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Inledning 

Änga/Västervångskolan ligger i centrala Ystad och är en F-9 skola med ca 600 elever. Skolan 
består av två byggnader, Ängahuset för förskoleklass till åk 6 samt fritidshem och 
Västervånghuset för åk 7 - 9.  

På skolan finns 6 arbetslag, lag Fritidshem med ca 100 elever, arbetslag f-3 med ca 120 
elever, arbetslag 4-6 med ca 110 elever, arbetslag Nord (7-9), med ca 115 elever, arbetslag 
Syd (7-9) med ca 140 elever och arbetslag Väst (7-9) med ca 115 elever. Skolan och 
fritidshemmet skall vara en trygg miljö för alla, fri från diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling.  

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling för åk 7-9 
omfattar lagen om förbud mot diskriminering (2008:567) och skollagen (2010:800, 6 kap).  
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Till dig som elev 

 

 

 

 

 

  Till dig som personal 

 

 

  

 

 

 

 

Till dig som vårdnadshavare 

 

      

Det förväntas av dig att du 

 Alltid visar andra barn och vuxna 
respekt 

 Aldrig utsätter något barn eller vuxen 
för obehag eller fara 

 Berättar för vuxna om du eller någon 
annan inte har det bra i skolan 

 Följa de regler som finns på skolan 

 Använder ett vårdat språk 

 Tar ansvar för miljön, ute och inne 

Det förväntas av dig att du är en god förebild och 

 Är ärlig och uppriktig mot andra på ett 
respektfullt sätt 

 Alltid visar elever och vuxna respekt 

 Ser alla elever utifrån sina förutsättningar 
och behov 

 Omedelbart ingriper mot alla former av 
diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling 

 Att du följer skolans plan mot 
diskriminering och kränkande behandling 

 Att du vid misstänkt kränkning utreder 
omständigheterna och informerar 
rektor/elevstödsamordnare 

Det förväntas av dig att du  

 Har en positiv inställning till ditt barns 
skola och fritidshem 

 Meddelar skolan om du märker att 
ditt barn eller något annat barn råkat 
illa ut 

 Meddelar skolan om du märker att 
ditt barn gjort någon annan illa 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://vuxnabarn.nu/&ei=UBqSVYveHomssAGH37LADw&bvm=bv.96783405,d.bGg&psig=AFQjCNFJOZeklMQotuEs64HGo5LG4sXqqg&ust=1435724577904942
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1. Vision 

I vår skola skall alla elever få möjligheter och chanser att utvecklas så långt det är möjligt, 
både kunskapsmässigt, socialt och personligt. Änga/Västervångskolan skall vara en 
arbetsplats, för både elever och personal, som har engagerade vuxna som bryr sig om, där vi 
respekterar varandra och värnar bra relationer. Vi skall ha en arbetsmiljö som är trygg, 
trivsam och utmanande, där lärandet är viktigt, på olika sätt, både i och utanför skolan. I vår 
skola skall alla få en chans! 

Vår definition av ett gott värdegrundsarbete vilar på värdeorden; Trygghet, Respekt och 
Empati. Värdeorden är gemensamt framtagna av all personal i Ystads kommuns förskolor 
och skolor.  

 

 

2. Vad säger lagarna? 

Enligt lagen(2008:567) om förbud mot diskriminering och enligt skollagen (2010:800) 6 kap 
får inte något barn eller någon elev som deltar i verksamheten diskrimineras eller utsättas 
för kränkande behandling. Det finns också en förordning (2006:1083) om elevers deltagande 
i arbetet med plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplanen.  

Lagarna kräver att: 

 alla skolor arbetar med att förebygga diskriminering och kränkande behandling av 
elever 

 alla skolor upprättar en plan mot diskriminering och kränkande behandling som varje 
år följs upp och ses över 

 elever deltar i arbetet med att ta fram, se över och följa upp planerna 
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3. Definitioner 

Elev: den som deltar i utbildningen 

Personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt skollagen 

Vårdnadshavare: den eller de personer som har det juridiska ansvaret för barnet 

Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av 
individer eller grupper utifrån olika grunder. Diskrimineringsgrunderna är; kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, 
könsöverskridande identitet och ålder.  

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever.  
Lagen förbjuder sex former av diskriminering; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, 
bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktioner att 
diskriminera 

Direkt diskriminering är orättvis behandling eller missgynnande av elev på grund av dennes 
kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionshinder, könsöverskridande identitet eller ålder. En skola får exempelvis inte neka 
till att ta emot en elev på grund av dennes sexuella läggning. 

Indirekt diskriminering är att diskriminera genom att behandla alla lika. Att exempelvis ha en 
regel/bestämmelse som verkar neutral, men som utifrån de sju diskrimineringsgrunderna får 
en diskriminerande effekt i praktiken. Om exempelvis alla barn/elever serveras samma mat 
diskriminerar skolan indirekt de elever som på grund av religiösa skäl eller allergi 
(funktionsnedsättning) behöver annan mat.  

Bristande tillgänglighet Bristande tillgänglighet är när en person med en 
funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga 
tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med 
personer utan denna funktionsnedsättning. Exempel på åtgärder som kan krävas kan vara 
att ta bort trösklar, att läsa upp menyn på en restaurang eller att erbjuda hjälpmedel som 
någon behöver för att kunna delta i skolan eller på jobbet. 

Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna. Både personal och elever kan göra sig skyldiga till 
trakasserier.  

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.  

Instruktioner att diskriminera är när någon ger en order eller instruerar någon som är i 
beroendeställning, till exempel en anställd, att diskriminera någon annan. Ett exempel är att 
exempelvis rektor meddelar en lärare att en rullstolsburen elev inte får följa med på 
utfärden.  
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Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att ha samband med någon 
diskrimineringsgrund, kränker en elevs värdighet. Kränkningar kan vara ett uttryck för makt 
och förtryck, som t.ex. att retas, frysa ut någon, knuffas eller dra i håret. Kränkande 
behandling kan vara enstaka eller upprepade händelser. Både personal och elever kan göra 
sig skyldiga till kränkande behandling. Det är den enskilda elevens upplevelser som är 
vägvisande och måste tas på allvar.  

Mobbning är när någon utsätts systematiskt och över tid för negativa kränkande handlingar. 
Mobbning kan vara verbala eller fysiska kränkningar, skadegörelse, utfrysning och e-
mobbning.  

Främjande åtgärder beskriver det grundläggande arbetet vi gör för att alla elever ska vara 
trygga och trivas på Änga/Västervångskolan.  

Förebyggande åtgärder beskriver de åtgärder som vi arbetar med där vi identifierat ett 
problemområde.  

Akuta åtgärder är de åtgärder som vi arbetar med vid akuta incidenter.  
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4. Trygghetsarbete på Änga/Västervångskolan 

 Elevhälsoteam 

 Elevhälsoteamet består av rektor, elevstödsamordnare (sammankallande), 
specialpedagoger från respektive arbetslag, studie och yrkesvägledare, kuratorer och 
skolsköterskor. Teamets uppgift är att, i samverkan med övrig personal, åstadkomma 
en god miljö för lärande och utveckling. Elevhälsoteamet ansvarar tillsammans med 
arbetslagen för arbetet med trygghet, trivsel och studiero. 
 

 Utöver elevhälsoteamets representanter i arbetslagen har varje arbetslag en 
nyckelperson för trygghet och trivsel som är ett stöd i exempelvis samtal med elever 
eller kollegial handledning med kollegor.  
 

 Elevhälsoteamet ansvarar för att det på skolenheten bedrivs ett aktivt arbete mot 
diskriminering och kränkande behandling samt att planen årligen utvärderas utifrån 
de kartläggningar som genomförts under året.  
 

Änga/Västervångskolans elevhälsoteam 

Emma Andersson Specialpedagog Emma.andersson1@skola.ystad.se 

Christina 
Mårtensson-Ström  

Specialpedagog  Christina.martensson-
strom@skola.ystad.se  

Maria Lundin  Specialpedagog Maria.lundin@skola.ystad.se 

Ann Cedrenius Specialpedagog Ann.cedrenius@skola.ystad.se 

Annika Field   Kurator f-6 annika.field@skola.ystad.se 

Annika Lindwall Kurator 7-9 annika.lindwall@ystad.se  

Jenny Holm  Skolsköterska f-6 Jenny.holm.@ystad.se 

Lisa Persson Skolsköterska 7-9 Lisa.persson@ystad.se 

Eva Månsson  Rektor eva.mansson@ystad.se  

Malin Jönsson Elevstödsamordnare malin.a.jonsson@ystad.se  
 

Nyckelpersoner trygghet och trivsel  

  

 

 

Kerstin Nilsson Fritidsped f-6 kerstin.nilsson@skola.ystad.se 

Björn Bendroth Lärare 4-6 bjorn.bendroth@skola.ystad.se  

Jon Seidman Lag Syd jon.seidman@skola.ystad.se  

Charlotte Franck Lag Väst charlotte.franck@skola.ystad.se  

mailto:Emma.andersson1@skola.ystad.se
mailto:Christina.martensson-strom@skola.ystad.se
mailto:Christina.martensson-strom@skola.ystad.se
mailto:Maria.lundin@skola.ystad.se
mailto:Ann.cedrenius@skola.ystad.se
mailto:annika
mailto:annika.lindwall@ystad.se
mailto:Jenny.holm.@ystad.se
mailto:Lisa.persson@ystad.se
mailto:eva.mansson@ystad.se
mailto:malin.a.jonsson@ystad.se
mailto:kerstin.nilsson@skola.ystad.se
mailto:bjorn.bendroth@skola.ystad.se
mailto:jon.seidman@skola.ystad.se
mailto:charlotte.franck@skola.ystad.se
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5. Elevers och vårdnadshavares delaktighet 

Elevernas delaktighet 

Planen remitteras för synpunkter i sin helhet till elevråd och fritidsråd. Likabehandling, 
trygghet och trivsel är stående punkter på elevrådets dagordning.  

Ansvarig och sammankallande: Elevstödsamordnare 

Representanter från elevrådet deltar i områdets egenkontrollronder där man tar upp bland 
annat arbetsmiljöfrågor, både i skolan och på fritidshemmet. 

Ansvarig och sammankallande: Biträdande rektor 

Vårdnadshavares delaktighet 

Planen tas upp på Änga/Västervångskolans forum för samråd (en gång per termin) där 
skolans vårdnadshavare ges möjlighet att delta och komma med synpunkter.  

Ansvarig och sammankallande: Rektor  

 

6. Personalens delaktighet 

 Personalen har arbetat med skolans främjande åtgärder under vårterminen 2016.  
Vid höstterminens start kommer alla arbetslag att sätta upp mål för förebyggande 
åtgärder utifrån mål som satts upp efter analys av kartläggningar.  
 
När planen fastställts, förankras och förtydligas den i samtliga arbetslag vid 
terminsstart ht 16.   
Ansvarig: Arbetslagsledare  
 

 På studiedagar, personalmöten och arbetslagsmöten är personalen delaktig i arbetet 
med att utvärdera tidigare insatser och åtgärder samt att formulera nya mål och 
åtgärder. 

Ansvarig: Rektor 

 Elevhälsoteamets representanter, i samarbete med arbetslagsledare och 
nyckelperson trygghet och trivsel, lyfter aktuella frågor för diskussion, gällande 
kränkande behandling och diskriminering, i respektive arbetslag kontinuerligt under 
året.  

Ansvariga: Elevhälsoteam   
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7. Förankring av planen 

 Arbetslagen och elevhälsoteamet kommer att arbeta med planen. Den kommer att 
skickas till personal, vårdnadshavare och elever via V-klass. 

 Elever och lärare kommer att gå igenom planen och diskutera innehållet vid 
terminsstart. Arbetet kommer att anpassas utifrån elevernas ålder och mognad.  

 Under höstterminen kommer planen att tas upp med föräldrar på föräldrarådet. 
Möjlighet ges då för diskussion och frågeställningar kring planen. 
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8. Viktig information till dig som är elev på Änga/Västervångskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du blivit utsatt eller illa behandlad av en annan elev på skolan, ta kontakt med din 

mentor eller annan vuxen och berätta vad som hänt.  

Om du ser eller hör att någon annan elev blir utsatt eller illa behandlad, ta kontakt med din 

mentor eller någon annan vuxen och berätta vad som hänt.  

Om du blir utsatt eller illa behandlad av en vuxen på skolan, ta kontakt med en annan 

vuxen på skolan, elevstödsamordnare eller rektor och berätta vad som hänt.  

Om du känner till att något har hänt men inte vill berätta det för någon på skolan, berätta 

det då för dina föräldrar/vårdnadshavare och be dem kontakta någon vuxen på skolan.  

Om du kommer på något viktigt som du tycker att vi på skolan behöver göra något åt för 

att öka tryggheten och gemenskapen på vår skola så kontakta din mentor, lärare, 

elevstödsamordnare eller rektor. Du kan också skriva ett brev och lämna vid expeditionen. 

Din åsikt och upplevelse är viktig!   

   

Rektor: Eva Månsson eva.mansson@ystad.se  0411-577090 

Biträdande rektor: Johan Larsson johan.larsson@ystad.se 0411-577981 

Elevstödsamordnare: Malin Jönsson, malin.a.jonsson@ystad.se 0411-577618 

BEO 

Barn- och elevombudets uppgift är att informera om lagen om nolltolerans mot 

kränkningar och mobbning. De kan också kräva skadestånd för barn och elever som varit 

utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan. Läs mer på: 

http://beo.skolinspektionen.se/  

BRIS 

Om du behöver någon att prata med så kan alltid ringa Bris telefon 116 111, skriva till Bris-

mejlen eller i Bris-chatten på bris.se. Alla barn som hör av sig till Bris får prata med en 

utbildad och erfaren kurator. Man får vara anonym och kuratorn har tystnadsplikt, läs mer 

på: http://bris.se 

mailto:eva.mansson@ystad.se
mailto:johan.larsson@ystad.se
mailto:malin.a.jonsson@ystad.se
http://beo.skolinspektionen.se/
https://bris.se/?pageID=14
https://bris.se/?pageID=15
https://bris.se/?pageID=15
https://bris.se/?pageID=189
http://bris.se/
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9. Utvärdering 

Genomförd utvärdering 

Fjolårets plan har utvärderats genom en kommunövergripande trivselenkät med alla elever i 
åk 2-9 som genomfördes under vårterminen 2016, granskning av incidentrapporter, samtal i 
elevråd och trygghetsteam.  Arbetslagen har utvärderat sitt arbete under A-dagar i juni.  

Resultat  

Personalen har under läsåret genomgått kompetensutvecklingssatsning i samarbete med 
Malmö Högskola i syfte att öka medvetenhet, handlingskompetens och kunskap om 
uppdraget inom värdegrundsarbete hos all personal, samt lagar, regler och förordningar om 
likabehandling i skolan. Samarbetet med Malmö Högskola kommer att avslutas i september 
och då kommer en utvärdering med all personal att genomföras.  

Arbetslagen har också genomgått kommunens satsning ”Barn gör rätt om de kan” och 
därmed fördjupat sig i hur man kan bemöta olika elever utifrån deras förutsättningar.  

Vi anser att våra mål i stor utsträckning är uppnådda men att ett fortsatt arbete med dem är 
viktigt för en fortsatt positiv utveckling. De åtgärder vi satte upp är genomförda. Rutiner för 
akuta situationer är uppsatta i personalutrymme, värdegrundsarbete genomfördes i alla 
klasser vid höstterminens start, under året har plan mot diskriminering och kränkande 
behandling visats för eleverna vid både höst- och vårterminsstart. Intentionen att befinna 
oss där eleverna är på rasterna försöker vi följa, men personalnärvaron i och runt cafeterian 
har tyvärr minskat under vårterminen. Kurator och SYV har haft arbete med självkänsla och 
självkännedom i åk 7 vilket varit positivt. Alla klasser har en fast placering som ska hållas vid 
alla undervisning. Det är mentorerna som bestämmer platserna. Åtgärden är genomförd 
men svårt att upprätthålla i åk 7. Halvdag om likabehandling har genomförts i samband med 
volleybollsturnering innan påsklovet för alla klasser. Under terminens gång har mentorerna 
använt de filmer om likabehandling som SYV delat på k-tid/plustid. Vi har haft en 
teambuildingsdag under vårterminen i samband med orienteringsdag för åk.9.  
Våra profilval är åldersintegrerade för att skapa en bättre sammanhållning på skolan. För 
samtliga årskurser gäller det att pedagogerna bestämmer grupper vid grupparbete för att 
inga elever ska lämnas utanför. Pedagogerna fördelar ordet i klassrummet för att alla ska få 
bli hörda. Ibland med handuppräckning och ibland med att läraren fördelar ordet utan 
handuppräckning. 
 

Incidentrapporterna visar att antalet kränkningar minskat från 89 st till 18 stycken på skolan.  

 

Trivselenkäten visar att totalt sett att större delen av eleverna i f-9, ca 93 %, känner sig 

trygga i skolan (ca 89 % i f-6 och ca 94,5% i 7-9), Ca 87 % av eleverna trivs i sin klass (ca 91% i 

f-6 och ca 86% i 7-9)  och att ca 94 % (95 % i f-6 och 93 % i 7-9)har kompisar i skolan.  

Ca 16 % känner sig retade eller utsatta i skolan (ca 23% i f-6 och ca 12 % i 7-9). Vidare visar 

enkäten totalt sett att ca 27 % av eleverna i f-9 inte upplever att de vuxna arbetar tillräckligt 
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för att förhindra mobbing eller annan kränkande behandling. I f-6 är det ca 15 % av eleverna 

som inte upplever att de vuxna arbetar tillräckligt för att förhindra mobbing, i 7-9 är det ca 

35 %.  

 

Analys 

Det vi ser i resultatet av elevenkäten är att ett flertal elever känner sig otrygga i och kring 

cafeterian då de känner att där är för få vuxna i närheten. För att minska denna oro behöver 

vi öka vår närvaro i och kring cafeterian.  

När det gäller arbetet med “Barn gör rätt om de kan” så anser vi att det väckt en hel del 

positiva tankar hos oss pedagoger där vi känner oss stärkta i hur vi ska bemöta eleverna. 

Rutinerna gällande trygghet och studiero samt likabehandlingsplanen och rutinerna för 

kränkande behandling behöver förtydligas och brytas ner i mer lätthanterliga beståndsdelar 

för att underlätta arbetet för pedagogerna. En tydligare arbetsgång är önskvärd. Ett tidigare 

ingripande från skolledningen är också önskvärt när eleverna inte tar hänsyn till det som 

mentorer och undervisande pedagoger säger.  

Trygghetsvandringarna som elevskyddsombuden har gjort har lett till bra diskussioner bland 

eleverna och en större samsyn på hur vi ska hantera vår gemensamma arbetsmiljö. Frilufts- 

och värdegrundsdagarna fungerade överlag bra och innehållet var uppskattat av de flesta 

elever. Omorganisationen av matsalen har lett till många onödiga konflikter och de flesta 

elever anser att matsalen bör vara uppdelad som tidigare för att stressen i matsalen ska 

minska. Kulturgarantin hade kunnat kommuniceras bättre med skolan för att vi ska kunna 

använda kulturaktiviteterna bättre i undervisningen. Demokratitimmen har varit för lång för 

en del grupper och aktiviteterna har inte samkörts i kollegiet på det sätt som vi önskat. 

Polisens utbildning med eleverna har varit uppskattad och lärorik, ett efterarbete i några av 

ämnena hade varit bra för att öka effekten av undervisningen. 

Antalet anmälningar om kränkande behandling har gått ner under detta läsår men detta 
beror troligtvis på att vi löser flera situationer innan det går vidare till en anmälan. Då vi 
anser att arbetsgången fortfarande är otydlig och att vem som får hand om ärendet inte är 
uttalat lämnas troligtvis färre anmälningar in eftersom man ibland får för många att hantera. 
Läsåret 14/15 uppmärksammades allas skyldigheter att göra anmälan om kränkande 
behandling - ett förtydligande för all personal gjordes. Många kränkningar i ett par klasser lå 
14/15. Anledningen att det sjunkit kan handla om att man som lärare tänker att mindre 
incidenter inte behöver rapporteras.  
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Eleverna i åk 7-9 upplever inte att fler vuxna arbetar tillräckligt för att förhindra mobbing, i 
årets enkät uppger 35 % att vuxna inte arbetar tillräckligt för att förhindra mobbing jämfört 
med förra årets 34% vilket inte är en positiv utveckling.  
 
12% av  i åk 7-9 blir ibland eller ofta retade eller utsatta i skolan. En stor del av eleverna är 
trygga i skolan, trivs i sin klass och har kompisar i skolan vilket är positivt. Antal inlämnade 
anmälningar om kränkande behandling är betydligt färre än förra läsåret vilket verkar 
stämma överens med att antalet kränkningsanmälningar sjunkit.  
 

Sammanfattning analys: 

 Alla åtgärder från förra årets plan är genomförda med gott resultat  

 Många elever känner oro i elevcafeét, vuxenärvaron behöver öka där eleverna är 

 Rutiner för akuta åtgärder behöver utvecklas, struktureras och implementeras, hos 
elever och personal 

 Andelen elever som är utsatta ofta eller ibland är 12 %. 

 35 % tycker inte att vuxna arbetar tillräckligt för att förhindra mobbing, jämfört med 
34% förra året. Ingen positiv utveckling 

 Antal elever som upplever sig utsatta eller retade är ganska få i förhållande till hur 
stor del av eleverna som inte tycker att vuxna arbetar tillräckligt för att förhindra 
mobbing.  

 Lärarna på skolan behöver få respons på vad de bör göra för att de ska 
uppmärksamma det arbete vi gör för att förhindra mobbing.  
 

10. Främjande arbete  

10:1 Änga/Västervångskolan ska ha ett gott socialt klimat där alla elever känner sig trygga 
 

Åtgärder hela skolan  Uppföljning  Ansvarig 

Elevhälsoteam träffas 
regelbundet diskuterar och 
trygghet, studiero trivsel och 
likabehandling.  

Juni 2017 Elevstödsamordnare 

Trivselregler och 
konsekvenstrappa (se bilaga 
1) 

Januari- 17 och Juni -17 Rektor 

Förväntansdokument – vid 
varje terminsstart arbetar 
alla lärare tillsammans med 
eleverna om 
förväntansdokumentet 

Jan -17 och Juni -17 Mentor 

Introduktion ny elev Juni 2017 Mentor  

Mentorskap – vi arbetar 
aktivt för att skapa goda 
relationer till våra elever 

Jan -17 och Juni -17 Mentor  
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Elever i f-6 erbjuds 
rastaktiviteter 

 Rastpedagog 

Elever i 7-9 har elevcafé där 
det finns möjlighet att 
umgås och där det alltid 
finns vuxna  

Juni -17 Skolvärd 

I elevråden är en 
återkommande punkt trivsel, 
trygghet och studiero 

Maj-17 Elevstödsamordnare 

Fritidshemmets dag Juni -17 Fritidshem  

För åk f-6 är det fasta platser 
i matsalen. I åk 7-9 har 
klasserna tilldelade bord. Det 
är minst en ansvarig vuxen 
som äter med gruppen i f-9.  

Jan – 17 och Jun – 17 Arbetslaget 

Demokratitimme med olika 
värdegrundsövningar och 
filmer.  

Jan -17 och Juni -17 Mentor 

Absolut förälder – med 
värdegrundsdiskussioner 
föräldrar och elever 

Juni -17 Fältsekreterare i samarbete 
med mentorer åk 6 och 7 

Åtgärder lag 7-9 Uppföljning Ansvarig 

Pingisrum där elever från 
olika åldrar kan lära känna 
varandra och därmed stärka 
gemenskapen  

Juni -17 Skolvärd och arbetslag 

Kurator och studie- och 
yrkesvägledare träffar varje 
läsår alla klasser i åk 7 vid två 
tillfällen för att stärka och 
medvetandegöra eleverna 
kring självkänsla och 
självkännedom.  

  

Gemensamma utflykter 
enligt kalendariet 

Juni -17 Arbetslagen  

Majdagen – 
samarbetsövningar 

  

 

10:2 Alla elever ska behandlas lika oavsett kön 

Åtgärder hela skolan Uppföljning  Ansvarig 

Skolan har könsneutrala 
toaletter  

Juni 2017 Rektor 

Pedagogerna fördelar ordet i 
klassrummet för att alla ska 
få bli hörda. Ibland med 

Juni 2017 Undervisande lärare  
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handuppräckning och ibland 
med att läraren fördelar 
ordet utan handuppräckning. 
 
   

Åtgärder lag 7-9 Uppföljning Ansvarig  

Använder oss av 
normkritiska exempel i 
undervisningen 

Juni 2017  Undervisande lärare  

 

10:3 Alla elever behandlas lika oavsett ålder 

Åtgärder hela skolan Uppföljning  Ansvarig 

Vid planering av 
undervisning och aktiviteter 
som genomförs på skolan tar 
vi hänsyn till hur långt 
eleverna kommit i sin 
utveckling och inte deras 
ålder.  

Jun -17 Undervisande lärare och 
mentorer  

Elevråd drivs i alla arbetslag 
och även de yngsta eleverna 
tränas i att göra sin röst hörd 
och vara med och påverka  

Juni -17 Elevstödsamordnare  

   

Åtgärder åk 7-9 Uppföljning Ansvarig 

Vi har blandade 
åldersgrupper, i tex 
profilgrupper och skolkör 

Juni -17 Arbetslagen 

Varje hösttermin lottas 
skåpen ut för att skapa en 
lugnare miljö samt skapa 
möjlighet för elever från 
olika årskurser att samverka 
och umgås  

Juni – 17 Skolvärd  

 

10:4 Alla elever ska behandlas lika oavsett funktionsnedsättning 

Åtgärder hela skolan  Uppföljning  Ansvarig 

Vid schemaläggning ska 
särskild hänsyn till elevers 
särskilda behov tas. 

Januari och Juni -17 Rektor 

Änga/Västervångskolans 
matsal serverar mat som alla 
kan äta eller likvärdiga 
alternativ 

Jan -17 och Juni -17 Rektor/Kostchef 
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Vi planerar vår verksamhet 
så att de ska möta olika 
elevers behov. 
Undervisningen anpassas för 
de elever som behöver det, 
genom exempelvis att lägga 
in pauser, strukturerade 
tydliga uppgifter, 
förberedelse osv. 

Enligt skolans arbetgång elev 
med stödbehov 

Mentor, undervisande lärare 
och specialpedagog.  

Åtgärder lag 7-9 Uppföljning  Ansvarig 

I särskilda fall anpassar vi 
aktiviteten utifrån elevers 
behov.  

Juni 2017 Undervisande lärare 

 

10:5 Alla elever ska behandlas lika oavsett sexuell läggning 

Åtgärder hela skolan Uppföljning  Ansvarig 

Vi har könsneutrala toaletter Juni-17 Rektor 

Elever erbjuds att duscha 
enskilt  

Juni-17 Rektor 

Vid varje skolstart hissas, 
förutom svenska flaggan, 
Prideflaggan för att 
understryka allas lika värde 

Juni -17 Rektor 

Den dagliga verksamheten 
genomsyras av tolerans och 
respekt för medmänniskor 

Juni 17 All personal  

Åtgärder lag 7-9 Uppföljning  Ansvarig 

Ämnet tas upp på NO 
undervisning och i samband 
med bokval i 
svenskundervisningen 

Juni -17 Undervisande lärare 

 

 

10:6 Alla elever ska behandlas lika oavsett religion eller annan trosuppfattning 

Åtgärder hela skolan  Uppföljning  Ansvarig 

Undervisning om olika 
religioner ges på ett sakligt, 
allsidigt och likvärdigt sätt. 

Juni-2017 Undervisande lärare 

Vi serverar mat som alla 
elever kan äta, oavsett 
trosuppfattning 

Juni -17 Rektor och kostchef 

Vid behov beviljas ledighet 
för religiösa helger 

Juni -17 Rektor  
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Den dagliga verksamheten 
genomsyras av tolerans och 
respekt för medmänniskor 

Juni-17 All personal  

 

10:7 Utbildningen ska vara tillgänglig för alla  

Åtgärder hela skolan  Uppföljning  Ansvarig 

Hemundervisning anordnas 
för de som behöver 

  

Tillgång till 
syntolk/hörselpedagog vid 
behov 

  

Studiehandledning anordnas 
för de elever som behöver 
det  

  

Ergonomiskt riktiga möbler   

 

11. Förebyggande åtgärder 

11.1 Antal elever som upplever att de blir utsatta eller retade i skolan skall minska   

Åtgärder lag Syd Uppföljning  Ansvarig 

Tid för gemensam planering 
av värdegrundsarbetet på 
demokratitiden. 

Dec 2016 Arbetslagsledare 

Tydliggöra för eleverna 
skolan rutiner vid kränkande 
behandling så att eleerna vet 
var de ska vända sig och att 
det vet vad som händer vid 
incidenter. Vi följer upp 
detta jan 17 och jun 17.  

Jan 2017 och Juni 2017 Mentor 

Åtgärder lag Nord Uppföljning  Ansvarig  

Systematiskt 
värdegrundsarbete 

Juni 2017 Arbetslaget 

Nolltolerans mot kränkande 
och nedvärderande 
bemötande 

Juni 2017 Arbetslaget  

   

Åtgärder lag Väst Uppföljning Ansvarig 

Lärare som sitter i vårt 
arbetsrum (eller i närheten) 
håller koll på vad som 
händer i området omkring 
biblioteket så att eleverna 
märker att vuxna är 

Juni 2017 Arbetslaget  
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närvarande.  

Alla vuxna rör sig runt i 
skolans korridorer någon 
gång under skoldagen. 

Juni 2017 Arbetslaget 

Mentorer visar upp 
förväntansdokumentet och 
diskuterar dessa frågor med 
sin mentorsklass. Detta görs 
i inledningen av terminen 
och även under terminens 
demokratitimmar 

Dec 2016 och Juni 2017 Mentor  

 

 

11.2 Barn/elever upplever att vuxna arbetar aktivt för att förhindra diskriminering och 
kränkande behandling  

Åtgärder lag Syd  Uppföljning  Ansvarig 

Nolltolerans mot kränkande 
behandling, agera då vi hör, 
ser eller på annat sätt blir 
varse problem. 

Jan 2017 Juni 2017 

Åtgärder lag Nord Uppföljning  Ansvarig  

Omedelbart ingripande mot 
alla former av 
diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling 

Juni 2017 Arbetslaget 

Synliggörande av 
konsekvenstrappan 

Juni 2017 Mentor  

Åtgärder lag Väst Uppföljning Ansvarig 

Tydligare visa och förklara 
det arbete vi vuxna gör för 
att förhindra diskriminering 
och kränkande behandling. 

Juni 2017 Arbetslaget  

Lyssna på och handleda de 
elever som behöver stöd 

Juni 2017 Arbetslaget 

Ta upp aktuella ämnen till 
diskussion i undervisningen 
då det är möjligt.  

Juni 2017 Arbetslaget  

 

11.3 Rutiner för akuta situationer skall vara implementerade hos all personal  

Åtgärder hela skolan  Uppföljning  Ansvarig 

Gemensam genomgång av 
rutinerna i aulan vid A-dag 
vid läsårsstart 

Sep 2016 Elevstödsamordnare 
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Rutinerna tas upp 
regelbundet i ledningsgrupp 
elevhälsoteam och 
arbetslagsmöten. 

Dec 2016 och Juni 2017 Elevstödsamordnare 

Rutiner vid akuta situationer 
sätts upp väl synligt i alla 
arbetslagsrum 

Okt 2016 Arbetslagsledare  

Åtgärder lag 7-9 Uppföljning  Ansvarig  

Genomgång av aktuella 
dokument under 
arbetslagsmöten vid 
terminsstart och mitt i 
terminen 

Juni 2017 Arbetslagsledare  

 

12. Kartläggning  

 Kommunövergripande trivselenkät årskurs 2-9 (genomförs i april) ansvarig: Rektor 
 Trygghetvandring (genomförs november och februari) ansvarig: 

Elevstödsamordnare/biträdande rektor 
 Samtal i elevhälsoteam.  Ansvarig: Elevstödsamordnare 
 Samtal i elevrådet. Ansvarig: Elevstödsamordnare 
 Granskning av incidentrapporter. Ansvarig: Elevstödsamordnare och elevhälsoteamet  
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13. Rutiner vid akuta situationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Revision  

Änga/Västervångskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering revideras i samband med 
att verksamhetshandboken ses över. Detta sker vid läsårsstart. Ansvarig för revisionen är rektor. 
Arbetet genomförs med nedanstående årscykel i båda arbetslagen 7-9. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Engångsföreteelse- mindre förseelse som hanteras direkt genom att: 

1. Direkt tillsägelse – tydligt att nolltolerans gäller 

2. Om inte den direkta tillsägelsen får önskade effekter inleds 

parsamtal/gruppsamtal mellan de inblandade personerna 

3. Ingen misstanke om kränkande behandling föreligger (ingen upplever sig kränkt). 

Händelsen är åtgärdad och bedöms avslutad. Vid behov fylls blanketten 

tillbud/Barn och elevskada i.  

Upprepad förseelse eller händelse, misstanke om att trakasserier eller kränkande 

behandling har ägt rum. Det kan komma från olika håll, t ex från elever, vårdnadshavare, 

klasslärare/mentor, annan pedagog och vuxna i verksamheten. 

1. Anmälan om utredning av kränkande behandling (blankett B) fylls i och lämnas 

omgående till rektor som i sin tur anmäler ärendet till huvudman 

2. Den som anmält händelsen till rektor meddelar mentor som kontaktar hemmet 

och meddelar att anmälan om kränkning lämnats till rektor och att den som 

kommer att utreda händelsen återkopplar till vårdnadshavarna inom en vecka 

3. Rektor utser utredningsansvarig som inleder utredning enligt nedan: 

Utredning av kränkande behandling 

1. Den som får ansvar att utreda händelsen/händelserna kontaktar den utsatta 

eleven för ett samtal. Samtalet sker individuellt och dokumenteras (bilaga B). 

 

2. Den/de som utsatt någon för diskriminering eller annan kränkande behandling 

kontaktas för samtal. Samtalet sker individuellt och dokumenteras (Bilaga B).  

 

Stödfrågor: 

 Be henne/honom berätta vad som hänt. 

o Tala om vad du vet 

o Fråga vad hon/han tänker göra åt situationen. Uppmuntra eleven att 

hitta en lösning på problemet. 

 Redovisa tydligt för eleven skolans nolltolerans mot diskriminering eller annan 

kränkande behandling.  

 Eleven uppmanas att berätta hemma vad som hänt.  

 Informera eleven om att skolan tar kontakt med hemmet via telefon samma 

dag.  
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Analys 

1. Tillsammans med klasslärare/mentor, någon från elevhälsoteamet, 

elevstödsamordnare eller rektor görs en bedömning om händelsen är en fråga 

om engångsföreteelse eller om det inträffat upprepade gånger och om 

ytterligare utredning/skall göras eller inte.  

2. Kontakta vårdnadshavare och beskriv situationen och hur den kommer att 

följas upp. 

3. Om ärendet avslutas lämnas all dokumentation sparas och lämnas till rektor.  

Uppföljning  

1. Uppföljning sker minst två gånger under de efterföljande två veckorna. Vid 

uppföljningssamtalen förvissar sig utredaren om att diskrimineringen/den 

kränkande behandlingen har upphört.  

2. Återkoppling sker kontinuerligt till vårdnadshavare.  

3. Samtalen dokumenteras (bilaga B).  När utredningen är färdig lämnas all 

dokumentation till rektor.  

4. Om den kränkande behandlingen/mobbingen eller diskrimineringen inte 

upphör, anmäls ärendet till elevhälsomöte (EHM) enligt nedan:  

 

Om den kränkande behandlingen/mobbingen eller diskrimineringen inte upphör  

1. Om diskrimineringen/den kränkande behandlingen inte upphör anmäls 

ärendet till elevhälsoteamet (EHM) via den som utrett ärendet, 

nyckelpersoner för trygghet och trivsel eller skolledningen.  

2. EHM fördelar ärendet och sätter in åtgärder.  

3. Som stöd i vilka åtgärder skolan kommer att sätta in används följande 

dokument: 

 Trivselregler och konsekvenstrappa 

 Änga/Västervångskolans riktlinjer för trygghet och studiero 

 

4. Alla åtgärder och minnesanteckningar dokumenteras och lämnas till rektor 
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13:2 Pedagog eller annan personal kränker elev 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Då skolpersonal får kännedom om att en elev känner sig diskriminerad, trakasserad och/eller 

kränkt av en vuxen som arbetar på skolan skall en utredning skyndsamt, dvs inom 24 h, 

göras.   

1. Den elev som känner sig utsatt kallas till samtal om det inträffade 

(elevstödsamordnare/rektor ansvarar)  

2. Rektor har samtal med berörd personal  

3. Rektor återkopplar muntligt till elev och dess vårdnadshavare.  

4. Dokumentation sker i incidentrapport/utredning kränkande behandling  
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14. Revision 
Änga/Västervångskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering revideras i 
samband med att verksamhetshandboken ses över. Detta sker vid läsårsstart. Ansvarig för 
revisionen är rektor. Arbetet genomförs med nedanstående årscykel i alla arbetslag 7-9. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Januari 

Arbetetslaget följer upp 
sina åtgärder i planen.  

Mars/april 

Granskning av 
incidentrapporter 

Trivselenkät år 2-9 

Trygghetsvandring 

Maj/Juni  

Analys av kartläggning 
samt presentation av 
analysen för personal  

Augusti  

Nya mål och åtgärder. 
Revidering av plan 

Fastställande av plan   

September 

Information till all 
personal , föräldrar och 

elever  

November 

Arbetslagens egna 
kartläggningar   
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15. Tillsyn över lagen 
Barn och elevombudet (BEO) övervakar 6 kapitlet i skollagen och ska tillsammans med 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbeta för att motverka kränkningar, diskriminering 
och trakasserier av barn och elever.  
 
Diskrimineringsombudsmannen, DO, arbetar mot diskriminering på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, tillgänglighet eller ålder.  
 
DO tar emot och utreder anmälningar om diskriminering och kan ytterst företräda enskild i 
domstol. DO ger också råd om hur man kan förebygga diskriminering.  
 
Diskrimineringsombudsmannen 
Box 3686 
103 59 Stockholm 
Besöksadress Torsgatan 11 
Tel: 08- 120 20 700 
Text tel: 08-120 20 800 
Fax: 08-120 20 800 
Webbplats: www.do.se 
 
Barn och elevombudet är en del av skolinspektionen och ska ta tillvara barns och elevers 
rättigheter. Det innebär att BEO utreder anmälningar om kränkande behandling. BEO kan 
kräva skadestånd för ett barns eller en elevs räkning och företräda barnet i domstol. BEO 
informerar också om 6 kap. i skollagen och ger råd och stöd om hur bestämmelserna ska 
tillämpas. Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva 
fristående skola. Målet är en skola med hög kvalitet och kunskap i fokus.  
 
Barn- och elevombudet 
Tel. 08-586 080 00 
Fax. 08-586 080 10 
Webbplats 
www.skolinspektionen.se/beo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.do.se/
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      Bilaga 1 

 

Trivselregler för Änga/Västervångskolan  

läsåret 2015/2016 

Skall kompletteras med elevgruppens konkreta regler 

Syftet med Änga/Västervångskolans trivselregler är att skapa en god, trivsam och trygg miljö 
där lärandet och utbildningen är i fokus, en miljö som skapar goda förutsättningar för att alla 
elever skall få god bildning. Dessa trivselregler skall kompletteras med 
klassens/elevgruppens regler. 

På Änga/Västervångskolan skall du: 

● Följa förväntansdokumentet. 
”I vår klass/grupp gör vi så här…..” 

● Vara i skolan under skoltiden. Du skall vara i tid till lektioner och ha med dig det du 
behöver. 

● Ta ansvar för dina och skolans saker. Om du medvetet tar sönder skolans material blir 
du ersättningsskyldig. Skolan ansvarar inte för medtagna värdesaker. 

● Lösa eventuella konflikter utan våld. Du skall heller inte retas, använda ett kränkande 
språk eller handling eller delta i kränkning eller mobbning. 

● Respektera allas rätt till arbetsro. Om du använder föremål som stör undervisningen, 
t ex en mobiltelefon kan den beslagtas. 

● Följer de anvisningar som du får av personalen på skolan. 
● Följa svensk lagstiftning, t ex att använda cykelhjälm. 
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Konsekvenstrappa om inte trivselreglerna följs 

1. Tillsägelse av vuxen person där eleven uppmanas att ändra sitt beteende 
 
om inte detta sker så 
 

2.  Visas elev ut från undervisning/aktivitet där en vuxen samtalar med eleven för ett 
önskvärt beteende. Elevens mentor informeras snarast av den vuxne. 
 
om inte detta sker så 
 

3.  Mentor kontaktar hemmet så att vårdnadshavare kan delta i de åtgärder som behöver 
vidtas för ett önskvärt beteende 
 
om inte detta sker så 
 

4.  Sker ett möte där elev, vårdnadshavare och mentor samtalar om mål och medel för ett 
önskvärt beteende. Kan dokumenteras i IUP. 
 

 om inte detta sker så 

 

5.  Kallar rektor till elevkonferens. Elevkonferens kan hållas i ett tidigare skede vid 
allvarligare händelse. 

 

 

 

 

 

 

 


