
Plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering 

för läsåret 2019/2020 

 

Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna i diskrimineringslagen och ett nytt 3 kap 

infördes. Detta innebär att vi, i och med årets plan och framöver, behöver lägga till riktlinjer 

och rutiner mot sexuella trakasserier och trakasserier på skolan. 

Det innebär också att skolans arbete med aktiva åtgärder ska omfatta alla sju 

diskrimineringsgrunder(se bilaga 1). Bestämmelserna om kränkande behandling är 

oförändrade. 

Detta gör sammantaget att den nya benämningen på vår plan är ”Plan mot kränkande 

behandling, trakasserier och diskriminering” 

Arbetet med aktiva åtgärder skall ske i fyra steg. 

1. Undersöka om det finns några risker för diskriminering- inklusive sexuella trakasserier 

och trakasserier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter. 

Undersökningen skall göras utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. 

2. Analysera orsakerna till de risker och hinder som eventuellt upptäcks 

3. Åtgärda- Genomföra de åtgärder som krävs för att förebygga, främja och arbeta aktivt 

för att förebygga kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. 

4. Följa upp och utvärdera arbetet. Detta skall sedan ligga till grund för kommande års 

planer. 

 

Slottsskolans policy 
 

Vi på Slottsskolan strävar efter en ökad studiero och trygghet i och utanför skolans lokaler. 

Inga former av diskriminering, hot, våld, kränkningar eller trakasserier får förekomma inom 

ramen för skolans verksamhet. 

Det är också viktigt för oss att främja integrations och jämställdhetsklimatet på Slottsskolan. 

Vi vill arbeta aktivt med att motverka icke jämställda strukturer och motverka stereotypa 

föreställningar om såväl kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Vi har som mål att varje elev skall känna sig accepterad och inkluderad i Slottsskolans 

gemenskap. Vi vill främja elevernas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i och 

utanför skolan. Det är också viktigt att vi ur ett jämställdhetsperspektiv arbetar aktivt för att 

varje elev får sina behov tillgodosedda utifrån förmåga och förutsättningar och därmed får 

möjlighet att ”lyckas” med sin utbildning och personliga utveckling under sin tid på 

Slottsskolan. 

 

 

 

  



Redovisning och utvärdering av mål för läsåret 2018/2019 

 

Det övergripande målet för läsåret 2018/2019 var ” Slottsskolan är en trygg plats där alla 

trivs”. Vi hade två specifika mål: 

Mål: Vid Slottsskolan skall alla känna att man kan vara sig själv. Individuella skillnader 

ses som en styrka, och en stor förståelse för den individuella variationen i tycke och 

smak präglar vår syn på varandra. 

 

Utvärdering: Detta mål får anses som inte uppfyllt. Under läsåret 2018/2019 introducerade 

vi ett rapporteringssystem som ska registrera antalet kränkningar i ett program som heter 

Draftit. Under året kom det in 149 anmälningar till systemet. Trygghetsgruppen (TG) arbetade 

förebyggande och främjande men tyvärr alldeles för mycket utredande. Av de 149 inkomna 

anmälningarna var 37,6% av fysisk art och 38,9% bestod av verbala kränkningar. Övriga 

kategorier var psykosociala kränkningar 8,1 %, kränkningar via text/bild och film 12.1% och 

olika diskrimineringsgrunder 3.4%. När man läser innehållet i anmälningarna kan man dock 

konstatera att ett stort antal av de verbala kränkningarna ligger under de sju 

diskrimineringsgrunderna. 

 

Hur går vi vidare under läsåret 2019/2020? 

Vi kommer fortsätta att ha högt ställda mål. Detta gäller såväl övergripande som specifika 

mål. Vi kommer att fortsätta att arbeta med förebyggande och främjande aktiviteter (se våra 

mål nedan) Trygghetsgruppen kommer fortsätta att ha en utredande funktion där vi hoppas 

och tror att den ”utredande” delen kommer att minska. Under läsåret 2019/2020 kan vi via 

”Draftit” få fram jämförelsetal så att målen framöver blir mätbara. Vi kommer också att satsa 

på en ”Trygghetsenkät” som också kommer att ligga till grund för utvärderingar och 

målformuleringar framöver. 

 

 

Mål: Slottsskolan skall präglas av en naturlig gemenskap oavsett bakgrund mellan 

elever som gått övervägande delen av sin grundskoletid i Borgholms kommun, och 

elever som relativt nyligen inlett sin skolgång i kommunen. 

 

Utvärdering: Integration är inte lätt oavsett om det handlar om skolan eller samhället i stort. 

Att snabbt få ett språk så att man lättare kan komma in i klassen/gruppen är oerhört viktigt. 

Det finns mycket som är bra och många elever kommer snabbt in i gemenskapen. Tyvärr 

förekommer det anmälningar med kränkande tillmälen som härrörs till etnicitet. Det är 

fortfarande alltför vanligt med olika ”grupperingar” framförallt på raster och i matsalen. 

Med anledning av detta kan vi konstatera att detta specifika mål inte är uppfyllt. 

 

Hur går vi vidare under läsåret 2019/2020? 

Vi kommer att ha ett specifikt och mätbart mål under Integration och jämställdhet (se mål 

nedan).  



 

Verktyg 

Övergripande mål:  

Att förebygga och minska antalet fall av kränkande behandling, 

trakasserier och diskriminering på Slottskolan. 

Specifikt mål 

Att minska antalet anmälningar till Draftit från föregående läsår.  

Kartläggning:  

 
Förra året rapporterades 149 kränkningsanmälningar i Draftit. Detta är ett resultat som vi inte 

är nöjda med då vår målsättning är 0 antal kränkningar per år. En nollvision är ett strävansmål 

att arbeta med över tid. Att med förebyggande och främjande insatser och aktiviteter vill vi 

årligen minska antalet kränkningar som sker på Slottsskolan. 

”Draftit” – System för rapportering av diskriminering, våld och kränkande 

behandling 

 

 All personal på skolan är skyldiga att anmäla och dokumentera alla former av 

diskriminering, våld eller kränkande behandling i vårt system ”Draftit”, helst samma 

dag händelsen ägt rum.  Alla former av våld eller trakasserier som sker på skolans 

område, eller som sker på fritiden ska rapporteras om det har negativ påverkan på 

elevens skolsituation. 

 

Uppföljning av rapporteringssystem: 

 
 Rektor tillsammans med Trygghetsgruppen ansvarar för att anmälningar som kommer 

in till Draftit utreds och följs upp.  
 Vi jämför statistik med föregående läsår varje månad. 

Ansvariga:  
 

 All personal på skolan är skyldiga att rapportera i Draftit. 

 Ansvarig för uppföljning är Rektor och TG. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 ”Trygghetsenkäten” 
 

 Trygghetsgruppen ska under HT/19 ta fram en ”Trygghetsenkät” som ska göras av 

samtliga klasser på skolan. Trygghetsenkäten ska komma att ersätta 

”Trygghetsvandringen” på skolan.   

 ”Trygghetsenkätens” syfte är att kunna ligga till grund för förebyggande och 

främjande trygghetsinsatser. 

 Trygghetenkäten ska innehålla frågeställningar som rör alla sju 

diskrimineringsgrunder samt sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande 

behandling.  

Uppföljning av insats/aktivitet: 

 
 Under läsåret 2019/2020 ska vi arbeta för att ta fram en heltäckande ”Trygghetsenkät” 

utifrån diskrimineringsgrunderna. Syftet är att kunna använda enkäten som en bas i 

vårt trygghetsarbete.  

 

Ansvariga: 

 

 Trygghetsgruppen 

 

Traumamedveten omsorg (TMO) 
 

 Traumamedveten omsorg (TMO) är ett teoretiskt verktyg för att arbeta med barn och 

ungdomar som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. Utbildningen syftar till 

att öka kunskapen och förståelsen samt förbättra bemötandet av dessa elever.  

 Rektor, pedagoger, fritidsledare och elevhälsan har genomfört en utbildning i 

”Traumamedveten omsorg (TMO).  

 

Uppföljning av insats/aktivitet: 
 

 Uppföljning sker löpande.  

 

Ansvariga: 
 

 Rektor  

 I varje arbetslag finns en TMO-ambassadör som ansvarar för att materialet används 

vid elevvårdskonferenser och i elevfrågor på arbetslagskonferenser med mera.  



Arbetsgrupperna 

– stående insatser för att nå det övergripande målet gällande att förebygga och 

minska antalet fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering på 

Slottsskolan.  

 Elevhälsomöte (EHM) 

 

 På ett EHM lyfts och uppmärksammas elever som av olika anledningar behöver stöd i 

psykosociala sammanhang eller undervisningssammanhang.  

 Under ett EHM tas det beslut om följande: 

 Vilka elever som ska bli uppdrag och få stöttning av Elevhälsan. 

 Vilka elever som ska få särskilt stöd av navet  

 Vilka elever som man upplever behöver få hjälp av externa kontakter. 
 

Uppföljning av stående insats: 
 

 EHM-möte sker varannan vecka.  

Ansvariga: 

 

 Rektor 

 EHM består av rektor, specialpedagoger, skolpsykolog, skolsköterska, studie och 

yrkesvägledare, kurator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Elevhälsan” på central nivå (EHT) 

 Elevhälsan arbetar på uppdrag från skolan. OBS! För att en elev ska få hjälp måste 

det finnas ett samtycke till kontakten med elevhälsan. Vårdnadshavare och rektor 

måste skriva under denna blankett.  ( Se ”Uppdragsblankett till elevhälsan” bifogad 

fil).  

 Elevhälsan arbetar tillsammans för att upptäcka kränkande behandling, trakasserier 

och diskriminering i tid. 

 Arbetar med förebyggande och främjande insatser för att minska förekomsten av 

kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. ( Se bifogad fil om elevhälsans 

uppdrag ” Organisation och arbetsformer”). 

 

Uppföljning av stående insats: 
 

 Hela den centrala ”Elevhälsan” träffas på APT en gång i månaden. 

 EHT – möte sker en gång i veckan. På EHT träffas skolpsykolog, kuratorer och 

specialpedagoger för att dela ut och diskutera uppdragsärenden som kommit in från 

skolans EHM. EHT är öppen för skolsköterskor och studie och yrkesvägledare för att 

diskutera gemensamma uppdrag. 

 Studie och yrkesvägledaren deltar minst en gång per termin för att diskutera de elever 

från åk 9 inför gymnasievalet. 

 

Ansvariga: 

 

 Elevhälsan leds av elevhälsochefen och består av skolpsykolog, kuratorer, 

skolsköterskor, specialpedagoger, IT-pedagog och studievägledare. 

 Elevhälsoteamet (EHT) består av skolpsykolog, kuratorer, specialpedagoger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Trygghetsgruppen” (TG) 
 Trygghetsgruppen har i uppdrag att förebygga och utveckla skolans 

likabehandlingsarbete, samt utreda i ärende där våld och kränkningar förekommit.  

 Om en anmälan skett i Draftit och lämnats över till Trygghetsgruppen behandlas 

ärendet efter ”Konsekvenstrappans” rutiner och regler (se bifogad fil, ” Slottskolans 

konsekvenstrappa”). 

 Trygghetsgruppen strävar efter att ha ett tätare samarbete med ”Förebyggande teamet”, 

socialtjänst och polis. 

 Trygghetsgruppen ska ha ett gemensamt möte med Elevrådet minst 1 gång per termin.  

 Rektor tillsammans med ”Trygghetsgruppen” ansvarar för att revidering av ”Plan mot 

kränkande behandling och diskriminering” sker varje år. Innan revideringen kan 

betraktas som slutgiltig, skall mentorer och elever ha fått ta del av planen samt haft 

möjlighet att lämna in sina synpunkter.  

 

Uppföljning av stående insats: 

 

 På måndagar, varje vecka, har TG-gruppen möte och går igenom de anmälningar som 

skett på skolan.  

 En gång per månad ska Trygghetsgruppen följa upp antal anmälningar i ”Draftit” för 

att ta reda på hur vi ska rikta våra insatser baserat på vilken typ av kränkningar som 

sker och var dem sker. Detta för att insatserna ska bli mer effektiva.  

 

 

 

 

 Ansvariga: 

 

 Rektor är huvudansvarig för Trygghetsgruppens arbete på skolan. 

 Teamet består av fritidsledare, kurator, pedagoger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Arbetslaget” 

 
 Arbetslagets funktion är lyfta och uppmärksamma elever som av olika anledningar 

behöver stöd i sociala sammanhang. Syftet är att försöka få fram en helhetsbild av 

eleven och se till vad som fungerar men också försöka hitta lösningar på de 

utmaningar som finns kring eleven i skolan. I de fall som det behövs lyfts eleven 

vidare till ”Trygghetsgruppen” eller till EHM. 
 Arbeslaget ska arbeta efter TMO-modellen. ( se avsnitt ” Stående aktivitet”) 

 

Uppföljning av stående insats: 

 
 Vid varje arbetslagsmöte sker diskussioner och uppföljningar av aktuella elevärenden.  

 

Ansvariga: 
 

 Vi har tre arbetslag på skolan. Arbetslagen består av pedagoger, specialpedagoger och 

fritidsledare. Det finns en arbetslagsledare i varje grupp.  

 I varje arbetslag finns en representant från ”Trygghetsgruppen”. TG-representanten 

ansvarar för att ta upp och diskutera elevärende i arbetslaget. 

 Specialpedagogerna i varje arbetslag ansvarar för att elever som tas upp på 

arbetslagsträffarna sedan lyfts på dagordningen på EHM.  

 

”Mentorstid” 

 

 Mentorerna går igenom ”Planen mot kränkande behandling, trakasserier och 

diskrimineringen” varje läsår efter att den reviderats.  

 Mentorerna har i uppdrag att arbeta regelbundet med värdegrundsfrågor på 

mentorstiden. Det kan handla om lämpliga övningar, filmer, diskussionsunderlag eller 

aktuella teman såsom ”Prideveckan”, FN-dagen, migration. 

  

Uppföljning av stående insats: 
 

 Uppföljning sker fortlöpande. 

 

Ansvariga: 

 
 Mentorer. 

 

 

 

 

 



 ”Elevrådet” 
 

Elevrådets uppgift är att: 

 

 Samla och stärka elever på skolan 

 Värna om elevers rättigheter 

 Representera och föra fram elevernas åsikter.  Informationen kommer oftast ifrån 

klassråden. 

 Vara delaktiga i i arbetet med ” Planen mot kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering. 

 

Uppföljning av stående insats: 

 
 Elevrådet samlas cirka 1 gång i månaden.  

 Elevrådet ska ha möte med ”Trygghetsgruppen” 1 gång per termin. 

 

Ansvariga: 

 
 Elevrådet består av två elevrepresentanter från varje klass. 

  Rektor och fritidsledare ansvarar för dagordningen. 

 

”Navet” 
 

 Navet har den samlade resursen av speciallärare, specialpedagoger och resurslärare på 

Slottskolan. Syftet är att erbjuda särskilt stöd till dem elever som har 

inlärningssvårigheter. Navet arbetar också med elever som av olika skäl har 

koncentrationssvårigheter och behöver struktur i ett mindre sammanhang. Syftet är att 

skapa trygghet och studiero hos den enskilde individen och i klasserna. 

 

Uppföljning av stående insats: 
 

 Uppföljning sker i samverkan med mentorer, vårdnadshavare och EHM.  

 

Ansvariga: 
 

 Personal i Navet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stående aktiviteter 

Fritidsledare 
 

 Fritidsledarna är knutna till Slottskolan och Fritidsgårdens verksamhet. Caféet är öppet 

under dagtid och fritidsgården på kvällar och helger. Detta ger fritidsledarna möjlighet 

att skapa sig en helhetsbild kring vissa elevers mående. Fritidsledarna har inte någon 

pedagogisk roll utan en mer ”fostrande roll”.  Deras uppgift är att fungera som ett 

socialt stöd och finnas där och skapa trygghet och tillit hos eleverna. 

 Fritidledarna ansvar för ”rörelsepass” under dagtid. 

 Fritidsledarna har en representant i Trygghetsgruppen, i elevrådet samt samarbetar 

med kurator och håller i samtalsgrupper med fokus på det sociala.  

 

Uppföljning av stående insats: 
 

 Uppföljning sker löpande 

 

Ansvariga: 
 

 Rektor, fritidsledare.  

 

Utvecklingssamtalet 

 

 Utvecklingssamtalet berör både elevens inlärningssituation samt elevens sociala 

situation. Mentor har i uppdrag att ta reda på hur eleven mår, trivs och tänker kring sin 

sociala skolsituation.  
 

Uppföljning av stående aktivitet: 

 

 Utvecklingssamtalet sker 1 gång per termin 

 Uppföljning sker vid följande utvecklingssamtal 

 

Ansvariga: 

 

 Eleven samt mentor. 

 

”Femminuterssamtalet” 

 

 Syftet med samtalet är att ta reda på hur eleven mår, trivs och upplever skolan.  



Uppföljning av stående aktivitet: 

 

 ”Femminuterssamtalet” ska ske löpande under varje termin. 

 

Ansvariga: 

 

 Mentor 

 

Traumamedveten omsorg (TMO) 
 

 Syftet med aktiviteten är att skapa sig en gemensam helhetsbild av elevens 

skolsituation. Vilka trauman har eleven upplevt, vilka styrkor och svagheter finns, hur 

kan vi vuxna bemöta eleven på bästa sätt.  

 

Uppföljning av stående aktivitet: 
 

 Uppföljning sker i samband med elevvårdskonferenser.  

 

Ansvariga:  
 

 Rektor och TMO-ambassadörer 

 Offline/online-kunskaper 
 

 Föreläsning gällande ”Offline/online-kunskaper” riktar sig till årskurs 6 och årskurs 9. 

Syftet är att öka elevens kännedom kring lag och rätt. Tanken är att eleverna ska få 

möjlighet till att reflektera och koppla ämnet till situationer som kan uppstå i skolan, 

såväl som på fritiden. Olika typer av brottsrubriceringar presenteras. Eleverna får 

information om vilka dem ska vända sig till om våld och kränkningar ägt rum.  

 

Uppföljning av stående aktivitet: 
 

 Utvärdering görs i samband med föreläsning 

 Föreläsning ska ske en gång varje läsår i årskurs 6 och 9. 

 

Ansvariga: 
 

 Skolkurator (i samarbete med mentorer) 

 

 

 

 



Tema våld 

 
 Föreläsningen gällande ”Tema Våld” riktar sig i huvudsak till årskurs 6. I vårt 

rapporteringssystem ”Draftit” stod fysiska kränkningar för 37,6 procent under 

föregående läsår. Antalet anmälningar var överrepresenterade i årskurs 6. Av denna 

anledning lägger vi en föreläsning om ”Våld” redan i årskurs 6. Syftet är att eleverna 

ska få kunskap kring olika typer av våld som kan förekomma i samhället. Syftet är att få 

eleverna att reflektera kring vad ”våld” egentligen är, och hur man ska göra ifall man 

blir utsatt eller ser någon annan utsättas för våld. 

 

Uppföljning av stående aktivitet: 

 
 Föreläsningarna skall äga rum varje läsår.  

 Utvärdering sker i samband med föreläsning. 

 

Ansvariga: 

 
 Skolkurator (i samarbete med mentor). 

 

Härskartekniker 

 
 Föreläsningen gällande ”Härskartekniker” riktar sig till årskurs 8. Syftet är att göra 

elever uppmärksamma på olika former av ”psykiskt våld” som kan förekomma såväl på 

skolor, arbetsplatser som i det vardagliga livet. Syftet är också att lära eleverna att 

upptäcka ”psykiskt våld” i tid. Att kunna känna igen härskartekniker gör den möjligt för 

den som utsätts att känna mindre skuld och dessutom använda sig av motstrategier. 
 Härskartekniker går också att identifiera på ett samhällsplan. Ibland används sådana på 

redan marginaliserade grupper.  

 

Uppföljning av stående aktivitet: 
 

 Föreläsningarna skall äga rum varje läsår.  

 Utvärdering sker i samband med föreläsning. 

 

Ansvariga: 
 

 Skolkurator (i samarbete med mentor). 

 

 

 

 

 



 

Riktade insatser 

”Vänskapstema” 
 

 Eftersom våld och kränkningar varit överrepresenterade i de lägre klasserna, upplever vi 

att det finns ett behov av ett ”Vänskapstema” vilket vi valt att rikta till alla elever 

årskurs 6.  

 Tanken är att dela in eleverna i diskussionsgrupper med cirka 8 till 10 elever i varje 

grupp. Syftet med temat är att få eleverna att reflektera över sina vänskapsrelationer 

samt få lite verktyg att hantera eventuella konflikter som kan uppstå.  Kurator och 

fritidsledare får också ett tillfälle att lära känna eleverna i årskurs 6. Vi vill också 

uppmärksamma eleverna att vi finns där för dem om de är i behov av stöttning.  

  

Uppföljning av stående aktivitet: 
 

 Ett till två tillfällen per läsår. 

 

Ansvariga: 
 

 Skolkurator i samarbete med fritidsledare. 

 

”Machofabriken” 
 

 Temadag och föreläsning kring könsroller, normer och machokultur. Materialet ska på 

Slottskolan riktas till elever i årskurs 9. 

 

 

Uppföljning av riktade insatser: 

 
 Alla elever fick möjlighet att delta på temadagen ”Machofabriken”.  Därefter var tanken 

att alla mentorer skulle få tillgång till materialet ”Machofabriken”. I efterhand har vi 

upptäckt att materialet inte har nått ut till alla. Vi har heller inte genomfört något 

systematiskt arbete i alla klasser, vilket hade varit det bästa för att kunna utvärdera 

arbetet. Det hade behövts en bättre struktur, mer avsatt tid samt tillfällen att utvärdera 

materialet för att få en bättre genomslagskraft. En annan brist ha varit att det inte funnits 

någon som varit ansvarig för ”Machofabriken”. Slutsatsen har blivit att vi valt att 

avsluta arbetet med ”Machofabriken” och istället söka medel för programmet (MVP) 

som vi tror erbjuder ett bättre helhetsgrepp med utbildning, handledning och material.  

 

Ansvariga: 

 

 Rektor och mentorer 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVP – Mentors in violence prevention 

 

 Ett program för att förebygga våld och kränkningar innan det sker.  

 Tanken är att organisationen MÄN för jämställdhet mot våld ska utbilda ett skolteam 

som ska arbeta med programmet.  

 Programmet består av 14 lektionstimmar som sprids över ett år med 

diskussionsunderlag, filmer och övningar.  

 

Uppföljning av riktade insatser: 

 

 Slottskolan kommer att ansöka om att få vara med i programmet under läsåret 19/20. Om 

Slottskolan får möjlighet att genomföra programmet får vi besked om detta i november 

månad.  

 

Ansvariga: 

 

 Rektor 

 



 

Verktyg 

Övergripande mål:  

Att förebygga frånvaron på Slottskolan 

Att förhindra att” problematisk frånvaro” uppstår och att minska frånvaron hos eleverna på 

Slottskolan genom att aktivt arbeta med tidiga insatser. 

 

Kartläggning:  
 

Mellan januari och maj 2019 kunde vi, via systemet ”Edwise”, upptäcka att av skolans cirka 

250 elever hade 52 elever över 15 % frånvaro. 17 elever hade över 35 % frånvaro och 30 

elever hade över 20 % frånvaro. Flertalet av dessa elever har inte uppmärksammats i tid. Ser 

man över hela läsåret så är frånvaron oroväckande hög och är något vi behöver arbeta mer 

intensivt med.  

 

”Edwise” 

  

 Edwise är en webbaserad läroportal där man kan ta del av frånvarostatistik.  

Uppföljning av rapporteringssystem: 

 
 Uppföljning sker 1 gång i månaden i samband med att man fyller i 

”Älghultsmodellen”. 

 Kommer att finnas som en stående punkt på EHM:s dagordning.  

 

Ansvariga:  

 
 Mentor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

”Älghultsmodellen” 

 

 ”Älghultsmodellen är ett bedömningsverktyg som fylls i slutet av varje månad. I 

samband med det går mentorerna igenom frånvaron under månaden för sin klass. Hög 

frånvaro skrivs in i dokumentet. 

 

Uppföljning av rapporteringssystem: 

 

 Uppföljning sker 1 gång i månaden i samband med att man fyller i 

”Älghultsmodellen”. 

 

Ansvariga: 

 

 Mentorer. 

 

 ”Trygghetsenkäten” 
 

 Trygghetsgruppen ska ta fram en ”Trygghetsenkät” som ska göras av samtliga klasser 

på skolan. Trygghetsenkäten ska komma att ersätta ”Trygghetsvandringen” på skolan.   

 ”Trygghetsenkätens” syfte är att kunna ligga till grund för förebyggande och 

främjande trygghetsinsatser. 

 Trygghetenkäten ska innehålla frågeställningar som rör alla sju 

diskrimineringsgrunder samt sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande 

behandling.  

 Trygghet på skolan är en förutsättning för studiero och kan sättas i samband med 

närvaro/frånvaro. 

 

Uppföljning av insats/aktivitet: 

 
 Under läsåret 2019/2020 ska vi arbeta för att ta fram en heltäckande ”Trygghetsenkät” 

utifrån diskrimineringsgrunderna. Syftet är att kunna använda enkäten som en bas i 

vårt trygghetsarbete.  

 

Anvariga: 

 
 Trygghetsgruppen. 

 



Arbetsgrupperna  

– stående insatser för att nå det övergripande målet gällande att förebygga 

frånvaro på Slottskolan 

 Elevhälsomöte (EHM) 

 

 På ett EHM lyfts och uppmärksammas elever som av olika anledningar behöver stöd i 

psykosociala sammanhang eller undervisningssammanhang.  

 Specialpedagogen ska lyfta elever med hög frånvaro på EHM. 
 Frånvaro ska finnas som en stående punkt på dagordningen.  
 Elevhälsan skall i samarbete med mentor arbeta för att tidigt upptäcka tecken på 

försämrat mående och oroande frånvaro”. ( Se bifogad fil ”rutin vid elevs frånvaro i 

grundskolan”.  

 
 Under ett EHM tas det beslut om följande: 

 Vilka elever som ska bli uppdrag och få stöttning av Elevhälsan. 

 Vilka elever som ska få särskilt stöd av navet  

 Vilka elever som man upplever behöver få hjälp av externa kontakter. 
 

Uppföljning av stående insats: 
 

 EHM-möte sker varannan vecka.  

Ansvariga: 

 

 Rektor är ansvarig för dagordningen på ett EHM. 

 EHM består av rektor, specialpedagoger, skolpsykolog, skolsköterska, studie och 

yrkesvägledare, kurator. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Elevhälsan” på central nivå (EHT) 

 

 Elevhälsan arbetar på uppdrag från skolan. OBS! För att en elev ska få hjälp måste 

det finnas ett samtycke till kontakten med elevhälsan. Vårdnadshavare och rektor 

måste skriva under denna blankett.  ( Se ”Uppdragsblankett till elevhälsan” bifogad 

fil).  

  ( Se bifogad fil om elevhälsans uppdrag ” Organisation och arbetsformer”). 

 Elevhälsan samarbetar med ”Förebyggande teamet” i kommunen. Förebyggande 

teamet kan hjälpa till med stöttning till exempelvis om en elev börjar visa tecken på 

”ströfrånvaro” och försämrat mående.  

 

Uppföljning av stående insats: 
  

 Hela den centrala ”Elevhälsan” träffas på APT en gång i månaden. 

 EHT – möte sker en gång i veckan. På EHT träffas skolpsykolog, kuratorer och 

specialpedagoger för att dela ut och diskutera uppdragsärenden som kommit in från 

skolans EHM.  

 EHT är öppen för skolsköterskor och studie och yrkesvägledare för att diskutera 

gemensamma uppdrag. 

 Studie och yrkesvägledaren deltar minst en gång per termin för att diskutera de elever 

från åk 9 inför gymnasieval. 

 En gång i månaden har elevhälsan möte med ”Förebyggande teamet” i kommunen.  

 

Ansvariga: 

 

 Elevhälsan leds av elevhälsochefen och består av skolpsykolog, kuratorer, 

skolsköterskor, specialpedagoger, IT-pedagog och studievägledare. 

 Elevhälsoteamet (EHT) består av skolpsykolog, kuratorer, specialpedagoger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

”Trygghetsgruppen” (TG) 
 

 Trygghetsgruppen har i uppdrag att förebygga och utveckla skolans 

likabehandlingsarbete. Trygghet och trivsel är en viktig faktor som kan 

sammankopplas med hög närvaro i skolan.  

 Trygghetsgruppen strävar efter att ha ett tätare samarbete med ”Förebyggande 

teamet”, socialtjänst och polis. 

 Trygghetsgruppen ska ha ett gemensamt möte med Elevrådet minst 1 gång per termin.  

 Rektor tillsammans med ”Trygghetsgruppen” ansvarar för att revidering av ”Plan mot 

kränkande behandling och diskriminering” sker varje år. Innan revideringen kan 

betraktas som slutgiltig, skall mentorer och elever ha fått ta del av planen samt haft 

möjlighet att lämna in sina synpunkter. 

 

Uppföljning av stående insats: 

 

 En gång i veckan har TG-gruppen möte och går igenom de anmälningar som skett på 

skolan.  

 

Ansvariga: 

 

 Rektor är huvudansvarig för Trygghetsgruppens arbete på skolan. 

 Trygghetsgruppen består av fritidsledare, kurator, pedagoger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Arbetslaget” 
 

 Arbetslagets funktion är att lyfta och uppmärksamma elever som av olika anledningar 

behöver stöd i sociala sammanhang. Syftet är att försöka få fram en helhetsbild av 

eleven och se till vad som fungerar men också försöka hitta lösningar på de 

utmaningar som finns kring eleven i skolan. I de fall som det behövs lyfts eleven 

vidare till ”Trygghetsgruppen” eller till EHM.    

 

Frånvarorutin  

 Mentor (eller annan berörd personal) ska i god tid uppmärksamma elever som börjar 

visa tecken på ”ströfrånvaro”( Se bifogad fil ”rutin vid elevs frånvaro i 

grundskolan”). 

 Mentor ansvarar för rapporteringen av elever med oroande frånvaro till 

specialpedagogen i varje arbetslag. 

 Specialpedagogen har i uppdrag att se till att elever med oroande frånvaro lyfts på 

EHM.  

 Mentor ansvarar för att ”Uppdragsblankett till elevhälsan” ska lämnas in. 

 Mentor kontaktar vårdnadshavare och informera om ”skolplikten” samt 

”frånvarotrappans” olika steg”. Eventuellt informera om anmälan till socialtjänst.  

 Mentor eller annan personal tillsammans med representant från elevhälsan har i 

uppdrag att utreda och kartlägga kring varför en elevs frånvaro ökat.  

 En åtgärdsplan ska upprättas av mentor eller annan personal tillsammans med 

representant för elevhälsan och i samarbete med vårdnadshavare och elev.  

 Rektor ska godkänna åtgärdsplanen (Se bifogad fil ”rutin vid elevs frånvaro i 

grundskolan”). 

 Rastvakt. Mentorer och övriga pedagoger har rastvakt sammanlagt 30 minuter i 

veckan.  

 Arbetslaget ska arbeta efter TMO-modellen. ( se avsnitt ” Stående aktivitet”) 

   

Uppföljning av stående insats: 

 
 Vid varje arbetslagsmöte sker diskussioner och uppföljningar av aktuella elevärenden.  

 En gång i månaden skall frånvaron utvärderas i samband med ”Älghultsmodellen” 

(måluppfyllelse i de olika ämnena) 

 Se bifogad fil ” Rutin vid elevs frånvaro i grundskolan”. 

 

Ansvariga: 
 

 Vi har tre arbetslag på skolan. Arbetslagen består av pedagoger, specialpedagoger och 

fritidsledare. Det finns en arbetslagsledare i varje grupp.  

 I varje arbetslag finns en representant från ”Trygghetsgruppen”. TG-representanten 

ansvarar för att ta upp och diskutera elevärende i arbetslaget. 

 Specialpedagogerna i varje arbetslag ansvarar för att elever som tas upp på 

arbetslagsträffarna sedan lyfts på dagordningen på EHM.  

 



 

 

 ”Elevrådet” 
 

Elevrådet uppgift är att: 

 

 Samla och stärka elever på skolan 

 Värna om elevers rättigheter 

 Representera och föra fram elevernas åsikter.  Informationen kommer oftast ifrån 

klassråden. 

 Elevrådet har utarbetat ordningsreglerna för skolans elever som ska bidra till ökad 

trygghet och ett bättre arbetsklimat för eleverna på skolan. Se bifogad fil.  

 

Uppföljning av stående insats: 

 
 Elevrådet samlas 1 gång i månaden.  

 Elevrådet ska ha möte med ”Trygghetsgruppen” 1 gång per termin. 

 

Ansvariga: 

 
 Elevrådet består av två elevrepresentanter från varje klass. 

  Rektor och fritidsledare ansvarar för dagordningen. 

 

Fritidsledare 
 

 Fritidsledarna är knutna till Slottskolan och Fritidsgårdens verksamhet. Caféet är öppet 

under dagtid och fritidsgården på kvällar och helger. Detta ger fritidsledarna möjlighet 

att skapa sig en helhetsbild kring vissa elevers mående.  Fritidsledarna har inte någon 

pedagogisk roll utan en mer ”fostrande roll”.  Deras uppgift är att fungera som ett 

socialt stöd och finnas där och skapa trygghet och tillit hos eleverna. 

 Fritidledarna ansvar för ”rörelsepass” under dagtid 

 Fritidsledarna har en representant i Trygghetsgruppen, i elevrådet samt samarbetar 

med kurator och håller i samtalsgrupper med fokus på det sociala.  

 Gällande frånvaro/närvaro finns fritidsledarna där och ”peppar” eleverna så att det inte 

blir sen ankomst, samt uppmärksammar om elever inte är på lektion.  

 

Uppföljning av stående insats: 
 

 Uppföljning sker löpande 

 

Ansvariga: 
 

 Rektor, fritidsledare.  

 



Stående aktiviteter 

 

 

 

 

 

Utvecklingssamtalet 

 

 Utvecklingssamtalet berör både elevens inlärningssituation samt elevens sociala 

situation. Mentor har i uppdrag att ta reda på hur eleven mår, trivs och tänker kring sin 

sociala skolsituation.  

 Mentor skall ta upp frånvaro/närvaro på varje utvecklingssamtal. 
 

Uppföljning av stående aktivitet: 

 

 Utvecklingssamtalet sker 1 gång per termin 

 Uppföljning sker vid följande utvecklingssamtal eller vid behov till exempel vid hög 

frånvaro.  

 

Ansvariga: 

 

 Eleven samt mentor. 

 

”Femminuterssamtalet” 

 

 Syftet med samtalet är att ta reda på hur eleven mår, trivs och upplever skolan.  

 Lyfta eventuell frånvaro med eleven.  

 

Uppföljning av stående aktivitet: 

 

 ”Femminuterssamtalet” ska ske löpande under varje termin. 

 

Ansvariga: 

 

 Mentor 

 



 

Verktyg 

Övergripande mål:  

Att främja integration samt jämställdhetsklimatet på Slottskolan. 

Specifika mål: 

Att minska antalet kränkningar som rör diskrimineringsgrunden etnicitet. 

Att minska antalet kränkningar som rör diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande 

identitet samt sexuell läggning. 

Kartläggning:  
 

Under läsåret har vi haft 149 anmälningar i Draftit. Flera av dessa har varit av rasistisk och 

sexistisk karaktär och kunnat kopplas till diskrimineringsgrunderna ovan.  

”Draftit” – rapporteringssystem. Rapportering av diskriminering, våld och 

kränkande behandling 

 

 All personal på skolan är skyldiga att anmäla och dokumentera alla former av 

diskriminering, våld eller kränkande behandling i vårt system ”Draftit”, helst samma 

dag händelsen ägt rum.  

 

Uppföljning av rapporteringssystem: 

 
 Rektor tillsammans med Trygghetsgruppen ansvarar för att anmälningar som kommer 

in till Draftit utreds och följs upp.  
 Vi jämför statistik med föregående läsår varje månad. 

 

Ansvariga:  
 

 All personal på skolan är skyldiga att rapportera i Draftit. 

 Ansvarig för uppföljning är Rektor och Trygghetsgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”Trygghetsenkäten” 
 

 Trygghetsgruppen ska under HT/19 ta fram en ”Trygghetsenkät” som ska göras av 

samtliga klasser på skolan. Trygghetsenkäten ska komma att ersätta 

”Trygghetsvandringen” på skolan.   

 ”Trygghetsenkäten” syfte är att kunna ligga till grund för förebyggande och främjande 

trygghetsinsatser. 

 Trygghetenkäten ska innehålla frågeställningar som rör alla sju 

diskrimineringsgrunder samt sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande 

behandling.  

 

 

Uppföljning av insats/aktivitet: 

 
 Under läsåret 2019/2020 ska vi arbeta för att ta fram en heltäckande ”Trygghetsenkät” 

utifrån diskrimineringsgrunderna. Syftet är att kunna använda enkäten som en bas i 

vårt trygghetsarbete.  

 

Anvariga: 

 
 Trygghetsgruppen 

 

 



Arbetsgrupperna 

– stående insatser för att nå det övergripande målet gällande främjande av 

integration och jämställdhetsklimatet på Slottsskolan.  

 Elevhälsomöte (EHT) 

 

 På ett EHM lyfts och uppmärksammas elever som av olika anledningar behöver stöd i 

psykosociala sammanhang eller undervisningssammanhang.  

 Under ett EHM tas det beslut om följande: 

 Vilka elever som ska bli uppdrag och få stöttning av Elevhälsan.  

 Vilka elever som man upplever behöver få hjälp av externa kontakter. 
 

Uppföljning av stående insats: 
 

 EHM-möte sker varannan vecka.  

Ansvariga: 

 

 Rektor 

 EHM består av rektor, specialpedagoger, skolpsykolog, skolsköterska, 

studievägledare, kurator. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Elevhälsan” på central nivå (EHT) 

 

 Elevhälsan arbetar på uppdrag från skolan. OBS! För att en elev ska få hjälp måste 

det finnas ett samtycke till kontakten med elevhälsan. Vårdnadshavare och rektor 

måste skriva under en ”Uppdragsblankett”.  ( Se ”Uppdragsblankett till elevhälsan” 

bifogad fil).  

 Elevhälsan arbetar tillsammans för att främja integration och jämställdhetsklimatet. 

 ( Se bifogad fil om elevhälsans uppdrag ” Organisation och arbetsformer”). 

 Elevhälsan ska arbeta förebyggande och främjande. 

 

Uppföljning av stående insats: 
 

Hela den centrala ”Elevhälsan” träffas på APT en gång i månaden. 

 EHT – möte sker en gång i veckan på torsdag förmiddag. På EHT träffas 

skolpsykolog, kuratorer och specialpedagoger för att dela ut och diskutera 

uppdragsärenden som kommit in från skolans EHM. EHT är öppen för skolsköterskor 

och studie och yrkesvägledare för att diskutera gemensamma uppdrag. Studie och 

yrkesvägledaren deltar minst en gång per termin för att diskutera de elever från åk 9 

inför gymnasieval 

 

Ansvariga: 

 

 Elevhälsan består av skolpsykolog, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, IT-

pedagog och studievägledare och leds av elevhälsochefen 

 Elevhälsoteamet (EHT) består av skolpsykolog, kuratorer, specialpedagoger, 

(studievägledare deltar inte varje gång). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Trygghetsgruppen” (TG) 
 

 Trygghetsgruppen har i uppdrag att förebygga och utveckla skolans 

likabehandlingsarbete, samt utreda i ärende där våld och kränkningar förekommit.  

 Om en anmälan skett i Draftit och lämnats över till Trygghetsgruppen behandlas 

ärendet efter ”Konsekvenstrappans” rutiner och regler. ( se bifogad fil) 

 Trygghetsgruppen strävar efter att ha ett tätare samarbete med ”Förebyggande 

teamet”, socialtjänst och polis. 

 Trygghetsgruppen ska ha ett gemensamt möte med Elevrådet minst 1 gång per termin.  

 Rektor tillsammans med ”Trygghetsgruppen” ansvarar för att revidering av ”Plan mot 

kränkande behandling och diskriminering” sker varje år.  

Uppföljning av stående insats: 

 

 Varje vecka har Trygghetsgruppen möte och går igenom de anmälningar som skett på 

skolan.  

 En gång per månad ska Trygghetsgruppen följa upp antal anmälningar i ”Draftit” för 

att ta reda på hur vi ska rikta våra insatser baserat på vilken typ av kränkningar som 

sker och var dem sker. Detta för att insatserna ska bli mer effektiva.  

 

 Ansvariga: 

 

 Rektor är huvudansvarig för Trygghetsgruppens arbete på skolan. 

 Teamet består av fritidsledare, kurator, pedagoger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Arbetslaget” 

 
 Arbetslagets funktion är lyfta och uppmärksamma elever som av olika anledningar 

behöver stöd i sociala sammanhang. Syftet är att försöka få fram en helhetsbild av 

eleven och se till vad som fungerar men också försöka hitta lösningar på de 

utmaningar som finns kring eleven i skolan. I de fall som det behövs lyfts eleven 

vidare till ”Trygghetsgruppen” eller till EHM. 
 Arbeslaget ska arbeta efter TMO-modellen. ( se avsnitt ” Stående aktivitet”) 

   

Uppföljning av stående insats: 

 
 Vid varje arbetslagsmöte sker diskussioner och uppföljningar av aktuella elevärenden.  

 

Ansvariga: 
 

 Vi har tre arbetslag på skolan. Arbetslagen består av pedagoger, specialpedagoger och 

fritidsledare. Det finns en arbetslagsledare i varje grupp.  

 I varje arbetslag finns en representant från ”Trygghetsgruppen”. TG-representanten 

ansvarar för att ta upp och diskutera elevärende i arbetslaget. 

 Specialpedagogerna i varje arbetslag ansvarar för att elever som tas upp på 

arbetslagsträffarna sedan lyfts på dagordningen på EHM.  

 

”Mentorstid” 

 

 Mentorerna går igenom ”Planen mot kränkande behandling, trakasserier och 

diskrimineringen” varje läsår efter att den reviderats.  

 Mentorerna har i uppdrag att arbeta regelbundet med värdegrundsfrågor på 

mentorstiden. Det kan handla om lämpliga övningar, filmer, diskussionsunderlag eller 

aktuella teman såsom ”Prideveckan”, FN-dagen, migration. 

  

Uppföljning av stående insats: 
 

 Uppföljning görs fortlöpande. 

 

Ansvariga: 
 

 Mentorer. 

 

 

 

 

 



 ”Elevrådet” 
 

Elevrådet uppgift är att: 

 

 Samla och stärka elever på skolan 

 Värna om elevers rättigheter 

 Representera och föra fram elevernas åsikter.  Informationen kommer oftast ifrån 

klassråden. 

 

Uppföljning av stående insats: 

 
 Elevrådet samlas 1 gång i månaden.  

 Elevrådet ska ha möte med ”Trygghetsgruppen” 1 gång per termin. 

 

Ansvariga: 

 
 Elevrådet består av två elevrepresentanter från varje klass. 

  Rektor och fritidsledare ansvarar för dagordningen. 

 

”Navet” 
 

 Navet har den samlade resursen av speciallärare, specialpedagoger och resurslärare på 

Slottskolan. Syftet är att erbjuda särskilt stöd till dem elever som har 

inlärningssvårigheter. Navet arbetar också med elever som av olika skäl har 

koncentrationssvårigheter och behöver struktur i en mindre sammanhang. Syftet är att 

skapa trygghet och studiero hos den enskilde individen och i klasserna.  

 Syftet med ”Navet” är också att främja elevernas lika rättigheter och möjligheter. Det är också 

viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv arbeta aktivt för att varje elev får sina behov 

tillgodosedda utifrån förmåga och förutsättningar.  

 

Uppföljning av stående insats: 
 

 Uppföljning sker i samverkan med mentorer, vårdnadshavare och EHM.  

 

Ansvariga: 
 

 Personal i Navet 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stående aktiviteter 

Fritidsledare 
 

 Fritidsledarna är knutna till Slottskolan och Fritidsgårdens verksamhet. Caféet är öppet 

under dagtid och fritidsgården på kvällar och helger. Detta ger fritidsledarna möjlighet 

att skapa sig en helhetsbild kring vissa elevers mående.  Fritidsledarna har inte någon 

pedagogisk roll utan en mer ”fostrande roll”.  Deras uppgift är att fungera som ett 

socialt stöd och finnas där och skapa trygghet och tillit hos eleverna. 

 Fritidsledarna ansvar för ”rörelsepass” under dagtid 

 Fritidsledarna har en representant i Trygghetsgruppen, i elevrådet samt samarbetar 

med kurator och håller i samtalsgrupper med fokus på det sociala.  

 Fritidsledarna ska arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv och skapa en trygg miljö 

för alla.  

 Fritidsledarna organiserar temakvällar, aktiviteter, resor till förmånliga priser så att 

alla ska kunna ha möjlighet att delta och känna sig inkluderade.  

 

Uppföljning av stående insats: 
 

 Uppföljning sker löpande 

 

Ansvariga: 
 

 Rektor, fritidsledarna. 

 

Utvecklingssamtalet 

 

 Utvecklingssamtalet berör både elevens inlärningssituation samt elevens sociala 

situation. Mentor har i uppdrag att ta reda på hur eleven mår, trivs och tänker kring sin 

sociala skolsituation.  
 

Uppföljning av stående aktivitet: 

 

 Utvecklingssamtalet sker 1 gång per termin 

 Uppföljning sker vid följande utvecklingssamtal 

 

Ansvariga: 

 

 Eleven samt mentor. 
 

 



”Femminuterssamtalet” 

 

 Syftet med samtalet är att ta reda på hur eleven mår, trivs och upplever skolan.  

 

Uppföljning av stående aktivitet: 

 

 ”Femminuterssamtalet” ska ske löpande under varje termin. 

 

Ansvariga: 

 

 Mentor 

 

 Offline/online-kunskaper 
 

 Föreläsning gällande ”Offline/online-kunskaper” riktar sig till årskurs 6 och årskurs 9. 

Syftet är att öka elevens kännedom kring lag och rätt. Tanken är att eleverna ska få 

möjlighet till att reflektera och koppla ämnet till situationer som kan uppstå i skolan, 

såväl som på fritiden. Olika typer av brottsrubriceringar presenteras. Eleverna får 

information om vilka dem ska vända sig till om våld och kränkningar ägt rum.  

 

Uppföljning av stående aktivitet: 
 

 Utvärdering görs i samband med föreläsning 

 Föreläsning ska ske en gång varje läsår i årskurs 6 och 9. 

 

Ansvariga: 
 

 Skolkurator (i samarbete med mentorer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema våld 

 
 Föreläsningen gällande ”Tema Våld” riktar sig i i huvudsak till årskurs 6. I vårt 

rapporteringssystem ”Draftit” stod fysiska kränkningar för 37,6 procent under 

föregående läsår. Antalet anmälningar var överrepresenterade i årskurs 6. Av denna 

anledning lägger vi en föreläsning om ”Våld” redan i årskurs 6. Syftet är att eleverna 

ska få kunskap kring olika typer av våld som kan förekomma i samhället. Syftet är att få 

eleverna att reflektera kring vad ”våld” egentligen är, och hur man ska göra ifall man 

blir utsatt eller ser någon annan utsättas för våld. 

 

Uppföljning av stående aktivitet: 

 
 Föreläsningarna skall äga rum varje läsår.  

 Utvärdering sker i samband med föreläsning. 

 

Ansvariga: 

 
 Skolkurator (i samarbete med mentor). 

 

Härskartekniker 

 
 Föreläsningen gällande ”Härskartekniker” riktar sig till årskurs 8. Syftet är att göra 

elever uppmärksamma på olika former av ”psykiskt våld” som kan förekomma såväl på 

skolor, arbetsplatser som i det vardagliga livet. Syftet är att lära eleverna att upptäcka 

”psykiskt våld” i tid. Att kunna känna igen härskartekniker gör den möjligt för den som 

utsätts att känna mindre skuld och dessutom använda sig av motstrategier. 
 Härskartekniker går också att identifiera på ett samhällsplan. Ibland används sådana på 

redan marginaliserade grupper.  

 

Uppföljning av stående aktivitet: 
 

 Föreläsningarna skall äga rum varje läsår.  

 Utvärdering sker i samband med föreläsning. 

 

Ansvariga: 
 

 Skolkurator (i samarbete med mentor). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Jämställdhetsfikan” 
 

 ”Jämställdhetsfikan” är en frivillig aktivitet för elever i alla årskurser och som vem som 

helst får delta i. Syftet är att starta upp ett socialt forum där elever kan träffas och 

diskutera ”Jämställdhetsfrågor” kopplade till sådant som rör skolan.  

 Tanken är också att skapa ett forum där eleverna får möjlighet att berätta hur de 

upplever skolmiljön och eventuellt ge förslag på förbättringar som kan göras för att 

skapa ett mer trivsamt och jämställt klimat på skolan.   

 

Uppföljning av stående aktivitet: 
 

 En gång varannan vecka med start 7 oktober. Vi använder ”Förebyggande teamets” 

lokaler. 

 Utvärdering sker i samband med avslutningen i slutet av vårterminen 2020. 

 

Ansvariga: 
 

 Skolkurator i samarbete med ”Förebyggande teamet”. 

 



Definitioner och begrepp 
 

Diskrimineringsgrund. De kategorier av personer eller de sju karakteristiska 

diskrimineringsgrunderna som skyddas av diskrimineringslagen. 

 

Direkt diskriminering. Innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 

annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon 

av diskrimineringsgrunderna.  

 

Indirekt diskriminering. När man behandlar alla lika och någon missgynnas genom 

tillämpning av en bestämmelse som framstår som neutral men som i praktiken missgynnar. En 

elev av skäl som knyter an till diskrimineringsgrunderna. Exempel: Ingen får ha huvudbonad i 

matsalen. 

 

Likabehandling. Detta innebär att alla barn och elever ska behandlas så att de har lika 

rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det 

innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. 

 

Trakasserier. Innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband 

med någon av diskrimineringsgrunderna. 

 

Sexuella trakasserier. Innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

 

Kränkande behandling. Ett uppträdande som utan att ha samband med någon 

diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

  



Diskrimineringsgrunder 

 

En elev kan känna sig missgynnad eller kränkt av många olika skäl. För att det ska kallas 

diskriminering eller trakasserier måste det finnas ett samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna som skyddas i lag. 

 

Diskrimineringsgrunderna är tydligt definierade i diskrimineringslagen och vilar på FN-

konventionen om mänskliga rättigheter och barnkonventionen. De diskrimineringsgrunderna 

som skyddas i lag är 

 

Kön. Med kön avses i lagen om en person är kvinna eller man, flicka eller pojke. Det som 

avgör är det juridiska kön som registreras vid födseln eller efter genomförd kurskorrigering. 

 

Könsidentitet eller könsuttryck. Med könsidentitet avses det kön en person själv identifierar 

sig med. Könsuttryck avser det kön som en person ger uttryck för genom exempelvis, kläder 

eller kroppsspråk. 

 

Etnisk tillhörighet. Med etnisk tillhörighet avses i lagen en persons nationella eller etniska 

ursprung, hudfärg eller liknande. 

 

Religion eller annan trosuppfattning. Med religion eller annan trosuppfattning innefattas 

religiösa trosuppfattningar samt trosuppfattningar som kan kopplas till någon av 

världsreligionerna. 

 

Funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning avses i lagen en varaktig nedsättning av en 

persons fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga funktionsförmåga. 

 

Sexuell läggning. Med sexuell läggning avses bisexualitet, heterosexualitet och 

homosexualitet. 

 

Ålder. Med ålder menas en persons uppnådda levnadslängd, alltså om en person är 

exempelvis 3, 13 eller 65 år.  


