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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 

Förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem 

Ansvariga för planen 

Rektor Ingela Dahlqvist  med hjälp av trygghetsteam, arbetslagsledare och elevhälsoteam. 

Planen gäller  
Planen gäller från 1.7.2019-1.7.2020 

Våra ledord är: 

* Trygghet 

* Respekt 

* Empati 
 

Alla elever ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt och empati. 

"Nolltolerans mot kränkande behandling" 

 

 

 

Elevernas delaktighet 

Personalen ansvarar för att samtliga elever känner till planen. Eleverna är delaktiga via klassråd. I 

elevrådet tas frågor från de olika klassråden upp. Elevrådet har medinflytande i skolans olika 

beslutsprocesser. Vi har ett Kompisgäng som arbetar för allas trivsel. Trivsel- och trygghetsenkät 

besvaras årligen av eleverna. Resultatet från enkäterna blir ett viktigt inslag i utvärderingen av 

planen. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

Personalen ansvarar för att samtliga elever samt deras vårdnadshavare känner till planen.  

Vårdnadshavarens medverkan och delaktighet sker även genom föräldramöten och temakvällar 

under läsåret. 

Personalens delaktighet 

Rektor ansvarar för att ny personal/vikarier samt tillfällig personal som arbetar på skolan och på 

fritidshemmen informeras om planen. På skolan finns ett elevhälsoteam och ett trygghetsteam. 

Dessa team träffas regelbundet och vid behov. Ansvar för att eventuella ärenden handläggs korrekt 

ligger hos respektive team och ytterst är rektor ansvarig. Teamen reviderar planen årligen med 

utgångspunkt från kartläggning, enkäter och utvärdering. 

 



 
Förankring av planen 

Efter den årliga revideringen ansvarar personalen för att samtliga elever samt deras vårdnadshavare 

känner till planen. Planen finns tillgänglig på skolans hemsida.  

 

 

Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 

Elevenkäter (trygghetsenkäter) och personalenkäter har varit grunden i utvärderingen. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 

Elevenkäterna besvarades digitalt. Sammanställningen gjordes av av rektor. Personalenkäterna har 

sammanställts av rektor. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 

Våren 2017 visade kartläggningen att övervägande del av eleverna trivdes och kände sig trygga under 

rasterna på skolgården. Alla vuxna bär reflexvästar för att vara väl synliga för eleverna. Skolgården är 

stor och därför är rastvakterna många till antalet och de försöker att täcka så stora områden som 

möjligt. Kompisgänget gjorde under läsåret en kartläggning av skolgårdens skymda platser, för att 

tydliggöra för personal och elever var elever kan känna sig otrygga.  Detta presenterades med bilder.  

Vi har rastvakter ute alla morgnar kl.7.40-8 

Åtgärder: Vi har ledda rastaktiviteter med fritidspersonal på plats, både under förmiddagsrasten  och 

lunchrasten sedan skolstarten i augusti. 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 

Utvärdering görs med hjälp av elevenkäter, personals analys med förbättringsförslag och intervjuer 

av representanter för elevråd och kamratstödjare. 

 

  



 

Främjande insatser 

Områden som berörs av insatsen 

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

trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder,  

Mål och uppföljning 

Det främjande arbetet handlar om att hitta och stärka de positiva förutsättningarna för att alla elever 

ska ha lika rättigheter och möjligheter.  

Vi arbetar för att förebygga och förhindra könsdiskriminering och trakasserier som har samband med 

kön liksom sexuella trakasserier av elever. 

I kommunen har vi tagit fram en "Handlingsplan för Ystads kommuns värdegrundsarbete i förskola, 

förskola, grundskola, fritidshem och grundsärskola", som vi arbetar efter. 

• Med vårt dokument ”Förväntningar och förhållningssätt” arbetar vi för ett varmt och öppet klimat 

mellan elev, vårdnadshavare och personal. 

• Ordningsregler diskuteras och revideras vid varje läsårsstart av elever och personal. 

Vårdnadshavare delges genom att ordningsreglerna skickas hem för underskrift. 

• Kompisgänget verkar för en positiv anda på skolan. 

• Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, kurator och speciallärare. Vid behov medverkar 

skolpsykolog. En gång i månaden medverkar skolans kontaktperson från Socialtjänsten. 

• I elevrådet tas frågor från de olika klassråden upp. Elevrådet har medinflytande i skolans olika 

beslutsprocesser. Här finns även utrymme för arbetsmiljöfrågor. 

• Trivsel-/trygghetsenkät besvaras varje termin av eleverna både i skolan och på fritidshemmen. 

• På fritidshemmen har eleverna inflytande i samlingar och på fritidsråd. 

• Vid raster finns alltid vuxna ute på skolgården enligt schema. 

Vi har ledda rastaktiviteter under förmiddagsrasten.  samt utlåning av lekmaterial vid lunchtid? 

• All personal har gått utbildning "Barn gör rätt om de kan" under de senaste åren och vårt arbete 

utgående från det fortsätter. 

● Elever i åk 4-6 kommer under Ht 2017 ta del av kursen Schysst på nätet den 12.10. Kursen 

inkluderar även personal och föräldrar samma dag. 

För att trygga säker nätanvändning uppmärksammas: 

● Språkbruk och normkritik  

● Kunskaper om elevernas vardag på nätet 

Insats 



 
Vi arbetar aktivt med värdegrunden i trygghetsteamet, i klasserna, i elevrådet, på fritidshemmen och 

i kamratstödjargruppen. Trygghetsteamets verksamhet utvecklas fortlöpande och långsiktigt och mer 

resurser läggs på värdegrundsarbetet. 

 

 

Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 

Kontinuerliga observationer av eleverna i deras lärandemiljö såväl i skola som fritidshem. Trivsel- och 

trygghetsenkäter besvaras av samtliga elever. 

Områden som berörs i kartläggningen 

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

trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 

Digital enkät. Intervjuer. Kartläggning av skolgården. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 

Personalen har sett till att den centralt utformade digitala enkäten har genomförts med eleverna. 

Sammanställning och tolkning av resultat har genomförts centralt av utvecklingsenheten.   

Resultat och analys 

Resultat av enkäten presenterades av rektor och analyserades av personalen på en APT. Därefter 

redovisades detta i kvalitetsredovisningen för läsåret. 

  



 
 

Förebyggande åtgärder 

 

Områden som berörs av åtgärden 

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

trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Nytt: Säker och smart användning av nätet 

Mål och uppföljning 

Alla elever ska känna trygghet i skolans/fritidshemmens alla verksamheter. Det får inte förekomma 

kränkande behandling eller diskriminering. 

 

Åtgärd 

Vi arbetar fortlöpande med värdegrundsfrågor. Vi har åldersblandade aktiviteter t.ex. 

fadderverksamhet för att främja trygghet och samarbete.  Samarbete med Barn-och Elevhälsan.  Fler 

vuxna vistas ute när det är rast och de är försedda med orange band eller reflexvästar. 

Kompisgänget identifierar skymda platser som rastvakter bör känna till. Vi har utökat rast 

övervakningen till morgnar kl.7.40-8.00 och har ledda rastaktiviteter under förmiddagsrasten. 

För säker nätanvändning: 

● Kartlägga för att identifiera risker  

● Elevernas delaktighet i det förebyggande arbetet behöver öka i majoriteten av de 

granskade skolorna. 

● Samtala om normer och värden i verksamheten för att utmana de normer som kan 

leda till att kränkningar på nätet uppstår 

 

Motivera åtgärd 

I trygghetsenkäten uppger en del elever att de upplever vissa platser på skolgården som otrygga. Om 

de vuxna är väl synliga blir det lättare för eleverna att kalla på uppmärksamhet. Alla vuxna ska vara 

förtrogna med skolgårdens alla platser. 

 

  



 
 

Kränkande behandling på nätet 

Målinriktat arbete för förebyggande och motverkande av kränkningar. 

● Främjande arbete: 
Språkbruk och normkritik  

Kunskaper om elevernas vardag på nätet  

Samtala om normer och värden i verksamheten för att utmana de normer 

som kan leda till att kränkningar på nätet uppstår 

● Förebyggande arbete: 

Kartlägga för att identifiera risker  

Elevernas delaktighet i det förebyggande arbetet behöver öka i majoriteten av 

de granskade skolorna. 

 

 

 

 

 



 

Rutiner för akuta situationer 

Policy 

Alla barn ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Inga barn ska behöva känna 

obehag inför att gå till skolan och att vara i skolan. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

Upptäcka: 

• Vi ska vara lyhörda och ta alla tecken på kränkande behandling på allvar. 

• Trygghetsteam 

• Rastvakter - Tryggare raster, med organiserade aktiviteter 

• Kompisgänget 

• Trygghetsenkäter 

• Samtal med elever enskilt eller i grupp 

• Utvecklingssamtal 

• Kränkande behandling rapporteras till klasslärare/trygghetsteam och rektor informeras. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Klasslärare och den personal som jobbar närmast eleven, 

rektor Ingela Dahlqvist 0411-577536 ingela.dahlqvist@ystad.se 

kurator Käthe Kämpe 0709-477357 

skolsköterska Lisbeth Månsson 0709-917052 

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

Utreda: 

• Klassläraren/undervisande pedagog försöker utreda händelsen genom samtal med inblandade 

elever. Minnesanteckningar förs. Rektor informeras vid behov. Anmäler till huvudman görs om så 

krävs! 

• Utredningen bör allsidigt belysa det inträffade och omfatta både den som blivit utsatt och den/de 

som anses ha stått för kränkningen. Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig 

kränkningen är och om en anmälan till andra myndigheter bör göras.  

 

 

I vissa fall vänder sig klasslärare eller fritidspersonal till trygghetsteamet. 



 
• Vårdnadshavare har på t.ex. föräldramöte informerats om att lösningsinriktade samtal kan ske i 

supportgrupper. 

• Händelser som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska rapporteras till Arbetsmiljöverket. 

• Vid misstanke om att elever far illa eller på annat sätt behöver stöd, hjälp eller skydd, är skolan 

skyldig att anmäla till Social Omsorg. 

• Blankett för utredning finns. Verksamheten svarar för diarieföring och förvaring av blanketten. 

Åtgärda: 

• Alla åtgärder ska dokumenteras och följas upp. 

• Åtgärder ska avhjälpa akuta situationer samt verka långsiktigt. 

• Blankett för åtgärdsplan och uppföljning av åtgärdsplan finns. 

 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
I ärenden där minst ena parten är vuxen anmäls det till rektor för vidare utredning och åtgärder. 

Rutiner för uppföljning 

Varje enskilt fall följs upp med återkommande samtal enligt given plan, där en utvärdering av de 

åtgärder man har vidtagit sker. Ansvarig för uppföljningen är berörd personal, trygghetsteamet eller 

rektor.  

Rutiner för dokumentation 

Fortlöpande dokumentation på avsedda blanketter. Ansvarig är berörd personal. 

Ansvarsförhållande 

Rektor informeras och är ytterst ansvarig för utredning kring ärendet. Rektor delegerar till 

trygghetsteam eller berörd personal.  Det är alla vuxnas ansvar att eleven får det stöd och den hjälp 

som han eller hon behöver. 


