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Stora Sätraskolans arbetsplan för Biblioteksverksamhet 

samt Stora Sätraskolans Läsfrämjandeplan 2014/2015 
 

Stora Sätraskolans skolbibliotek är integrerat med Sätras stadsdelsbibliotek och ligger i 

samma byggnad som skolan. 

Skolan har ca 360 elever i årskurserna 6-9. 

En skolbiblioteksansvarig pedagog ansvarar för bokbeställningar samt fungerar som språkrör 

mellan skolan och biblioteket. Sedan många år tillbaka har bibliotekarierna erbjudit klasserna 

bokprat vilket är mycket uppskattat. 

Eleverna lånar regelbundet skönlitteratur, ibland utifrån ett givet tema. 

Stora Sätraskolans policy är att ägna mycket tid åt läsning av skönlitteratur i många som 

möjligt av skolans alla ämnen. 

Stora Sätraskolan strävar efter att ge eleverna goda läsvanor i nära samarbete med biblioteket. 

 

Mål 

Skolbibliotekets funktion skall vara 

 

 Ett redskap i undervisningen 

 Ge litteraturupplevelser 

 En arbetsplats där eleverna kan studera och söka information 

 Utanför lektionstid skall eleverna ha möjlighet att sitta i biblioteket och läsa böcker och 

tidningar 

 Alla elever skall vara bekanta med biblioteket och veta hur man använder sig av det i 

skolarbetet 

 Biblioteket skall väcka läslust som bidrar till att främja elevernas språkutveckling 

 Biblioteket skall ha en central funktion i skolarbetet 

   

Läsfrämjandeplan: 

● Ännu mer fokus på skönlitteratur, bl a oftare utgå från skönlitteratur i svenskundervisningen 

● Deltagande i X 5000-kampanjen 

● Boklån en bok/månad 

● Mer högläsning  med efterföljande samtal 

● Genreläsning 

● Samarbete Svenska – SO  Där arbetar eleverna med många olika litteraturteman, några 

exempel är; Industrialiseringen under 1800-talet, Krig och Fred samt Etik  

● Bokprat med bibliotekarie i biblioteket 

● Satsning på läsförståelse och analyserande boksamtal 

● Tidningsvecka 

● Lyssna på ljudböcker 

● Olika former av bokredovisninga; bokrecensioner, läslogg, boksamtal A.Chambers modell       

● Pedagogen – en förebild som aktiv läsare 
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Stora Sätraskolans arbetsplan för friluftsverksamhet 

 
Kunskaper om friluftsliv och vistelse i naturen får eleverna bäst genom att uppleva utevistelse 

i olika sammanhang. Med den kunskap som ges till grund under idrottslektionerna får 

eleverna sedan praktisera olika friluftsdagar. 

 

Årskurs 6 

 Promenad/jogging 

 Orientering i närmiljön 

 Vistelse vid lägerelden med diskussioner om hur man gör upp eld, allemansrätten samt 

hur man klär sig rätt för utevistelse 

 Skridskoåkning på naturis i närmiljön 

 Pulkaåkning i närmiljön 

 

Årskurs 7 

 Promenad/jogging 

 Orientering i närmiljön 

 Vistelse vid lägerelden med diskussioner om hur man gör upp eld, allemansrätten samt 

hur man klär sig rätt för utevistelse 

 Skridskoåkning på naturis i närmiljön 

 Pulkaåkning i närmiljön 

 

Årskurs 8 

 Promenad/jogging 

 Orientering i kända skogs- och terrängavsnitt 

 Vistelse vid lägerelden med diskussioner om hur man gör upp eld, allemansrätten samt 

hur man klär sig rätt för utevistelse 

 Skridskoåkning på naturis i närmiljön 

 Pulkaåkning i närmiljön 

 

Årskurs 9 

 Promenad/jogging 

 Orientering i okända skogs- och terrängavsnitt 

 Vistelse vid lägerelden med diskussioner om hur man gör upp eld, allemansrätten samt 

hur man klär sig rätt för utevistelse 

 Skridskoåkning på naturis i närmiljön 

 Pulkaåkning i närmiljön 

 

Genomgående för alla aktiviteter är att vi strävar efter en progression genom årskurserna 

 

Idrottslärarna Åsa och Uffe 
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Stora Sätraskolans arbetsplan gällande elevinflytande 
  

 
Arbetsplanen utgår från vad som står i Läroplanen om elevers rätt till inflytande och 

påverkan.  

”Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för ett 

aktivt deltagande i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 

Genom att få välja kurser och ämnen och genom att delta i planeringen och utvärderingen av 

den dagliga undervisningen kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta 

ansvar.”  

Nivån på ansvarstagande och inflytande skall anpassas efter elevernas ålder och mognad och 

utifrån ämnenas karaktär. För planens genomförande är det viktigt att bevara den anda av 

ömsesidig respekt mellan elever och personal som råder på Stora Sätraskolan.  

 

Individnivå  
Eleverna påverkar sin situation genom mentorssamtal, utvecklingssamtal och enskilda samtal 

med undervisande lärare. Eleverna uppmuntras och stimuleras till att komma med egna 

förslag och att ta egna initiativ i skolarbetet. Genom elevens val och skolans profiler har 

eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper efter egna önskemål och intressen.  

 

Gruppnivå  
Det är varje lärares ansvar att planera undervisning, arbetsformer och redovisningssätt 

tillsammans med eleverna. Detta kan ske på olika sätt, anpassade efter ämnets karaktär. Det är 

också lärarens ansvar att göra utvärderingar och uppföljningar av dessa.  

  

Skolnivå  
I skolan skall finnas ett elevråd, där alla elevgrupper skall vara representerade. En styrelse 

väljs i början av varje läsår. Elevrådet arbetar med verksamhetsövergripande frågor och får 

handledning av lärare för att hitta former och strukturer. Elevrådet har kontinuerlig kontakt 

med skolledningen.  

Elever som deltar i elevrådet får varje år en kort ”demokratikurs” för att lära sig att bättre 

kunna ta tillvara de möjligheter till medbestämmande som Stora Sätraskolan erbjuder.  
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Stora Sätraskolans arbetsplan för en bättre miljö 

 
Övergripande mål  

 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola känner till förutsättningarna 

för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang.  

 

 Sedan länge har miljötänkandet varit ett viktigt inslag i Stora Sätraskolans arbete  

 

 Varje år deltar elever från Stora Sätraskolan i det riksomfattande Miljötinget 

 

 De elever som deltagit i Miljötinget skall därefter informera övriga elever på skolan kring 

vad som togs upp på miljödagarna 

 

 Alla ämnen bidrar i undervisningen till att uppnå det övergripande målet 

 

 Returpapper och kartong samlas in från lärosalarna  

 

 Alla skolans elever städar regelbundet inne i skolan 

 

 Kompostering av matavfall från hem- och konsumentkunskapen  

 

 Inköp av ekologiska matvaror på hem- och konsumentkunskapen 

 

 Engångsmaterial undviks på hem- och konsumentkunskapen 

 

 

   

 Skolmatsalen  

 Drycker och smör serveras ej i portionspaket - mindre sopor 

  

 Inga brickor - mindre disk  

 

 Självservering - mindre avfall  

 

 Konservburkar och hårdplast sorteras  
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Stora Sätraskolans arbetsplan för Elevhälsan  

 

Elevhälsan  

Elevhälsan är en verksamhet inom Barn- och ungdomsförvaltningen  i Gävle kommun som 

erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. 

 

 

Elevhälsans uppdrag är att främja hälsa och bidra till att skapa lärandemiljöer som främjar 

barns och elevers förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling. En förutsättning för att 

utvecklas och lära är att man trivs och mår bra i skolan.  

 

 

Elevhälsan arbetar förebyggande på organisations-, grupp- och individnivå. 

  

 

Elevhälsan samarbetar med förskola, grundskola och grundsärskola. 

 

 

Elevhälsan samverkar med socialtjänsten, Landstingets primärvård, Barn och 

Ungdomspsykiatri samt Habiliteringen. 
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Stora Sätraskolans arbetsplan för Skolhälsovården                

Skolhälsovården styrs av en mängd lagar och regler 

De är stiftade på nationell nivå och gäller för all skolhälsovård  

i hela Sverige. Skolhälsovården i Gävle har dessutom ett eget styr- och måldokument. 

Mål 
Skolhälsovården är en del av Elevhälsan. Skolsköterskan och skolläkarens främsta uppgift är 

att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 

 

Varje elev i grundskola, grundsärskola och specialskola ska erbjudas minst tre hälsobesök och 

i gymnasieskolan minst ett hälsobesök. 

 

Eleverna ska dessutom erbjudas vaccinationer enligt fastställt grundschema, undersökning av 

syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. 

 

Elever får vid behov anlita skolsköterska för enklare sjukvårdinsatser   

. 

Skolhälsovården styrs, förutom av skollagen, av bland annat Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL), Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovård, patientdatalagen, Lag om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och offentlighets- och sekretesslagen 

 

Vår verksamhet 

Skolhälsovårdens verksamhet består till största delen av  

planerad, förebyggande verksamhet. Eleverna erbjuds 

hälsobesök i Fkl, åk2, åk4, åk6, åk8 samt första året på gymnasiet. 

Vaccinationer i skolåldern sköts av skolhälsovården som har ett ansvar 

att bevaka att alla barn erbjuds fullgott vaccinationsskydd. 

 

Personal 
Inom skolhälsovården arbetar skolsköterskor samt skolläkare.  

Vi har alla specialistutbildning med lång erfarenhet från arbete  

inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Vi har erfarenhet  

från arbete på barnklinik, BVC samt Hälsocentral.  

Vi har sträng tystnadsplikt gentemot all övrig personal i skolans värld. 

 

Hälsobesök 
Vid hälsobesök kontrolleras barnets tillväxt, syn, hörsel, rygg samt barnets allmänna hälsa. 

Ryggen kontrollerar vi för att upptäcka de barn som riskerar att utveckla sjukdomen scolios. 

Vi samtalar om kost motion sömn samt trivsel. 

Eleverna i åk 4,åk 8 samt gymnasiet fyller i en hälsoprofil som underlag  

för samtalet 

Om du undrar över något så hör gärna av dig till någon av oss skolsköterskor 
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Stora Sätraskolans Arbetsmiljöplan 

 

 
Kontinuerligt arbete för att medvetet och aktivt bidra till att förbättra den fysiska och 

psykosociala miljön Skolan kartlägger, dokumenterar och följer kontinuerligt upp resultaten 

när det gäller den fysiska och den psykosociala miljön. Skolan anordnar arbetsplatsträffar för 

all personal för att informera och utbilda. Skolan ser till att nyanställd personal blir 

informerad. Arbetslagsledarna har ansvar för att kontinuerligt informera samtliga i sitt 

arbetslag om det ansvar som varje medarbetare har för att bidra till att forma en bra 

arbetsmiljö  

 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

 
Mål 
Alla elever och all personal ska trivas och känna sig respekterade 

Aktivitet 

Trygghetsenkäter  Trygghetsteam Elevråd Arbetsplatsträffar Arbetslagsträffar Skyddsombud 

Elevskyddsombud Krisgrupp Personalaktiviteter  Elevaktiviteter 

 

Jämställdhet och Mångfald 

 
Mål 

Aktivt verka för en jämnare könsfördelning i verksamheten 

Alla ska bemötas med samma attityd och på lika villkor 

Aktivitet 

Personalrekrytering utifrån mångfald – kön 

Personalfortbildning i genustänk 

 

Fysisk arbetsmiljö 

Mål 
Skapa en hälsosam inre samt yttre arbetsmiljö 

Aktivitet 

Skyddsronder Handikappanpassning Kontinuerligt underhåll av skolgård och lokaler 

 

 

                     

 

                     

 



Brandsäkerhet 

Mål 

Ha fungerande rutiner för brandsäkerhet 

Aktivitet 

Ett fungerande Systematiskt Brandskydds Arbete SBA Regelbundna kontroller av SBA 

 

Miljöanpassad verksamhet 

Mål 
Verksamheten ska arbeta för att bli mer resurssnål, effektiv och miljövänlig 

Aktivitet 

Återvinning Minska pappersförbrukningen Inhandla miljöanpassade varor och tjänster 

 

Hälsofrämjande och förebyggande insatser 

Mål 

Skapa en arbetsplats som befrämjar god hälsa 

Aktivitet 

Friskvårdskuponger Trivselfrämjande åtgärder 

Delaktighet/Inflytande 

Mål 
Stimulera till ökad delaktighet och medinflytande 

Aktiviteter 

Medarbetarsamtal Uppdragsdialog Apt Ansvarsgrupper Elevråd 
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Stora Sätraskolans arbetsplan för kultur 
 

      Målsättning 
 

 Att öppna dörrarna mot kulturarvet och nutida kulturyttringar samt att stimulera till 

engagemang och personligt intresse. 

 

 Att via kulturkontakter initiera eleverna till egen kreativitet. 

 

 Att kontinuerligt låta eleverna ta del av närsamhällets och Gävles kulturutbud. 

 

 

Handlingsprogram för speciella arrangemang 
 

 Minst två teaterbesök under åk 6 – 9 

 

 Besök av externa föreläsare 

 

 Stadsvandring i Gävle 

 

 Minst ett besök på Länsmuseet i Gävle 

 

 Körverksamhet med framträdanden vid skolavslutningar och på FN dagen 

 

 Musikföreställningar av profilgrupper och klasser, Battle of Bands 

 

 Framträdanden i samband med den årliga Talangjakten 

 

Integration 
 

 Målsättningen på Stora Sätraskolan är att lyfta fram det mångkulturella i olika ämnen, 

både teoretiskt och praktiskt. 

 

 Skolans profiler, Språk/Media, Design, Musik, och Fotboll spelar en central roll i 

skolans kulturliv. 

 

 På skolan finns en musikstudio med inspelningsmöjligheter. 

 

 På skolan finns ett modernt, datoriserat bibliotek med Internet uppkoppling. Böcker, 

tidningar och tidsskrifter finns för kunskapsinhämtande och lustläsning 
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Stora Sätraskolans arbetsplan för sex och 

samlevnadsundervisning 

 
Sex och samlevnadsfrågor integreras under högstadietiden i den ordinarie undervisningen. 

 

 

Moment som skall ingå under årskurs 6 – 9 
 

 

 Värderingsövningar samt samtal i flick- och pojkgrupper (ansvariga för detta är mentor, 

skolsköterska samt kurator) 

 

 Information av RFSU och RFSL 

 

 

Kurator och skolsköterskan kan också tillsammans med pedagogerna planera temadagar och 

kontakta lämpliga medverkande utifrån. 

 

Representanter för eleverna kan också vara med och förbereda och ha inflytande över hur 

dessa dagar utformas. 

 

 

Utförande 
 

Utformningen av sex och samlevnadsundervisningen ska ge en mångfacetterad bild av ämnet. 

Det rymmer dels faktiska biologiska, medicinska kunskaper om kroppens funktioner, HIV, 

könssjukdomar och preventivmedel. 

 

Minst lika viktiga är relations och samlevnadsaspekterna. Här måste utrymme ges till 

diskussioner om värderingar, moral och etik. 

 

I sex och samlevnadsundervisningen är det viktigt att eleverna också ges tillfälle till skapande 

verksamhet, som att skriva dikter eller noveller, att rita eller måla eller att uppträda med 

sketcher, sång och musik. 

 

Varje år har vi vår Kärleksvecka där eleverna får tillfälle att arbeta med sex och 

samlevnadsfrågor i skolans alla ämnen. Under denna vecka arbetar vi ämnesövergripande och 

vid vissa tillfällen även åldersblandat.  

Innehållet ser olika ut för våra årskurser. Vi lägger fokus på vänskap i de lägre åldrarna och vi 

arbetar mer med sex och samlevnadsfrågor i de högre åldrarna. 
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Stora Sätraskolans arbetsplan för IT Verksamheten 
 

 

Skolans mål är att IT stödet ska vara ett naturligt inslag i elevernas arbete och användas för 

olika ändamål när det gäller internationella kontakter, informationssökning, ordbehandling, 

presentation och kalkylering. 

 

Skolans mål är att under detta år utrusta alla lektionssalar med full datautrustning. 

Skolan har idag gott om bärbara datorer för våra elever. Alla i personalen har en egen dator. 

 

Skolan använder även IT som stöd för att utveckla kontakten mellan hem och skola. Vi 

använder också Skola 24 där elevens vårdnadshavare kan gå in hemifrån och följa elevens 

närvaro.  

 

 

Årskurs 6 

 Alla elever får en grundkurs där de får inloggning och lär sig hantera intranätet. Nästa steg 

i kursen är fingersättning, ordbehandling, bildhantering, Power Point och 

informationssökning. 

 

Språk/Media Profil 

 Här får eleverna möjlighet att fördjupa sina kunskaper ytterligare med dator som verktyg 

och Internet som informationskälla. Även skolans digitala kameror kommer till stor 

användning under denna profil. 

 

Slöjden och Design Profil 

 Här använder eleverna datorerna för att göra sin egen Portfolie där de lägger in bilder på 

den färdiga produkten samt lägger in text under hela tillverkningen där man på ett tydligt 

sätt kan se hela slöjdprocessen. 

 

Vårdnadshavare 

 Alla vårdnadshavare som önskar får komma till skolan och låna dator för att fylla i 

eventuella enkäter eller annat där det krävs dator. 

 

Personal 

 Personalen fortsätter att utveckla arbetet med Skola 24 så att det passar skolans 

verksamhet. Skolan ordnar fortbildning kring Skola 24. 

 Utbildning i datakunskap ordnas för nyanställd personal. 

 

 

Hemsidan 

 Vi utvecklar hela tiden vår hemsida! Skolan har en ansvarig pedagog som ständigt 

       uppdaterar sidan 
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Arbetsplan för nyanställda på Stora Sätraskolan 

 

 
Skolledning/Expedition  
 

 Biträdande rektor ger vid anställningen kommunens generella information till den 

nyanställde. Vid anställningens början ger biträdande rektor praktisk information om 

skolan  

 

 Vaktmästaren ordnar med nycklar samt larmkort 

 

 Skolassistenten ser till att den anställde får ett eget fack samt ansvarar för att ordna med 

ett IT konto 

 

 

Arbetslaget 
 

 Utvecklingsledarna ansvarar för att introducera den nyanställda i vardagsrutinerna som 

hör skolan till. Det kan vara allt från kaffelistan till hur skolan jobbar med 

utvecklingssamtalen, frånvarorapporteringen i Skola 24 samt mycket annat. 

 

 

Den nyanställde 
 

 Den nyanställde måste själv söka information när behov uppstår. Den nyanställda måste 

då beroende på vad som ska klargöras, själv avgöra till vem han/hon ska söka sig till. 

 

 

Kommunen 
 

 En gång per år erbjuds nyanställda att delta i en övergripande presentation av kommunen. 

Därefter bjuds det på en guidad rundtur. Presentationen finns också på kommunens 

hemsida. 
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Stora Sätraskolans arbetsplan gällande 

internationalisering 

 
Skolan ska ansvara för att utveckla elevers förståelse för andra kulturer samt öka deras 

kunskap om länders och världsdelars beroende av varandra. 

 

”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang” står det i läroplanen för de obligatoriska skolformerna. 

 

Skolan ska också medverka till elevers känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor även utanför den närmaste gruppen. Detta uppnår vi vid genomförandet av olika 

ämnens kursplaner, framförallt i språk och samhällsorienterande ämnen. 

 

Varje år arrangeras program kring FN dagen då vi uppmärksammar de mänskliga 

rättigheterna. Vi arbetar under hela den veckan med FN frågor och varje årskurs får ett 

studiebesök utifrån med någon anknytning till FN. 

 

Studentutbyte 
 Internationalisering är ett självklart inslag på Stora Sätraskolan. Skolan har en lång 

tradition av internationellt utbyte. Under åren har ett omfattande kontaktnät byggts upp 

med främst Spanien men under de sista åren även med Tyskland och Storbritannien. Detta 

har skapat möjligheter för våra elever att både ta emot en student här samt att besöka en 

student i t ex Spanien. 

      Erfarenheter visar att elever som deltar i Stora Sätraskolans internationella utbyten når ett 

      bättre resultat i språk, blir mer motiverade till skolarbetet samt får ett ökat självförtroende. 

 

 

EU projekt 
 Stora Sätraskolan har deltagit i många olika EU projekt. Ett av projekten var TYPE som 

står för ”Teaching young people in Europe” 

Ett annat var YES som står för ”Young people in Europe say brake walls be tolerant”. 

Vi är mycket stolta över vårt deltagande i ovanstående projekt och vad det givit skolan när 

det gäller förståelse för hur ungdomar lever i olika Europeiska länder 

 

Språk/Media Profil 
 I skolans profil Språk/Media arbetar eleverna med att på engelska göra presentationer, 

skriva om traditioner eller andra givna uppgifter som eleverna sedan sänder iväg ut till en 

klass någonstans i Europa. Eleverna möts sedan via datorerna och samtalar sedan på 

engelska eller på något annat av de språk som eleverna erbjuds att läsa på Stora 

Sätraskolan. 
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Stora Sätraskolans arbetsplan för kontakten Hem – Skola 

 
Årskurs 6 
 Gemensamt informationsmöte i augusti för alla vårdnadshavare i årskurs 6. Det följs av en 

samling i respektive klass där mentorerna presenterar sig och sin verksamhet. 

      Representanter till skolrådet utses. 

 

 Utvecklingssamtal i slutet av september med fokus på trivsel och social anpassning. 

Samtliga lärare har skrivit omdömen både kring det sociala men också utifrån 

kunskapskraven. 

 

 Utvecklingssamtal i slutet av februari med fokus på kunskapskraven där samtliga lärare 

skriver omdömen före samtalen. 

 

 Minst ett möte per termin med vårdnadshavare och elever. 

Årskurs 7 

 Gemensamt informationsmöte i aulan i början av terminen, därefter samling i respektive 

hemklassrum. 

 

 Utvecklingssamtal Bikupeform i oktober. Samtliga lärare skriver omdömen före samtalen.  

 

 Utvecklingssamtal Bikupeform i mars med fortsatt fokus på kunskapskraven där samtliga 

lärare skriver omdömen före samtalen 

Årskurs 8 
 Gemensamt informationsmöte i aulan i början av terminen, därefter samling i respektive 

hemklassrum 

 

 Utvecklingssamtal Bikupeform i oktober. Samtliga lärare skriver omdömen före samtalen 

 

 Utvecklingssamtal Bikupeform i mars med fortsatt fokus på kunskapskraven där samtliga 

lärare skriver omdömen före samtalen 

Årskurs 9 
 Gemensamt informationsmöte där studie- och yrkesvägledaren informerar kring de olika 

gymnasieprogrammen och hur ansökan går till, därefter samling i respektive hemklassrum 

 

 Utvecklingssamtal Bikupeform i september. Samtliga lärare skriver omdömen före 

samtalen 

 

 Utvecklingssamtal Bikupeform i mars med fortsatt fokus på kunskapskraven där samtliga 

lärare skriver omdömen före samtalen 

                     

 



 
                                En skola i förändring inför framtida behov 

                        
                                   En framtidens skola som är beredd att möta en värld i förändring 

 

 

Stora Sätraskolans arbetsplan för studie- och yrkesvägledning  
 

 

Studie- och yrkesvägledarens (syv) verksamhet kan indelas i fyra huvuduppgifter: 

 

 Elevvård.  

 Praktisk orientering i form av prao och studiebesök på institutioner o arbetsplatser 

 Vägledning och information enskilt och gruppvis inför gymnasieval o arbetsliv 

 Stöd för lärare o skolpersonal med studie och yrkesvalsfrågor 

 

Elevvård 

Syv är stöd till elever med åtgärdsprogram och individuella planer. Syv kan föreslå åtgärder 

som behandlas i elevhälsoteamet. 

Exempelvis anpassning av schema mot praktikplats för att nå det individuellt uppsatta målet. 

Kontakt med handledare och uppföljning mot praktikplats i samråd med syv. 

 

Prao och Studiebesök  

Gävle kommun har beslutat om 3 veckors prao på grundskolan, perioder om 1 vecka per 

tillfälle. Två tillfällen år 8 och ett år 9. 

Kommunen har en praoplatsbank där eleverna kan välja olika yrkesområden, de har också 

möjlighet att ordna praoplatser som de själva väljer. Administrationen med egna platser och 

fördelning av platser via platsbanken sköts av syv som också ansvar för all hantering 

 runt praoperioderna. 

Praon förbereds av syv och ämneslärare med olika uppgifter som sedan redovisas efter 

praoveckan. 

Studievägledaren ordnar också studiebesök vid olika skolor o arbetsplatser enskilt och i 

grupp. Exempelvis olika arbetsplatser, folkhögskolor, gymnasieskolor och högskolor m.m.  

 

Vägledning och Information 

Syv informerar om kursval och tillval under grundskoleperioden. Elever och vårdnadshavare 

har möjlighet att boka tid för enskilt samtal för frågor som berör studier och yrkesval. 

Gruppinformation inför gymnasievalet sker år 8 och 9.  

Vid föräldramöten år 9 får elever och föräldrar en agenda med aktuella datum angående 

gymnasievalet. Dels aktuella informationstillfällen på aktuella gymnasier dels tider och 

besked för gymnasieansökan  

Syv sköter all administration inför gymnasievalet.  

År 9 genomför syv minst ett enskilt samtal med alla elever som ska välja till gymnasiet. Fler 

samtal bokas vid behov o önskemål, vårdnadshavare erbjuds också samtal.  

 

Stöd för lärare o skolpersonal med studie och yrkesvalsfrågor 

Syv informerar om förändringar som sker i gymnasiet. Exempelvis; program, kurser, 

poängräkning, poängplaner, programinriktningar m.m. 
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Mål och vision 

 

Stora Sätraskolan rustar eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och 

färdigheter, utan även förståelse för och ett aktivt avståndstagande från diskriminering, 

trakasserier och kränkningar. 

 

Vi arbetar med en värdegrundsmodell som är den röda tråden för hela skolområdet. Den 

grundläggs redan i förskolorna med ett aktivt trygghetsarbete och vidareutvecklas i skolorna. 

Vid starten av varje läsår har Stora Sätraskolan en gemensam arbetsgång för att implementera 

värdegrundsarbetet hos elever och personal. Skolan har formulerat en gemensam värdegrund 

för elever och personal. 

 

Vi vill skapa en trygg miljö där förståelse, empati och gränssättning är viktiga hörnstenar. 

 

Vi vill också att ett gott bemötande och en ömsesidig respekt skall prägla umgängestonen på 

skolan. 

 

Vi vill att alla elever ska känna sig sedda, hörda och bekräftade varje dag och ingen ska 

utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. 

 

 

 

Så säger lagen 

 

Vilket arbete skolan ska driva mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (t 

ex mobbning) regleras av lagstiftningen i skollagen och diskrimineringslagen. Arbetet styrs 

också av läroplanen. 

 

 

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering av elever på grund av kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder. Lagen säger också att skolan måste arbeta förebyggande för att 

diskriminering inte ska uppstå. 

 

I Skollagen står att kränkande behandling, som inte är diskriminering eller trakasserier, också 

är förbjudet. Skolan måste arbeta förebyggande även mot detta. Om en elev upplever att 

han/hon blir kränkt i skolan, kan han/hon vända sig till BEO (Barn- och Elevombudet) som 

kan hjälpa eleven, bland annat genom att kräva skadestånd. BEO finns på Skolinspektionen. 

 

I Lgr 11 står skrivet att skolan måste motverka tendenser till diskriminering, trakasserier och 

annan kränkande behandling. Ingen ska utsättas för det i skolan. Det är skolans uppgift att 

bemöta främlingsfientlighet och intolerans med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser. 

 

 

 



 

 

Ansvarsfördelning 

Biträdande Rektor 

 
Det är Biträdande Rektors ansvar att; 

 

alla i personalgruppen, elever samt vårdnadshavare känner till att alla former av 

diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är förbjudna på skolan 

 

det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter samt 

motverka kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller 

könsöverskridande identitet eller uttryck 

  

årligen upprätta och utvärdera en Likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier 

samt en plan mot kränkande behandling i samarbete med personal, elever och 

vårdnadshavare. 

Dessa två planer sammanförs i en Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 

 

om skolan får kännedom om att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering 

förekommer skall utredning göras och åtgärder vidtas 

 

se till att all skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller 

upptäckt kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering och de åtgärder som 

vidtagits 

 

kontakta andra myndigheter vid behov 

 

 

Lärare samt övrig skolpersonal 

 
Lärare samt övrig skolpersonal skall; 

 

följa skolans likabehandlingsplan 

 

ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin 

undervisning och sträva efter likabehandling 

 

se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering misstänks, 

anmäls eller upptäcks 

 

dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering samt de åtgärder som vidtas 

 

bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, där en 

enskild lärare eller annan personal är berörd, följs upp 

 

bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt 



 

 

Elever 

 
Det är alla elevers gemensamma ansvar att; 

 

påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer på skolan 

 

bemöta elever, lärare samt annan personal på ett respektfullt sätt 

 

 

Processbeskrivning 

 
För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller de krav som ställs av lagstiftaren, där de 

olika delarna diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ingår har följande 

process valts. 

 

De två planerna (årlig plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan mot 

diskriminering och trakasserier) sammanförs i ett dokument i enlighet med riktlinjer från 

BEO.  
(www.skolinspektionen.se/BEO/For-larare/Planer-mot-krankande-behandling-och-diskriminering/) 

 

En kartläggning av skolans nuläge görs i april varje år. Vi använder oss av Barn och Ungdoms 

Trygghetsundersökning för år 8 samt vår egen Trygghetsenkät för år 6,7 och 9.  Resultatet av 

denna undersökning presenteras för personal, elever och föräldrar i augusti/september. 

Eleverna ges då även möjlighet att komma med förslag på åtgärder. Vi har i år gått med i 

Gävlemodellen och i september gjorde alla elever på skolan en enkät kring tryggheten på 

skolan utifrån Gävlemodellens enkät. 

 

I olika grupper diskuteras sedan resultatet av undersökningen mer ingående och förslag på 

åtgärder tas fram. De grupper som deltar i detta är; 

 

1)Trygghetsteamet samt Utvecklingsgruppen 

 

2) Elevrådet tillsammans med ansvarig lärare 

 

3) Föräldrarådet och andra intresserade vårdnadshavare tillsammans med biträdande rektor             

 

4) Arbetslagen under ledning av utvecklingsledarna 

 

En grupp bestående av biträdande rektor, utvecklingsgruppen samt trygghetsteamet går sedan 

igenom förslagen och väljer ut de åtgärder som ska genomföras. Dessa åtgärder tidsbestäms 

samt vilka som ska vara ansvariga för genomförandet  

Åtgärderna förs in i likabehandlingsplanen, som färdigställs och presenteras för elever och 

personal skyndsamt.  

 

I april/maj året efter genomförs en ny kartläggning och i samband med denna utvärderas de 

åtgärder som genomförts under läsåret som gått. Därefter initieras arbetet men en ny plan för 

kommande läsår. 

Se även avsnittet Uppföljning och utvärdering. 

http://www.skolinspektionen.se/BEO/For-larare/Planer-mot-krankande-behandling-och-diskriminering/


 

 

 

 

 

 

Kartläggning och nuläge 

 

Trygghetsenkäten år 8 genomfördes under maj 2013. Enkäten hade en sammanlagd 

svarsfrekvens på ca 90 % på Stora Sätra. ( skolan gjorde enkäten) 

 

För att undersöka huruvida eleverna känner sig trygga och trivs på sin skola ställdes  

bl a följande frågor; 

 

 Om du skulle välja skola idag – Skulle du välja den skola du nu går i? Andel elever som 

svarat ja på den frågan på Stora Sätraskolan är 85 %  

 

Tycker du att du har arbetsro i skolan? Andel som svarat – på alla lektioner/på många 

lektioner på den frågan på Stora Sätraskolan är 80 %  

 

Hur ofta är du borta från skolan utan tillåtelse? Andel som svarat aldrig på den frågan på 

Stora Sätra är 78 %  

 

Har du blivit mobbad av andra elever på din skola denna termin? Andel elever som svarat ja 

på den frågan på Stora Sätra är 7 % . 

 

De vuxna på min skola ingriper om någon utsätts för kränkande behandling. Andel elever som 

svarat ” instämmer helt” på Stora Sätra är 60 %  

 

 

 

 

Sammanställning av svar från Stora Sätraskolans Likabehandlingsenkät 

 Vi har gjort enkäten i tre klasser, 6c, 7b samt i 9a   65 elever har svarat på enkäten 

 
Trivsel: 3 elever har svarat att de trivs dåligt på skolan, och 4 att de trivs dåligt i sin klass. 

Diskriminering: Av 65 svarande upplever 7 att de någon gång blivit diskriminerade. De 

vanligaste orsakerna till diskriminering är att de inte är som flickor/pojkar förväntas vara 

De vanligaste exempel som anges är att killar får tillsägelser om sådant flickor får göra utan 

tillsägelser (t ex använda sin telefon, prata mm)  

Trakasserier: Av 65 svarande upplever 12 att de någon gång blivit trakasserade. Den 

vanligaste orsaken till det är att de inte är som en pojke/flicka ”ska vara”. 

I de flesta fall är en annan elev förövare, och det händer antingen ”sällan” eller ”mindre ofta”. 

Det vanligaste sättet att trakassera uttrycks genom är tillmälen, ord, av olika slag, som handlar 

om ens utseende/stil. 

Kränkande behandling Av 65 svarande upplever 10 att de någon gång blivit utsatta för 

kränkande behandling av annan elev. 

Av 65 svarande upplever 4 att de någon gång blivit utsatta för kränkande behandling av någon 

vuxen på skolan 

 



 

 

 

 

 

 

De områden skolan behöver arbeta mer med under läsåret 2014/2015 är; 

 
att tydliggöra skolans Värdegrund 

 

att medvetandegöra eleverna kring skolans regler samt varför vi har dem 

 

att vi fortsätter lägga vikt på arbetet kring ”bemötande” så att vi bemöter varandra på ett 

respektfullt sätt vid alla möten hela dagen 

 

att vi vuxna alltid skall reagera samt agera när det gäller verbala kränkningar i  alla 

sammanhang hela skoldagen, i skolans alla områden, i matsalen samt naturligtvis under 

lektionstid   

 

att genom information och kunskap skapa en förståelse hos våra elever kring den stora 

inflyttningen av elever från krisdrabbade länder  

 

att också genom information och kunskap skapa förståelse för våra olikheter och behov 

 

 

 

Åtgärder och ansvariga för dessa, inklusive tidsplan 
 

Åtgärder vid akuta situationer 
 

Om en elev utsätts trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en annan elev 

följs nedanstående plan 

 

Den lärare som upptäcker kränkningar skall genast ingripa. Då den akuta situationen åtgärdats 

meddelas elevens mentorer. 

 

Mentor och ytterligare en personal talar med den som utsatts för kränkningen för att klargöra 

vad som hänt och om det hänt tidigare. Förklara att kränkningar ej får förekomma och att 

skolan nu kommer att åtgärda detta. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare men 

klargör även att eleven genast skall komma till mentor om något händer innan dess. 

Dokumentera samtalet. 

 

Mentor och ytterligare en person talar med den /de som utfört kränkningen, om flera personer 

deltagit talar de vuxna med dem en och en. Förklara att kränkningar inte accepteras och inte 

heller får förekomma enligt lag och att de genast skall upphöra. Gör upp en plan för hur detta 

skall gå till. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare. Dokumentera samtalet. 

 

Kontakta inblandade elevers vårdnadshavare och berätta om vad som hänt och vad som nu 

beslutats. Dokumentera samtalen. 

 



Meddela Biträdande Rektor/Trygghetsteamet vad som skett och vad som gjorts. 

 

Eleverna hålls under uppsikt. 

 

Uppföljande samtal hålls under planering i steg 2 och 3. Därefter kontaktas vårdnadshavarna 

för att delges information om hur det gått. Eleverna hålls fortsättningsvis under uppsikt. 

Dokumentera samtalen. 

Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever som mobbar tillsammans 

med vårdnadshavare till samtal hos biträdande rektor/rektor och skolkurator.  En 

handlingsplan upprättas för att komma till rätta med problemet. Samtalet dokumenteras. 

 

Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, biträdande rektor/rektor 

och skolkurator. Även detta samtal dokumenteras. 

 

Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphört vidtas ytterligare åtgärder, t ex 

kontakt med andra myndigheter som socialtjänst eller polis. 

 

Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av 

kränkande behandling av någon vuxen följs nedanstående plan 

 
 

Händelsen anmäls direkt till Huvudman av den i personalen som får kännedom kring 

det som hänt 

 

Vårdnadshavare informeras. 

 

Biträdande Rektor/Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering 

görs. 

 

Biträdande Rektor/Rektor följer upp ärendet med eleven och hans/hennes 

vårdnadshavare. 

 

Biträdande Rektor/Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och 

samtalar om hur undervisningen med berörd elev fungerar. 

 

Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med rektors chef. Eleven kan vända sig 

till Barn- och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO). 

 

Övergripande åtgärder 

 

En övergripande åtgärd för att skapa en trygg skola, där likabehandling främjas och 

kränkningar, trakasserier och diskriminering motverkas är arbetet med Trygghetsteamet. 

 

Trygghetsteamet består av en representant från varje arbetslag, skolkurator, skolsköterska, 

vaktmästare och biträdande rektor. Trygghetsteamet träffas 3-4 gånger per termin och 

diskuterar då övergripande frågor gällande likabehandling samt arbetet mot kränkningar, 

diskriminering och trakasserier. Mellan mötena har Teamet - representanterna ansvar för att 

ingripa i akuta kränkningsärenden tillsammans med övrig personal, hålla samtal, utreda och 

dokumentera.   

Ansvar: Biträdande Rektor och skolkurator  

http://www.skolinspektionen.se/BEO


Tidpunkt: Fortlöpande under läsår 

 

 

Arbetslagen ser till att Likabehandlingsplanen förankras hos elever och vårdnadshavare. 

Då förklaras även begreppen diskriminering, trakasserier och kränkning, hur vi på skolan 

arbetar mot detta och varför det är viktigt att göra det. Klimatet i klassen följs upp 

fortlöpande. 

Ansvar: Utvecklingsledare/arbetslag/mentorer 

Tidpunkt: Vid skolstart och därefter löpande samtal i klassen och vid utvecklingssamtal under 

läsåret 

 

 

Gällande lagstiftningen 

 

 De grunder för diskriminering och trakasserier som där anges, samt vad diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling är, gås igenom. Alla elever får denna genomgång inför 

den kartläggning av nuläget som görs i april/Maj. Då går mentorerna i sina mentorsgrupper 

igenom det eleverna behöver veta för att på ett så bra sätt som möjligt kunna svara på enkäten 

om klimatet i skolan. På det viset ökas elevernas medvetenhet om frågorna. 

Ansvar: Utvecklingsledare/arbetslag 

Tidpunkt: April/Maj 

 

Arbetet med det sociala klimatet på skolan 

  

Eleverna skall ges optimala möjligheter att ta tillvara på de resurser de har. Dessutom skall ett 

gott klimat i klassrummet skapas vilket är av största vikt för elevernas välbefinnande och 

studieresultat. 

Ansvar: Arbetslagen 

Tidpunkt: Fortlöpande under året 

 

Arbetet med skolans värdegrund 

 

All personal skall se till att skolans Värdegrund genomsyrar hela verksamheten hela dagen 

Skolans personal ansvarar också för att tydligöra och medvetandegöra eleverna kring skolans 

Värdegrundsarbete 

Ansvar: Biträdande Rektor/Utvecklinsgruppen 

Tidpunkt: Fortlöpande under året 

 

Vårt arbete med att lära känna eleverna och stärka sammanhållningen i arbetslaget och på 

skolan anser vi vara mycket viktigt 

 Då vi anser att det är viktigt med traditioner för att stärka sammanhållningen på en skola har 

vi under hela året inplanerade aktiviteter utanför den ordinarie undervisningen, t ex 

inskolningsdagar, vattendagar, FN – vecka, Julaktivitetsdag, Kärleksvecka, Sätramaran, Krig 

och Fred, Liv och Död, Mentorsdag samt Stockholmsdag, 

Ansvar: Arbetslagen 

Tidpunkt: Under hela året 

 

 

 

 



Riktade åtgärder 

Kränkningar 

Mål På Stora Sätraskolan skall alla känna sig trygga. Ingen ska bli utsatt för kränkningar. Vi 

ska snabbt upptäcka, ingripa och tillsätta åtgärder om kränkningar ändå förekommer. 

Insatserna dokumenteras och följs upp. 

Aktiviteter: Fortlöpande arbete av personalen i ledarskapsfrågor, t ex rutiner för 

gruppindelning, klassplacering, förhållningssätt samt bemötande 

Vid arbetslagsmöten ägnas tid åt att uppmärksamma om diskriminering, trakasserier eller 

kränkningar förekommer i arbetslaget. 

 

Tidpunkt: Fortlöpande under läsåret trygghetsteamet 3-4 ggr/termin 

Ansvar: Biträdande Rektor, utvecklingsledare samt trygghetsteamet 

 

Ökad vuxennärvaro i korridoren under raster 

 

Tidpunkt: Fortlöpande under året 

Ansvar: Biträdande Rektor 

 

Samtal kring värderingar och normer, vad som är ok och inte! 

 Hur ska vi vara mot varandra? 

 

Tidpunkt: Fortlöpande under året. 

Ansvar: Biträdande Rektor/Arbetslagen 

 

När kränkningar eller mobbing ändå uppstår arbetar vi enligt den plan som anges ovan, 

under rubriken Åtgärder vid akuta situationer. 

 

Trakasserier och diskriminering på grund av  

 

Kön 

Mål: Ingen elev på skolan utsätts för diskriminering eller trakasserier på grund av sitt kön. 

Alla elever värderas lika ur ett könsperspektiv, för att öka jämställdheten. 

Aktiviteter: Diskussioner om elevers olika behov, olika bemötande av olika elever, 

individanpassning, mellan elever och personal i mentorsgrupperna, och inom arbetslagen 

mellan personal. I arbetslagen ges möjlighet till reflektion. 

 

Tidpunkt: Fortlöpande under året 

Ansvar: Biträdande Rektor och arbetslagsledarna 

 

Sexuell läggning 

Mål: Ingen elev på skolan utsätts för diskriminering eller trakasserier på grund av sin sexuella 

läggning. 

Aktiviteter: Våra elever i åk 7,8 och 9 utbildas av skolans no lärare i ämnet sex och 

samlevnad men vi har även besök av RFSU och RFSL varje år,  då även sexuella 

minoritetsgrupper tas upp. 

Normkritiska övningar under kärleksveckan om sex och samlevnad. 

 

Tidpunkt: Vårterminen 

Ansvar: Biträdande Rektor 

 



 

Kompetensutveckling 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

Varje år görs en ny kartläggning av trivsel och problemområden i form av kommunens 

Trygghetsenkät för år 8.  

Våren 2010 började Stora Sätraskolan med att även göra en enkät i år 6,7 och 9 för att 

undersöka trygghet och trivsel så att vi får en samlad bild av hela skolan. 

Tidpunkt: april/maj 

Ansvar: Biträdande Rektor 

 

Resultatet av kartläggningen presenteras för elever, vårdnadshavare och personal. I enlighet 

med resultatet av kartläggningen i jämförelse med resultaten från föregående år formuleras 

nya åtgärder tillsammans av personal, elever och vårdnadshavare. 

Tidpunkt: augusti/september 

Ansvar: Biträdande Rektor, kurator, mentorer 

 

Från höstterminen 2014 deltar skolan i utbildningen kring Gävlemodellen och vi har gjort 

Gävlemodellens trygghetsenkät med skolans alla elever i år 

 

 

En ny likabehandlingsplan upprättas årligen i enlighet med lag. Då kartläggningen av trivsel 

och problemområden genomförts formuleras åtgärdsförslag av elever, föräldrar och personal i 

enlighet med punkt ett och två ovan. Därefter presenteras ett förslag till ny 

likabehandlingsplan för elever och vårdnadshavare. Planen antas då elevers och 

vårdnadshavares åsikter beaktas 

Tidpunkt: september 

Ansvar: Biträdande Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Likabehandlingsenkät Stora Sätra 

 

Bilaga 1 

 

Enkät om trivsel och likabehandling i skolan! 

Frågorna besvaras anonymt. Ingen vet vem du är när du svarat. Var snäll och svara ärligt och 

ta frågorna på allvar. 

Enkäten består av fyra sidor. Ta dig den tid du behöver för att svara på frågorna. Om det är 

något du vill prata med någon om efter att ha fyllt i enkäten kan du söka upp skolsyster, 

skolkurator eller någon kamratstödjare. De har tystnadsplikt. Du kan också prata med din 

mentor. 

Grundläggande frågor om dig och din trivsel. 

Jag är 

Pojke 

 

Flicka 

 

Jag går i årskurs 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

Hur bra trivs du på Stora Sätraskolan? 

Bra  

 

Varken bra eller dåligt 

 

Dåligt 

 

Hur trivs du i din klass? 

Bra  

 

Varken bra eller dåligt 

 

Dåligt 

 

Diskriminering är när en vuxen på skolan behandlar en elev sämre än andra elever på 

grund av vissa orsaker 

Har du blivit diskriminerad? (Du kan välja flera alternativ) 

Nej, jag har inte blivit diskriminerad 

 

Ja, på grund av att jag är pojke/flicka 

 

 



Ja, på grund av min etniska tillhörighet (dvs. att jag kommer från ett annat land eller 

en annan kultur) 

 

Ja, på grund av min religion 

 

Ja, på grund av att jag har ett funktionshinder 

 

Ja, på grund av min sexuella läggning 

 

Ja, på grund av min ålder 

 

Ja, på grund av han/hon inte tycker att jag är som en pojke/flicka ”ska” 

 

Om du svarat ja, hur ofta händer detta? 

Sällan 

 

Mindre ofta 

 

Ofta 

 

Om du blivit diskriminerad, vad hände? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

 

Trakasserier är när en elev eller en vuxen på skolan förföljer eller talar illa om en elev 

på grund av vissa orsaker. 

Har du blivit trakasserad? (Du kan välja flera alternativ.) 

Nej, jag har inte blivit trakasserad 

 

Ja, på grund av att jag är pojke/flicka 

 

 

Ja, på grund av min etniska tillhörighet (dvs. att jag kommer från ett annat land eller 

en annan kultur) 

 

Ja, på grund av min religion 

 

Ja, på grund av att jag har ett funktionshinder 

 

Ja, på grund av min sexuella läggning 

 



Ja, på grund av min ålder 

 

Ja, på grund av han/hon inte tycker att jag är som en pojke/flicka ”ska” 

Om du svarat ja, blev du trakasserad av en vuxen eller en elev? (Du kan välja båda) 

Av en elev 

 

Av en vuxen 

 

Om du svarat ja, hur ofta händer detta? 

Sällan 

 

Mindre ofta 

 

Ofta 

 

Om  du blivit trakasserad, vad hände och var i skolan skedde det? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

Kränkande behandling är när någon elev eller vuxen behandlar dig på ett sätt som gör 

dig ledsen. 

Har du blivit kränkt av någon annan elev? 

Nej 

 

Ja 

Har du blivit kränkt av någon vuxen? 

Nej 

 

Ja 

Om du svarat ja, hur ofta händer detta? 

Sällan 

 

Mindre ofta 

 

Ofta 

Om du blivit kränkt, på vilket sätt skedde det? (Du kan välja flera alternativ) 

Med ord 

 

 

Med slag eller knuffar 

 



Genom att jag  blev utesluten ur gruppen och inte fick vara med 

 

Genom meddelanden på internet eller mobil 

 

Annat sätt 

 

Om du blivit kränkt, vad hände och var i skolan skedde det? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          En skola i förändring inför framtida behov 

                        
                                   En framtidens skola som är beredd att möta en värld i förändring 

 

Stora Sätraskolans arbetsplan för en Trygg skola 

 
Målbeskrivning 

All personal på Stora Sätraskolan har tillsammans med vårdnadshavarna ansvar för elevernas 

fysiska, psykiska och sociala utveckling och välbefinnande 

Varje elev skall också få den hjälp som behövs för att nå målen för godkänt. Särskilt ansvar 

skall tas för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå dessa. 

Organisation 

Biträdande Rektor leder elevhälsoteamets arbete. I gruppen ingår skolsköterska, skolkurator 

och speciallärare. Vid behov kallas studievägledare in. Skolpsykolog finns att tillgå i 

kommunen. Elevhälsoteamet träffas varannan vecka. 

På skolan finns fyra arbetslag. Tid för elevhälsofrågor och för gjorda iakttagelser av 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling skall alltid avsättas. Enklare 

elevhälsoproblem kartläggs i arbetslagen med stöd av elevhälsoteamet. Vid mer komplicerad 

problematik skall ärendet behandlas i elevhälsoteamet som träffas varannan vecka. Vid detta 

möte kan även berörda lärare, elever samt vårdnadshavare inbjudas. Elevens mentor skall 

ansvara för informationen mellan elev, vårdnadshavare, elevhälsoteamet och arbetslaget. 

Elevhälsoteamet samarbetar även med myndigheter utanför skolan såsom, socialtjänsten, 

BUP, polisen samt ungdomsmottagningen. 

Samarbete 
Elevhälsoteamet strävar efter ett nära samarbete med eleverna. Skolan har ett Trygghetsteam 

som arbetar med att se till att Stora Sätraskolan är en trygg arbetsplats för alla. 

Trygghetsteamet arbetar förebyggande men också vid alla ”akuta” situationer när det gäller 

signaler kring diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Läs mer om detta i 

skolans likabehandlingsplan. 

Trygghetsteamet 
I Trygghetsteamet ingår följande personer, Katarina Dahlgren, Elnaz Moradi, Nina Lind Val, 

Martina Flogner, Ulla Hägglund, Jan Erik Andersson, och Anders Markström 

 

 

Åtgärdsprogram 
Det gäller att så tidigt som möjligt upptäcka och åtgärda elevers problem och svårigheter och 

därvid beakta elevens totala situation. Arbetslaget skall snarast kartlägga elevens problem och 

utarbeta ett åtgärdsprogram. Detta skall kontinuerligt följas upp och utvärderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 



 

Förebyggande verksamhet 

 
På Stora Sätraskolan vill vi skapa en trygg och positiv miljö för alla våra elever. Det är då 

viktigt att resurser och tid finns även för ett väl utvecklat förebyggande elevhälsoarbete. För 

att förebygga problem vill vi arbeta med; 

Skolans värdegrund 

Små enheter – arbetslag 

En väl förankrad likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 

Elevmedverkan 

Inskolning med av nya klasser 

Rastverksamhet 
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Stora Sätraskolans arbetsplan för möjlighet till studier 

utanför lektionstid 

 
Läxläsning 
Varje tisdag finns möjlighet att få hjälp med sina läxor för årskurs 6 – 8 men även de elever 

som inte har några läxor är också välkomna att jobba lite extra Tiden är från kl.15.30 till 

kl.17.00  Måndag och onsdag har vi läxläsning för årskurs 9 från kl.15.15 till kl.17.00 

 

 

Provstuga 
Om eleven varit sjuk eller av någon annan anledning missat ett prov finns det möjlighet att 

skriva prov på måndagar kl.08.00 innan skolan börjar 

 

  

Lovskola 
Stora Sätraskolan har lovskola vid alla årets lov, höstlov, jullov, sportlov, påsklov och 

sommarlov. Våra lovskolor är mycket välbesökta och populära 

 

 
Efter överenskommelse med undervisande lärare får elever möjlighet att färdigställa arbeten 

eller bara vara kvar och jobba en stund extra om man känner att behovet finns. Vi har ej 

någon schemalagd tid för denna form av undervisning utan behovet får styra tiden för detta. 
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Stora Sätraskolans arbetsplan för ANT undervisning 
 

 Alla årskurser  

 
De flesta skolämnen behandlar ANT när ämnet naturligt dyker upp i texter, nyhetsläsning och 

hälsodiskussioner.  

  

 
Årskurs 7 

 
Tyngdpunkten vid ANT-undervisningen i årskurs 7 läggs på tobak och alkohol.  

Undervisande NO-lärare är ansvarig för genomförandet som särskilt tema eller i 

undervisningen.  

  

Årskurs 8 

 

Hälsorisker/samhällsproblem som orsakas av droger  

 

Hur hälsan och kroppen påverkas på lång sikt vid missbruk av alkohol, 

narkotika, tobak och anabola steroider. Hur samhällsproblem (brott, sociala 

problem etc.) orsakas av missbruk. 

 

Hälsotema med varierat program  

 

Information om läget i kommunen med fältassistenter på föräldramöte  

 

 

Årskurs 9 
Tyngdpunkten läggs på narkotika och doping. Sakkunniga utifrån engageras. 

Ansvariga för genomförandet är skolledningen i samplanering med elever. 
 

 
 

                     

 


