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1. Syfte och mål
Syftet med denna plan är att Höglundaskolan ska arbeta med elevernas 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 och 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. Skolan ska också bedriva ett målinriktat arbete för att främja trygghet

och trivsel samt förebygga trakasserier, diskriminering 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.

2. Hälsofrämjande arbete

Hälsofrämjande arbete är skolans aktiviteter som syftar till att skapa trygghet och
trivsel samt utifrån kunskapsuppdraget gällande normer och värden. Arbetet på
Höglundaskolan utgår från att skapa tillgängliga lärmiljöer och hälsofrämjande
aktiviteter kopplas till dessa områden.

2.1 Tillgängliga lärmiljöer

Pedagogisk lärmiljö:

● Fortsätta arbeta aktivt med skoldags- och lektionsstruktur:

o Genom kollegiala lärsamtal samt fortbildningsinsatser för personalen

arbeta för att främja tillgängligheten för alla elever samt stärka

ledarskapet i klassrummet.

o Introducera och arbeta med de digitala verktyg som finns tillgängliga i

kommunen.
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o Förstärka undervisningen och skoldagsstrukturen med hjälp av visuellt

stöd och andra lärverktyg, t.ex genom bildstöd, digitala hjälpmedel

m.m.

● Fortsätta arbeta med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i både

undervisningssituationer och under hela skoldagen.

● Utveckla arbetet med att göra elever delaktiga i sin skolvardag och hitta sätt

att ge eleverna inflytande i undervisningen efter ålder och mognad.

Fysisk lärmiljö:

● Aktivt arbeta med tillgängligheten i klassrummet med t ex skärmar och

hörlurar, kognitiva hjälpmedel och digitala verktyg.

● Fortsätta arbetet med att skapa en lugn skolmiljö, både i klassrum och

allmänytor, utan onödig stimuli.

Social lärmiljö:

● Skapa ett skolsocialt team med uppdrag att utarbeta arbetsformer för

skoldagsstruktur:

○ Elevdelaktighet: Planera och aktivt arbeta med ämnen och innehåll på

klassråd, elevråd och måltidsråd.

○ Undervisningsfri tid: rastaktiviteter, strukturstöd och SKUA i

undervisningsfria situationer,

○ Lågaffektivt bemötande och normmedvetet förhållningssätt hos

personalen: planera innehåll och leda kollegiala lärträffar samt ta fram

en plan för fortsatt skolgemensamt arbete med normer och värden,

fokus rastvärdskap och språkbruk.

■ Rastvärdskap: Lärande i hela skoldagen

■ Språkbruk: Utveckla och systematisera arbete kring språkbruk

och normer riktat direkt till eleverna.
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3. Förebyggande arbete

Riskförebyggande arbete är skolans aktiviteter som syftar till att motverka situationer
och beteenden som riskerar påverkar skolvardagen för eleverna negativt. Arbetet på
Höglundaskolan utgår från vad som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet
enligt årshjul kopplat till detta.

3.1 Undersöka

Underlag för kartläggning

1. Uppföljning och utvärdering av tidigare års aktiviteter.

2. Incidentrapporter och kränkningsutredningar.

3. Resultat av trygghetsvandringen hösten 2021.

4. Elevernas svar på elevenkäter 2021.

En sammanställning görs av elevhälsoteamet vid höstterminens slut 2021 och

redovisas för personal som analyserar materialet och formulerar direkta och

förebyggande åtgärder. Redovisas och bearbetas med elever i januari/ februari 2022.
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3.2 Sammanställning av resultat
I elevenkäten som genomfördes hösten 2021 uppger 93% av eleverna att de

känner sig trygga i skolan och ingen större skillnad syns mellan pojkar och

flickors upplevelse. Enkäten visar också att pojkar och flickor upplevs få samma

förutsättningar för lärande.

25% av eleverna tycker inte att ordningsreglerna  följs och samma antal tycker inte

att de får vara med och bestämma vilka ordningsregler skolan ska ha.

Hög andel, 90 % av eleverna, jämnt fördelat mellan pojkar och flickor, uppfattar

att lärarna ser till att ordningsreglerna följs.

Det finns elever som man kan vara rädd för och även personal enligt enkätsvaren.

Eleverna upplever i hög andel, 90 %, att de vuxna på skolan reagerar om en elev

blivit kränkt och 93% vet vem de kan prata med på skolan om någon varit elak mot

en elev.

Incidentrapporter

Under höstterminen 2021 inkom 53 st incidentrapporter varav 17 st rör särskolan.

Incidenterna handlar om verbalt och fysiskt våld. Till skillnad från tidigare har

incidenter på raster minskat och handlar nu om omklädningsrum, toaletter,

matsalen, kapprummet och någon enstaka i klassrummet. Fler pojkar än flickor är

inblandade. Pojkarnas språkbakgrund har ingen betydelse däremot är det fler

flickor med annan språkbakgrund som är inblandade i incidenter.

Incidenter på särskolan handlar om utåtagerande elever som kastat

möbler/material och konflikter mellan elever som leder till fysiskt våld.

Utredning om kränkande behandling och/eller

trakasserier/diskriminering

Kränkningsutredningarna har ökat från 4 st 2020 till 12 st 2021. Främst gäller det

konflikter mellan elever där oacceptabelt sätt att uttrycka sig på och/eller fysiskt

våld blir en konsekvens. Identifierade diskrimineringsgrunder som varit aktuella

är kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning och etnicitet.

Trygghetsvandring

Under hösten 2021  har kuratorerna genomfört en trygghetsvandring med låg- och

mellanstadiet där det framkommer att språkbruket med hårda ord och att inte

veta vad som sägs på de olika språken kan upplevas otryggt och är gemensamt för

hela F-6. Upplevelsen är att regler inte alltid följs. Eleverna redogör för att det är i

förflyttningar, på undervisningsfri tid och i gemensamhetsutrymmen som mer

arbete behöver göras.
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3.3 Sammanfattande analys

Kartläggningsunderlaget och den uppföljning samt utvärdering för år 2021 visar

på god trygghet i skolmiljön, en ökning som framförallt kan härröras till att elever

i åk 4-6 känner sig mer trygga än tidigare. Samtidigt så ser vi att antalet

incidentrapporter minskat drastiskt (Särskolans verksamhet är ny från hösten

2022 och behöver analyseras mer fördjupande). Analysen visar att detta kan

kopplas till de insatser i form av en elevassistent som under höstterminen får ett

riktat skolvärdsuppdrag med fokus på rastaktiviteter. Fokus på höstterminens

lärträffar för all personal har också varit just rastvärdskap och rastens betydelse

för elevens upplevelse av sin skolgång vilket även detta kan vara del i det positiva

resultatet då fler lärare har upplevt rastvärdskapet mer positivt än när det var

fokus på att “rastvakta”. Däremot så har de incidentrapporter och utredningar om

kränkande behandling/trakasserier vissa indikationer på andra delar av den

undervisningsfria tiden (t.ex ombyte idrotten, förflyttningar mellan aktiviteter

osv) - dvs fortsatt behov av riktat fokus på skoldagsstrukturen. Ett arbete som

både elever, personal och skolledning har sett gett positiv utveckling för skolan i

sin helhet och som bör fortsätta utvecklas. Utifrån detta skapas ett skolsocialt

team som kommer att ha som uppdrag att fokusera på just den sociala lärmiljön

utifrån dels fortsatt arbete i personalgruppen och för skolgemensamt arbetssätt

riktat till eleverna.

4. Åtgärder

Åtgärdande arbete är skolans insatser som syftar till att agera utifrån händelser
och beteenden som påverkar skolvardagen för eleverna negativt. Arbetet på
Höglundaskolan utgår från den förvaltningsövergripande rutin som finns
framtagen.

● Skolsocialt team bestående av representanter från lågstadiets fritidshem,

elevassistent med skolvärdsuppdrag och förstelärare samt skolkurator som

ansvarig.

● Elevhälsopersonal tillsammans med skolsocialt team, personal och

skolledning åtgärdar efter vad som framkommer i trygghetsvandring.
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4.1 Aktiviteter och tidsplan

Sammanställning Tillgängliga lärmiljöer

Behov Åtgärder Hur Genomförande-
ansvarig

Fortsatt arbete

med Skoldags-

och

lektionsstruktur

Skolsocialt team

Fortbildningsinsatser

Digitala verktyg

Fortsatt arbete med

tillgängliga lärmiljöer i

skoldagsstrukturen

Utse representanter

och skapa uppdrag

Kollegialt lärsamtal

Enl. förvaltningens

planering

Skapa stödstrukturer i

skolvardagen

Fortbildningsinsatser

utifrån undervisning

Skolledning

Skolsocialt team

Förstelärare och

specialpedagog

Skolsociala teamet

och specialpedagog

Förstelärare och

specialpedagog

Språk- och

kunskapsutveckla

nde arbetssätt

Fördjupande och

återkommande

fortbildning

Kollegialt lärande Förstelärare och

specialpedagog

Elevers

delaktighet i sitt

eget lärande

Riktat uppdrag för att få

fokus på arbetet

Skolsocialt team Skolkurator

Tillgänglighet i

klassrummet

Skapa förutsättningar för

pedagoger att använda

klassrumsmiljön kreativt

utifrån elevers behov

Tillhandahålla

kognitiva hjälpmedel

och rusta klassrum

Fördjupande och

återkommande

fortbildning

Skolledning

Förstelärare och

specialpedagog

Tillgänglighet i

skolmiljön

Skapa förutsättningar för

en lugn skolmiljö

Återkommande

påminna om att rensa

från stimuli

Skolledning, EHT,

Förstelärare,

Skolsociala teamet

Fortsatt

fokusområde:

skoldagsstruktur

och normer och

värden

Rikta uppdrag hos

personal för att säkerställa

en skolgemensam

likvärdighet

Skapa ett skolsocialt

team utifrån

distribuerat ledarskap

Skolledning
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4.2 Diskrimineringsgrunderna

Diskrimineringsgrun
d

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 -Olika etniciteter respekterar inte

varandra

Normer: behov av arbete med

respekt för allas olikheter

Funktionsnedsättning Flertal incidentrapporter kopplat

till särskolan.

(NPF diagnos leder till utsatthet

och utsätter )

Undersöka vidare kring

riktade insatser till särskolans

elever och personal på

individ- och gruppnivå

gällande förståelse för sin

egen och andras

funktionsnedsättningar.

Främjande arbete i klasserna i

form av  filmvisning och

diskussion om

diskrimineringsgrund samt

begrepp.

Sexuell läggning Elev blir trakasserad för sin

sexuella läggning.

Främjande arbete i klasserna i

form av  filmvisning och

diskussion om

diskrimineringsgrund samt

begrepp.

Ålder Inget aktuellt ärende finns Främjande arbete i klasserna i

form av  filmvisning och

diskussion om

diskrimineringsgrund samt

begrepp.
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Kränkning -Verbalt våld

Fysiskt med spott/slag

Riktat arbete med språkbruk,

uppdrag till skolsocialt team

att ta fram arbetsmaterial

riktat till elever, fördjupad

fortbildning till personal.

Det vi ser är att fokus på aktiva förebyggande åtgärder ska ske gällande

diskrimineringsgrunderna kön, sexuell läggning, etnicitet och

funktionsnedsättning. Därtill planeras de aktiva främjande åtgärderna utifrån de

övriga diskrimineringsgrunderna för en ökad medvetenhet kring normer som

råder kopplat till dessa för att kunna identifiera fler aktiva förebyggande åtgärder.

4.3 Åtgärdsrutin
Höglundaskolan följer den förvaltningsövergripande rutinen, se bilaga.

5. 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



Diarienummer: BU 2022:73

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

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


