
 

 

 

 

 

 

 

 

Västansjö byskolas plan mot 

diskriminering och kränkande 

behandling 
 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: F-6 & fritidshemmet 

Läsår: 2020/2021 

  



Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
F-6 

Ansvariga för planen 
Rektor och personal. 

Vår vision 
Här på Västansjö skola ska vi erbjuda en utbildning av hög klass och en trygg studiegång. Vi ska 

prioritera utbildning men värdegrundsarbetet ska genomsyra vår vardag. Vi arbetar med trygghet 

som bas och försöker tillgodose alla barns individuella behov, främja nyfikenhet, kreativitet och 

självständighet. Här är ALLA barn ALLAS barn! 

Planen gäller från 
2020-11-01 

Planen gäller till 
2021-10-31 

Läsår 
2020/2021 

Elevernas delaktighet 
Planen förankras och levandegörs hos eleverna av personalen. I elevrådet har eleverna inflytande 

i tex trivselregler som rev varje år. Elev-och klassråd fortsätter att arbeta med begreppen 

diskriminering och kränkning. Eleverna deltar i aktiviteter kring fokusmålet "Vi" under läsåret. 

Eleverna deltar i värdegrundsarbete genom tex ”Projekt Charlie” och andra värdegrundsmaterial. 

År 5-6 har tjej- och killsnack. Alla elever deltar i gemensamma faddergruppsaktiviteter. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Under hösten informeras vårdnadshavarna om fokusmålet "Vi" och dess syfte. Vårdnadshavarna 

får sedan löpande info kring de aktiviteter eleverna arbetar med kring målet genom 

veckobreven. Samrådet utvärderar fokusmålet under våren, samt att vårdnadshavare har 

möjlighet att tycka till kring likabehandlingsarbetet i vårens enkäter. 

Personalens delaktighet 
All personal på området är delaktiga och har ett ansvar för att ingripa om kränkande och/eller 

diskriminerande behandling förekommer. Planens fokusmål från 1-13 år utvärderas på Hela Huset 

träffen på våren och lärdomarna tar vi med oss i arbetet med att sätta upp nya mål att fokusera 

på i augusti då vi också går igenom planen i sin helhet. 

Förankring av planen 
Skolans plan ska göras känd och förankras hos elever, personal och vårdnadshavare. Planen finns 

även att tillgå på skolans hemsida. 

  



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Utvärdering har skett genom dagliga, fortlöpande diskussioner i verksamhetens elevgrupper. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Personal och elever. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Förra läsåret arbetade skolan förebyggande med ”Projekt Charlie”, Värdegrundsmål för hela 

skolan “Ansvar” samt med tjej-/killsnack i samarbete med elevhälsan. 

Vi behöver fortsätta jobba förebyggande och fokusera på hur vi bemöter andra för att skapa en 

trygg miljö där alla ska trivas. 

 

Årets plan ska utvärderas senast 

2021-10-31 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Fokusmålet "Vi" ligger som mål för 1-13år och utvärdering kommer att ske under en Hela Huset 

träff under våren och det allmänna löpande i diskussioner och under konferenser. Fortlöpande 

avstämningar med barnen genom diskussioner i klass-och elevråd, vardagliga fortlöpande 

diskussioner samt genom en enkät under våren och genom en utvärdering av det förebyggande 

målet "Vi" på samrådet för vårdnadshavare, samt genom enkäter under våren. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Rektor 

  



Främjande insatser 

Elev-och klassråd 

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och sexuella trakasserier. 

Mål och uppföljning 
Att öka och främja elevinflytandet på skolan. Läroplanen säger att elever ska kunna påverka, ta 

ansvar och vara delaktig i utbildningen.  

Insats 
Rektor träffar elevrådet för att diskutera och för att höra elevernas åsikter. Klasserna har 

regelbundna klassråd.  

Ansvarig 
Rektor 

Datum när det ska vara klart 
Hela läsåret 

 

  



Gemensamma dagar 

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, sexuell läggning och sexuella trakasserier. 

Mål och uppföljning 
För att stärka samarbete och gemenskap, "vi-känsla" och goda relationer.  

Insats 
Hela skolan har friluftsdagar, aktivitetsdagar, Luciafirande samt gemensamma aktiviteter vid 

skolstart och skolavslutning.  

Ansvarig 
Personalen 

Datum när det ska vara klart 
Hela läsåret 

 

 

 

  



Elevhälsoteam 
Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och sexuella trakasserier. 

Mål och uppföljning 
Elevhälsa ska finnas för alla elever på skolan. Den jobbar förebyggande och hälsofrämjande och 

stöttar elevernas utveckling mot utbildningens mål utifrån våra olika kompetenser.  

Insats 
Rektor, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog ses två gånger per termin. På mötet kan 

personal på skolan komma med bekymmer som de ser och beroende på behov kan elevhälsans 

personal utifrån olika kompetenser stötta.  Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal i förskoleklass 

och i år 4.  I år 2 och år 6 erbjuder skolsköterskan hälsokontroller. I år 2, 5 och 6 erbjuds 

vaccinationer ur vaccinationsprogrammet.     

Ansvarig 
Rektor, elevhälsa 

Datum när det ska vara klart 
Hela läsåret 

  



Nolltolerans/trivselregler 
Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning, sexuella trakasserier och ålder 

Mål och uppföljning 
Skolan har nolltolerans mot kränkande behandling. Alla på skolan känner till våra regler.   

Insats 
Alla vuxna som upptäcker kränkande behandling agerar direkt. Skolan har gemensamma regler 

och alla vuxna tar ansvar för alla barn och ingriper vid incidenter. 

 

Västansjö byskolas trivselregler 20/21:  

• Vi tar ansvar för skolarbetet 

• Vi tar ansvar för arbetsmiljön 

• Vi tar ansvar för att alla ska trivas och känna sig trygga  

• Vi behandlar alla som vi själva vill bli behandlade  

• Vi lyssnar på varandra och på de vuxna  

• Vi hjälper varandra 

• Vi är bra förebilder 

• Vi ger varandra uppåtpuffar  

• Vi pratar lågt i matsalen 

• Vi lämnar in telefonerna under skoldagen 

• Vi låter andras saker vara 

• Vi är rädda om våra saker 

Ansvarig 
Personalen 

Datum när det ska vara klart 
Hela läsåret 

  



Vardagliga insatser 
Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och sexuella trakasserier. 

Mål och uppföljning 
Vi pratar kontinuerligt med eleverna om allas lika värde. Vi har god kontakt med hemmen. VI 

försöker hitta olika vägar till elevers inlärning och vi har god kunskap om elevers 

inlärningssituation.  

Insats 
Buss- & rastvärd samt att alla vuxna äter gemensam lunch med eleverna. 

Gemensamma raster för att lära känna varandra och på så sätt få en bra sammanhållning på 

skolan. 

En god kontakt med föräldrar möjliggör samverkan och inflytande från föräldrar. Vi har nära 

kontakt med våra föräldrar. Det blir ett naturligt inslag i den "lilla skolan". 

Vuxenkontakt: elever träffar samma vuxna varje dag i den mån det är möjligt. 

Specialkost: Vid behov finns det möjlighet att få specialkost. 

Dagliga samtal som ska främja vårt värdegrundsarbete. Samtalen ska främja barns och elevers 

lika rättigheter. Det gör vi genom att personalen i det dagliga arbetet använder värderings- och 

samarbetsövningar. Personalen pratar om att alla är olika och att olikheter är en tillgång. 

Ansvarig 
Personalen 

Datum när det ska vara klart 
Hela läsåret 

 

  



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Pedagogisk personal har regelbundna samtal kring värdegrunden i elevgrupper och enskilt. 

Rektor har utvärderingssamtal med elevrådet för att få information om stämningen på skolan 

och om händelser som av eleverna upplevs som trakasserier, kränkande behandling och 

diskriminering. Elevrådet gör trygghetsvandringar med rektor för att identifiera ev otrygga 

platser i inne- och utemiljön. Vi gör en elevenkät på våren. Föräldrarna görs delaktiga genom 

diskussionsfrågor på föräldramöten. Eleverna gör en trivselenkät hos skolsköterskan under 

hälsosamtalen.  

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och sexuella trakasserier. 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
Genom vardagliga samtal, klass-och elevråd och enkäter.  

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Rektor tillsammans med personal följer löpande upp hur klimatet är på skolan under tex 

tisdagskonferenser och diskuterar det som kommer från eleverna från tex klassråd mm. Detta 

tillsammans med egna utvärderingar kring aktiviteterna som planeras och genomförs under året 

ger en bra bild om vad som fungerar och vad som behöver förbättras.  

Resultat och analys 
Alla kartläggningar utvärderas och vi gör en sammantagen analys av läget inför revideringen av 

likabehandlingsplanen i okt. för att veta vilka aktuella fokusområden vi har och sedan sätter vi 

mål utefter dem. 

  



Förebyggande åtgärder 
 

Värdegrundsmål - ”Vi” 

Namn 

”Vi” 

Områden som berörs av åtgärden 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och sexuella trakasserier och 

Ålder 

Mål och uppföljning 

 

Alla barn på området, från 1-13år deltar i aktiviteter inom projektet "Vi".  

Projektet har som mål att alla barn & vuxna i vår verksamhet ska känna ökad 

samhörighet/gemenskap och bemöta varandra med ömsesidig respekt.  

  

 Personalen planerar hur projektet ska genomföras både tillsammans med hela personalstyrkan 

och arbetslagsvis och alla är med och utvärderar fortlöpande och i slutet av läsåret under en Hela 

Huset-träff. Eleverna utvärderar fortlöpande i samband med aktiviteter, klassråd, elevråd och i 

vardagliga situationer som samlingar och övriga diskussioner. Vårdnadshavare informeras kring 

målen genom veckobrev och info på hemsidan och får chansen att tycka till/utvärdera i samrådet, 

på utvecklingssamtal, i samband med enkäter under våren, samt i fortlöpande dialoger med 

personalen. 

 

Åtgärd 

Aktiviteterna och barnens deltagande varierar beroende på ålder. Aktiviteterna ska byggas för 

att skapa en accepterande miljö på skolan där vi bemöter varandra på ett trevligt och respektfullt 

sätt. Vi arbetar både utifrån alla vi och olika vi. Vi på skolan, vi på förskolan, vi på fritids, vi 

i f-1 ...  

Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 

solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.  

  

Motivera åtgärd 

Vi ser att vi-känslan på skolan och förskolan behöver stärkas så att alla känner sig som en 

viktig del av Västansjö byskola. Vi vill öka känslan av samhörighet för att öka tryggheten 

på hela enheten.  Vi ser att många barn utgår från sig själva och inte reflekterar över hur 

det jag gör/säger påverkar andra på skolan. Vi vill stärka vår demokratiska värdegrund 



genom att fokusera på allas lika värde.  Vi behöver få öva oss på att förstå vilka 

konsekvenserna blir utifrån de val vi dagligen gör.  Vi vill att detta ska genomsyra vår 

verksamhet och skapa en trygg och trivsam miljö för alla.  

  

Ansvarig 

Rektor/personalen 

Datum när det ska vara klart 

Hela läsåret  
 



Rutiner för akuta situationer 
Policy 
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola och vuxna ska 

agera direkt. Lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit 

utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är skyldiga att anmäla detta till rektorn.  Det 

krävs inga bevis för att påbörja en utredning. Det är viktigt att berörda vårdnadshavare 

informeras så fort som möjligt. Personalen måste agera genast om situationen är akut. Rutiner 

för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever måste finnas och vara tydliga för alla 

som arbetar på skolan.  

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Vi har alltid vuxna som vistas utomhus för att få god uppsikt över alla platser där elever befinner 

sig på lektionsfri tid.  Vuxna är vaksamma på alla former att trakasserier och kränkningar och 

reagerar direkt om något händer.  Personalen har nära kontakt med elever och vårdnadshavare 

så förtroende finns.  

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Någon vuxen på skolan som man känner sig trygg med och/eller har förtroende för.  

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
Lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för 

trakasserier eller kränkande behandling är skyldiga att anmäla detta till rektorn. Det krävs inga 

bevis för att påbörja en utredning. Det är viktigt att berörda vårdnadshavare informeras så fort 

som möjligt. Personalen måste agera genast om situationen är akut. 

1. Stoppa det som händer och se till att den utsatte blir omhändertagen och anmäl händelsen till 

mentor, klasslärare, elevvårdsteam, eller annan vuxen på skolan som eleven har förtroende för. 

2. Ta reda på fakta. När, var, hur och vilka? Detta ansvarar mentorer och/eller annan berörd 

personal för. 

3. Samtal med den utsatte. Försök vara två vuxna vid alla samtal där en för talan och en 

dokumenterar. Efter samtalet kontaktas vårdnadshavare av mentorer och/eller annan berörd 

personal. 

4. Enskilda samtal med de som trakasserar eller kränker. Efter samtalet informeras 

vårdnadshavare 

5. Uppföljningar görs av involverad personal med utsatt samt den/de som utsätter och 

dokumenteras. Vårdnadshavare informeras fortlöpande. 

6. Ärendet avslutas i samförstånd mellan alla involverade parter. Vårdnadshavare informeras om 

avslutet. 

 

Om händelsen är av sådan art att det ska anmälas enl. skollagen kapitel 6 görs det till rektor som 

informerar huvudmannen och ärendet går vidare enl skolans rutiner. 



 

 

 

Om trakasserierna eller kränkningarna ändå inte upphör: 

7. Kallas de involverade tillsammans med vårdnadshavare till ett möte där rektor och berörda 

lärare/mentorer betonar allvaret i situationen. En plan för åtgärder upprättas för att komma till 

rätta med problemet. 

 

8. Åtgärderna följs upp under ett uppföljande möte eller via annan lämplig kommunikation. 

 

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

kontakt med andra myndigheter som socialtjänst, BUP, Hab. eller polis. 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Barn eller elever som upplever sig trakasserade eller på annat sätt kränkta av personal är i en 

särskilt utsatt situation eftersom de befinner sig i beroendeställning. Rektorn eller någon med 

motsvarande ledningsfunktion bör därför ansvara för en sådan utredning. 

Om ett barn utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling av 

en vuxen i skolan gäller följande plan: 

1. Händelsen anmäls till rektor. 

2. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs. 

3. Vårdnadshavaren informeras. 

4. Rektor följer upp ärendet med eleven och hans/hennes vårdnadshavare. 

5. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt barnet och samtalar om hur kontakten 

med berört barn fungerar. 

6. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med rektors chef. Barn kan även vända sig till 

Barn- och elevombudsmannen. 

(www.skolinspektionen.se/BEO). 

Rutiner för uppföljning 
Rektor ansvarar för att åtgärder som satts in utvärderas. Om det visas att åtgärderna varit 

otillräckliga måste andra insatser genomföras.  

Rutiner för dokumentation 
Blankett för anmälan enl Skollagen 6 kap.11§, utredningsdokumentation samt protokoll från 

möten. Rektor ansvarar.  

Ansvarsförhållande 

Det är rektors ansvar att: 
- se till att all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan 

- se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt 

att motverka kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier 



- årligen upprätta och utvärdera en likabehandlingsplani samarbete med personal, elever och 

vårdnadshavare 

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

förekommer 

- se till att utredning görs och att åtgärder vidtas se till att skolpersonal har ett gemensamt 

system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering och de åtgärder som vidtagits kontakta andra myndigheter vid behov 

Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att: 
- 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 och de åtgärder som vidtas 

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

enskilda läraren eller annan personal är berörd, följs upp 

- bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt 

Det är alla elevers gemensamma ansvar att: 
påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer på skolan bemöta 

elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt 

 

  


