finns normer kring 

ålder som är extra påfallande, ex äldre i verksamheten får förmåner som de yngre inte 

får och som kan skapa hierarkier.  

•  

Kommentar: Ja. Aktiviteter är utförda. 

 

Mål och uppföljning utifrån 2017 års åtgärder och Gävlemodellens enkät ht 2016   

Mål  

Kränkningar ska inte förekomma. 

Språkbruket på skolan ska vara vårdat. 

Skolgården ska vara en trygg plats. 

Trivseln ska i alla klasser och i alla verksamheter ska öka.  

 

Utvärdering av planerade åtgärder från 2017 års Likabehandlingsplan 

 

Det förekommer fortfarande kränkningar och antalet har ökat, men arbetet med förebyggande 

och främjande insatser är igång på ett mer utvecklat sätt i och med Gävlemodellen. Vi tror att 

antalet anmälningar ökat pga av personalens medvetenhet av att det ska anmälas i högre 

grad. 

Språkbruket har inte förbättrats alls enligt den nya enkäten som genomfördes ht 2017. Detta 

är ett fortsatt utvecklingsområde. 

 
Åtgärder från fokusgrupp Språkbruk 

• Ta upp i klasserna och på fritids att många elever upplever att många barn tycker 

språkbruket är illa. Ta upp andra ord att använda som styrkeord- klasslärare och 

fritidspedagog 

Kommentar: Genomfört 

• Trygghetsteam tar fram en lista på böcker och filmer som kan användas.- 

Trygghetsteamet 
Kommentar: Genomfört 

• Ta upp elevernas eget ansvar i klassen. Sedan ha diskussion i elevrådet. – Klasslärare och 

ledning 

Kommentar: Genomfört 
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• ”En bra start”- Kompissnack:  Representanter från En bra start kommer ut i klasserna under vt 

17 och har kompissnack och detta följs upp med återkopplingsträff- Gustaf 

Kommentar: Genomfört 

Förslag finns om språkvecka: Under en vecka skriver vi upp vilka ord som förekommer 
tillsammans med eleverna och skickar hem till föräldrar varje gång ett barn använder dessa ord. 
Information går hem till föräldrarna om vårt arbete och vad som kommer att ske. 
 
Denna aktivitet är inte genomförd. Aktiviteten tas upp som ett förslag att genomföra under 2018. 

. 
Arbetsro 

• Positiva belöningssystem. Diskutera i arbetslaget och sedan i klasserna utifrån att detta 
är ett förslag från eleverna till att förbättra arbetsron. – Utvecklingsledare och klasslärare 
Genomfört 

• Ta upp begreppet arbetsro i klasserna och kom överens om hur det ska vara i 
klassrummet och hur vi alla ska kunna ta ansvar för att förbättra arbetsmiljön. 
Klasslärare 
Genomfört 

• Kurator går in i klasserna och arbetar med det sociala klimatet. - Kurator Malin: 
Genomfört 

 
• Lyfta läxdiskussionen. – Ledningen Maria och Åsa. Detta är inte genomfört. Diskussion 

lyfts under vt 2018. 
 

2018 års tidsplan 

 

Januari 2018  Upprättad Likabehandlingsplan för året 2018 tas i bruk 

 

(Februari 2018 Centrala trygghetsenkäter genomförs (ev tas dessa bort) 

 

Mars-April 2018 Resultat av de centrala trygghetsenkäterna återkopplas till elever 

och personal samt diskuteras i personalgrupper, i klassråd och på 

elevråd 

 

April 2018 Gävlemodellens kartläggning genomförs v. 17 

 

Juni 2018 Årets Likabehandlingsplan för året 2018 och resultatet från 

kartläggningen utvärderas i arbetslag, trygghetsteam och elevråd

  

September 2018 Likabehandlingsplanen presenteras på föräldramöten 

 

Oktober 2018 Ordningsregler revideras (v.42) och återkopplas (v.45) 

 

Oktober 2018 Gävlemodellens kartläggning genomförs v. 42 

 

December 2018 Likabehandlingsplan för året 2019 upprättas 

 

Januari 2019  Likabehandlingsplan för året 2019 tas i bruk 

 

Årets plan ska utvärderas senast:   2018-12-31 

Ansvarig för att årets plan utvärderas:  Biträdande rektor 

Maria Torkkel Schönrock 

Åsa Åhlénius 
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7. Främjande insatser 
 

Trakasserier och Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 

Genom ett medvetet och systematiskt arbete med trygghetsfrågor upptäcka eventuella 

kränkningar så tidigt som möjligt och hitta vägar som leder till fortsatt skapande av en god, 

trygg och medmänsklig arbetsmiljö och kultur på skolan. 

 

Insatser 

 

• Trygghetsteam - Skolan har ett trygghetsteam. Teamets huvuduppgift är att arbeta med 

akuta insatser mot kränkande behandling på uppdrag av biträdande rektor. 

 

• Rutiner kring trygghetsarbetet- Skolans personal och styrgrupp arbetar kontinuerligt 

med att fastställa, kommunicera, utveckla och förbättra rutiner i skolans 

trygghetsarbete. Vi arbetar enligt Gävlemodellen med personalutbildare som 

involverar hela personalgruppen. 

All personal markerar och agerar direkt om någon form av kränkning sker. 

 

• Elevhälsoteam - Elevhälsoteamet träffas regelbundet och ser över vilka behov och 

stödinsatser som behövs på individ och gruppnivå för elever och personal. 

 

• Klassråd och elevråd diskuterar regelbundet trygghetsfrågor. 

 

• Rastvärdar - Skolans rastvärdsystem ska vara heltäckande. Det är alltid en till två 

vuxna ute per avdelning då eleverna har rast. Rastvärdarna har gula västar på sig för 

att synas. Vi ska också involvera elever som leder elever. Orangea västar bärs 

pedagoger med särskilda uppdrag. 

 

• Pedagogiska måltider - 2 personal per klass ska äta pedagogiskt, vilket innebär att det 

alltid finns flera vuxna som äter lunch tillsammans med eleverna. 

 

• Överlämningsrutiner -  finns vid stadieövergångar. 

 

• Gemensamma trivselaktiviteter - Under året anordnas gemensamma friluftsdagar och 

teamarbeten för att stärka vi-känslan. 

Elevrådet får i uppdrag att utforma regler för hela skolan gällande olika rastaktiviteter. 

 

• Ordningsregler - Skolan har gemensamma ordningsregler som följs upp kontinuerligt 

i det dagliga arbetet och mer ingående på individnivå genom att de skickas till 

vårdnadshavare för påseende med uppmaning att de ska läsa igenom med sina barn. 

Reglerna ska vara kända av all personal, vårdnadshavare och elever. Skolans 

ordningsregler diskuteras i klasserna i början av höstterminen. Vi synliggör och 

utformar Ordningsreglerna tillsammans med eleverna. 

 

• Faddersystem. 

 

Ansvarig:     All personal 

Datum när det ska vara klart:   Arbetet pågår under hela läsåret 



16 

 

 

 7.1 Kön och könsidentitet eller könsuttryck 
 

Mål och uppföljning 

 

Genom att medvetet arbeta med genusfrågor skapar vi en verksamhet där jämställdhet råder. 

Inga elever ska bli utsatta för trakasserier eller kränkningar p.g.a. kön. 

 

Insatser 

 

• Personalen strävar efter att ge killar och tjejer lika stort utrymme, t.ex. genom att se till 

att alla får möjlighet att svara på frågor vid undervisningssituationer. 

• Personalen tillämpar ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. 

 

 

Ansvarig:     All skolpersonal 

Datum för när det ska vara klart:   Arbetet pågår hela läsåret 

 

7.2 Etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning 
 

Mål och uppföljning 

 

En skola där alla är accepterande oavsett etnisk, religiös och kulturell bakgrund. Skolmiljön 

ska vara så självklar för alla i verksamheten att man inte nämnvärt reflekterar över sådana 

saker som hudfärg eller religiösa attribut. Vi ser på varandra utifrån det vi är, människor. 

 

Insatser 

 

• Vi arbetar med religioner och lägger tonvikt på diskussioner, vi pratar även om och 

uppmärksammar religionernas olika högtider. 

 

• Vi anpassar undervisning i sexualkunskap för att ta hänsyn till olika kulturella och 

religiösa bakgrunder (mål och innehåll följer styrdokumenten, men undervisningens 

genomförande anpassas). 

 

• Religionskost finns alltid som komplement till ordinarie matsedel när det behövs. 

 

• Vi har utarbetade rutiner anpassade för att ta emot nyanlända elever på skolan. 

 

• Tillsammans med eleverna diskutera fördomar om olika etniska och religiösa grupper 

på skolan som kan förekomma i läromedel eller media. 

 

• Vi ska uppmärksamma elevers flerspråkighet på ett positivt sätt, t.ex. genom att ge 

modersmålsundervisningen utrymme och resurser i skolans verksamhet för att på så 

sätt synliggöra och höja statusen på den undervisningen. 

 

Ansvarig:     Samtlig personal 

Datum när det ska vara klart:   Arbetet pågår hela året 
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7.3 Funktionsnedsättning 
 

Mål och uppföljning 

 

Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter. Ingen ska känna sig utsatt eller diskriminerad 

p.g.a. funktionsnedsättning. Målet är att skapa förståelse för att alla människor har olika 

förutsättningar och behov. 

 

Insatser 

 

• Vi anpassar gemensamma aktiviteter och hur de utformas så att alla elever kan delta. 

Det kan handla om att hitta sätt att kunna vara med på aktiviteter eller utflykter. På så 

sätt visar skolan genom handling att alla elever är lika mycket värda. 

 

• Pedagogerna ska arbeta för att skapa kunskap kring funktionshinder, t.ex. genom att 

prata om synliga och osynliga handikapp. (Vad innebär en CP-skada? Vad är ett 

bokstavshandikapp?) 

 

• Rättvisediskussioner förs kontinuerligt (Vad är det som är mest rättvist, att behandla 

alla lika eller olika? Är det ok för en elev att få gå ut och ta en paus under en lektion 

om de andra i klassen inte får det?) 

 

• Undervisning och läromedel anpassas och varieras för hela klassen. Vi ser till att det 

inte alltid blir särskiljande lösningar för elever med funktionsnedsättning. 

 

 

Ansvarig:     Samtlig personal 

Datum för när det ska vara klart:   Arbetet pågår under hela läsåret 

 

 

7.4 Sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck 
 

Mål och uppföljning 

 

Att skapa kunskap och förståelse för att varje människa har rätt till sina egna känslor och är 

lika mycket värd oavsett sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck. 

 

Insatser 

 

• Ta upp homo- och bisexualitet ämnesintegrerat i t.ex. samhällskunskap, svenska, 

historia, matematik och engelska. Det kan t.ex. göras genom att belysa olika reformer 

för homo- och bisexuellas rättigheter eller använda samkönade par i räkneexempel om 

ränta på husköp och liknande. 

 

• Tillsammans med eleverna analysera och diskutera fördomar och stereotypa 

föreställningar om människor baserat på sexuell läggning som kan förekomma i media 

eller läromedel. 



18 

 

 

• Genusdiskussioner genomförs kontinuerligt (Finns det något typiskt manligt och 

kvinnligt? Finns det saker som är mer ok för pojkar än flickor att göra eller tvärtom? 

Får en pojke sminka sig? Kan en tjej klä sig i slips och kavaj?) 

 

 

Ansvarig personal:    All skolpersonal 

Datum när det ska vara klart:   Arbetet pågår under hela läsåret 

 

7.5 Ålder 
 
Mål och uppföljning 

 

Att genom diskussioner ta reda på och tydliggöra hur begreppet ålder kan vara kopplat till 

olika normer och värderingar. På vår skola ska ingen diskrimineras eller trakasseras p.g.a. 

ålder. 

 

Insatser 

 

• Se till att det finns många olika alternativ för social gemenskap och aktiviteter där 

elever i olika åldrar och från olika årskurser umgås och samarbetar ex. trivselaktivter, 

friluftsdagar, temaarbeten. 

Vi kommer att införa Vikingaskolans för att främja det fortsatta arbetet. 

 

• Faddersystem, där en klass från en högre årskurs medverkar i introduktionen av 

eleverna i förskoleklassen och fortsätter högre upp utvecklas i åldrarna.  

 

• Tillämpa ett normkritiskt perspektiv vid planering av undervisning, aktiviteter mm.  

 

• Tillsammans med eleverna analysera och diskutera om det i skolan finns normer kring 

ålder som är extra påfallande, ex äldre i verksamheten får förmåner som de yngre inte 

får och som kan skapa hierarkier.  

 

 

Ansvarig:      All personal 

Datum när det ska vara klart:  Arbetet pågår under hela 

året 
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8. Kartläggning 
 

Kartläggningsmetoder 

 

• Samtal och diskussioner i det vardagliga arbetet 

• Diskussioner på klassråd och elevråd 

• Trygghetsvandringar 

• Trygghetsenkäter (Gävlemodellens kartläggning och huvudmannens centrala enkäter) 

• Frågor på utvecklingssamtal 

• Diskussioner på föräldramöten 

• Frågor om trygghetsarbetet till personal, både individuella frågor samt 

diskussionsfrågor i arbetslagen under ledning av ledning och personalutbildare i 

Gävlemodellen 

• Fokusgrupper med elever 

• Elevintervjufrågor 

 

Områden som berörs i kartläggningen 

 

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet 

och uttryck och ålder. Även språkbruk och situation på raster tas upp. 

 

Hur eleverna varit delaktiga i kartläggningen 

 

Eleverna har besvarat enkätfrågor och deltagit i klassvisa diskussioner, samt på elevråd. 

Eleverna kan vända sig muntligt eller skriftligt till skolans personal om det förekommer 

kränkande behandling. 

Vi har också skapat fokusgrupper för att göra eleverna mer delaktiga i det förebyggande och 

åtgärdande arbetet. 

 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 

 

Personalen har deltagit genom diskussioner i arbetslagen. 

 

Utredningar skrivs av berörd personal när situationer uppstår.  
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8.1 Resultat och analys 
Läsåret 2016/2017 gick Vikingaskolan med i Gävlemodellen. I år, 2017, kan vi göra 
jämförelser med förra årets enkät. Index 10 visar på ett positivt resultat med ett lyckat 
trygghetsarbete. Förra åretsresultat är inom parentes.  
Läsårets kartläggning av trygghetsläget (elevenkäter åk F-3) på skolan visar…  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Trivsel i skolan  

Index (8,9) 8,94 

• Trivsel i på fritids  

Index (9) 9,3 

• Finns det regler på 

skolan? 

Index (10) 10 

• Känner Du Dig trygg på 

rasterna? 

Index (8,9) 8,96 

• Har någon vuxen sagt 

otrevliga eller elaka saker 

till Dig? 

Index (9,5) 9,54 

 
 

• Språkbruk  

Hur ofta får Du hör 

fula ord på skolan?  

Index (5,8) 4,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skolklimat-index åk f-3 
(8,6) 8,51 
 
Kränkningar 
(7,8) 6,95 
 
Vi ska sträva efter att 
komma upp i 10 då har vi 
nått fram med vårt 
trygghetsarbete till alla 
elever.  
 

Över lag är resultateten i åk f-3 goda. Det 
finns klasser där någon elev inte har 
någon vän t.ex. Där behöver klasslärare 
och annan berörd personal kartlägga 
hur de kan arbeta med detta. Det som är 
markant är att språkbruket är illa och 
inte har förbättrats. Vi behöver göra en 
insats för att förbättra elevernas 
upplevelse om detta. Vi har också sett 
att de flesta kränkningarna förekommer 
på skolgården på rasterna. Det gör att vi 
behöver se över våra rutiner med 
rastvärdarna. Det är ungefär 1 elev per 
klass som inte trivs i skolan. Här vill vi 
också göra en insats. ALLA ska trivas i 
skolan. 
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Läsårets kartläggning av trygghetsläget (elevenkäter åk 4-6) på skolan visar …  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Känner Du att lärarna 
bryr sig om Dig? 

Index (8,6) 7,89 
 

• Är lärarna bra på att 
säga ifrån till elever 
som säger, gör elaka 
saker mot andra elever 
på lektionerna? 

Index (8,9) 8,27 
 

• Ingen elev har blivit 
utsatt för sexuella 
trakasserier.  
Samma resultat som 
förra läsåret. 

 

• Har Du blivit hånad, 
retad eller kallad 
elaka saker av andra 
elever? 
 
Det finns 5 elever i 
åk 4-6 som upplever 
detta varje dag. 
I år 2018 är det 2 
elever. 
 

• Jag får arbetsro. 
Index (6,2) 6,64 
 
• Det flesta 

kränkningar 
förekommer på 
skolgården enligt 
kommentarerna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skolklimat-index  åk 4-6 
Totalt (6,5) 7,55 
Pojkar (6,7) 7,26 
Flickor (6,3) 7,79 
 
 
Vi ska sträva efter att 
komma upp i 10 då har vi 
nått fram med vårt 
trygghetsarbete till alla 
elever.  
 
 

 
Skolklimat-index är lägre i åk 4-6, men 
det är också betydligt fler påståenden 
och frågor. Resultatet har dock 
förbättrats markant från föregående år. 
Det är viktigt att klasslärare som fått till 
sig sin klass resultat, går igenom sitt 
resultat och tar tag i de utmaningar som 
finns i klassen. I vissa frågor behöver en 
hela skolan ansats. Arbetsron stack ut 
som en utmaning i åk 4-6, men detta år 
har det förbättrats. De insatser vi gjort 
har givit en viss effekt. 
Skolgården sticker fortfarande ut i 
samtliga frågor om var det förekommer 
någon form av kränkningar. Det är också 
viktigt att vi genomför enkäten på 
samma sätt i alla klasser. Detta är ett 
utvecklingsområde. 
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Elever som utsatts för upprepade(minst några gånger i månaden) negativa handlingar 
med syfte att såra/skada.  
I Skolverkets undersökning var resultatet 8,8 % i årskurs 4-6 och 7,7 % i årskurs 7-9. 
För samtliga årskurser var resultatet 8,1 %. Skillnaden mellan könen(totalt) var i denna 
undersökning liten, 8,2 % för flickor och 8,0 % för pojkar. 
Andelen mobbade elever Gävle oktober 2017: 7,1 i årskurs 4-6. 
 
Vikingaskolan 
 

Årskurs 4-6 
 antal Andel(%) 
pojkar (6) 4 (6,7) 5,0 
flickor (1) 4 (1,1) 4,2 
totalt (7) 8 (3,9) 4,6 

2017 

Resultatet hos pojkar och flickor skiljer sig betydligt mer på Vikingaskolan än i riket i övrigt. 

Pojkarna känner sig mer utsatta. Vad kan vi göra här? O andra sidan har vi goda resultat i 

både jämförelse med Gävleskolor och övriga landet. Vad gör vi som är bra? Diskussion på 

APT behövs. 

 

 

Mål 2018 

 

Kränkningar ska inte förekomma. 

Språkbruket på skolan ska vara vårdat. 

Skolgården ska vara en trygg plats. 

De yngre eleverna ska kännas sigg trygga tillsammans med de äldre eleverna 

 

Uppföljning av Gävlemodellens enkät ht 2017 

 

Fokusgrupper med elever och personal från trygghetsteamet biträdande rektor i har arbetat 

med följande utvecklingsområden i åk f-6. 

Trivsel  

Detta är kvar från föregående år: 

Åtgärder 

• Vuxna ska markera när det är spring i korridorerna - Detta tas upp på APT jan 2018- 

Maria och Åsa- OK.   

• Städning av duschar och avlopp- Maria och Åsa pratar med Sodexo, genomfört är det 

bättre än förra året 

• Arbetslagen tar upp följande vi minst efter varje lov: Tydliggöra och förbättra 

rastvärdars position på skolgården och förhållningssätt - Utvecklingsledare Behöver 

stå kvar varje år. 
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Språkbruk 
Åtgärder: 

• Ett ”hela skolan” omtag behöver göras. Diskussion på apt jan 2018 om vad man kan 
göra tillsammans för att markera. Ansvariga: All personal 

 
• Fortsatt arbete med ”En bra start”. Ansvarig: Gustaf kontakt med En bra start 

 
Eleverna egna förslag: 

• Ett hjärta med snäll-ord på ryggen 
• Jag ska säga till min kompis att hålla det för sig själv i sitt huvud 
• Säga till en vuxen 
• Att man säger till kompis, säger sen till en vuxen och sen ringer hem till föräldrar 

Det kan bli många samtal, men det ska vara när det blir grovt och när det händer 
många gånger 

• Ignorera helt och hållet 
• Fröken ska säga till att man behöver tänka över det man sagt i 5 min. 

 
Skolgården/Raster 
Åtgärder från föregående och i år: 

• Kingregler ta upp vid varje terminsstart. 
• Rastvärdars positioner och förhållningssätt tas upp vid varje terminsstart. 
• Andra ra 

Elevernas egna förslag: 
• Vi 6:or kan hjälpa till när det händer saker 
• Säg stopp sluta och säg ifrån, gå till nån äldre eller en vuxen om man inte törs 
• Ta tillbaka allt och säga förlåt och trösta när det varit bråk. 
• Om man ser nån som är ledsen fråga hur du mår och bjuda in till lek. Visa att man ser 

alla. 
• Säga till stopp. 
• Vi ska träna på att säga och göra snälla saker. 
• Behandla sina vänner som man själv vill bli behandlad: Den gyllene regeln. 
• Inte ge igen. 

Vad kan man göra för att de yngre eleverna inte ska vara rädda för de som är äldre? 
Elevernas egna förslag: 

• Säga snälla saker till de yngre 
• Säga emot eller gå till en vuxen om  
• Man hejar på de yngre eleverna på ett trevligt sätt 
• Hjälpa de yngre med något, man visar att man vill hjälpa 
• Bjuda in till roliga lekar, burken bruka alla gilla i alla åldrar 
• När vi stora gör nåt på rasten kan vi bjuda in oavsett lek 
• Återkommande aktiviteter som de äldre eleverna håller i 

PUB:are (personalutbildare) samlar ihop elevrnas egna förslag och presenterar en metod som är 
genomförbar på skolan. 
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9. Rutiner vid trakasserier och kränkande behandling  
 

1. All personal i skolan skall alltid agera och ingripa när man upptäcker trakasserier eller 

kränkande behandling. Om elever får kännedom om att någon trakasseras eller kränks 

ska de meddela detta till en vuxen på skolan. Det är inte alltid en elev vågar säga ifrån 

i en akut situation när någon blir utsatt, men ett krav är ändå att eleven ifråga 

avlägsnar sig från situationen. Att tyst stå kvar och iaktta är detsamma som att ge sitt 

tysta medgivande och delta. 

 

2. Den vuxne som får kännedom om den inträffade kränkningen skall genast ingripa, 

anmäla och utreda, samt snarast informera elevansvarig lärare. Den vuxne som får 

först kännedom om det inträffade ansvarar för att samtal med inblandade elever och 

vårdnadshavare görs. Följande frågor skall besvaras: Vad har hänt? Vilka personer 

har varit inblandade? Var och när skedde händelsen? Finns det några vittnen? Vad 

har hittills gjorts? Vilka åtgärder kommer skolan att vidta? 

Händelsen, åtgärder och uppföljningsplan dokumenteras och benämns Utredning av 

kränkande behandling ( bilaga 1). Kopia lämnas till bitr. rektor. Rapporten arkiveras i 

dokumentskåp. 

 

3. Om kränkningen ej upphör trots ovanstående insatser så kontaktas biträdande rektor 

och trygghetsteamet kan då kopplas in. Detta sker via en formell anmälan på en 

specifik blankett (bilaga 2). Utredning för kränkande behandling bifogas. 

 

4. Om biträdande rektor delegerar till Trygghetsteamet tar de kontakt med 

uppgiftslämnaren och med den kränkte för att samla in information och undersöka om 

det rör sig om en eller flera kränkningar. Om så är fallet tar Trygghetsteamet över 

ärendet och arbetar vidare med det och ansvarar för dokumentation. 

 

5. Vi uppmanar föräldrar att ta kontakt med skolan vid misstanke om trakasserier och 

kränkande behandling. 
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9.1 Arbetsgång och rutiner vid upprepad kränkande behandling 
 

1. När biträdande rektor delegerat ärende till Trygghetsteamet, samtalar de med den/de 

som har kränkt (en i taget) så snart som möjligt, helst under lektionstid. 

Vårdnadshavare informeras av trygghetsteamet oftast efter samtalet p.g.a skyndsam 

hantering. 

 

2. Teamet klargör att kränkningar är oacceptabelt och att beteendet skall upphöra. 

Den/de som kränkt får specificera vad de tänker göra för att beteendet skall upphöra. 

Teamet tydliggör också att förövarna kommer att iakttas under närmsta tiden för att 

säkerställa att kränkingarna verkligen upphör. Berörd personal på skolan informeras 

via trygghetsteam om kränkningarna och vilka elever som är inblandade muntligt 

eller via mail till berörd personal. 

 

3. Målet är att Uppföljningssamtal med de inblandade sker senast en vecka efter första 

samtalet av trygghetsteamet. Uppföljningssamtal sker sedan också regelbundet till 

dess att man vet att kränkningarna har upphört. 

 

4. Samtalsstöd erbjuds vid behov för de inblandade. 

 

5. Inträffar ytterligare händelser går ansvaret för ärendet över till biträdande rektor och 

EHT för beslut om vidare åtgärder via områdesteamet, Utbildningsnämnden, 

Socialtjänsten eller Polisen. 

 

6. Dokumentationen arkiveras av Trygghetsteamet i låst dokumentskåp. 

 

 

Några riktlinjer vi följer är 

 

• Vi diskuterar aldrig ett pågående ärenden i klassen. 

 

• Vi ställer aldrig förövaren till svars för det han/hon gjort inför hela klassen. 

 

• Varje kränkningsfall är unikt och kan kräva olika former av insatser även om 

huvudarbetsgången är som beskrivits ovan. 

 

• I samtalet med förövare är vi mycket tydliga, vi talar direkt och ger klara och enkla 

budskap. Vi vädjar inte, vi bagatelliserar inte och vi skapar inte någon förtrolighet. 

Budskapet är att kränkningar av andra människor aldrig kan accepteras oavsett vilka 

förklaringar förövaren kan tänkas ha. Skolan ser alltid mycket allvarligt på kränkande 

behandling. 

 

• Förövarna måste få ta personligt ansvar för sitt handlande – de har skadat en annan 

människa. Det är ett brott som är allvarligt och måste markeras. Det är också av 

yttersta vikt för förövarna själva att ges möjlighet att ta personligt ansvar för att i 

förlängningen kunna starta en individuell helandeprocess. Stöd och hjälp skall 

erbjudas både offer och förövare. 

 

• Vi ställer inga ledande frågor utan arbetar med konkreta fakta. 

 



26 

 

• Vi faller inte för påtryckningar om att vara tysta om det inträffade eller att inte göra 

något. Ett offer eller offrets vårdnadshavare kan vara mycket rädda för att 

kränkningssituationen skall förvärras om man berättar om det inträffade, att man skall 

bli utsatt för repressalier. Vi som arbetar i skolan måste kunna garantera offret och 

dennes familj ett effektivt skydd mot trakasserier. För offret är det av yttersta vikt att 

denne kan lita på att de vuxna runtomkring både vill och kan ge den hjälp som 

han/hon behöver. 

 

• Vårdnadshavare måste beredas möjlighet att hjälpa till att få stopp på kränkningarna. 

Skolan skall använda vårdnadshavarna som en resurs i arbetet mot kränkande 

behandling. (I de eventuella fall där kränkningarna visar sig vara sanktionerad från 

föräldrahåll kommer skolan efter försök att lösa situationen genom samtal göra en 

polis- eller socialtjänstanmälan.) 

 

9.2 Polisanmälan 
 

Skolan polisanmäler alla större tillbud som är att betrakta som brott. Dock finns följande 

passus: Om förövaren är under 15 år och begår brott avgör brottets art och elevens ålder om 

en polisanmälan görs. Skolan är restriktiv med polisanmälningar som rör yngre barn och 

kontaktar i första hand Socialtjänsten i dessa fall. 

 

• Vid grov skadegörelse eller andra allvarliga tillbud på skolan gör vaktmästare, rektor 

eller skolassistent en polisanmälan. Tillbudet rapporteras i STIG och/eller till 

Gavlefastigheter. 

 

• När elev eller personal utsätts för hot och våld gör rektor polisanmälan (alt. anmälan 

till Socialtjänsten). Skolans handlingsplan vid hot och våld följs. 

 

Arbetsgång vid lättare skadegörelse och hur frågor om ersättning hanteras… 

Den som med avsikt, vårdslöshet eller oaktsamhet vållar skada, kan enligt Skadeståndslagen 

bli ersättningsskyldig för de skador han/hon orsakat. Det är eleven själv som blir 

ersättningsskyldig, såvida det inte gäller små barn eller där vårdnadshavare anses ha brustit i 

sin tillsyn. Där ställs ersättningsanspråket till vårdnadshavaren. 

 

Då de flesta elever på grundskolan inte har ekonomiska möjligheter att betala med egna 

pengar, kan skadan ersättas genom olika typer av arbete. Efter frivillig överenskommelse som 

bygger på en skriftlig utredning angående grunderna för anspråken mellan 

elev/vårdnadshavare och skola, kan ersättningen även kombineras med en del ekonomisk 

ersättning och en del arbetsinsats. Överenskommelsen utformas från fall till fall. 

Syftet med överenskommelsen är att eleven skall förstå konsekvenserna av sitt handlande 

samt att ge information till vårdnadshavaren (det primära med överenskommelsen är inte att 

ge skolan full ekonomisk kompensation). 

 

Vid vissa tillfällen kan ersättning även regleras via elevens hemförsäkring. 

 

Vid skador som sker av ren olyckshändelse kan skolan inte kräva någon ersättning. 
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9.3 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
 

1. Den vuxne som får kännedom om att en elev känner sig kränkt samtala och ber eleven 

beskriva när och var den upplevda kränkningen skedde och vad som hände. Allt 

dokumenteras skriftligt och dateras. Om det inträffade möjligtvis kan handla om ett 

missförstånd som kan lösas mellan drabbad elev och berörd personal erbjuder sig den 

vuxne som fått kännedom om ärendet att följa med eleven som stöd för att reda ut det 

som hänt i ett samtal. 

 

2. Biträdande rektor informeras och följer upp ärendet. Både ev. förövare och offer skall 

beredas möjlighet att ge sin syn på det hela. 

 

3. Om kränkningen är allvarlig och uppenbart inte handlar om tolkningar/missförstånd 

anmäler den vuxne som fått kännedom om kränkningen genast till bitr. rektor som 

ansvarar för att samtala med berörd elev och personal samt ta beslut om åtgärder. 

Dessa åtgärder kan variera beroende på situation. Är kränkningen grov kontaktas polis 

och personal tas ur tjänst i avvaktan på utredning. Allt dokumenteras skriftligt. 

 

4. Biträdande rektor informerar elevens vårdnadshavare.  

 

5. Biträdande rektor kontaktar HR-avdelning och huvudman. 

 

Rutiner för uppföljning 

 

Åtgärder av kränkningar och trakasserier följs upp och utvärderas maj/juni 2018. 
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9.4 Kontaktuppgifter 
 

Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig till… 

 

Befattning/Namn Telefonnummer E-post 

 
Rektor 

Pernilla Dalborg 026-177282  pernilla.dalborg@gavle.se 

 

Bitr.rektor 

Maria Torkkel Schönrock 026-177141  maria.torkkel_schonrock@gavle.se 

 

Bitr. rektor 

Åsa Åhlénius  026-179835   asa.ahlenius@gavle.se 

 

Skolsköterska 

Susanne Jansson 026-179955  susanne.jansson@gavle.se  

 

Spec.lärare 

Lena Nilsson  0700-848159 (exp) lena.1.nilsson@gavle.se 

 

Trygghetsteam 
 

Spec.lärare 

Elisabet Olsén  0700-848159 (exp) elisabet.olsen@gavle.se 

 

Förskollärare 

Cathrin Boman   076-5187425  cathrin.boman@gavle.se 

 

 

Fritidspedagog 

Marcus Mattsson 076-5187426  marcus.mattsson@gavle.se 

 

Spec.lärare  0700-848159  ulrika.lindqvist@gavle.se 

 

 

Personalutbildare Gävlemodellen 
Lärare 

Mark Mattsson  0700-848159(exp) mark.mattsson@gavle.se 

 

Lärare  

Gustaf Östlin  0705-937116  gustaf.1.ostlin@gavle.se 

 

 

 

Övriga nummer 
 

Bris  116111 

 

Barn och elevombudet 08-586080000  

 

Diskrimineringsombuds- 

mannen   08-12020700 

mailto:pernilla.dalborg@gavle.se
mailto:maria.torkkel_schonrock@gavle.se
mailto:asa.ahlenius@gavle.se
mailto:susanne.jansson@gavle.se
mailto:lena.1.nilsson@gavle.se
mailto:elisabet.olsen@gavle.se
mailto:cathrin.boman@gavle.se
mailto:marcus.mattsson@gavle.se
mailto:ulrika.lindqvist@gavle.se
mailto:mark.mattsson@gavle.se
mailto:gustaf.1.ostlin@gavle.se
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10. Bilaga 1 (Utredning kränkande behandling) 

http://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gavle-kommunkoncern/Utbildning-
Gavle/Krankande-behandling/Grundskola-och-grundsarskola-anmala-och-folja-upp/ 
 

Händelsedatum:_______________ 

Utredning – 
av kränkande behandling/diskriminering/trakasserier 

Namn på barn/elev som anser sig blivit utsatt 

 
Barnets/elevens klass 

      
Personnummer på barn/elev 

      
Barnets/elevens lärare 

      
Namn på barn/elev/personal som är inblandade 

      
Namn på personal som har deltagit i utredningen 

      

Enligt 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) eller 2 kap. 7 § diskrimineringslagen (2008:567). 
Personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) 

 

Beskrivning av händelsen: 

Beskriv vad som framkommit vid utredningen och redogör för de berördas berättelse av händelsen.  
Hur har de inblandade agerat? 
Hur upplever de inblandade att personalen agerat? 
 

http://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gavle-kommunkoncern/Utbildning-Gavle/Krankande-behandling/Grundskola-och-grundsarskola-anmala-och-folja-upp/
http://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gavle-kommunkoncern/Utbildning-Gavle/Krankande-behandling/Grundskola-och-grundsarskola-anmala-och-folja-upp/
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Utredarens slutsatser av utredningen  
 

 

 

 

 

 
 

 
Bedömning av händelse 
 
☐ Kränkande behandling 

☐ Diskriminering 

☐Trakasserier 
 
Om diskriminering  eller trakasserier välj grund 
☐ Kön 
☐ Etnisk tillhörighet 
☐ Funktionsnedsättning/bristande tillgänglighet 
☐ Religion/annan trosuppfattning 
☐ Sexuell läggning 
☐ Könsöverskridande identitet/uttryck 
☐ Åder 
 
☐ Kränkning/diskriminering/trakasserier bedöms inte ha förekommit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åtgärder (Åtgärder som ska vidtas när kränkning/diskriminering/trakasserier skett) 
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Åtgärder och mål för åtgärderna och vem som ansvarar        

 
 
 
Uppföljning/utvärdering av åtgärder 
Utredarens namn 

      
Datum för uppföljning/utvärdering 

      

 
Beskriv om åtgärderna utförts och om målen uppnåtts 
 
 
 
 
 

 
 



32 

 

Eventuellt nya åtgärder 
 
 
 
 
 

 
Avslutning av utredning 
 
Namn på personal som har genomfört utredningen 

      

 
 

Datum och 
underskrift:_____________________________________________________________________________ 
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11. Bilaga 2 (Anmälan till Trygghetsteamet angående upprepad kränkande 
behandling, lämnas till biträdande rektor) 
 

Anmälarens namn:   

                  Datum:     

 

Bakgrund till anmälan  

 

• Vad är det som hänt?  

• Vilka är berörda?  

• Vad har gjorts hittills? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrakontakt 

 

• Vad har bestämts? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuläge 

 

• Beskriv dagsläget 

• Svårigheter/möjligheter 

• Elevens mående 

• Närvaro/frånvaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utredning kränkande behandling samt ev mailkontakt bifogas. 
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12. Bilaga 3 (Trygghetsärende – samtal med förövare) 
 

Namn/Klass: 

Datum: 

Samtalsledare: 

 

Information om varför eleven är här 

 

 

 

 

 

 

 

Elevens beskrivning av situationen och sin egen roll 

 

 

 

 

 

 

 

Kränkningarna skall upphöra, X kommer att se till att så sker genom att… 

 

 

 

 

 

 

 

Så här går vi vidare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning  Datum Kommentar 

Uppföljning nr 1   

Uppföljning nr 2   

Uppföljning nr 3   

 

Ärendet fortgår      

Ärendet avslutas                                                           

 

Underskrift: ________________________                            Datum: 
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13. Bilaga 4 (Trygghetsärende – samtal med vittne) 
 

Namn/Klass: 

Datum: 

Samtalsledare: 

 

Elevens beskrivning av situationen och sin egen roll (Vad händer? Konkreta exempel? Hur 

ofta? Var och när hände det senast? Vem/vilka deltog? Vittnen? Vad gjorde du i den 

situationen? Vad brukar du göra?m.m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finns det något x kan göra för att hjälpa till att förbättra situationen? (Om ja, vad? Om 

nej, vad hindrar detta?) 

 

 

 

 

 

 

 

Så här går vi vidare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning  Datum Kommentar 

Uppföljning nr 1   

Uppföljning nr 2   

Uppföljning nr 3   

 

Ärendet fortgår      

Ärendet avslutas                                                           

 

Underskrift: ________________________                            Datum: 
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14. Bilaga 5 (Trygghetsärende – samtal med den utsatte) 
 

Namn/Klass: 

Datum: 

Samtalsledare: 

 

Elevens beskrivning av sin skolsituation (Vad händer? Konkreta exempel? Hur ofta? Var 

och när hände det senast? Vem/vilka deltog? Vittnen? Finns det några du har berättat för? 

Vad tänker du? Vad känner du?Vad är jobbigast? Vad fungerar bra? m.m.) 

 

 

 

 

 

 

 

Nuläge (dagsläget, svårigheter/möjligheter, elevens mående, närvaro/frånvaro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här går vi vidare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning  Datum Kommentar 

Uppföljning nr 1   

Uppföljning nr 2   

Uppföljning nr 3   

 

Ärendet fortgår      

Ärendet avslutas                                                           
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17. Bilaga 6 (Rutin för hantering av tillbud och skaderapportering) 
 

 

Vid tillbud, ingen skada 

 

Tillbud är en händelse som en person har utsatts för men inte skadats. Följande gäller för 

tillbud som sker på arbetsplatsen, men även till och från arbetet. 

 

Tillbud där ingen skadats rapporteras in i LISA. Ansvarig pedagog skriver själv in detta. 

Gå till Ankaret - Nytta & Nöje - Tillbudsrapportering LISA 

 

Vid personskada 

 

Personalskada 

 

Skriv ned vad som hänt på en tillbudsrapport – överlämna till skolassistent för 

inrapportering i LISA (och överlämning till chef) 

 

Elevskada 

 

Skriv ned på ”Minnesanteckningar för elevskada” – överlämna till skolassistent för 

inrapportering i LISA (och överlämning till biträdande rektor) 

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

Gavle/Blanketter/Forskoleblanketter/Grundskoleblanketter/   

 

Vid tillbud och skada på fastighet 

 

Skriv ned vad som hänt. Överlämna till vaktmästare alt. rektor som rapporterar in i 

STINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gavle-kommunkoncern/Utbildning-Gavle/Blanketter/Forskoleblanketter/Grundskoleblanketter/
http://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gavle-kommunkoncern/Utbildning-Gavle/Blanketter/Forskoleblanketter/Grundskoleblanketter/
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18. Bilaga 7 (Regler på Vikingaskolan, läsåret 2017-2018) 

Regler på Vikingaskolan 2017-2018 

 
Ta hand om mig själv  

Ta hand om dig  

Ta hand om oss  

Ta hand om denna plats  
      (Anne-Marie Körling)  

1. Matsalen  
För att uppnå en lugn och trivsam miljö  

• Alla sitter och går lugnt  

• Alla talar lågmält  

 
2. Biblioteket  
För att skapa trivsel  

• Alla talar med lågmäld röst  

• Alla är rädda om böckerna och ställer tillbaka dem fint i hyllorna  

• Mobilerna är kvar i klassrummen. Elever som använder sig av till exempel Legimus får ha med 

sig mobilerna i undervisningssyfte i biblioteket. 

• Om bibliotekarien är borta tar vi hjälp av annan vuxen när vi lånar böcker  
 

3. Korridoren  
För att skapa trivsel  

• Alla går lugnt och respekterar pågående undervisning  

• Alla respekterar andras saker och kläder  

 
4. Raster  
För att skapa en trivsam miljö  

• Alla elever vistas inom skolans område  

• Alla får vara med och bemöter varandra med vänlighet och respekt  

• Inga cyklar används på rasterna  

• Skateboards, inlines, sparkcyklar etc. används längst ner på asfaltsplanen. Full 

skyddsutrustning – hjälm, knäskydd, armbågsskydd och handledsskydd ska tas på vid planen. 

Däremot är hoverboard är förbjudet på rasterna. 

• På isen och i alla backar är det obligatoriskt med hjälm, på vintern även i rutschkanan, på  

supernovan och på kuben  

• Trädklättring är tillåtet upp till huvudhöjd  

• Vi låter bli att kasta saker och vi spelar med bollar. (Snöbollskastning är förbjudet)  

• Extremsporter, som exempelvis Parkour, får inte utföras under skol- och fritidstid utan 

utbildad vuxen ledare  
 

5. Övrigt  
För att skapa en trivsam och lärande miljö  

• Mobil är förbjudet på skolans område och i annan skolrelaterad undervisning (undantag för 

lärare i undervisningssyfte och lärare frågar om det är ok först)  

• Maktlekar (där det finns risk för utsatthet, skador och kränkningar ex. Herre på täppan) är ej 

tillåtna  

• Vi tar hänsyn till varandras allergier (nötter och parfym är inte tillåtet på skolan) 

 
Förutom ovanstående regler finns även klassrumsregler som respektive klass gemensamt tagit fram. Dessa 
finns tillgängliga i varje klassrum och gäller också för innevarande läsår. 
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