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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 2020 till och med terminsavslutningen vårterminen 
2021. En ny plan ska finnas upprättat från terminsstarten höstterminen 2021. 

 

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 samt via 
vecko- och månadsbrev.  

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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Sammanställning trygghetsenkäten läsår 2019-2020 

Vårterminens trygghetsenkät gav bilden av att eleverna på skolan trivs och mår bra. 
Vårterminen har dock varit präglad av covid-19 och följderna av epidemin. Med hög frånvaro 
bland både elever och personal blev arbetet med trygghetsenkäten lidande. Men då resultatet 
från trygghetsenkäten visade på en positiv förbättring jämfört med tidigare års enkäter 
bestämdes att lärarna skulle fortsätta arbeta med de handlingsplaner som upprättades vid 
fjolårets enkät, det samt att arbeta vidare med värdegrundsarbetet i klasserna.  
 
Resultat av utvärderingen av 2019/2020 års plan 
Planen 2019/2020 har utvärderats i klasserna och på allpersonalkonferens i slutet av 
vårterminen 2020. 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.  
 

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 
• 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. 
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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 

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 
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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 

 

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. Exempelvis kapprum, 
omklädningsrum och skolgården. 

Rastvärdar finns schemalagda på alla raster, de bär 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 
 
Den personal som bevittnat/fått kännedom om händelsen skriver en anmälan om kränkande 
behandling, en så kallad incidentrapport. Anmälan skrivs skyndsamt och lämnas till skolkurator 
som sedan registrerar anmälan. Den personal som skrivit anmälan kontaktar inblandade elevers 
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vårdnadshavare och informerar om vad som hänt. Efter det att anmälan registrerats gör 
personalen en uppföljning tillsammans med inblandade elever för att utreda och åtgärda 
upprinnelsen till kräkningen, detta sker vanligtvis 1-2 veckor efter kränkningen ägt rum. 
Anmälan kan kompletteras med information kring kräkningen ända fram tills den avslutas. När 
ärendet är registrerat och utrett avslutas ärendet.  

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

Den personal som har information om händelsen gör en anmälan om kränkande behandling och 
lämnar den till rektor. Personal har alltid ett ansvar att reagera och agera när en elev behandlas 
illa. Därefter har rektor enskilda samtal med berörd vuxen och berörd elev och dess 
vårdnadshavare. Rektor har sedan medlingssamtal med alla inblandade och anmälan registreras 
hos Barn- och utbildningsnämnden.  

Rutiner för uppföljning 
Ansvarig personal ser till att uppföljning sker inom 1 till 2 veckor. 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. 

 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 

Elevhälsoteamet  
Anneli Holmroos, rektor, 0221-251 66 
Anneli.holmroos@koping.se 

Markus Tielinen, kurator, 076-516 42 03 
markus.tielinen@koping.se 

Susanne Westman, specialpedagog, 073-662 32 19 
susanne.westman@koping.se 

Camilla Geidemark, skolsköterska, 0221-251 32 
camilla.geidemark@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 
 

Markus Tielinen, kurator, 076-516 42 03 
markus.tielinen@koping.se 

Caroline Eriksson, specialpedagog, 070-162 90 30 
caroline.eriksson@koping.se  
 

Magnus Lind 
magnus.lind@koping.se  

 


