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Solängsskolans trygghetsplan 2020 

 

Förord 

Denna trygghetsplan är utformad i samråd med Solängsskolans medar-

betare och elever. Den gäller verksamheten i förskoleklass, grundskola, 

fritidshem och fritidsklubb på Solängsskolan. Planen har sin utgångs-

punkt i de styrdokument som redovisas under rubriken styrdokument. 

 

Målet och syftet med planen är att alla elever ska ha en arbetsmiljö fri 

från kränkningar och diskriminering. Alla elever ska kunna känna sig 

trygga och säkra på skolan så att de kan fokusera på undervisningen. 

 

Trygghetsarbetet omfattar alla medarbetare på skolan inklusive leve-

rantörer av tjänster såsom kost och städ etc. 

 

Elevernas delaktighet är viktig för att nå målet om en skola där kränk-

ningar och diskriminering inte förekommer. 

 

Övergripande ansvar för arbetet med trygghets- och likabehandlings-

frågor på skolan har rektor. Genomförandeansvaret är delegerat till bi-

trädande rektorer och samtliga medarbetare. 

 

Gävle januari 2020 

Tanja Hellgren och Johan Björck   

Biträdande rektorer     
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Styrdokument 

Denna plan är utformad med stöd av skrivningarna i Skollagen, Diskri-

mineringslagen, LGR 11 och Arbetsmiljölagen. 

 

Implementering 

Trygghetsplanens implementering sker: 

• till skolans medarbetare genom schemalagd inläsningstid och 

sedan forum för frågor på APT i början av året (ansvarig är bi-

trädande rektor) 

• till nya medarbetare vid anställningstillfället (ansvarig är biträ-

dande rektor) 

• till vikarier vid första vikariattillfället (ansvarig är bemannings-

enheten) 

• till praktikanter och VFU:are innan start (ansvarig är biträ-

dande rektor) 

• till vårdnadshavare via skolans hemsida (ansvarig är biträdande 

rektor) 

• till skolans elever i januari samt augusti/september (ansvariga 

är mentorerna) 

• till Sodexos och Förenade Service medarbetare i februari (an-

svarig är biträdande rektor)  

• till modersmålslärare i februari (ansvarig är biträdande rektor) 

Utvärdering 

• Trygghetsplanen ska utvärderas av skolans medarbetare på APT 

i november-december. Inför varje nytt år utformas en ny plan 

utifrån den senaste utvärderingen 
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• Gävlemodellens elevenkät är elevernas indirekta utvärdering av 

hur Trygghetsplanen fungerar 

 

Medarbetarnas utvärdering av 2019 års Trygghetsplan visar att den är 

fungerande men att det finns insatser som behöver förändras eller läg-

gas till. Bland annat så brister kommunikationen fortfarande medarbe-

tare emellan vid kränkningsutredningar, mentor får inte alltid inform-

ation från rastvärdar vid kränkningar. Planen upplevs som enkel och 

tydlig av medarbetarna. Samtalen med eleverna gällande deras arbets-

miljö har blivit bättre tack vare tydligare frågeställningar inför klassråd. 

Det finns aktiviteter i planen som medarbetarna inte förstår syftet 

med/värdet av, till exempel lärarnas besök på fritids/fritidsklubb varje 

vecka. Elevernas indirekta utvärdering av planen i elevenkäter visar att 

antalet kränkningar är på en alltför hög nivå. Enkäterna visar att anta-

let mobbade är lägre än rikssnittet. 

 

Definitioner av kränkningar 

• Text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, 

sms, Instagram, Facebook eller annan social media) 

• Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktessprid-

ning) 

• Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög) 

• Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) 

 

Vidare definieras följande begrepp: 

Mobbning förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepade till-

fällen, vilket skiljer mobbning från andra former av kränkande behand-

ling. Vidare råder en obalans i makt mellan den som mobbar och den 

som utsätts för mobbning. 

Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed 

kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån 
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sju olika grunder såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell lägg-

ning, funktionshinder eller ålder. Diskriminering används också som 

begrepp i fall där samhällsinstitutioner genom t.ex. sina strukturer och 

arbetssätt upplevs som kränkande. 

Sexuella trakasserier avser kränkningar grundade på kön eller som 

anspelar på sexualitet. 

Rasism bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överläg-

senhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mel-

lan folkgrupper. Mot bakgrund av en sådan uppfattning ses vissa folk-

grupper som mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja 

eller kontrollera. 

Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras ge-

nom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. 

Homofobi avser motvilja mot eller förakt för homo-, bi- eller trans-

sexualitet. 
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Främjande arbete 

Mål 

De främjande insatserna har som mål att alla elever ska känna trygghet, 

trivsel, glädje och gemenskap på skolan. 

 

Nuläge och utvecklingsområden 

Traditioner och relationsfrämjande aktiviteter enligt vårt årshjul ge-

nomförs men elevernas delaktighet behöver förstärkas och utvecklas så 

att de skapar samhörighet på skolan. De värdegrundssamtal som förs i 

medarbetargruppen på APT fungerar väl. Värdegrundsuppdragen i 

klassrummet fungerar väl. Elevrådet fungerar bra med styrda frågor om 

elevernas arbetsmiljö som ska diskuteras på föregående klassråd. Sam-

arbetet mellan skola och fritidshem behöver förbättras. 

 

Insatser 

• Skolan ska ha fadderverksamhet där yngre och äldre elever på 

skolan får lära känna varandra (ansvariga är mentorerna) 

• Skolan ska ha ett årshjul innehållande traditioner och relations-

främjande aktiviteter (ansvariga är ledningsgruppen) 

• Alla lärare ska besöka elevernas fritidsavdelning/fritidsklubb 

minst 10 minuter per vecka (ansvariga är lärarna) 

• Alla lärare ska besöka sina elever på raster minst 10 minuter per 

måndag-torsdag (ansvariga är lärarna) 

• Alla fritidslärare ska besöka sina elevers lektioner minst 20 mi-

nuter per vecka 

• Elevrådet ska ge i uppdrag åt klasserna att på klassråd diskutera 

skolans ordningsregler (ansvarig är biträdande rektor) 

• På klassråden ska eleverna få möjlighet att diskutera sin arbets-

miljö (ansvariga är mentorerna) 
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• I alla klasser, fritidsavdelningar och på fritidsklubben ska värde-

grundsarbete genomföras (ansvariga är mentorerna och fritids-

lärarna (försteläraren i värdegrundsarbete ska finnas som stöd 

vid behov) 

• Skolans medarbetare ska på APT ha värdegrundssamtal (ansva-

rig är skolans personalutbildare i Gävlemodellen) 
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Aktiva åtgärder  

Mål 

De aktiva åtgärderna har som mål att vi genom proaktiva insatser i för-

väg ska identifiera riskområden samt agera för att eliminera dessa. 

 

Kartläggning, analys och uppföljning 

• Rastteamen ska träffas minst en gång per vecka för att diskutera 

nuläge och aktuella insatser. Några gånger per termin ska även 

berörda lärarassistenter bjudas in till dessa möten. (ansvariga är 

Isabelle Lindstedt respektive Eva Adolfsson) 

• Trygghetsmöten ska hållas i september, november, februari och 

april. Dessa möten ska dokumenteras i Gävlemodellens mall för 

aktiva åtgärder. Medverkande är trygghetsteamet, specialpeda-

goger och försteläraren i värdegrundsarbete (ansvarig är elev-

coachen) 

• Alla elever i F-klass, årskurs 2 och årskurs 4 erbjuds hälsosam-

tal (ansvarig är skolsköterskan) 

• Varje termin ska Gävlemodellens elevenkät genomföras med 

eleverna i årskurs F-6 (ansvariga är mentorerna) 

• Eleverna i åk.3-6 ska förberedas på frågorna i Gävlemodellens 

elevenkät (ansvariga är fritidslärare åk.3-6) 

• Eleverna i åk.1-2 ska få stöd i att genomföra Gävlemodellens ele-

venkät (ansvariga är fritidslärare åk.1-2) 

• Resultaten av Gävlemodellens elevenkät ska analyseras av men-

torer och fritidslärare och handlingsplan ska skapas för varje 

klass/verksamhet (ansvarig är försteläraren i värdegrundsar-

bete) 

• En trygghetsvandring för att kartlägga skolans riskzoner ska ske 

en gång per termin (ansvariga är skolans elevhälsa) 
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• Resultatet av trygghetsvandringen ska analyseras av trygghets-

teamet och försteläraren i värdegrundsarbete (skolans elev-

hälsa) 

• Elevhälsoteamet (EHT) ska träffas varannan vecka (ansvarig är 

biträdande rektor) 

Insatser 

• Elever som är ute under fritidstid ska ha sällskap av minst en 

vuxen (ansvariga är medarbetarna på fritids) 

• Alla raster ska vara bemannade med rastvärdar (ansvariga är 

rastteamen samt arbetslagsledare) 

• Rastvärdarna på lilla skolgården ska följa med in i trapphus och 

korridorer när rasten avslutas (ansvariga är rastteamet) 

• Alla klasser ska ha sällskap av minst en vuxen i matsalen (an-

svarig är mentor) 

• Skolan ska ha ett trygghetsteam som är utbildat i Gävlemodellen 

(ansvarig är biträdande rektor) 

• Skolans ordningsregler ska revideras varje höst och ska vara för-

ankrade hos skolans medarbetare (ansvarig är biträdande rek-

tor) 

• Vid läsårsstart ska ordningsreglerna implementeras hos ele-

verna, detta arbete redovisas klassvis för skolans biträdande 

rektorer (ansvarig är mentor) 

• Medarbetare som arbetar utomhus med elever ska alltid bära 

gul väst så att eleverna har lätt att hitta stöd vid behov (ansva-

riga är samtliga medarbetare) 

• Skolan ska ha en handlingsplan med konsekvenser gällande 

kränkande beteende (ansvarig är biträdande rektor) 

• Eleverna ska erbjudas rastaktiviteter (ansvarig är rastteamen) 

• Skolans elever ska få möjlighet att planera och leda rastaktivite-

ter (ansvarig är rastteamen) 
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• Skolan ska ha en elevcoach som ska jobba aktivt för att skapa 

goda relationer bland skolans elever samt leda det operativa ar-

betet mot kränkningar (ansvarig är biträdande rektor) 

• På skolbänkens front ska elevens namn finnas väl synligt för att 

underlätta vikariers trygghetsarbete 

 

Upptäckt av kränkande behandling 

Var och en som arbetar på skolan ska följa nedanstående rutin när man 

får kännedom om att en elev kan ha blivit kränkt. 

1. Påbörja utredning på sidan ”Kränkande behandling” på Anka-

ret. Anmälan går då till rektor, biträdande rektor, elevcoach, 

chef grundskola och nämndens sekreterare som även är regi-

strator. (Externa leverantörer gör motsvarande anmälan på 

särskild blankett som inlämnas till biträdande rektor) 

 

2. Den som påbörjat utredningen enligt ovan slutför den skynd-

samt på blankett som elevcoach tillhandahåller. 

 

3. Den som utreder kränkningen har också ansvar för att åter-

koppla insatser till elev som känt sig kränkt samt informera be-

rörda vårdnadshavare. Kränkande och kränkt elevs mentorer 

ska informeras om händelsen. 

 

4. Skolans elevcoach ansvarar för att följa upp ärendet så att 

kränkningarna upphört. 

 

Vid behov kopplar biträdande rektor in trygghetsteamet som jobbar en-

ligt arbetsgång nedan. Var och en som arbetar på skolan ska uppmärk-

samma biträdande rektor på detta behov. Trygghetsteamet arbetar en-

ligt nedanstående arbetsgång och dokumenterar i blanketterna 9:68-
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9:80 i Trygghetspärmen. 

 

1. Biträdande rektor får kännedom om kränkning/ar och konsta-

terar att det är ett ärende för trygghetsteamet. 

2. Trygghetsteamet eller delar av trygghetsteamet kallas samman 

och samlar in information. Samtal genomförs med den utsatta 

eleven av två team-medlemmar. Vårdnadshavare till eleven in-

formeras skyndsamt. (Trygghetspärmen 9:43-9:65) 

3. Enskilda samtal genomförs med vittnen och misstänkt utö-

vare. Vårdnadshavare till misstänkt utövare informeras så fort 

det är lämpligt. 

(Trygghetspärmen 9:43-9:65) 

4. Om utredningen visar att en elev blivit kränkt så görs ett avtal 

med kränkande elev om att detta omedelbart ska upphöra 

5. Uppföljningssamtal skall hållas enligt den uppföljningsplan 

som upprättas på blanketterna i Trygghetspärmen 9:68-9:80. 

(Trygghetspärmen 9:43-9:65) 

Ärendet ska avslutas när både den kränkte och trygghetsteamet upple-

ver att kränkningarna upphört. 


