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1. Syfte och mål
Vårt mål är att elever på våra skolor ska känna sig trygga och få med sig

kunskap och färdigheter för livet. Syftet med denna plan är att vi på

kommunens ytterskolor ska arbeta med elevers lika rättigheter.

Likabehandlingsarbetet regleras av tre regelverk; Diskrimineringslagen

(2008:567), Skollagen (2010:800) och Lag om Förenta nationernas

konvention om barnets rättigheter (2018:1197).

Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig

dokumentation vilket vi har valt att redovisa i form av en Plan mot kränkande

behandling, trakasserier samt aktiva åtgärder mot diskriminering enligt 6

kap 8§ Skollagen och 3 kap. Diskrimineringslagen.

Lagarna ställer krav på att vi bedriver ett målinriktat arbete för att främja

elevernas rättigheter samt bedriver ett målinriktat arbete för att främja trivsel

och förebygga trakasserier och kränkande behandling. Arbetet med aktiva

åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika

rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön,

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Skolan har också en skyldighet att genomföra arbetet med aktiva åtgärder

enligt ett övergripande ramverk.
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2. Förebyggande arbete
Arbetet bygger på årshjulet för uppföljning och utvärdering

2.1 Undersöka

Underlag för kartläggning

1. Elevernas svar på senaste trivselenkäten

2. Analys i elevhälsoteamet av incidentrapporter och

kränkningsutredningar

3. Resultat av trygghetsvandringar

4. Skolsköterskans hälsosamtal i förskoleklass och åk 4 (ELSA)

En sammanställning görs av elevhälsoteamet vid höstterminens slut och

redovisas för personal som analyserar materialet och formulerar direkta och

förebyggande åtgärder. Redovisas och bearbetas med elever och personal i

januari/februari årligen.
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2.2 Sammanställning av resultat

Botilsäter skola

Trygghetsenkäten besvarades av 32 elever hösten 2022.

Siffrornas resultat visar att skolan har höga siffror på trygghet.

Alla elever upplever att de ges samma förutsättningar oavsett kön.

97% av eleverna anger att det stämmer att man på skolan respekterar

varandras olikheter. 82% av eleverna anser att de följer skolans

ordningsregler.

Rapporteringen från året innan visar att det i år är en förbättring på antalet

elever som anser att reglerna inte följs.

På påståendet att eleverna är med och bestämmer ordningsreglerna på skolan

anser 62% att det stämmer.

97% av elever anser att deras lärare ser till att ordningsreglerna följs.

91 % av eleverna känner sig trygga i skolan.

91% anser även att vuxna reagerar om de får veta att en elev blivit kränkt.

97% uppger att de vet vem de kan tala med vid elakheter mot någon elev.

Under året som gått har 22 incidentrapporter skrivits på skolan.

Det handlar i de flesta fall om språkbruk och fysiskt våld som sker på rasterna.

Det är en förbättring sedan föregående år då 25 st incidentrapporter skrevs.

Det har inkommit 1 anmälan till rektor gällande kränkande behandling för

2022, vilket är samma antal som året innan.

Nysäter skola

63 elever besvarade höstens trygghetsenkät.

Resultaten i trygghetsenkäten visar att alla elever upplever att de ges samma

förutsättningar oavsett kön.

94% av eleverna instämmer i påståendet att de får vara med och bestämma

ordningsreglerna på skolan.

99% av eleverna upplever att läraren ser till att ordningsreglerna följs.

92 % av skolans elever uppger att de känner sig trygga.

Det är naturligtvis en fortsatt strävan att arbeta för att alla elever skall känna

sig trygga i skolan.

97% anser att vuxna reagerar om de får veta att en elev blivit kränkt.

94% uppger att de vet vem de kan tala med vid elakheter mot någon elev.

I Nysäter har det upprättats 19 st Incidentrapporter under året som gått.

Det har inkommit 2 anmälan till rektor gällande kränkande behandling 2022,

och det är samma antal som året innan.

4



Svanskogs skola

Trygghetsenkäten besvarades av 46 elever på Svanskogs Skola.

100% av eleverna upplever att läraren ger samma förutsättningar i skolan

oavsett kön.

100% av eleverna anger att det stämmer att man på skolan respekterar

varandras olikheter.

På påståendet att eleverna följer skolans ordningsregler svarar 100% av

eleverna att det stämmer. Föregående år svarade 12% av eleverna att det inte

stämde att eleverna följer ordningsreglerna vilket innebär en positiv

utveckling.

Påståendet att eleverna är med och bestämmer ordningsreglerna på skolan ger

ett positivt utfall på 84%.

98% upplever att läraren ser till att ordningsreglerna följs.

89% av eleverna känner sig trygga i skolan enligt enkäten 2022.

År 2021 var den siffran 94%. Här ser vi en ökad otrygghet sedan föregående

år. Det är naturligtvis en fortsatt strävan att arbeta för att alla elever skall

känna sig trygga i skolan.

96% av eleverna anser att vuxna reagerar om de får veta att en elev blivit

kränkt.

98% uppger att de vet vem de kan tala med vid elakheter mot någon elev.

I Svanskog skola har det upprättats 75 st Incidentrapporter under året som

gått. Antalet incidentrapporter 2021 var totalt 74 st.

Det har inkommit 8 anmälningar till rektor gällande kränkande behandling

2022. Motsvarande siffra 2021 var 5 st.

Värmlandsbro skola

Trygghetsenkäten besvarades av 79 elever i oktober 2022. 99% av eleverna

upplever att läraren ger samma förutsättningar i skolan oavsett kön.

97% av eleverna anger att det stämmer att man på skolan respekterar

varandras olikheter.

Påståendet att eleverna följer skolans ordningsregler, håller 84% av skolans

elever med om. Påståendet att eleverna är med och bestämmer

ordningsreglerna på skolan ger ett utfall på 97% att det stämmer.

98% upplever att läraren ser till att ordningsreglerna följs.

99% av eleverna känner sig trygga i skolan. För 2021 var den siffran 94%.

5



98% anser att vuxna reagerar om de får veta att en elev blivit kränkt.

99% uppger att de vet vem de kan tala med vid elakheter mot någon elev.

Det har  skrivits 41 incidentrapporter under året 2022. Under 2021 var antalet

incidentrapporter 47 st.

Det har inkommit 4 anmälningar till rektor gällande kränkande behandling

för 2022.

2.3 Analys

Kommunens fyra ytterskolor blev från årsskiftet 2021/2022 ett

rektorsområde. Åtgärderna för arbetsåret 2022 redovisades från

rektorsområdet, men specificerades inte utifrån varje skola. Detta har

försvårat analysen av åtgärderna.

Alla åtgärder (ex. punkt 2 nedan) var inte lika relevanta för varje enhet/skola

året 2022. Kan hända utifrån att åtgärden ansågs åtgärdade redan innan

2022, tex bussvärd i Botilsäter.

Åtgärden (punkt 3 nedan) att skapa trygghet i omklädningsrum och

duschutrymmen är en pågående arbetsuppgift.

Vi kan  konstatera att både genomförande och analysen av åtgärderna har

försvåras av att tjänstetillsättningar gjorts under året. Till exempel har analys

av trygghetsvandringen inte kunnat göras.  Åtgärderna kommer kvarstå under

år 2023.  Samt att arbetsuppgifterna utifrån årshjulet, såsom enkäter,

trygghetsvandringar mm skall genomföras årligen enligt plan.

Vid analys av incidentrapporterna kan konstateras att precis som föregående

år, och på alla de fyra skolorna är några elever överrepresenterade.

Anledningarna till upprättandet av incidentrapporterna är mestadels fysiskt

våld och ett negativt språkbruk.

Vid närmare betraktande av de enkäter som genomförts kan inte

procentsatser från de olika skolorna ställas mot varandra. Med olika antal

elever i undersökningarna kan samma procentsiffra motsvara olika antal

elever. Svaret från en enda elev kan få skolan med färre elever att snabbt

svänga i resultat, både i positiv och negativ bemärkelse. Personalens strävan

är att vi oförtrutet kämpar för att alla elever ska känna sig trygga.

ELSA så kallas de hälsofrågor som elevhälsans medicinska del genom

skolsköterskan ställer till eleverna i förskoleklass och år 4, varje läsår.

Frågorna gäller elevernas situation utifrån; sömn, aktivitet, matvanor, psykisk

hälsa och psykosomatiska symtom. Vi kan konstatera att eleverna i de fyra
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skolorna har bra resultat i såväl förskoleklass som år 4. Dock kan en

försämring ses över tid, något att vara uppmärksam på om än det är enstaka

fall som inte sover lika bra som tidigare och inte alltid äter frukost till

exempel. Aktivitet och rörelse har även det en negativ tendens över tid, enligt

ELSA. Alla enkäter och undersökningen ELSAs resultat kan i sin helhet fås för

djupare påseende genom kommunen.

3. Åtgärder

1. Fokus på kollegialt utbyte i pedagogisk-, fysisk- och social lärmiljö.

2. Se över rutiner för bussvärdar för ökad trygghet.

3. Öka tryggheten i omklädningsrummen

4. Information till vikarier kommer också att ses över så att vikarien vet vilka

rutiner och regler som gäller.

5. Norm Arbetet med filmer om diskrimineringsgrunder och begrepp fortsätter med

stöttning av kurator.

6. Tillsammans med klass- och elevråden och även föräldrar arbeta med

ordningsreglerna.

7. Elevrådet kommer även att få i uppgift att se över regler för de aktiviteter som

finns ute på rasten.

8. Arbeta med skoldags-strukturen den undervisningsfria tiden för ökad trygghet.

9. Se över lektioner som bedrivs i ett icke traditionellt klassrum såsom idrott, slöjd

men också musik. Läraren gör klassrumsplacering och placering i matsalen.

10. Det kommer finnas minst två rastvärdar ute på rasterna. (Ett pågående arbete

som utförs på alla skolor).

11. Vi ser också att vi behöver stärka vårt systematiska kvalitetsarbete i att få fram

underlag som visar på elevernas trivsel och trygghet på skolorna. Det kommer

även ställas frågor på elevrådet i februari och maj angående trygghet och trivsel.

Trygghetsvandringen som görs i slutet av oktober och elevenkäter som genomförs

under året.

3.1 Utvecklingsområden och tidsplan

3.1.1 Tillgängliga lärmiljöer

Pedagogisk lärmiljö:

● Läraren ska använda den kommungemensamma

lektionsstrukturen.

o Tydliga start och stopp

o Introducera och arbeta med de digitala verktyg som finns

tillgängliga i kommunen

o Förstärka undervisningen och skoldags strukturen

med hjälp av bildstöd
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○ Läraren ska använda ett språk- och kunskapsutvecklande

arbetssätt.

○ All personal ska göra eleverna delaktiga i sitt eget lärande och

ska ge    eleverna inflytande i undervisningen efter ålder och

mognad.

Fysisk lärmiljö:

● Läraren ska fortsätta använda elevplaceringar i klassrummet

● Läraren ska göra placeringar för eleverna i matsalen

● Aktivt arbeta med tillgängligheten i klassrummet med skärmar och

hörlurar mm

Social lärmiljö:

● Elevrådet ska vara med vid framtagande av skolgemensamma

regler

● All personal ska arbeta utifrån ett normmedvetet förhållningssätt

● Arbete kring språkbruk och normer till eleverna

● Elevhälsoteamet (EHT) i samarbete med personalen vidtar åtgärder

efter kartläggningen av lärmiljön (trygghetsvandring).

● I vår verksamhet skall all personal aktivt motverka alla former av

kränkande behandling och det ska råda nolltolerans. Alla som vistas i skolan

har ett ansvar för att skolan ska vara en trygg plats att vistas på. Vilket

innebär att all undervisande personal ska att arbeta främjande och

förebyggande.
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3.2 Tidsplan

Utvecklingsområde
Vad:

Verksamhet: Syfte
Varför:

Insats
Hur:

Utvärderas:
Mätbart -
Hur vet vi
om vi har
lyckats?

Lektionsstruktur med

bildstöd

Förskoleklass

Skola

Fritidshemmen

För att förstärka

skoldags

strukturen.

Lärarna använder

både

lektionsstruktur

och bildstöd i

klassrumsundervi

sningen men

utvecklingsområd

et blir på

idrottslektioner

slöjd och

undervisningsfri

tid.

Genom att

bildstöd

sätts upp

även på

idrotts-

lektioner,

slöjd och

att bildstöd

används

för

aktiviteter

utanför

undervisni

ngen.

Genom

elevrådet och

trygghetsvan

dringen får vi

reda på vad

eleverna

upplever

fungerar och

inte fungerar.

Språk- och

kunskapsutvecklande

arbetssätt

Förskoleklass

Skola

Fritidshemmen

Detta är ett

kommunövergrip

ande arbetssätt

där våra fyra

skolor ha arbetat

på olika sätt.

Genom att

anpassa

undervis-

ningen så

att alla

elever får

likvärdiga

möjlig-

heter.

Genom de

kartläggnings

material som

genomförs

under läsåret.

I special-

pedagogernas

årshjul finns

kunskap

uppföljningar

och kart-

läggningar

som görs

varje läsår.

Normkritiskt

förhållningssätt

Förskoleklass

Skola

Fritidshemmen

Ett arbete som

pågått ett läsår

men som kommer

fortsätta. Vi ser

när vi utvärderar

incidentrapporter

kränkning-

utredningar och

elevenkäter att

kunskapen om

vissa begrepp

behöver stärkas

men också att

eleverna behöver

stärkas i att vi är

olika.

Filmer är

framtagna

för att

användas i

arbetet

tillsamman

s med

övningar

eller annat

material

som

kurator

kan bistå

med.

I utvärder-

ingarna av

kommunens

övergripande

elevenkät,

incident-

rapporter,

kränknings-

utredningar

och på

trygghetsvan

dringen.
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Klassrums- och matsals

placeringar

Förskoleklass

Skola

Fritidshemmen

Det är läraren

som placerar

eleverna i

klassrummet och

i matsalen.

Eleverna kan ha

en delaktighet i

det men det är

läraren som tar

beslutet om

placeringen.

Hur

lärarna gör

ser lite

olika ut

men

elevens

delaktig-

het sker på

ett klassråd

Utvärderas

på trygghets-

vandringen

Vuxennärvaro på raster Förskoleklass

Skola

Fritidshemmen

Minst två

pedagoger är ute

som rastvärdar

varje rast. När

fritids är ute finns

också värdar ute.

Det vi ser är att

det är på

undervisningsfri

tid som de flesta

incidenter sker.

Det läggs

ett

rastvärds-

schema vid

termins

start. Om

schemat

fungerar

kan samma

schema

vara över

läsåret.

Vid

utvärdering i

slutet av varje

termin

utvärderas

schemat med

personalen

för att se om

justeringar

behöver

göras.

Ordningsregler Förskoleklass

Skola

Fritidshemmen

I elevenkäten så

säger eleverna att

ordningsreglerna

i följs men de

vuxna agerar om

det uppstår

konflikter eller

kränkningar.

Ordnings-

reglerna

tas fram

vid

uppstart i

augusti och

fastställs

på första

elevrådet

på

hösttermin

en. Det

som vi

behöver

arbeta med

är att prata

regel-

bundet om

dem, om

vad

reglerna

betyder

och varför

skolan har

dem

utvärdering

sker genom

elevenkäten,

på

utvärderings

dag med

personalen

samt på

trygghets-

vandringen

med

eleverna.

Trygghetsvandring/trygg

hets diskussion

Förskoleklass

Skola

Fritidshemmen

Det är genom

denna vandring

eller diskussion

som vi hämtar in

elevens röst. Där

berättar eleverna

om de otrygga

områden som de

upplever på

skolan men de

kommer också

Kurator på

skolan

håller i

trygghetsv

andringen/

Trygg-

hets

Diskussion

en.

Eleverna

har då haft

Utvärdering

sker vid

terminsavslut

där

personalen

tittar på vad

eleverna sagt

och utifrån

det görs

åtgärder för

att öka
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med lösningar på

saker. I

trygghetsvandring

en under HT 21

kom det fram att

omklädnings-

rummen är en

otrygg plats men

också vissa lekar

ute på rasten

skapar konflikter.

Eleverna själva

efterlyser tydliga

regler som gäller

alla i lekarna samt

att vuxen finns i

närheten.

klassråd

där man

diskuterat

vad klassen

vill ta upp

vid

vandringen

Under

vandringen

berättar

eleverna

vad som

inte känns

bra men

även

förslag till

förbättring

ar.

trygghet och

trivseln på

skolan.
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3.3 Diskrimineringsgrunderna

Diskrimineringsgrund Resultat Analys/ åtgärder

Kön -Pojkar överrepresenterade i

incidenter och kränkningar.

Normer: behov av arbete med

elevers respekt för allas

olikheter.

Könstillhörighet - Inget aktuellt ärende finns. Främjande arbete i klasserna i

form av  filmvisning och

diskussion om

diskrimineringsgrund samt

begrepp.

Religion -Inget aktuellt ärende finns Främjande arbete i klasserna i

form av  filmvisning och

diskussion om

diskrimineringsgrund samt

begrepp.

Etnicitet Inget aktuellt ärende finns Främjande arbete i klasserna i

form av  filmvisning och

diskussion om

diskrimineringsgrund samt

begrepp.

Funktionsnedsättning -Inget aktuellt ärende finns Främjande arbete i klasserna i

form av  filmvisning och

diskussion om

diskrimineringsgrund samt

begrepp.

Sexuell läggning -En utredning om trakasseri

kopplad till sexuelllägning.

Normer: behov av arbete med

elevers respekt för allas

olikheter.

Ålder Inget aktuellt ärende finns Främjande arbete i klasserna i

form av  filmvisning och

diskussion om

diskrimineringsgrund samt

begrepp.

Kränkning -Verbalt våld Arbete med språkbruk

3.4 Åtgärdsrutin
Botilsäter skola, Nysäter skola, Svanskog skola och Värmlandsbro skola följer

den förvaltningsövergripande rutinen.

12



4. Följa upp och utvärdera
För att säkra det systematiska kvalitetsarbetet följer likabehandlingsarbetet

följande årshjul.

Tidpunkt Aktivitet Ansvar för

genomförande

Deltagare

Januari Upprätta Plan mot

kränkande

behandling

Skolkurator Elevhälsopersonal

Februari Presentation för

personal

Skolkurator All personal

Presentation för

elever

Klassföreståndare Elever

April/maj Elevenkät Intendent Klassföreståndare

Maj Sammanställning

enkätresultat

Intendent Rektor och skolkurator

Juni Analys av

enkätresultat

Skolkurator Elevhälsopersonal

Augusti Återkoppling

enkätresultat +

analys för personal

Skolkurator All personal

Genomgång av

viktiga begrepp,

rutiner och

dokument

Rektor All personal

September/

Oktober

Återkoppling

enkätresultat, analys

+

begreppsgenomgång

för eleverna

Skolkurator Skolkurator, personal

och elever
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Oktober Elevenkät Intendent Klassföreståndare

Elevens röst:

trygghetsvandring

Skolkurator/Klassföreståndare Elever

November Sammanställning av

enkätresultat

Intendent Rektor och skolkurator

December Analys av

· Enkätresultat

· Övrigt underlag

Skolkurator Elevhälsopersonal
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