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Utvärdering av föregående plans insatser 

Under läsåret 15/16 har två kartläggningar gjorts över elevernas arbetsmiljö. Vi har haft ett 

fungerande rastvaktssystem. Vi har ett elevhälsoteam som har träffats ungefär en gång per 

månad. Teamets arbete bör utvecklas så att arbetet blir mer förebyggande. Föräldrarådet har 

träffats tre gånger under läsåret. Likabehandlingsplanen har inte diskuterats på föräldrarådet. 

Vi anser att det är bra att det finns med en personalrepresentant på föräldrarådet. Vi har inte 

haft elevråd en gång per månad men ett par gånger per termin. Varje klass har haft klassråd i 

samband med elevråden. Enkätundersökningar bland elever och föräldrar har skett under maj 

månad. Under läsåret har vi varje vecka arbetat i familjegrupper, i ålderblandade grupper. Vi 

har bland annat arbetat med konst, presentationer av eleverna och haft uteaktiviteter. Under 

läsåret har vi inte använt oss av storsamlingar, men vi tror på att det är en bra form att 

använda sig av. Fritidspersonal har ordnat extra rastaktiviteter under onsdagar. 

Under läsåret har vi arbetat dagligen med attityder, värderingar, samtal och konfliktlösning i 

alla skolans klasser. Likabehandlingsplanen har diskuterats och arbetats med i klassrummen. 

Vi har inte fullt ut lyckats med att lyfta likabehandlingsplanen på utvecklingssamtal och 

medarbetarsamtal. 

 

Det främjande arbetet 

Mål 

Landeryds skola ska vara en trygg skolmiljö. Alla elever och personal ska respektera allas lika 

värde.  

 

Insats 

Vi arbetar i familjegrupper, i åldersblandade grupper från F-6. Elever får vara med och 

påverka innehållet i familjegruppera. Alla vuxna blir kända för alla elever. Det är viktigt att 

all personal presenteras ordentligt. 

 ansvar: pedagoger 

Vi har rastvakter på varje rast.   

ansvar: rektor 

Ordningsregler och klassrumsregler arbetas fram i klasserna i början av läsåret och bestäms 

tillsammans på elevråd. Resultatet presenteras på en storsamling. 

 ansvar: pedagog, rektor 



Vi ökar tryggheten för skolans elever i klassrum och på raster. Kurator och klasslärare 

observerar klasserna och analyserar vad de olika grupperna behöver arbeta med. Diskussioner 

och värderingsövningar görs i klasserna 

Ansvar: Klasslärare och kurator 

 

Extra rastaktiviteter arrangeras under läsåret. 

ansvar: rektor 

 

Under året deltar alla elever gemensamt Luciafirande, sommarlovskör och friluftsdagar och 

storsamlingar i idrottssalen.     

ansvar: pedagoger 

 

Elevhälsoteamet går igenom klassernas elever minst en gång per termin. En nulägesanalys 

görs.                                                                      

ansvar: spec.pedagog 

 

Uppföljning 

Vi planerar att göra ett årsarbetshjul där insatserna tydliggörs och planeras in. 

ansvar:  rektor, pedagoger 

 

Utvärdering 

Mål och insatser utvärderas i juni 2017    

ansvar: rektor 

 

 

 

 

 

 



Det förebyggande arbetet 

Slutsatser av kartläggning 

Vårens kartläggning av elevens arbetsmiljö visar att toaletterna i skolbyggnaden upplevs 

negativa. Flera av de yngre eleverna upplever hallen som stökig. Matsalen upplevs som trång 

och högljudd. De äldre eleverna upplever klassrummet som stökigt.  Flera tycker att miljön i 

omklädningsrummen är otrevliga. 

Vårens föräldraenkät har besvarats av cirka 50% av föräldrarna, alltså 46 föräldrar. Den visar 

att föräldrarna, alla utom 3, tycker att de har bra kontakt med lärarna och att det är lätt att få 

kontakt med lärarna. Färre tycker att de har bra kontakt och att det är lätt att få tag på rektorn. 

Alla föräldrar utom en tycker att deras barn är trygga på skolan. Några (5 respektive 6 

föräldrar) tycker att de inte har insyn i hur det går för barnet i skolan och att de inte känner till 

likabehandlingsplanen.  

Vårens elevenkät visar att flera elever inte känner till likabehandlingsplanen. Vi misstänker att 

namnet likabehandlingsplan är svårt. 12 elever tycker att elevråd och klassråd inte har 

fungerat bra. Yngre elever är positiva till familjegrupper de äldre eleverna är mer negativa. 

Utvärdering Enkät Nöjdhet , se bifogad utvärdering  

Mål 

Belastningen på toaletterna minskar. 

Miljön i matsalen ska bli lugnare. 

Miljön i hallen blir mer lugn och trygg. 

Alla elever ska känna sig trygga i omklädningsrummet. 

Kontakt mellan hem och skola fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

Det ska vara arbetsro i klassrummen. 

 

Insats 

Modulerna har flera toaletter så belastningen på toaletter i huset blir mindre. I klasserna 

diskuteras hur man lämnar toaletten efter ett toalettbesök. 

Vi utökar matlagen från två till tre. Vi köper in nya möbler. Vi försöker att öka 

personaltätheten i matsalen. 

Finns flera vuxna i klassrummet så stannar en vuxen i hallen vid in- och utgång. Några barn 

kan få klä på sig inne i klassrummet. 



Om möjligt försöker vi vara en vuxen i varje omklädningsrum. På höstens föräldramöte tar vi 

upp att vi gör på detta sätt.  

Utvecklingssamtal måste genomföras varje termin. Då ska elevens arbetsmiljö diskuteras. 

Telefon eller mailkontakt måste ske mellan hem och skola så att viktig information når 

berörda parter. 

Vi provar olika sätt att möblera i klassrummet. Vi strävar mot att vara två pedagoger i 

klassrummet. Klassen diskuterar och aktualiserar klassrumsregler. Vi tar hjälp av kurator som 

kan observera mönster i klassen. Modulerna ger eleverna möjlighet att arbeta i mindre 

grupper. 

Ansvar: all personal 

 

Uppföljning 

Höstens kartläggning följs upp i januari.  Vårens kartläggning följs upp i juni. Elev- och 

föräldraenkäter görs i maj 2017. 

Utvärdering 

Målen och insatser utvärderas i juni 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Det åtgärdande arbetet 

Rutiner 

Anmälan och återrapportering till rektor angående elever som anser sig ha blivit utsatt 

för diskriminering/trakassering eller kränkande behandling 

1. Personal anmäler till rektor/förskolechef snarast möjligt. Använd blanketten. 

Anmälan till rektor-diskrimenering/trakassering/kränkande behandling 

2. Rektor anmäler till barn- och ungdomschefen inom 2 dagar. Originalet skickas 

iväg och en inscannad kopia förvaras i den utsatta elevens elevakt i PMO 

3. Barn- och ungdomschefen vidarerapporterar anmälan till barn- och 

ungdomsnämnden vi nästkommande sammanträde och anmälan diarieförs i 

Platina. 

4. Ärendet utreds på enheten. Alla insatser och all dokumentation, lagda som bilagor, 

förvaras i den utsatta elevens elevakt i PMO. 

5. Rektorn återrapporterar vid avslutat ärende till barn- och ungdomschefen. Använd 

blanketten Återrapportering till huvudman- diskriminering/trakassering/kränkande 

behandling. Originalet skickas och inscannad kopia förvaras elevens elevakt i 

PMO. I den utsatta elevens elevakt ska nu finnas: anmälan, all dokumentation och 

återrapportering. 

6. Barn- och ungdomschefen vidarerapporterar ärendets avslutning till barn- och 

ungdomsnämnden vid nästkommande sammanträde och återrapporteringen 

diarieförs i Platina. 

 

 

Rutin för hur elever och vårdnadshavare anmäler en händelse 

Elever eller vårdnadshavare kontaktar pedagog och/eller rektor. 

Hur diskriminerade och kränkande behandling utreds 

- Alla vuxna reagerar och agerar när ett barn/elev/personal visar ett negativt beteende. 

Tillsägelse sker vid elakheter, retsamhet, bråkighet, tillmälen osv.  

- Vid konflikter ska samtal ske mellan berörda barn/elever under ledning av pedagog. 

Eleverna/barnen ska uppmanas att berätta om händelserna hemma. Uppföljningssamtal 

ska ske vid behov för att se att de inblandade tagit ansvar för att konflikten blivit löst. 

- Den aktuella händelsen diskuteras vid behov med elevhälsoteamet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vad säger skollagen 

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 

Ändamål och tillämpningsområde 

1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande 

behandling av barn och elever. 

Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet 

enligt denna lag. 

Diskriminering 

2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband 

med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567). 

Definitioner 

3 § I detta kapitel avses med 

- elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 § den som söker annan 

utbildning än förskola enligt denna lag, 

- barn: den som deltar i eller söker plats i förskolan eller 

annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap., 

- personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt 

denna lag, och 

- kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara 

diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker 

ett barns eller en elevs värdighet. 

Tvingande bestämmelser 

4 § Avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller 

skyldigheter enligt detta kapitel är utan verkan. 

Ansvar för personalen 

5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de 

skyldigheter som anges i detta kapitel, när den handlar i 

tjänsten eller inom ramen för uppdraget. 

Aktiva åtgärder 

Målinriktat arbete 

6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje 

särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att 

motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare 

föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§. 



Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 

7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för 

att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för 

kränkande behandling. 

Plan mot kränkande behandling 

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en 

plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att 

förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 

elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av 

dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under 

det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 

åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års 

plan. 

Förbud mot kränkande behandling 

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn 

eller en elev för kränkande behandling. 

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot 

kränkande behandling 

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får 

kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får 

kännedom om att ett barn 

eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 

behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 

detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt 

utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 

förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas 

för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på 

motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha 

blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på 

sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). 

För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som 

inte är integrerade med en skolenhet eller förskoleenhet 

gäller första och andra styckena för den personal som 

huvudmannen utser. 

Förbud mot repressalier 



11 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn 

eller en elev för repressalier på grund av att barnet eller 

eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller 

anmält eller påtalat att någon handlat i strid med 

bestämmelserna i kapitlet. 

Skadestånd 

12 § Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina 

skyldigheter enligt 7, 8, 9, 10 eller 11 § ska huvudmannen 

dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den 

kränkning som detta innebär, dels ersätta annan skada som har 

orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för kränkning i andra 

fall än vid repressalier lämnas dock inte, om kränkningen är 

ringa. 

Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning 

sättas ned eller helt falla bort. 

Rättegången 

13 § Mål om skadestånd enligt detta kapitel ska handläggas 

enligt bestämmelserna i rättegångsbalken om rättegången i 

tvistemål när förlikning om saken är tillåten. 

I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten ska 

bära sin rättegångskostnad, om den part som har förlorat 

målet hade skälig anledning att få tvisten prövad. 

Bevisbörda 

14 § Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling enligt 9 § eller repressalier enligt 11 §, visar omständigheter som 

ger anledning att anta att han 

eller hon har blivit utsatt för sådan behandling, är det 

huvudmannen för verksamheten som ska visa att kränkande 

behandling eller repressalier inte har förekommit. 

Rätt att föra talan 

15 § I en tvist om skadestånd enligt detta kapitel får 

Statens skolinspektion som part föra talan för ett barn eller 

en elev som medger det. När Skolinspektionen för sådan talan 

får myndigheten i samma rättegång också föra annan talan för 

barnet eller eleven om han eller hon medger det. För barn 

under 16 år krävs vårdnadshavares medgivande. 

Bestämmelserna i rättegångsbalken om part ska gälla även den 

för vilken Skolinspektionen för talan enligt detta kapitel 

när det gäller jävsförhållande, pågående rättegång, personlig 



inställelse samt förhör under sanningsförsäkran och andra 

frågor som rör bevisningen. 

När ett barn eller en elev för talan enligt detta kapitel får 

Skolinspektionen inte väcka talan för barnet eller eleven om 

samma sak. 

16 § Rättens avgörande i ett mål där Statens skolinspektion 

för talan för ett barn eller en elev får överklagas av barnet 

eller eleven, om det får överklagas av myndigheten. 

När rättens avgörande i ett mål som avses i första stycket 

har vunnit laga kraft, får saken inte prövas på nytt på talan 

av vare sig barnet eller eleven eller Skolinspektionen. 

 

Vad säger läroplanen 

Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på 

demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet 

syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 

alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar 

inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för 

vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med 

svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I 

överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans 

och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans 

uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta 

i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Förståelse och medmänsklighet 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg 

om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana 

tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas 

med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det svenska samhällets 

internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga 

krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet 

ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå 

och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell 

mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos 

alla som arbetar där. 

 



2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera 

eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till 

uttryck i praktisk vardaglig handling.  

Mål  

 

Skolans mål är att varje elev  

 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 

erfarenheter,  

• respekterar andra människors egenvärde,  

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att hjälpa andra människor,  

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen, och 

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.  

 

Riktlinjer  

 

Alla som arbetar i skolan ska  

 

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen,  

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,  

• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, 

och 

 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett 

demokratiskt förhållningssätt. 

 

 Läraren ska 

 

 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet, 

 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, 

 • uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för 

att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, 

• tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna 

gruppen, och  

• samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler 

som en grund för arbetet och för samarbete. 

 

 

 

 

 


