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Inledning 

Vallbacksskolans grund- och grundsärskolan ska vara en skola där alla känner sig 

trygga och sedda, en mötesplats där alla känner att de kan vara sig själva. På 

Vallbacksskolan är samsyn och känsla av samhörighet viktigt.  All form av kränkande 

behandling och diskriminering skall förebyggas och upptäcks sådan ska den genast 

uppmärksammas och åtgärdas. Planen har sin utgångspunkt i Skolverkets allmänna 

råd och kommentarer för arbetet med att motverka alla former av kränkande 

behandling (SKOLFS 2009:38).  

Alla på skolan kommer att ta del av likabehandlingsplanen. I samband med 

läsårsstart informeras elever och vårdnadshavare om planens huvudinnehåll, 

biträdande rektor ansvarar för att informera nyanställda. Trygghetsarbetet 

utvärderas kontinuerligt och planen uppdateras efter kartläggningen vt -19. 

 

Det demokratiska uppdraget ska utgöra grunden för all verksamhet. All planering, 

alla aktiviteter och utvärderingar skall genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt 

som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Det demokratiska uppdraget, som är 

formulerat i skollagen, läroplaner och kursplaner, består av olika delar:  

• Att främja elevernas lärande om demokrati och värdegrund. 

• Att verka i demokratiska arbetsformer där elever, personal och föräldrar 

har inflytande och är delaktiga.  

• Att förankra de demokratiska värdena, värdegrunden, i syfte att utveckla 

demokratiska samhällsmedborgare.  

• Att motverka alla former av kränkande behandling.  

 

Alla synpunkter på hur Vallbacksskolan kan bli bättre gällande förebygga och 

motverka kränkande behandling tas tacksamt emot och diskuteras vid 

trygghetsteamets möte samt med elevrådet. Synpunkter kan lämnas till rektor, bitr. 

rektor eller andra representanter för den elevvårdande personalen på skolan.  

Övergripande ansvar för att arbetet med trygghets- och likabehandlingsfrågor på 

skolenheten har rektor. Dock kan delar av genomförandeansvaret delegeras till annan 

person såsom biträdande rektorer och övrig personal 

 

Trygghetsteamet: 
Elin Torung Nyström  Anders Möllerberg 
Monika Andersson  Jessica Åberg 
Marie Norén  Lindha Eriksson 
Staffan Sjöberg  Maria Sjöberg 
Mona Hedberg 
  



   

Utvärdering av föregående plan 

 
Främjande åtgärder 
Enligt utvärderingen kan vi konstatera att de flesta av förra läsårets främjande 
åtgärder har bidragit till ett bra resultat, men vissa punkter behöver förbättras, bl.a. 
områdesträffar med socialtjänst och polis. Dessutom måste klass- och elevrådsmöten 
bli mer strukturerade med en ökad kontinuitet.   
 
Kartläggning 
Gävlemodellens trygghetsenkät är ett av våra mätinstrument för att få syn på 
mobbning och andra frågor som rör tryggheten på skolan. Vi analyserar systematiskt 
resultaten och följer upp vad siffrorna står för. 
 

  
okt15 april 16 okt 16 april 17 okt 17 april18 

 

M 
10,6 4,8     

H* 
4,4 6,4 4,5 2,4 2,4 4,4 

H*; högstadiet 

 
Tabellen ovan visar att vi ligger på betydligt bättre värde från förra hösten vad gäller 
elever som upplever sig utsatta (2,4%) men högre vad gäller vårens resultat (4,4 %). I 
jämförelse med rikssnittet (7,7%) har vi ett bra resultat på trygghetsenkäten. Andelen 
elever som inte upplevt sig utsatta ökade sedan förra hösten.   
Mycket har gjorts för att främja ett gott skolklimat och ökad gemenskap framför allt 
har mycket gjorts på klassnivå. Generellt skiljer sig resultaten åt mellan klasserna, vi 
kan se att de klasser där det arbetats aktivt med gruppstärkande aktiviteter, har fått 
ett bättre resultat när det gäller trivsel och sammanhållning.  
 
Mål  

• Minskad oro vid skåpen.  
o Oron vid skåpen har till viss del minskat men vi fortsätter att sträva 

mot en lugnare korridormiljö.  

• Färre antal elever än vid förra enkäten ht -16 som mobbas eller kränks.  
o Antalet elever som utsatts för mobbning eller kränkningar har sjunkit 

till 2,4 % ht -17 0ch 4,4 % vt -18. 

• Ökad gemenskap i hemvisterna.  
o Aktiviteter för ökad gemenskap har gett ett positivt resultat 

 
Åtgärder Grundskolan 
Åtgärderna har följts och bidragit till att målen uppnåtts helt eller delvis.  
 

  



Främjande åtgärder grundskolan läsåret 18/19 

 

• Regelbundna klass- och elevrådsmöten ger eleverna möjlighet till ökat 
inflytande och större gemenskap (minst ett tillfälle/månad) 

• Gemensamt fokus på elevernas möjlighet till delaktighet och inflytande i all 
verksamhet, undervisning liksom annat 

• Bestämda placeringar och gruppindelningar i undervisningen 

• Åldersblandade grupper vid elevens val   

• Schemalagd rasttillsyn där rastvärdar bär väst för att synas 

• Elevcafé med värdinna som även jobbar främjande för ett positivt skolklimat 

• Rastaktiviteter i ”Stenrummet”  

• Elevcoacher som jobbar aktivt tillsammans med eleverna för att främja en 
trivsam miljö för alla 

• Vuxna äter med eleverna i matsalen 

• Morgon- och lunchaktiviteter ordnas av coacherna i samråd med eleverna 

• 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 för att främja elevernas känsla av trygghet 
och tillhörighet 

• Övergång mellan stadierna planeras och förbereds tillsammans med 
avlämnande skolor 

• Inskolningsdagar med inslag av teambuilding vid läsårsstart 

• Regelbundna områdesträffar med socialtjänst och polis 

• På personalkonferenser, elevråd och klassråd diskuteras förslag på aktiviteter 
som påverkar skolklimatet positivt 

• Alla klasser har rörelsepass för att främja både måluppfyllelse och gemenskap 

• Fadderverksamhet 

• Information till vikarier om klassrumsrutiner  
 

 

Främjande åtgärder grundsärskolan 18/19 

 

• Dagliga rutiner som ger trygghet. 

• Värdegrundsarbete dagligen utifrån vad som händer i klassen. 

• Inskolningsvecka/OR på hösten för att stärka gruppen. 

• Vi arbetar med olika program som finns från mediavärlden som belyser 
värdegrundsfrågor. Ex. mathofabriken.  

• Regelbundna klass- och elevrådsmöten ger eleverna möjlighet till ökat 
inflytande och en större gemenskap.  

• Gemensamt fokus på elevernas möjligheter till delaktighet och inflytande i 
undervisningen. 

• Eleverna inom grundsärskolan har alltid personal med både under lektioner, 
raster och Tillsyn över tolv (Töt-verksamhet). 

• Personal äter tillsammans med eleverna.  

• Elevcafé. 



• Elevcoach som jobbar aktivt tillsammans med eleverna för att främja en 
trivsam miljö för alla. 

• Eftermiddagsaktiviteter 

• 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. 

• Gemensam klassrådsbok där eleverna för in anteckningar inför klassråd. 

• Brevlåda i gemensamt utrymme där eleverna ges möjlighet att anonymt 
utrycka sig. 
 

Kartläggning  

Trygghetsenkät genomförs under senare delen av ht -18 och vt – 19. 
Trygghetsvandring genomförs en gång/termin (i anslutning till höstlov och påsklov) 
av elevskyddsombud och elevcoacher 
”Trygghetstemp” genomförs 2ggr/termin 

Mål för läsåret 18/19 för grundskolan 

• Arbeta för en ökad gemenskap och trygghet i och mellan klasserna 

• Eleverna ska ha god kännedom om skolans trygghetsarbete  

• Förbättrat språkbruk och attityder hos alla på skolan 
 
 

Mål för läsåret för grundsärskolan 
    

• Eleverna ska vara en bra kamrat och ges kunskap om hur de behandlar 
varandra 

• Eleverna ska vårda sitt språk - inga svordomar 

• Vi ska arbeta för att kränkningar ska upphöra 

• Minskad oro i korridoren utanför GRS hemvist. 

• Mobilfri skoldag samt lärplattefria raster. 

     
        

Åtgärder Grundskolan 
• Aktiviteter för ökad gemenskap i klasser och hemvister 

(grön/rosa/orange/turkos) 

• Alla klasser deltar i att ta fram förslag på främjande åtgärder 

• Presentera och tydliggöra trygghetsteamets och elevcoachernas arbete 

• Presentation (fotografier) av all personal på skolan 

• Diskussioner och samtal i klasserna kring frågor som rör språkbruk och attityd 
 

  



Långsiktiga mål: Grund- och grundsärskolan 

• 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)  

 

Åtgärder för grundsärskolan 
• Individuella samtal med elever vid behov, ansvariga är personal och vid behov  

kurator. 

•  Bestämda platser under lektionerna. Lärare ansvarar. 

• Gruppindelningar på lektioner efter behov. Lärare ansvarar. 

• Elevskyddsombuden är delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen. 

• Nya rutiner för hur vi tar emot nya elever i klasserna. 
 
 

Upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

 
Strategier för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling:  

• Schemalagd rasttillsyn, via vårdnadshavare, andra elever, enskilda samtal och 
all annan personal.  

• Vårdnadshavare informeras på första mötet för vårdnadshavare om vikten att 
rapportera all form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling 
till någon av skolans personal.  

• Den elev eller vårdnadshavare som får kännedom om att någon är 
kränkt/diskriminerad kan anmäla det genom att prata med någon av 
personalen, ringa eller maila. 

• Personalen ska vara väl insatt i de tecken som visar på att det förekommer 
kränkningar (Trygghetspärmen 8:5) 
 

  

Åtgärder vid kränkande/diskriminerande behandling elev-elev 
 

1. Skolan får kännedom om att en elev troligen är utsatt för kränkning av andra 
elever. 

2. Anmäl till huvudman via länk på Ankaret: 
https://response.easyresearch.se/s.aspx?WID=976896&Pwd=28141791&key=
27467.1387861 

3. Mentor utreder och dokumenterar 
http://ankaret/sidfiler/88890/Blankett%20Utredning%20av%20kr%c3%a4n
kande%20behandling.pdf skyndsamt genom samtal med berörda elever samt 
lärare för att samla information. (Trygghetspärm för råd och stöd kap.9) 

4. Mentor informerar vårdnadshavare. 

https://response.easyresearch.se/s.aspx?WID=976896&Pwd=28141791&key=27467.1387861
https://response.easyresearch.se/s.aspx?WID=976896&Pwd=28141791&key=27467.1387861
http://ankaret/sidfiler/88890/Blankett%20Utredning%20av%20kr%c3%a4nkande%20behandling.pdf
http://ankaret/sidfiler/88890/Blankett%20Utredning%20av%20kr%c3%a4nkande%20behandling.pdf


5. Elev informeras om att kränkningarna ska upphöra. 
6. Uppföljningar inom den närmaste tiden. 
7. Om kränkningarna ej upphör eller om kränkningarna är av svårare karaktär 

kontaktas trygghetsteamet. Trygghetsteam samtalar med berörda elever. 
8. Enskilda samtal med vårdnadshavare till de elever som har utfört 

kränkningarna. Mentor och biträdande rektor går igenom vad som hänt 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 

9. Skriftlig varning 
10. Byte av klass 
11. Byte av skola 

 
Om händelsen kan betecknas som grova trakasserier, misshandel eller grova hot 
används de åtgärder samhället normalt använder för att beivra brott dvs anmälan till 
polis eller socialtjänst. Vid händelser 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. Skolan fortsätter sitta arbete för att stoppa och förebygga 
kränkningarna parallellt med andra myndigheters arbete. 

Åtgärder vid kränkande/diskriminerande behandling, vuxen – elev 

Vid vuxnas kränkningar eller diskriminering av elev sker följande: 

• Anmälan görs av personal, utsatt elev eller dess vårdnadshavare. 

• Anmälan lämnas omedelbart till biträdande rektor som anmäler till 
huvudman. 

• Biträdande rektor ansvarar för utredning av händelsen och upprättandet av en 
plan. 

• Samtal för att inhämta information sker med elever och vårdnadshavare. 

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

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

• Biträdande rektor följer upp och utvärderar med den utsatte och den vuxne. 

• Vårdnadshavare informeras under ärendets gång. 

• Biträdande rektor dokumenterar det som gjorts och arkiverar detta. 
 

Dokumentation 

All personal ansvarar för att dokumentera allvarliga händelser. Dokumentationen 
görs på särskild blankett 
http://ankaret/sidfiler/88890/Blankett%20Utredning%20av%20kr%c3%a4nkande
%20behandling.pdf.  
 
 
  

http://ankaret/sidfiler/88890/Blankett%20Utredning%20av%20kr%c3%a4nkande%20behandling.pdf
http://ankaret/sidfiler/88890/Blankett%20Utredning%20av%20kr%c3%a4nkande%20behandling.pdf


Bil 1 

 

Definitioner 

 
Trygghetsteam 

På Vallbacksskolan har vi ett trygghetsteam med uppgift att stötta övrig personal och 
arbeta med upprepade trakasserier och kränkande behandling. De som arbetar i 
trygghetsteamet är utsedda/tillfrågade av biträdande rektor som är huvudansvarig. 
Trygghetsteamet 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 18/19 är: Maria Sjöberg (gröna arbetslaget), Elin 
Torung Nyström (turkosa arbetslaget), Anders Möllerberg (orangea arbetslaget), 
Jessica Åberg (rosa arbetslaget), Marie Norén, (elevcoach), Staffan Sjöberg 
(grundsärskolan), Mona Hedberg (skolsköterska), Lindha Eriksson (kurator), Monica 
Andersson (cafévärdinna)  
 
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 personskada 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.  

 
 
 
 

     


