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Inledning 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling är upprättad i enlighet med Skollagen 

(2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:571). Den gäller för alla verksamhetsgrenar inom 

Elundskolan; förskoleklass, grundskola för åk 1-6 samt fritidshem. 

Skolledningen ansvarar för att planen används i det dagliga arbetet, utvärderas och omarbetas 

efter aktuell kartläggning.  

Planen gäller från och med höstterminen 2019 till och med terminsavslutningen vårterminen 

2020. En ny plan ska finnas upprättat från terminsstarten höstterminen 2020. 

 

Vår vision 

På Elundskolan ska lärandet vara i fokus. För att ge förutsättningar för lärande ska vi arbeta för 

en lugn och trygg skola, respektera varandra och samarbeta. På Elundskolan ska vi genom 

förebyggande och främjande insatser arbeta för att elever och personal inte ska kränkas eller 

diskrimineras. Visionen är ett skolområde helt utan diskriminering och kränkande behandling. 

 

Vi vill ha en skola där elever och personal trivs och känner arbetsglädje. 

Vi vill att alla på skolan talar ett vårdat språk och respekterar varandra. 

Vi vill att alla elever ska vara trygga och känna sig sedda. 

 

Genom att årligen arbeta med denna plan och därigenom utvärdera de metoderna och arbetssätt 

som beskrivs, håller vi dessa viktiga frågor ständigt aktuella i elev- och personalgrupper. 

 

Elevernas, vårdnadshavares och personalens delaktighet 
Eleverna är delaktiga genom regelbundna klassråd, elevråd och fritidsråd. De deltar i 

trygghetsvandring och besvarar trivselenkäter.  

Vårdnadshavarna hålls informerade via skolans hemsida och vid föräldramöten.  

Personalen är delaktig i diskussioner om planens utformning och utvärdering på personal-

konferenser. All personal får ett eget exemplar av planen vid terminsstart. Planen finns även på 

Elundskolans hemsida. 

 

Utvärdering 

Planen ska utvärderas senast i juni varje år av personalen. I slutet av läsåret ska planen också 

utvärderas av eleverna. 
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Utvärdering av 2018/2019 års plan 

Elevråd, klassråd och fritidsråd har genomförts kontinuerligt enligt planen.  

Biblioteket har tidigare varit en otrygg och rörig plats, men det har vänt sedan bibliotekarie 

anställts under våren 2019. Nu rapporterar både elever och personal att det är en trygg och 

välkomnande plats.  

Resursfördelningen är alltid en prioriterings- och diskussionsfråga. Vi ser att de platser där det 

finns vuxna upplevs mycket tryggare av eleverna. Detta läsår har det inte funnits en vuxen som 

har hunnit vara med i omklädningsrummet på idrotten och därför har en del elever upplevt en 

viss otrygghet. Dessutom är omklädningsrummen en väldigt utelämnande miljö som också kan 

bidra till den känslan.  

Toaletterna är också ett område som skolan fortsättningsvis måste arbeta med. Det handlar om 

att lära eleverna om förhållningsregler, exempelvis att inte rycka i dörrhandtaget eller på annat 

sätt stressa den som är på toa.  

Under vårterminen har en rastansvarig anställts till skolan som ska organisera aktiviteter på 

rasterna och förhoppningsvis bidra till att eleverna upplever att rasterna blir roligare.  

 

Sammanställning trygghetsvandring läsår 2018-2019 

Bibliotek: Stökig, tråkig och högljutt. Inbjuder inte till studiero. Personalen har svårt att vara 

både i biblioteket och klassrummet samtidigt.  

Korridoren vid omklädningsrum/mot F-1: Trångt med klädutrymme. Finns inte tillräckligt med 

hängare för ytterkläder (vintertid). Det slarvas med upphängningen. Många blir kvar i 

korridoren och det blir oroligt där istället för att gå ut på rast.  

Omklädningsrum: Obehagligt när man är på toan och andra släcker ljuset som sitter i 

omklädningsrummet. Några i klassen tycker det är genant att duscha när andra tittar. Skulle 

vara bra med 2 krokar istället för en så man kan hänga både kläder och väskan. Ofta blir det 

bråk mellan de som stannar kvar och väntar, det är bättre att vänta i korridoren. När vi kommer 

är inte de andra klara så vi får vänta. Finns för några duschar. Gympasalen är bra och rolig. 

Vissa skrattar i killarnas när man ska klä av sig och duscha, de skrattar åt kalsongerna. Det 

känns bra men man får inte skratta när man byter om. 

Matsal: Andra elever som inte äter, stör med prat och spring när de kommer från biblioteket. 

En del kommer förbi från glasdörren och tittar och pratar. En del elever som arbetar i hörnen 

(utanför klassrummen) stirrar och grimaserar genom glasfönstret. Fem tysta minuter fungerar 

bra. Bra med menyn, småskyltarna och bestämda platser. 

På planerna: De flesta är rädd för bollarna som kommer farande. Vi pratade om att gå runt 

planen, ej beträda den när elever spelar boll, för att minska risken och för att minska störningar 

för de som spelar på plan. Det finns gott om aktiviteter att välja på. 

Utanför paviljongen och vid grinden: Grinden är hög och svår att öppna och stänga vilket gör 

att den ofta lämnas öppen. En del tycker det är otäckt med bollar som skjuts fram och tillbaka. 
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Bollarna hamnar på vägen/cykelbanan.  Trångt att leka utanför paviljongen.  Det ligger massor 

med väskor vid ingången till paviljongen på morgnarna, svårt komma fram.  

Skolgården vid boden/ gungorna m.m: Stökig lekmiljö då många leker med flera olika saker 

samtidigt. En del elever respekterar inte när vuxna säger till. Boden är nästan tom på saker. TL 

är bra. Det behövs kedjeskydd på gungorna och fler gungor önskas. Klätterställningen är både 

rolig och läskig. Stenarna är roliga att hoppa mellan men kan ibland vara hala. 

Kapprum/ Toa/ Klassrum: Stressar utanför ”klar snart?” vid toan. Luktar illa. Rädd att bli inlåst. 

Kapprummet brukar vara trångt och man kan råka kliva på varandra. Kanske dela upp så 

eleverna går olika tider. Ställa upp skorna från golvet. Borde vara lite tystare för kan bli mycket 

skrik. Stökigt. Ibland skor överallt. Högt prat. Bra att kunna sitta och jobba enskilt i 

kapprummet om det är stökigt på lektionen. Annars bra i klassrummet. Klassrummet, inte bra 

för några pratar. 

Källaren: Läskigt i trappan när någon släcker lampan när vi har svenska där på onsdagar. En 

del pratar om spöken och clowner, det är skrämmande då. 

Grupphörnorna utanför klassrummen: Känns bra. Ibland försöker andra elever skrämma en när 

man sitter där och arbetar. 

Stora utgången Tornet/ Utanför idrottshallen/ Cykelstället / bodarna/vid utebänkarna/Klätter-

ställningen: Känns bra. 

 

Resultat av utvärderingen av 2018/2019 års plan 

Planen 2018/2019 har utvärderats i klasserna och på allpersonalkonferens i slutet av 

vårterminen 2019. All personal har fått en genomgång av resultatet från trivselenkäten vilka i 

sin tur har kommunicerats ut i klasserna där det även har diskuterats gemensamma 

förbättringsåtgärder. En prioriterad åtgärd att fortsätta öka tryggheten på toaletterna och i 

omklädningsrum. 

 

Främjande och förebyggande insatser 

Främjande och förebyggande insatser är, genom kursplanernas formuleringar, en del av 

undervisningen i alla skolämnen. Vid sidan av denna undervisning finns ett stort antal årligen 

återkommande arbeten och arbetssätt som elever möter under åren på Elundskolan.  

• Klasslärarsystem där klassläraren träffar eleverna dagligen. 

• Klassråd åk 1-6. 

• Elevråd åk 1-6. 

• Fritidsråd. 

• Fritidspersonal i skolan F-3. 

• Fritidsavdelningar med ansvarig personal. 

• Rastvärdar. 

• Trivselledarprogrammet organiserar rastaktiviteter 
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• Pedagogisk lunch från förskoleklass till åk 6. 

• Medveten gruppindelning. 

• Utvecklingssamtal. 

• Trivselenkäter två gånger per läsår i åk F-6. 

• Trygghetsvandring med årskurs 1 på höstterminen samt uppföljning digitalt på vintern 

med bilder på vintermiljön. 

• Digital trygghetsvandring åk 2-6. 

• Möjlighet för personalen att boka tid för möte med Elevhälsan. 

• Värdegrundsarbete på skolan från förskoleklass till åk 6 med TAGE som står för Trivsel, 

Ansvar, Glädje och Empati. De olika årskurserna jobbar på olika sätt med TAGE. 

• Elunddagen. 

• Fadderverksamhet. 

• IP-dag. 

• Elevens val åk 4-6. 

• Inskolningssamtal i förskoleklass. 

 

Främjande insatser 

Det främjande arbetet syftar till att skapa en trygg skolmiljö och stärka respekten för allas lika 

värde. Arbetet riktar sig till alla och genomförs kontinuerligt utan att det föranleds av något 

särskilt problem. Nedanstående insatser ska genomföras under året: 

Våra prioriterade insatser som ska 
genomföras under året för att främja barns 
och elevers lika rättigheter 

Ansvar Datum när 
det ska vara 
klart 

Trivselenkäten genomförs och följs upp en gång 

per termin (F-6) 

Klasslärare, Elevhälsa Terminsslut 

Gemensamma trivsel- och ordningsregler för 

skolan 

All personal Kontinuerligt 

Genom elevråd, en gång i månaden, och 

regelbundet klassråd, får eleverna komma till 

tals och uttrycka sina synpunkter. 

Klasslärare, Rektor Kontinuerligt 

 

Förebyggande insatser 

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling och omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten identifieras 

som risker. 

Mätbart mål Åtgärd Ansvar Datum när det 
ska vara klart 

1. Ingen elev ska känna sig 

utsatt för mobbning eller 

kränkande behandling. 

Plan mot diskriminering 

och kränkande 

behandling ska förankras 

hos all personal. 

Rektor, arbetslag,  

EHT 

Augusti 2019 
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Planen diskuteras och 

arbetas med noggrant i 

klasserna. Till hjälp finns 

förenklad version. 

Klasslärare Augusti 2019/ 

kontinuerligt 

Trivselenkäten ska följas 

upp på individ- och 

klassnivå. Åtgärder för 

varje klass tas fram 

utifrån enkäten. 

Klasslärare En gång/ 

termin 

2. Det ska finnas möjlighet 

för alla elever att ha 

något att göra på 

rasterna. 

Möjlighet att låna bollar 

och annan utrustning på 

rasterna 

Rastvärdar Kontinuerligt 

Organiserade 

rastaktiviteter 

Rastansvarig Kontinuerligt 

3. Alla elever ska känna sig 

trygga i skolan. 

Schemalagt 

rastvärdssystem. 

All pedagogisk 

personal 

Kontinuerligt 

Värdegrundsarbete All pedagogisk 

personal 

Kontinuerligt 

Bestämda platser i 

matsalen. 

Klasslärare Kontinuerligt 

Kartläggning av trygga 

och otrygga platser 

genomförs med hjälp av 

trivselenkäter. 

Kurator Höstterminen 

2019 

Upprätta klasskontrakt 

där förhållningssätt 

gällande toaletter och 

omklädningsrum tas upp. 

Klasslärare Höstterminen 

2019 

 

Kartläggning 

För F-6 finns trivselenkäter. År 1 genomför en fysiks trygghetsvandring, och resterande 

årskurser gör den digitalt. Andra viktiga delar i kartläggningen är hälsobesöket hos 

skolsköterskan och enskilt elevsamtal hos kurator, skolsköterska eller annan personal.  

Eleverna är delaktiga i kartläggningen genom: 

• Intervjuer, trygghetsvandring, klassrumsdiskussioner och enkätfrågor 

• Elevråd 

• Klassråd 

• Fritidsråd 

Personalen är delaktig i kartläggningen genom: 

• Genomförande av intervjuer, klassrumsdiskussioner och enkäter 

• Rapportering till elevhälsan eller trygghetsteamet direkt om man fått kännedom om 

någon elev upplevt sig kränkt 
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Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

På Elundskolan lägger vi stor vikt vid att eleverna ska ha fått möjlighet att upprätta goda 

relationer med många vuxna på skolan. Vi strävar efter att varje enskild elev ska känna sig 

bekväm med att anförtro sig åt minst en person i personalen. 

Elevhälsans personal och trygghetsteamet har ett utpekat ansvar, men eleverna kan vända sig 

till vilken personal som helst på skolan som eleven känner förtroende för. Det är viktigt att 

personal har uppsikt över utrymmen där elever befinner sig. Kända riskområden är kapprum, 

omklädningsrum och skolgården. 

Rastvärdar finns schemalagda på alla raster, de ska bära gula reflexvästar så att det är lätt för 

eleverna att hitta dem vid behov. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 

STEG 1: Den vuxne som ser eller får kännedom om händelsen informerar personal som är klassansvarig 

i klass eller fritidshem. Med hjälp av den som har information om händelsen fyller 

klassansvarig personal i blanketten ”Kränkande behandling, anmälan”, samt informerar 

vårdnadshavare att utredning om kränkande behandling kommer göras. Blanketten mailas till 

rektor och kurator som registrerar ärendet. 

STEG 2: Utredning: Klassansvarig personal har enskilda samtal med den som är utsatt och den eller de 

som utsätter. Blanketten ”Kränkande behandling, utredning” fylls i med information från steg 

2 och 3. 

STEG 3: Klassansvarig personal informerar vårdnadshavare om händelsen, åtgärder och samtal som 

genomförts samt hur situationen kommer att följas upp. Eventuellt bjuds vårdnadshavare in 

för samtal.  

STEG 4: Cirka två veckor efter steg 2 genomför klassansvarig personal uppföljningssamtal med 

inblandade elever för att kontrollera om kränkningarna fortsätter eller om ärendet kan avslutas. 

STEG 5: Om kränkningarna fortgår kontaktar personalen rektor som beslutar om vidare åtgärder eller 

om trygghetsteamet ska kopplas in. 

STEG 6: När kränkningsutredningen är klar, uppföljningssamtal är gjorda och ärendet är avslutat skickas 

ifylld utredningsblankett samt annan dokumentation av vikt i ärendet till rektor och kurator. 

Kurator diarieför och avslutar ärendet i W3D3.  

 

Blanketter för anmälan och utredning av kränkande behandling finns på: Insidan→ Service och 

stöd i arbetet→ Blanketter→ Blanketter för Barn och Utbildning, verksamheter→ 05. Trygghet 

och arbetsro→ Kränkande behandling. 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal eller personal 

kränks av elev 
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1. Den personal som har information om händelsen fyller i blanketten ”Kränkande behandling, 

anmälan” och mailar den till rektor. I de fall som personal kränker elev, har kollegor alltid ett 

ansvar att reagera och agera. 

2. Rektor har enskilda samtal med berörd vuxen och berörd elev när elev, vårdnadshavare eller 

annan person anser att kränkningen har ägt rum. 

3. Rektor dokumenterar händelsen. Vårdnadshavare informeras. 

4. Anmälan registreras och skickas till Barn- och utbildningsnämnden. 

5. Rektor har medlingssamtal med alla inblandade. 

6. Rektor informerar trygghetsteamet. 

 

Rutiner för uppföljning 

Ansvarig personal ser till att uppföljning sker inom 1 till 2 veckor (beskrivet i steg 4 ovan). 

Detta för att ytterligare försäkra sig om att den kränkande behandlingen upphört. Om 

kränkningar därefter upprepas tar rektor beslut om ytterligare åtgärder behövs eller om behov 

finns att koppla in trygghetsteamet. Om kränkningen bedöms som grov informerar rektor Barn- 

och utbildningsnämnden och anmäler till socialtjänsten. 

Rutiner för dokumentation 

Klassansvarig personal, med eventuellt stöd från den som sett eller fått kännedom om 

händelsen, fyller snarast i blankett ”Kränkande behandling, anmälan”. Ifylld blankett mailas till 

rektor anneli.holmroos@koping.se samt kurator madelen.hessleback@koping.se för 

diarieföring. När utredningen är klar och blanketten ”Kränkande behandling, utredning” är 

ifylld mailas den också till rektor och kurator. All annan dokumentation av vikt i ärendet i form 

av exempelvis mail eller bilder mailas samtidigt som utredningsblanketten. Ifyllda blanketter 

får inte sparas på egen dator på grund den sekretess som råder.  Rektor informerar 

trygghetsteamet när de ska kopplas in.   

Dokumentationen kring ärendet diarieförs i W3D3 av kurator.  

 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 

Elevhälsoteamet  
Anneli Holmroos, rektor, 0221-251 66 

Anneli.holmroos@koping.se 

Madelen Hesselbäck, kurator, 076-516 42 03 

madelen.hesselback@koping.se 

Susanne Westman, specialpedagog, 073-662 32 19 

susanne.westman@koping.se 

Barbro Mörtzell, skolsköterska, 0221-251 32 

barbro.mortzell@koping.se 

Caroline Eriksson, specialpedagog, 070-162 90 30 

caroline.eriksson@koping.se   

 

Trygghetsteamet  

Susanne Westman, specialpedagog, 073-662 31 19 

susanne.westman@koping.se 

 

Madelen Hesselbäck, kurator, 076-516 42 03 

madelen.ekqvist@koping.se 

Caroline Eriksson, specialpedagog, 070-162 90 30 

caroline.eriksson@koping.se  

 

Magnus Lind 

magnus.lind@koping.se  
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