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Inledning

Bakgrund
Skollagen (SL 2010:800, 6 kap) och diskrimineringslagen (2008:567) ska skydda

barn och elever från kränkningar och diskriminering. Den nya skollagen ska tilläm-

pas från och med 1 juli 2011 och innebär en betydande skärpning av huvudmannens

ansvar.

I media rapporteras om krav på skadestånd från kommuner till enskilda barn och

elever med anledning av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

Under 2010 ökade antalet anmälningar till Barn- och elevombudsmannen och Skol-

inspektionen markant. Uppgifter från Skolinspektionen visar att många verksam-

heter har brister i sina planer. Vanligt är att dessa inte bygger på en kartläggning av

verksamhetens behov samt att barnen och eleverna inte engageras i arbetet med

planerna.

Sammantaget ställs stora krav på verksamheternas förmåga att arbeta främjande,

förebyggande och förhindrande kränkningar, trakasserier och diskriminering samt

att i förekommande fall utreda och åtgärda dessa.

Uppdrag
Revisorerna i Hammarö kommun har gett PwC i uppdrag att granska Bildnings-

nämndens arbete mot kränkningar och diskriminering.

Revisionsfrågan för denna granskning är: Säkerställer nämnden genom styrning

och uppföljning att berörda verksamheter bedrivs i enlighet med skollagens 6 kapi-

tel om kränkande behandling samt i enlighet med diskrimineringslagen?

De granskningsområden som ingår är:

 Har nämnden fattat beslut om hur man i enlighet med skollagen 6:5 ska an-

svara för att personalen fullgör sina skyldigheter?

 Har nämnden fört ut ansvar (SL 6:6-8, 9) till berörda chefer samt delegerat

rätten att fatta beslut?

 Säkerställs att berörd personal har tillräckliga kunskaper både om gällande

lagstiftning och om metoder och arbetssätt som främjar, förebygger samt

förhindrar?

 Har varje enhet upprättat planer enligt gällande lagstiftning och görs en sys-

tematisk uppföljning? Är barn/elever (och vårdnadshavare i tillämpliga fall)

delaktiga i arbetet?

 Kan nämnden följa arbetet per enhet och över tid på ett tillförlitligt sätt?



Kränkningar och diskriminering i skolan

Februari 2013
Hammarö kommun 2 av 20
PwC

Genomförande
Granskningen har avgränsats till grundskolan. De skolor som ingår är Hammarlun-

dens skola F-6, Hammarlundens skola 7-9, Hallersruds skola, Lillängens skola,

Mörmoskolan 7-9 samt Mörmoskolan F-6.

Intervjuer har skett med rektorer, personal inom elevhälsoteam, trygghetsteam eller

likabehandlingsgrupp samt en elevgrupp per skola.

I granskningen har vi tagit del av styrande dokument, likabehandlingsplaner och

stödjande material.
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Skollagen och diskrimineringslagen

Från och med 2011 finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar

och diskriminering; skollagen och diskrimineringslagen. Kränkningar enligt skolla-

gen är ”uppträdande som […] kränker ett barns eller elevs värdighet”. Diskrimine-

ringsgrunderna i diskrimineringslagen har samband med kön, etnisk tillhörighet,

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.

I skollagens kap 6 om åtgärder mot kränkande behandling framgår att ”Huvud-

mannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapi-

tel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget”. Huvudmannen ska

bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och

elever. Med detta avses:

 Åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för krän-

kande behandling

 Varje år upprätta en plan med översikt över de åtgärder som behövs, åtgär-

derna ska påbörjas eller genomföras under det kommande året

 En redogörelse för hur de planerade åtgärderna genomomförts ska tas in i

efterföljande års plan

Vidare anges att ”lärare, förskolelärare eller annan personal som får kännedom om

att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i sam-

band med verksamheten är skyldig att anmäla detta för förskolechef eller rektor”.

Förskolechefen eller rektor är i sin tur skyldig att anmäla detta till huvudmannen.

Huvudmannen är skyldig att ”skyndsamt utreda omständigheterna kring de upp-

givna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan

krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Om huvudmannen åsidosätter sina skyldigheter kan skadestånd utdömas. Huvud-

mannen har bevisbördan, att kränkande behandling eller repressalier inte har före-

kommit.

Diskrimineringslagen har motsvarande skrivning om huvudmannens skyldigheter.
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Iakttagelser

Nämndens beslut och delegation
Enligt nämndens delegationsordning, beslutad i juni 2011, har nämnden delegerat

ansvaret enligt skollagen och diskrimineringslagen till förvaltningschefen med vida-

redelegation till rektor och förskolechef. Delegationen avser upprättandet av likabe-

handlingsplan och plan mot kränkande handlingar samt utredning och vidtagande

av åtgärder.

Förvaltningen har tagit fram rutiner, november 2009, för utredning när barn/elev

upplever sig ha blivit kränkt. Denna omfattar rektorns ansvar, dokumentation och

uppföljning.

Enligt intervjuerna är rektorerna medvetna om och tar det ansvar som delegationen

anger när det gäller att upprätta planer samt utreda händelser och vidta åtgärder.

Årlig plan
Skolornas arbete med likabehandlingsplanerna kan sammanfattas i följande punk-

ter.

 Varje skola upprättar en likabehandlingsplan som omfattar skollagen och

diskrimineringslagen.

 Planerna bygger på kartläggningar av förekomsten av kränkande handlingar

och otrygga platser i verksamheten.

 Planerna innehåller kartläggning, främjande och förebyggande arbete, ruti-

ner och utvärdering.

 Planerna utvärderas och revideras varje år.

 Elev och föräldrar är delaktiga i att utforma planen.

Innehållet i skolornas likabehandlingsplaner uppfyller de krav som skollag och dis-

krimineringslag anger. Likabehandlingsplanerna har dock olika struktur och de

stödjande mallarna har olika utformning och innehåll. Några skolor har tagit fram

en mer lättförståelig variant av likabehandlingsplanen för de yngre eleverna. Ham-

marlundens skola 7-9 följer diskrimineringsombudsmannens struktur för likabe-

handlingsplanen. Likabehandlingsplanerna anger olika tydligt konkreta mål och

åtgärder under året samt ansvar för dessa.

Mörmoskolan 7-9 har inte genomfört någon utvärdering av föregående års plan.

Orsaken är byte av personer i skolledningen. Skolans likabehandlingsarbete är fö-

remål för översyn.
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Främjande och förebyggande arbete
Det främjande arbetet består främst av skolornas värdegrundsarbete. Flera av sko-

lorna genomför ett värdegrundsarbete i början på läsåret, till exempel en värde-

grundsvecka, eller gemensamma aktiviteter under läsåret, till exempel ”lekiader”,

schemalagda etikdagar eller ”tillsammansdagar”.

Underlaget till skolornas förebyggande arbete hämtas främst från enkäterna till

elever och framgår i likabehandlingsplanerna. Underlaget kan också hämtas från

diskussioner i lärarlag, med mentor, föräldrar och enhetsråd. De förebyggande in-

satserna i likabehandlingsplanerna bygger på skolornas lokala förutsättningar.

Skolsköterskan genomför hälsosamtal med elever i år F, 4 och 7. Inför samtalet får

eleverna samt deras föräldrar besvara var sin enkät. Frågorna innehåller bland an-

nat frågor om hälsotillstånd, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer, mat och

sovvanor. Enkäten är gemensam för samtliga kommuner i Värmland. Underlaget

från hälsosamtalen används i varierande grad när skolorna utarbetar sina likabe-

handlingsplaner.

I förvaltningen finns ett centralt elevhälsoteam för samtliga skolor. Här ingår kura-

tor, skolsköterska, specialpedagog och skolpsykolog. Organisationen för att utarbeta

en likabehandlingsplan varierar mellan skolorna. De grupperingar som berörs på

skolorna är elevhälsoteam, där skolsköterskor och kurator ingår, och likabehand-

lingsgrupp eller trygghetsteam.

Eleverna får begränsad information om resultat från trivselenkäten. Informationen

avser främst åtgärder som gäller den egna klassen.

Personal på Lillängens skola deltar i Skolverkets utbildningar i likabehandlingsar-

bete. Skolan deltar också i ett erfarenhetsutbyte med andra länder. Andra skolor har

genomfört fortbildning i frågor som hör till området, till exempel Hammarlundens

skola 7-9 som genomfört utbildningar i HBT och genusfrågor. På Hammarlundens

skola F-6 vill personalen ha ytterligare kunskaper om att upptäcka kränkande hand-

lingar.

Rutiner
Samtliga skolor har i sin likabehandlingsplan angett rutiner för akuta händelser.

Enligt intervjuerna vet eleverna vart de ska vända sig om händelser inträffar.

Enligt intervjuerna med elever är det vanligt att de vänder sig till sin mentor eller

annan lärare i närheten, till exempel rastvakt. Eleverna anger att de har lätt för att

vända sig till en vuxen på skolan. Vårt intryck från intervjuerna är att ärenden han-

teras skyndsamt på så sätt att samtal och eventuella utredningar inleds snabbt.

Lillängens skola, Hammarlundens skola F-6 och Mörmoskolan F-6 har en brevlåda

där eleverna anonymt kan lägga lappar för att informera om kränkningar som före-

kommit.

I första hand är det berörd mentor som samtalar med de inblandade elever och som

också utreder händelsen. Beroende på kränkningens karaktär informeras föräldrar,

personer i likabehandlingsgrupp eller elevhälsa och rektor.
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Skolornas rektorer informeras oftast när det är frågan om mer allvarliga händelser.

Rektor informerar förvaltningen i de fall som händelser anses allvarliga.

Det finns stora variationer mellan skolorna i vilken omfattning som händelser do-

kumenteras. Med ledning av intervjuerna är det troligen en mindre andel som do-

kumenteras. Några skolor använder stödsystemet Fronter för att dokumentera hän-

delser.

Uppföljning
Elevenkäterna har två funktioner, dels som underlag för kommande likabehand-

lingsplan dels för att utläsa resultat för att utvärdera föregående års plan.

Likabehandlingsplanerna följs upp genom att förnya elevenkäten och diskussioner

där lärare, elevråd och enhetsråd kan engageras. De utvärderingar som görs ger ett

samlat resultat av arbetet under året. Ingen av skolorna som ingår i granskningen

har, enligt likabehandlingsplanerna, värderat utfallet av och erfarenheter från en-

skilda insatserna som genomförts. Mörmoskolan F-6 har i den senaste likabehand-

lingsplanen förberett för att enskilda insatser enligt likabehandlingsplanen ska

kunna utvärderas, bland annat genom att precisera mål, insatser och uppföljning.

Med start under våren 2013 kommer förvaltningen att inleda en gemensam översyn

av skolornas värdegrundsarbete och deras arbete med likabehandlingsplaner.

Nämnden har vi några tillfällen begärt information om likabehandlingsarbetet på

skolorna och om omfattningen av händelser.

Händelser
Vi har frågat elever om vilka kränkande handlingar som är vanligt förekommande

och vilka platser som upplevs otrygga på skolan.

Den vanligaste formen av kränkningar är verbala och sällan fysiska. Nätmobbning

är idag inget stort problem och relativt få händelser har inträffat. De verbala kränk-

ningarna görs för att ”sänka” personen och består ofta av kommentarer kring avvi-

kande i utseende, klädval, märke på prylar. På Lillängens skola är dock kränkning-

arna mer fysiska.

På ett par av skolorna förekommer det att elever inte berättar för vuxna om kränk-

ningar. Det kan bero på rädsla för repressalier eller för att vuxna inte agerar på

händelser.

Elever skapar själva en betydelse för vad som ska uppfattas vara kränkande eller för

beskrivning av vanliga kränkningar. I granskningen har vi stött på orden” kaxig”

och ”respekt” vilka anger att äldre elever trakasserar yngre elever. Avvikelser, i utse-

ende eller märkesprylar, är en annan företeelse trots att eleverna uppger att tole-

ransen är stor.

Otrygga platser är generellt de platser där vuxna inte är närvarande eller har mindre

insyn. Generellt är omklädningsrum otrygga platser. I övrigt varierar det mellan

skolorna beroende på de lokala förutsättningarna.
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Bedömning

Svar på revisionsfrågan

Revisionsfrågan för denna granskning är: Säkerställer nämnden genom styrning

och uppföljning att berörda verksamheter bedrivs i enlighet med skollagens 6 kapi-

tel om kränkande behandling samt i enlighet med diskrimineringslagen?

Enligt vår bedömning har Bildningsnämnden säkerställt att styrningen av arbetet

mot kränkande behandling och diskriminering sker enligt gällande lagar. Bild-

ningsnämnden har dock inte säkerställt att uppföljning sker enligt gällande lagar.

Vi har också följande kommentarer att lämna till de granskningsområden som in-

går.

Nämndens beslut

Bildningsnämnden har beslutat om ansvar enligt skollagen för likabehandlingsar-

betet på skolorna.

Enligt skollagen har förskolechef och rektor skyldighet att anmäla händelser till

huvudmannen. Nämnden har dock inte antagit några riktlinjer och rutiner för an-

mälan av händelser till förvaltning och nämnd.

Nämnden bör utarbeta och fastställa riktlinjer för anmälan av händelser.

Säkerställs att berörd personal har tillräckliga kunskaper?

Skolorna har haft genomgångar av skollagens krav på likabehandlingsarbetet och

utvecklat arbetet med likabehandlingsplaner. Enligt granskningen varierar det mel-

lan skolorna i vilken omfattning personal tillförs ny kunskap. En skola uppger att de

behöver mer kunskaper för likabehandlingsarbetet.

Nämnden bör se över behov av kunskaper för att stärka likabehandlingsarbetet på

skolorna. Kunskaper om likabehandlingsarbetet är goda på skolorna och större på

vissa skolor. Spridning av kunskaper kan ske genom ökat utbyte mellan skolorna.

Vi har noterat att i de allra flesta fall hanteras händelser skyndsamt sedan de kom-

mit till personalens kännedom.

Bildningsnämnden bör vara observant på det förhållande att elever inte berättar för

vuxna om kränkningar. Det kan gälla såväl normer hos elever som hindrar detta

eller vuxnas underlåtenhet att agera när händelser inträffar.

Har varje enhet upprättat planer enligt gällande lagstiftning?

Det är viktigt att varje skola gör sin egen plan med underlag som fångar in de förut-

sättningar som gäller lokalt på skolan. Varje skola upprättar idag en likabehand-

lingsplan efter de förutsättningar som finns på respektive skola.
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Planerna har dock olika struktur. Erfarenheter av struktur som stöd för likabehand-

lingsarbetet, likabehandlingsplan och mallar för dokumentation av händelser, bör

summeras och värderas. Vår bedömning är att utbytet mellan skolorna kan stimu-

lera till förbättringar av likabehandlingsarbetet.

Eleverna är delaktiga i kartläggningen men inte i diskussionen om resultaten från

kartläggningen. Resultaten från elevenkäterna avser den egna klassens resultat.

Elevernas delaktighet i likabehandlingsarbetet kan stärkas. Dels bör en återkopp-

ling ske för att visa på vad deras medverkan leder till, dels kan en redovisning av

hela skolans resultat leda till fortsatta diskussioner om trivsel, otrygga platser,

kränkande handlingar med mera på skolan. Information om likabehandlingsplanen

lämnas till eleverna.

Underlaget från skolsköterskorna hälsosamtal och enkätundersökning som föregår

samtalen kan användas på ett mer systematiskt sätt när skolorna utarbetar likabe-

handlingsplanerna.

Enligt skollagen ska utvärdering av föregående års arbete dokumenteras i likabe-

handlingsplanen. Så sker inte när det gäller de insatser som gjorts under året. Enligt

vår bedömning är det viktigt att systematisera utvärderingar av insatser för att erfa-

renheter av årets arbete ska kunna tas tillvara bättre och ligga till grund för förbätt-

ring av likabehandlingsarbetet på skolan.

Kan nämnden följa arbetet?

Händelser som dokumenteras på skolorna anmäls inte till Bildningsnämnden.

Nämnden har de senaste åren inte genomfört någon samlad utvärdering av skolor-

nas likabehandlingsarbete. Tidigare år har den interna kontrollen rört rutiner om

kränkande behandling.

Enligt vår bedömning har Bildningsnämnden inte tillräckligt underlag för att kunna

följa hur omfattningen av kränkande behandling och diskriminering utvecklas. Vi

rekommenderar att nämnden följer utvecklingen av ärenden som dokumenteras

under en period för att kunna utveckla fungerande riktlinjer.

Nämnden bör ta initiativ till att öka benägenheten på skolorna att dokumentera

ärenden.
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Bilaga – skolornas arbete

Hammarlundens skola 7-9
Hammarlundens skola har cirka 260 elever från år 7 till år 9.

Årlig plan

Skolans likabehandlingsplan omfattar skollagens bestämmelser om kränkande be-

handling samt diskrimineringslagen. I planen anges skolans vision och mål, definit-

ioner och begrepp, aktuella bestämmelser samt huvudmannens ansvar. I likabe-

handlingsplanen för år 2013 kommer skolan att utgår från Diskrimineringsom-

budsmannen mall.

I det förebyggande arbetet för år 2012 har skolan prioriterat två områden - sociala

medier samt diskrimineringsgrunderna kön och sexuell läggning, jämställdhet, sex

och samlevnad. För dessa områden framgår mål, insatser, uppföljning och utvärde-

ring samt ansvar.

I bilagor till likabehandlingsplanen finns underlag och rutiner som gäller främjande

och förebyggande arbete, att upptäcka, anmäla, utreda och åtgärda händelser samt

dokumentationsmall.

Likabehandlingsplanen revideras varje år och avser kalenderåret. I planen framgår

resultaten från utvärderingen av förra årets plan. Utvärderingen bygger främst på

underlag från enkäter till elever och lärare. Insatsen ”schysst på nätet” kommente-

ras. Skolans trygghetsteam, ledningsgrupp, personal/arbetslag och elever är delakt-

iga i utvärderingen.

Främjande och förebyggande arbete

Underlag till likabehandlingsplanen hämtas främst från trivselenkäten. I enkäten

får eleverna också anger om det finns otrygga platser på skolan.

I början på varje läsår genomförs en värdegrundsvecka. Under denna vecka går

mentorerna igenom värdegrunder och skolans trivselregler samt genomför värde-

grundsövningar och övningar som ska stärka samvaron i klassen. Skolan genomför

gemensamma friluftsdagar med elever från samtliga årskurser. Klasserna får in-

formation om likabehandlingsplanen och vart man ska vända sig om kränkande

handlingar inträffar. Föräldrar till elever i blivande årskurs 7 informeras.

Varje klass har klassråd en gång per vecka där bland annat elevernas arbetsmiljö,

fysiskt och psykiskt, diskuteras. Skolan genomför en trivselenkät två gånger per år, i

maj och november. I denna får eleverna svara på frågor om bland annat studiero,

trygghet och kränkningar. Innehållet i enkäten liksom resultatet diskuteras med

elever i klasser och elevråd samt med föräldrar och enhetsrådet. Resultatet bearbe-

tas i trygghetsteamet.

Skolan har två elevskyddsombud per årskurs. Det har, enligt intervjuerna, varit

svårt att få denna verksamhet att fungera bra.
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Skolsköterskan genomför hälsosamtal med elever i år 7. Inför samtalet får eleverna

samt deras föräldrar besvara var sin enkät. Viss del av underlaget kopplas tillbaka

till mentor för berörd klass. Resultatet redovisas för skolledningen.

Skolans trygghetsteam består av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog och

en lärare från varje arbetslag.

Varje måndag träffar mentorer trygghetsteamet. Vid dessa tillfällen görs en ”scan-

ning” av situationen i respektive klass. Om det finns anledning till fortsatt arbetet

förs informationen vidare till arbetslag och rektor.

Skolan har utarbetat frågor som mentorerna ska använda under de så kallade BRIS-

samtalen som mentorerna har med eleverna. Dessa genomförs minst en gång per

termin och handlar om elevernas trivsel och studier.

Skolan har genomfört fortbildningar de senaste åren, bland annat om genusfrågor,

Sesamprojekt om HBTQ och sex och samlevnad och om hedersrelaterat våld. När

skollagen var ny 2010 koncentrerades fortbildningen kring denna. I allmänhet för-

söker skolan ta till sig nytt material som skolverket ger ut.

Rutiner

Enligt likabehandlingsplanen ska personal reagera om en elev känner sig kränkt.

Enligt intervjun med trygghetsteamet och rektor finns en nolltolerans på skolan och

vuxna är bra på att följa ”handlingsplikten”, det vill säga att utreda och följa upp

händelser.

När en händelse inträffat är det vanligast att elever söker upp sin mentor eller an-

nan lärare. Händelsen kan röra eleven själv eller någon annan elev. I första hand för

mentorn samtal med de elever som varit inblandade. Mentorn kan stämma av med

arbetslag eller med trygghetsteamet. Rektorn får information om händelsen via den

mall som mentor fyller i.

När mer allvarliga händelser inträffar informeras rektor om händelsen på förvalt-

ningens chefsmöten.

Uppföljning

Likabehandlingsplanerna följs upp varje år i samband med att den revideras. Un-

derlaget till utvärderingen hämtas främst från enkäten till eleverna.

Mentorer går igenom resultaten från enkäten med sin klass. Eleverna tar inte del av

resultatet från enkäten i sin helhet på skolan.

Utbildningsnämnden har vid några tillfällen begärt information om likabehand-

lingsplanen och förekomsten av händelser.

Redovisning till förvaltning och nämnd sker när skolan får frågor om likabehand-

lingsplanen och händelser.
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Händelser

De mest otrygga platserna på skolan är, enligt eleverna, omklädnings- och dusch-

rum samt de platser där vuxna inte är närvarande

Nätmobbning anges inte vara något stor problem. Skolan har haft föreläsningar för

elever och informerat om nätmobbning på annat sätt under två års tid.

De intervjuade vuxna och elever anger att i det i stora drag är en harmonisk skola,

att stämningen på skolan är bra och att eleverna får vara annorlunda. Enligt skol-

ledning består kränkande handlingar främst av knuffar och kommentarer. Enligt

eleverna är det vanligast med psykiska kränkningar som innebär att elever trycker

ner andra, till exempel genom kroppsspråk och blickar eller att elever fryser ut nå-

gon. Situationer där någon trycks ner med ord inför andra är ett kraftigare sätt att

kränka personen.

Hammarlundens skola F-6
Hammarlundens skola har cirka 550 elever från år F till 6.

Årlig plan

Skolans likabehandlingsplan omfattar skollagens bestämmelser om kränkande be-

handling samt diskrimineringslagen. Planen gäller för verksamheterna förskole-

klass, skola och fritidshem. Planen inleds med en beskrivning av målsättningar och

ansvar. Sedan följer avsnitt med rubrikerna utvärdering, främjande insatser, kart-

läggning, förebyggande åtgärder samt rutiner för akuta situationer. I bilaga finns

också förklaringar av begrepp samt mall för dokumentation av ärenden.

De förebyggande insatserna omfattar åtta områden och bygger på kartläggningen av

skolmiljön, till exempel trygghet i omklädningsrum, språkbruk, konflikter runt

spelplanerna och uppföljning och samtal med elever.

Likabehandlingsplanen revideras varje år och omfattar kalenderåret. Underlag till

utvärderingen hämtas från enkäter till elever, klassråden, arbetslagen och föräldra-

representanter. Från arbetslagen hämtas synpunkter om mål, insatser och rutiner.

Skolan har tagit fram en ”Lilla likabehandlingsplanen” där mål och rutiner förklaras

med ett språk som är lättare att förstå.

Främjande och förebyggande arbete

Enligt likabehandlingsplanen avser det främjande arbetet insatser som är kopplade

till kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet, annan trosuppfattning, funkt-

ionsnedsättning, ålder och sexuell läggning. För varje insats anges mål, ansvar och

slutdatum. Skolan har ett förväntansdokument som anger förväntningar på bemö-

tande och trivsel.

Underlaget till likabehandlingsplanen hämtas från enkät till eleverna, skolsköters-

kans hälsosamtal med år elever och föräldrar i F och elever i år 4. Eleverna får fylla i

en karta för att ange trygga och otrygga platser på skolan. Frågor ställs via elevråd

till klassråden, till exempel om språkbruk, skolgårdskarta och enskilda samtal med
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elever. Skolans likabehandlingsgrupp utarbetar likabehandlingsplanen. Information

om planen lämnas till elever, arbetslag, och enhetsråd. Klassföreståndare diskuterar

likabehandlingsplanen och ordningsregler. Enligt eleverna två gånger per termin,

vilket uppfattas för ofta för att vara intressant.

Fritidspedagog har samtal med de mindre barnen. Trygghetsteamet har möte en

gång i veckan där främst det främjande och förebyggande arbetet planeras. Perso-

ner i Trygghetsteamet tillför arbetslagen kunskaper om kränkande handlingar och

arbetssätt på skolan. Enligt intervjun vill man ha djupare kunskaper om att upp-

täcka kränkande handlingar och i att handleda personal.

Skolan har tidigare använt olika metoder i det förebyggande arbetet. Läsåret inleds

med en värdegrundsvecka. För elever i årskurs 3 genomförs olika övningar för att

stärka den sociala samvaron. Värdegrundsarbetet i övrigt vänder sig till elever i års-

kurserna 4 till 6. Elever i årskurs 6 svarar för skolans lekiad där samtliga elever del-

tar. I klasserna finns så kallade ”dump-burkar”, som innebär att eleverna skriver

nedvärderande ord på lappar och lägger lapparna i burken.

Enstaka inslag har varit arbete kring FN:s barnkonvention, diskussioner av texter i

läroböcker och filmer samt mat och religion.

Skolans samarbetar med Specialpedagogiska myndigheten i syfte att göra alla elever

delaktiga i idrott.

Rutiner

Skolans arbetsmodell för enskilda händelser kallas ”konsekvenstrappan”, den om-

fattar uppgifter för mentor, trygghetsteamet och elevvårdskonferens. Konsekvens-

trappan är känd av eleverna.

Elevernas mentor gör alltid en första sondering och beroende på hur allvarlig hän-

delsen är involveras andra på skolan. I några fall har trygghetsteamet varit engage-

rade i enskilda händelser.

Enligt intervjun med vuxna vänder sig eleverna vanligtvis till sin klassföreståndare.

De yngre barnen kan berätta om kränkningar för föräldrar som sedan tar kontakt

med skolan. Enligt intervjun med eleverna vänder de sig i första hand till vuxna,

klassföreståndare eller rastvakt, men kan också lägga en lapp i en brevlåda där de

anger vad som hänt.

Uppföljning

Enskilda händelser ska dokumenteras i stödsystemet Fronter. Rektor har tillgång

till och kan se de händelser som registreras; datum, klass och avslutning. Av erfa-

renhet är det relativt få ärenden som registreras i Fronter.

Likabehandlingsplanen och planerade insatser utvärderas varje år inför revidering-

en.

Nämnd och förvaltning har begärt uppgifter om händelser vid ett par tillfällen.
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Händelser

Enligt intervju med vuxna på skolan är händelser som förekommer impulsiva bråk,

utfrysningar och kränkande ord. Nätmobbning är relativt ovanligt och i regel får

skolans personal reda på dessa händelser. Otrygga platser är trånga utrymmen och

kapprum.

Enligt eleverna består kränkningar ofta av att elever pratar om varandra bakom

ryggen. Orsaker kan vara avvikande i längd, röst eller utseende. Ibland kan killarnas

”skojbråk” och brottningslekar gå över styr. Det är inte alltid som eleverna berättar

om kränkningar för vuxna av rädsla för att den som står för kränkningen ska straffa

eleven som tjallar. Det är inte alltid som elever på detta sätt vågar gå emot de som

är större och starkare. Rastvakterna på lågstadiet anges ofta stå och prata med

varandra. Enligt eleverna lyssnar inte alltid de vuxna utan är upptagna med andra

vuxna. Nätmobbning sker sällan och i så fall utanför skoltiden och är anonyma.

Hallersruds skola
Hallersruds skola har cirka 170 elever från år F till 6.

Årlig plan

Skolans likabehandlingsplan omfattar skollagens bestämmelser om kränkande be-

handling samt diskrimineringslagen. I planen anges skolans vision och mål för för-

skoleklass, skola och fritidshem. I planen anges definitioner, kartläggning och nulä-

gesanalys, förebyggande åtgärder och aktiviteter, arbetssätt vid händelser samt ut-

värdering och uppföljning av föregående plan. I bilaga till planen finns en doku-

mentationsmall samt åtgärder och ärendegång i de fall elever utsätts för kränkning-

ar av eller samarbetssvårigheter med vuxna.

Det förebyggande arbetet omfattar 18 punkter. Dessa uttrycker såväl målsättningar,

till exempel ansvar för att agera i situationer och arbetet med värdegrundsfrågor,

som mer konkreta åtgärder, till exempel deltagande i Världens Barn-galan och en

lättillgänglig version av likabehandlingsplanen. För varje åtgärd anges ansvarig.

Likabehandlingsplanen revideras varje år och avser läsåret. I planen framgår resul-

taten från utvärderingen av förra årets plan samt åtgärder. Utvärderingen bygger

främst på underlag från trivselenkäten till eleverna.

Främjande och förebyggande arbete

Skolans värdegrund är sammanfattad i ordet demokrati med byggstenarna med-

känsla, hänsyn, delaktighet, ansvar, respekt, rättvisa, trygghet och glädje. Värde-

grunden är anslagen i varje klassrum. Värdegrunderna diskuteras med eleverna och

föräldrar har informerats. Enligt intervjuerna är det lätt att bedriva värdegrundsar-

betet eftersom skolan är relativt liten. Skolan framhåller bland annat att elever i

årskurs 6 är förebilder för övriga elever på skola. Elever i årskurs 3 är faddrar för

elever i förskoleklass.
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Underlaget till skolans likabehandlingsplan hämtas främst från trivselenkäten. Till-

sammans med enkäten finns en trygghetskarta där eleverna kan ange otrygga plat-

ser på skolans område. Enkätundersökningen genomförs varje år vid slutet av höst-

terminen. Resultatet från trivselenkäten behandlas i skolans trivselgrupp. Bearbet-

ning utfaller i områden som skolan behöver förbättra. Åtgärder diskuteras i grupper

bland personal på skolan. Enligt intervjuer med elever får de ingen information om

resultat från trivselenkäten.

Skolsköterskan genomför hälsosamtal i år F och 4. Resultaten från dessa framgår

inte i likabehandlingsplanen.

Elevernas mentor genomför utvecklingssamtal två gånger per läsår. Varje termin

genomförs en klasskonferens där rektor och elevhälsoteamet deltar. Eleverna kan

framföra synpunkter på klassråd. Ordningsregler diskuteras om någon bryter mot

dem.

Elevrådet får information om skolans likabehandlingsplan. Skolan planerar att ut-

arbeta en mer lättförståelig version av planen.

Skolan har tidigare haft fortbildningar för personalen som gäller Världens Barn och

värdegrundsarbete. De senare åren har mycket tid ägnats åt den nya läroplanen.

Diskussioner om kränkande handlingar sker bland annat på skolans konferenser.

Utbildningar sker också genom förvaltningens centrala elevhälsoteam.

Rutiner

Arbetsordningen följer likabehandlingsplanen. I första hand ska mentor utreda

händelser och åtgärda. Eventuellt kan föräldrar kontaktas. Om problemet inte upp-

hör så informeras rektorn. Hur kontakter och samarbete sedan utformas anpassas

efter varje enskild händelse. Händelserna ska dokumenteras enligt mallen i likabe-

handlingsplanen. Antalet händelser som dokumenteras är 3-4 per år.

I varje klass finns två lärare. Detta gör att en av lärarna kan ta hand om händelser

direkt utan att undervisningen behöver avbrytas.

Enligt intervjuerna med vuxna och med elever har elever lätt för att vända sig till

vuxna, mentor eller rastvakt. Detta gäller även när det är händelser som rör andra

elever på skolan. Elevernas erfarenheter är att vuxna tar tag i händelser direkt. I

något fall vänder sig eleverna inte till de vuxna.

Uppföljning

Utvärdering av ett års arbete med likabehandlingsplanen sker främst genom trivsel-

enkäten till eleverna. Enskilda insatser under året utvärderas inte.

Redovisningen sker till förvaltning och nämnd när skolan får frågor som rör arbetet

med likabehandling.

Händelser

Hallersruds skola är liten och vuxna har relativt goda möjligheter att se varje en-

skild elev.
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De kränkningar som förekommer är genom ord, att elever säger något nedsättande

till en annan elev. Fysiska kränkningar förekommer mycket sällan. En fråga om

nätmobbning ingår i trivselenkäten. Enligt denna är det ytterst få som anger att

nätmobbning förekommer.

Enligt eleverna består de kränkande handlingar som förekommer oftast av svärord

och fula ord samt kommentarer om utseende. Mycket sällan händer det att elever

kommer i slagsmål. Eleverna känner inte till något fall av nätmobbning. Gångvägen

till Hammarlundens skola upplevs vara otrygg.

Lillängens skola
Lillängens skola har cirka 150 elever från år F till 6.

Årlig plan

Skolans likabehandlingsplan omfattar skollagens bestämmelser om kränkande be-

handling samt diskrimineringslagen. I planen anges värdegrund, definitioner, det

förebyggande arbetet, rutiner och arbetsordning vid händelser, uppföljning och ut-

värdering, aktualisering av planen samt utbildning. I bilaga finns skolans trivselreg-

ler, ordningsregler, åtgärder när barn utsätts för kränkningar av vuxna, antimobb-

ningsplan. Likabehandlingsgruppen samt mall för dokumentation av ärenden.

Det förebyggande arbetet omfattar åtta punkter som främst anger skolans mål och

förhållningssätt, till exempel skolan har gemensamma aktiviteter för alla elever där

målet ät att relationer byggs och vikänsla skapas samt vuxna föregår med gott ex-

empel.

Likabehandlingsplanen revideras en gång per år. Planen avser läsåret. Skolans lika-

behandlingsgrupp har utvärderat insatser från föregående läsår, bland annat görs

intervjuer med elever under våren om planen och arbetet på skolan. Mål anges för

läsåret 2012-2013. Dessa är dels gemensamma för skolan samt för särskolan, fri-

tidshem och läsår F-1, fritidshem och läsår 2-3 respektive läsår 4-6.

Främjande och förebyggande arbete

Skolan har tagit fram en folder med sin värdegrund. Eleverna har medverkat i att ta

fram och formulera värdegrunden. Foldern har skickats till föräldrar. Värdegrunden

har rubrikerna, människovärde, likabehandlingslagen, likabehandlingsplan och

likabehandlingsgrupp. Skolan har schemalagt Må-bra lektioner där främjande in-

satser görs.

På skolan genomförs ofta insatser över klassgränserna, bland annat att elever läser

sagor för barn på förskolan, lekiad där elever i årskurs 6 har ansvar, ”speliad” som

elevrådet ordnar och engelsk-dag där elever från årskurs 4-6 undervisar i engelska

för elever i årskurs 1-3.

Underlaget till likabehandlingsplanen hämtas bland annat från trivselenkät som

genomförs vecka 40. I denna kan eleverna också ange vilka platser på skolan som de

känner sig otrygga. Likabehandlingsgruppen presenterar planer för samtliga klasser
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och föräldrar. Skolsköterskan genomför hälsoenkät och hälsosamtal. Resultatet

framgår inte och används inte i uttryckligen i likabehandlingsplanen. Enligt inter-

vjuer med elever får de ingen information om resultat från trivselenkäten.

Personal deltar i fortbildning i likabehandlingsarbetet genom att delta i skolverket

Värdegrund och likabehandling i teori och praktik. Skolan deltar också i ett EU-

projekt om mobbning. Inom ramen för projektet sker bland annat erfarenhetsut-

byte med skolor i andra länder.

Klassråd genomförs varje vecka där bland annat skolans ordningsregler och trivsel-

regler diskuteras med eleverna. För närvarande diskuteras användningen av mobil-

telefoner. Elever och föräldrar medverkar i utformningen av reglerna. Elevråd kan

väcka frågor som kan ingå i skolans trivselregler. Elevrådet ordnar spelturning på

skolan där elever från alla klasser deltar.

Rutiner

Enligt likabehandlingsplanen ska första kontakten tas med elevens lärare eller fri-

tidspedagog. Klassföreståndare svarar för den inledande hanteringen. Om situat-

ionen består informeras föräldrar. Klassföreståndare kan också vända sig till lika-

behandlingsgruppen eller till elevvårdskonferens och rektor. Ärenden följs till dess

att kränkningen eller mobbningen har upphört.

På skolan finns en postlåda samt en mejladress där elever ska kunna lämna in för

att påtala att kränkningar förekommer. Det är dock sällsynt att eleverna använder

sig av dessa.

Enligt intervjuer har elever lätt för att vända sig till vuxna på skolan. Eleverna vän-

der sig vanligtvis till rastvakter. Enligt intervjun med eleverna bryr sig inte alla lä-

rare, bland annat ”extralärare”.

Uppföljning

Likabehandlingsplanen följs upp mot slutet av läsåret inför kommande läsår. Elever

intervjuas under maj månad som underlag för att värdera målen i likabehandlings-

planen. Planen och erfarenheterna diskuteras med enhetsrådet.

Arbetet med likabehandlingsplanen ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.

Dokumentationen över inträffade händelser lämnas till rektor. Det finns ingen rutin

för att informera nämnd eller förvaltning om inträffade händelser. Förvaltning och

nämnd har frågat om skolans arbete med likabehandling och händelser vid några

tillfällen.

Händelser

Enligt vuxna på skolan är det vanligt med fula ord, att eleverna inte känner sig

trygga på bibliotek och i kapprum. Stora och små elever och kompisgäng är också

källor till otrygghet.

Enligt eleverna är otrygga platser på skolan fotbollsplan där äldre barn tacklar och

sparkar medvetet hårt och där vuxna inte sätter gränser och ibland också matsalen.

Platsen utanför lektionssalar där elever i årskurs 6 finns är mer otrygga, de yngre
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eleverna är rädda för att passera platsen. De intervjuade eleverna uttrycker detta

som att elever i årskurs 6 är kaxiga. Med detta menas att de är stygga, utnyttjar sin

styrka och allmänt sett retar de som är mindre. Andra typer av kränkande hand-

lingar är verbala genom elaka kommentarer samt utfrysning, till exempel att inte få

vara med i lekar och spel.

Det är ytterst sällsynt, enligt vuxna och elever, att nätmobbning förekommer.

Mörmoskolan 7-9
Mörmoskolans har cirka 260 elever i årskurserna 7 till 9.

Årlig plan

Skolans likabehandlingsplan omfattar skollagens bestämmelser om kränkande be-

handling samt diskrimineringslagen. Planen inleds med skolans policy och förkla-

ring av begrepp i skollagen och diskrimineringslagen. I planen anges förebyggande

arbete som har sin grund i diskrimineringar och i trakasserier och kränkningar

samt rutiner när händelser inträffar samt uppföljning och utvärdering av planen. I

bilaga finns en mall för dokumentation av ärenden.

Det förebyggande arbetet omfattar mål och åtgärder för var och en av diskrimine-

ringsgrunderna, till exempel att ordna föreläsning om HBT och kartläggning om

diskriminering. För de sju åtgärder mot trakasserier och kränkningar anges mål och

avsikter med till exempel utvecklingssamtal och rastvakter.

Likabehandlingsplanen revideras varje år. Elevenkäterna ligger vanligtvis till grund

för revideringen. Någon utvärdering av förgående års plan eller kartläggning genom

enkäter till elever har inte gjorts. Orsaken är att det varit flera byten av personer på

rektorstjänsten under de senaste åren.

Främjande och förebyggande arbete

De första tre dagarna på terminen genomför skolan ett värdegrundsarbete med öv-

ningar för att bygga en bra social samvaro mellan elever. Skolan genomför ett etik-

projekt, med ämnesövergripande diskussioner som är schemalagda. Enligt intervju-

erna finns det en tradition på skolan hos vuxna att vara mån om elevernas trivsel

såväl som deras kunskaper.

Eleverna får information om likabehandlingsplanen under värdegrundsveckan. Ti-

digare diskuterades likabehandlingsplanen med eleverna och elevrådet. Lärarna gör

olika när det gäller informationen om skolans ordnings- och trivselregler.

En ny elevenkät har tagits fram och prövats på en klass. Avsikten är att enkäten ska

ligga till grund för kommande arbete med skolans likabehandlingsplan. Enligt in-

tervjuerna med elever görs ingen kartläggning av otrygga platser på skolan.

Likabehandlingsgruppen har inte varit aktiv senaste året. Enligt intervju med ele-

verna har inte likabehandlingsgruppen presenterat sig i klasserna. Ansvaret för li-

kabehandlingsarbetet har elevhälsoteamet.
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Skolsköterskans hälsosamtal är inte direkt underlag till likabehandlingsplanen. Re-

sultatet delges dock skolans personal.

Skolan har inte genomfört någon kompetensutveckling som direkt berör likabe-

handlingsarbetet. Fortbildningar har inriktats på bland annat ätstörningar och

självskadebeteende.

Mentor genomför klassråd varje vecka där elever har möjlighet att ta upp frågor.

Enligt intervjuer med elever är vissa elever ”body”, som är personer som övriga ele-

ver ska kunna vända sig till på raster.

Skolans Café-värdinna samt klassmorfar ser händelser och kan informera övriga på

skolan.

Rutiner

Enligt likabehandlingsplanen ska varje händelse rapporteras till berörd mentor,

likabehandlingsgrupp och rektor. I första steget är det mentorn som ska utreda och

åtgärda händelser.

Enligt intervjuerna med vuxna och elever vänder sig elever vanligtvis till mentor,

men det förekommer också att elever vänder sig till kurator, skolsköterska eller rek-

tor. De flesta händelser hanteras skyndsamt. Om mentorn vill ha stöd vänder sig

han eller hon till elevhälsoteamet. Föräldrar kontaktas av mentor.

Få händelser dokumenteras på skolans mall för kränkande handlingar. Lärarna för

istället egna anteckningar. Oftast sker en muntlig information om händelser till

elevhälsoteamet.

Förvaltningen informeras om någon händelse är mer allvarlig.

Uppföljning

Likabehandlingsplanen följs upp och revideras varje år. Elevenkäterna ligger till

grund för revideringen av planen.

Hittills har likabehandlingsgruppen svarat för att revidera planen. När denna

granskning görs är ansvaret och arbetsordningen inte klargjord. Enskilda insatser

under året utvärderas inte enligt likabehandlingsplanen.

Händelser

Otrygga platser uppges vara omklädningsrum och innegården som till exempel in-

negården och skogsdungen invid skolan. Lärarna har sina arbetsrum på olika stäl-

len i skolbyggnaden och rör sig ofta i korridorerna på rasterna.

Enligt de vuxna på skolan är de kränkningar som förekommer relativt ”snälla”.

Nätmobbning har förekommit på elevernas fritid och påverkat eleverna under skol-

tiden. Händelserna hanteras som andra fall av kränkningar.

Enligt intervjuer med elever är kränkande handlingar oftast verbala med kommen-

tarer om märkeskläder, utseende och märkesprylar. Det är sällan som elever säger

nedsättande ord till varandra. Det är sällan utfrysning förekommer. Elever i årskur-
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serna 8 och 9 uppges vara väl sammansvetsade medan få händelser med utfrysning

har förekommit i årskurs 7.

Mörmoskolan F-6
Mörmoskolan har cirka 320 elever i årskurserna F till 6.

Årlig plan

Skolans likabehandlingsplan omfattar skollagens bestämmelser om kränkande be-

handling samt diskrimineringslagen. Skolan använder diskrimineringsombuds-

mannens stödmaterial ”www.planforskolan.se”. I planens inledning anges skolans

vision, elevernas, vårdnadshavarnas och personalens delaktighets samt förankring

av planen. Rubrikerna för planen i övrigt är utvärdering, främjande insatser, kart-

läggning, förebyggande åtgärder, rutiner för akuta situationer samt förklaring av

begrepp.

De främjande insatserna i planen är kopplat till områdena kränkande behandling

samt diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. För vart och ett av områ-

dena anges mål och uppföljning, insats, ansvarig samt slutdatum. Det förebyggande

arbetet utgår från kartläggningen och för dessa anges mål och uppföljning, åtgärd,

ansvar och slutdatum.

Likabehandlingsplanen revideras i maj månad inför nästa läsår. Elevenkäter, dis-

kussioner i klassråden samt synpunkter från ledarlaget ligger till grund för utvärde-

ringen. De enskilda insatserna i planen har inte utvärderats. Mål för kommande års

likabehandlingsarbete utgår från kartläggningen och diskussioner.

Främjande och förebyggande arbete

Skolans värdegrundsarbete omfattar Må-bra-pass. Dessa avser elever i de lägre åld-

rarna och genomförs varje vecka i mindre grupper. Under dessa pass diskuteras

elevernas situation på skolan och eleverna har möjlighet att ta upp frågor medan de

är aktuella. Skolan genomför också ”Tillsammansdagar” där elever i årskurs 6 pla-

nerar för övriga elever på skolan. Aktiviteterna genomförs i grupper där elever från

F-5 ingår och som leds av elever i årskurs 5. Skolan har genomfört en språkvecka

där elever har fått skriva ord som är kränkande. Användningen av orden har sedan

diskuterats och följts upp.

Alla elever som kommer nya till skolan får foldern ”Tänkvärt …” som sammanfattar

likabehandlingsarbetet på skolan. I denna framgår också förväntningar på elever,

föräldrar och skolan.

Likabehandlingsgruppen träffas en gång i veckan. Gruppen har ansvar för att ta

fram och revidera skolans likabehandlingsplan. Likabehandlingsgruppen har pre-

senterat sig för klasserna och illustrerat vad som kan vara kränkande händelser.

Mentor har informerat om planen för eleverna. Planen har diskuterats med skolans

enhetsråd. Varje år får elever och deras föräldrar skriva under skolans ordningsreg-

ler.
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Kompetensutveckling för personal på skolan har handlat om genus och jämställdhet

och HBT.

Enkät till eleverna – Hur mår du? – genomförs under hösten och våren. Frågor om

barnens trivsel på skolan tas också upp i utvecklingssamtal där elever fyller i en en-

kät tillsammans med föräldrar. Utanför lärarnas personalrum finns ett schema för

rastvakterna. Eleverna har fotograferat platser på skolan som är otrygga. Dessa fo-

ton finns vid schemat och eleverna kan markera platserna där de känner sig

otrygga. Skolan har en brevlåda utanför lärarrummet där eleverna kan lägga lappar

om händelser.

Klassråd genomförs varje vecka där frågor om trivsel på skolan diskuteras. Un-

derlaget från klassråden kan föras vidare till skolans elevråd.

Rutiner

Enligt likabehandlingsplanen ska berörd lärare ha samtal med inblandade elever,

kontakta deras föräldrar samt dokumentera händelsen. Om det behövs förs ärendet

över till likabehandlingsgruppen. Den fortsatta hanteringen beror mycket på om-

ständigheterna från fall till fall. Ärenden dokumenteras i Fronter.

När händelser inträffar vänder sig oftast elever till mentor. I första hand utreder och

åtgärdar mentorn händelser.

Uppföljning

Tidigare likabehandlingsplaner har utvärderats genom enkäter till elever, via dis-

kussioner om det förebyggande arbetet i klassråden samt i enhetsrådet.

Den nuvarande planen ger goda förutsättningar att utvärdera enskilda insatser un-

der året som varit.

Händelser

Platser på skolan där eleverna kan uppleva större otrygghet är främst skolgården på

raster, skogen samt omklädningsrum. Elever känner sig inte alltid trygga när de går

till högstadiet för undervisning i slöjd, språkvalet och musik.

Kränkningar är oftast verbala, vid några tillfällen förekommer det att elever slåss.

Enligt intervju med eleverna är kränkningarna på skolan oftast verbala och handlar

mest om hur personer ser ut eller om personligheten. Exempel är att en elev skrat-

tar åt någon om denne gjort något pinsamt eller att man pekar finger bakom ryggen.

Det förekommer också utfrysning. De elever som har ”respekt” trakasserar andra.

Med respekt menas personer som är större och stygga mot andra och att mindre

elever är rädda för dem. Det förekommer att elever som kränker andra uppmanar

andra elever att inte säga något om händelsen till lärarna.

Nätmobbning anges vara ovanligt på skolan. Det bästa sättet att hantera nätmobb-

ning uppges vara att ”äga ut den andre”, med vilket menas att vinna i den argumen-

tationen.


