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Inledning 
Humlemadskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling omfattar 

förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem. Den ska gälla läsår 2022/2023 från 2022-

10-05 till 2023-08-31. Planen finns tillgänglig på skolans lokala hemsida samt 

publicerad på Burlövs hemsida. Vi vill med vår plan mot kränkande behandling 

beskriva hur vi arbetar och hanterar olika förekomster av kränkande behandling eller 

diskriminering och trakasserier mellan elever, mellan vuxna och elever. Målet är att 

minska riskfaktorerna och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. 

Syfte  

Syfte med Humlemadskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling är 
att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Undanröja 
hinder och skapa förutsättningar för växande och lärande. Det ställer krav på att 
skolan bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter 
och möjligheter. Det råder nolltolerans mot kränkande behandling i förskolan, skolan 
och på fritidshem. 
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Kränkande behandling, såsom diskriminering, trakasserier och annan kränkande 
behandling är en fråga som hänger samman med människosyn och grundläggande 
demokratiska värderingar. 
 
Skolans styrdokument i enlighet med Skollagens 6 kap, 5–8 §§ ska skolan bedriva ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever samt varje år 
upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I planen ska det 
förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet beskrivas.  
 
Diskrimineringslagens 3 kap, 16 § reglerar att skolan är skyldig att bedriva aktiva 
åtgärder mot de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. Skyldigheten omfattar även att ha 
riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. 
 

Planen ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som ska påbörjas eller 
genomföras under det kommande läsåret. Elever ska göras delaktiga i arbetet och 
planen ska vara lättillgänglig för både elever och vårdnadshavare. 
 

 

 

 

Vision 

Humlemadskolan ska vara en plats som präglas av trygghet, trivsel och studiero, fri 
från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Verksamheten ska 
präglas av omsorg om individen, omtanke, tolerans och respekt för människors 
olikheter. Alla elever ska ges möjlighet att lyckas, lära och utvecklas efter sin egen 
förmåga. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling ska vara ett levande 
dokument för skolans alla elever, deras vårdnadshavare och all personal. All personal 
ska ha god kännedom om de rutiner som finns om det skulle uppstå en situation där 
en elev upplever sig kränkt, diskriminerad eller trakasserad. 
 
Ansvar 
Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för skolans plan mot 
diskriminering och kränkande behandling. Alla på skolan ska delta i och känna till 
arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, både all personal 
och alla elever.  Planen mot kränkande behandling ska presenteras av klasslärare för 
elever och föräldrar vid läsårs starten. 

 
Rektor har följande ansvar:  

● att det varje läsår upprättas en plan och att den förankras hos skolans 
personal samt att kompetensutveckling sker inom området.  
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● att rapporter om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling 
mellan elever utreds.  

● att utreda om personal utsätter elever på skolan för någon form av kränkning.  
 

Personalens gemensamma skyldigheter och ansvar: 
● all personal på skolan har ett gemensamt ansvar för att känna till och följa 

planen mot diskriminering och kränkande behandling.  
● all personal är skyldiga att agera när man misstänker eller upptäcker 

diskriminering eller annan form av kränkande behandling.  
● skolans personal ska aktivt arbeta för att främja likabehandling och förebygga 

för att motverka diskriminering och kränkande behandling.  
● all personal ska ha ett normkritiskt förhållningssätt och ansvarar för att 

medvetandegöra plan mot diskriminering och kränkande behandling hos 
eleverna. 

● all personal ansvarar för att rutinerna i plan mot diskriminering och 
kränkande behandling följs. 

 
 
 
 
 
 

 

Årshjul för arbete med plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 
 

Arbetet ska ske systematiskt och målinriktat mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling.  

 

Undersöka           Analysera          Åtgärda            Uppföljning och Utvärdera 

 

Aug.  
● Ny årlig plan mot diskriminering och  kränkande behandling fastställs av 

rektor.  
● Presentation görs av EHT och förankras hos all personal. 
● Representanter för elevrådet utses av klassmentorerna. 

 
Sep.  
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● Genomgång och förankring av plan mot diskriminering och kränkande 
behandling hos elever och vårdnadshavare.  

● Plan mot diskriminering och kränkande behandling läggs upp på Vklass och 
kommunens hemsida.  

● Trivselenkäten görs av EHT och besvaras digitalt av samtliga elever på skolan. 
● Trygghetsvandring och kartläggning av otrygga platser, både av inomhusmiljö 

och utomhusmiljö på skolan,  görs av varje klass tillsammans med 
klasslärarna.  

 
Okt. 

● EHT sammanställer och analyserar trivselenkät och  trygghetsvandring. EHT 
redovisar resultat för elevrådet och samtliga arbetslag.  
 
Nov. 

● EHT utvärderar trivselenkäten.  
  

Dec. 
● EHT analyserar statistik från kränkningsärenden i DF respons. EHT följer upp 

upprättade mål och aktiviteter.  
 

Jan. 
● EHT följer upp planen och presenterar analys samt statistik för personalen. 

 
 
 

 
 
Mars  

● Trivselenkäten görs av EHT och besvaras digitalt av samtliga elever på skolan. 
● EHT sammanställer och analyserar trivselenkäten. EHT redovisar resultatet för 

elevrådet och samtliga arbetslag.  
● Trygghetsvandring och kartläggning av otrygga platser, både av inomhusmiljö 

och utomhusmiljö på skolan,  görs av varje klass tillsammans med 
klasslärarna.  

 
April  

● Diskussion i elevrådet och arbetslag om nästa läsårs insatser.   
 

Maj  
● EHT samlar in förslag från elever och personal på förbättring av främjande och 

förebyggande insatser. Utifrån dessa och analys av värdegrundsarbetet som  
gjorts under året upprättas mål och aktiviteter inför kommande läsår av EHT 
tillsammans med värdegrundsteamet. 

● EHT sammanställer och analyserar resultat av insatser.  
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● Utvärdering av värdegrundsarbetet görs. EHT gör årligen en sammanställning, 
analys och utvärdering av föregående läsårs plan mot diskriminering och 
kränkande behandling utifrån de synpunkter, utvärderingar och 
kartläggningar som framkommit under läsåret. Utvärderingen ligger till grund 
för utformandet av nästkommande läsårs plan mot diskriminering och 
kränkningar.  

 
Juni 

● Fortsatt utvärdering av värdegrundsarbete görs av EHT.  
● Ny årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas av EHT. 

 
 

Definitioner och begrepp 

 
Kränkande behandling  

Kränkande behandling innebär att en elevs värdighet kränks av en annan elev eller 

personals agerande, utan att det är diskriminering eller trakasserier enligt 

diskrimineringslagen. Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den 

som blir utsatt. Det är i första hand eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande 

behandling som avgör vad som är oönskat, men ett beteende av en elev som en i 

personalen anser vara kränkande kan också utgöra kränkande behandling enligt 

skollagen, även om en drabbad elev säger att sig vara ok med det. 

 

 

 

 

Trakasserier  

Trakasserier innebär att en elevs värdighet kränks av en annan elev eller personals 
agerande som har koppling till de sju diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan vara 
att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar. Det kan handla 
om kommentarer, gester eller utfrysning. 
 

Diskriminering  

Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förenklat att elev eller personal 

missgynnas eller kränks utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna. En elev 

kan inte diskrimineras av en annan elev i juridisk bemärkelse.  
 

1. Etnicitet  
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Den första diskrimineringsgrunden är etnicitet. Att diskrimineras på urval av sin 

etnicitet innebär att en elev missgynnas utifrån elevens nationella tillhörighet, 

etniska ursprung eller hudfärg.  

 

2. Funktionsnedsättning 

 Att diskrimineras på urval av sin funktionsnedsättning innebär att en elev 

missgynnas utifrån att eleven har en varaktig psykisk, fysisk eller intellektuell 

nedsättning som har uppkommit vid födsel eller förvärvats efter födsel.  

 

3. Kön 

Att diskrimineras på urval av sitt kön innebär att en elev missgynnas beroende på 

om eleven är pojke eller flicka. 

  

4. Könsöverskridande identitet eller könsuttryck   

Att diskrimineras på urval av sin könsidentitet eller könsuttryck innebär att en 

elev missgynnas utifrån vilka kläder, kroppsspråk eller beteende eleven har som 

kan kopplas till dess kön. Transpersoner och personer som inte identifierar sig 

med något kön omfattas även de av denna diskrimineringsgrund.  

 

5. Religion eller annan trosuppfattning  

Att diskrimineras på urval av sin religion eller annan trosuppfattning innebär att 

en elev missgynnas pga. vilken religion eller annan trosuppfattning som eleven 

har. Ateism inbegrips av denna diskrimineringsgrund.  

 

 

 

 

6.    Sexuell läggning  

Att diskrimineras på urval av sin sexuella läggning innebär att en elev missgynnas 

utifrån att eleven är homosexuell, heterosexuell eller bisexuell. 

 

7.   Ålder  
Den sista diskrimineringsgrunden är ålder. Att diskrimineras på urval av sin ålder 
innebär   att en elev missgynnas utifrån sin ålder. Att särbehandla elever utifrån 
dess ålder är dock tillåtet om det finns ett berättigat syfte såsom klassindelning 
efter ålder. 

 

Det finns sex olika former av diskriminering som enligt lag är förbjudet;  

Direkt diskriminering: är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än 
någon annan i en jämförbar situation. För att det ska räknas som diskriminering ska 
missgynnandet ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.  
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Indirekt diskriminering: är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral 

men särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss 

etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss 

funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Då kan regeln vara 

diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla.  

 

Bristande tillgänglighet: är när en elev med en funktionsnedsättning missgynnas 

genom att verksamheten inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den 

eleven ska komma i en jämförbar situation med elever utan denna 

funktionsnedsättning.  

 

Instruktioner att diskriminera: är till exempel när någon ger en order eller instruerar 

någon som är i beroendeställning att diskriminera någon annan.  

 

Trakasserier: är ett agerande som kränker en elevs värdighet och som har samband 

med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan vara att ge 

uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, t.ex. skällsord eller 

utfrysning. 

 
Sexuella trakasserier: är trakasserier av sexuell natur. Förutom kommentarer och ord 
kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan 
också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar. Även 
oönskade bilder på telefonen/dator med sexuellt innehåll.   
 
 
 
 
Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Det är ett 
beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är eleven som upplever sig vara 
utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är oönskat. För att det ska vara 
fråga om kränkande behandling enligt lagen måste kränkningen vara märkbar och 
tydlig. Den som kränker någon måste också förstå att uppträdandet upplevs som 
kränkande. 

 
Kränkande behandling kan vara:  
• Verbalt  ex. ovårdat språk som svordomar eller nedsättande ord. 
• Psykiskt ex. att någon bli utfryst eller behandlad som luft. 
• Fysiskt ex. slag, knuffar, sparkar. 
• Text- och bild buret ex. fula teckningar, svordomar på snapchat eller instagram. 
 
Mobbning  
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Mobbning är när någon kränks, vid upprepade tillfällen över tid. I dagligt tal brukar 
man använda ordet mobbning om ett barn eller en elev blir utsatt för kränkning. 
Kränkande behandling är alltså ett bredare begrepp, som kan innefatta mobbning 
men även andra kränkande beteenden. 

 
Befogade tillsägelser  
För att upprätthålla en god skolmiljö har rektor och lärare i enligt 5 kapitel 6 § 
skollagen                          
möjlighet att tillrättavisa en elev eller använda sig av andra disciplinära åtgärder om                     
omständigheterna kräver det. Även om eleven kan uppfatta detta som en kränkning 
är en sådan åtgärd ur lagens mening ingen kränkning.  

 

Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärderna som är 

befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till 

rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.  

 

Enligt de förutsättningar som följer av 7–23 § får det beslutas om utvisning, 

kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, 

avstängning och omhändertagande av föremål.  

 

En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas endast om den står i rimlig 

proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. Skollagen 5 kap 6 §. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdegrundsteamet 

Den består av skolsjuksköterskan, skolkurator och musikläraren. Värdegrundsteamets 

medlemmar träffar skolans samtliga elever i olika sammanhang. 

 

EHT  

Elevhälsoteamet (EHT) på skolan  består av rektor, skolsköterska, specialpedagoger, 
kurator och skolpsykolog. EHT träffas en gång i veckan och strukturerar arbetet kring 
elevhälsan. Specialpedagog finns tillgängliga för eleverna varje dag, skolsköterska 
fyra dagar i veckan,  kurator tre dagar i veckan samt skolpsykolog deltar på EHT 
mötena och är tillgänglig vid behov av handledning. 
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Delaktighet i planen 
Rektor tillsammans med elevhälsan och värdegrundsteamet utarbetar ett förslag på 

plan mot kränkande behandling som sedan presenteras till all personal på skolan för 

vidare genomgång och utvärdering i arbetslaget och individuellt. Eleverna är 

delaktiga i kartläggningen av trygghet och trivsel med hjälp av en trivselenkät som 

besvaras individuellt samt en trygghetsvandring på skolan. Båda genomförs en gång 

per termin. I planen beskrivs skolans aktiva främjande och förebyggande arbete, samt 

aktuella aktiva åtgärder mot kränkande behandling. 

Alla elever i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4 och årskurs 6 erbjuds enskilda 

hälsosamtal med skolsköterska där trivsel, trygghet och studiero är en viktig del av 

samtalet.  

Alla elever ges möjlighet att komma in med synpunkter i samband med att de arbetar 
med planen ute i klasserna samt på klassråd och elevråd. Det är ett forum för 
elevernas inflytande och delaktighet. 

 
Vårdnadshavare ges möjlighet att reflektera och ge synpunkter i samband med      
föräldramöten och på IUP-samtal med mentorer. Planen publiceras på 
kommunens/skolans hemsida, skolan uppmanar vårdnadshavare att tillsammans 
med sitt/sina barn läsa och samtala om skolans plan mot diskriminering och 
kränkande behandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling.  
Vem har ansvaret? 

Alla på Humlemadskolan ska delta i och känna till arbetet mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling, all personal och alla elever. Ansvaret ligger på 
all personal att skapa ett trivsamt och tryggt klimat på skolan.  

 
Skolan ska ha riktlinjer som markerar att trakasserier och kränkande behandling och 
diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna inte accepteras. 
Skolan ska ha rutiner som klargör hur skolan ska agera om någon känner sig 
trakasserad. Rutinerna ska ange vem den som upplever sig diskriminerad, trakasserad 
eller utsatt för kränkande behandling ska vända sig till och vem som ansvarar för att 
händelsen eller påståendena utreds. Skolan ska också följa upp och utvärdera 
riktlinjerna och rutinerna.  
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Skyldigheten för samtliga personal på skolan att göra en anmälan träder i kraft direkt 
när personalen fått kännedom om en händelse av misstänkt kränkande behandling, 
diskriminering  eller trakasserier har inträffat.  

 
Kännedom om en händelse kan erhållas på flera sätt och vid flera olika tidpunkter, 
till exempel:  
 

● Personal är på plats och ser en händelse som skulle kunna vara kränkande 
behandling.  

● Elev berättar om händelsen eller uppger sig vara utsatt för kränkande behandling.  
● Vårdnadshavare kontaktar personal på skolan med information om en händelse 

eller med uppgifter att en elev är kränkt, om händelsen är kopplad till 
verksamheten. 

● Genom ett klagomål som inkommit till förvaltningen eller genom anmälan till 
tillsynsmyndighet. 

 

Främjande arbete   

Det främjande arbetet ska bedrivas kontinuerligt, medvetet och utan förekommen 
anledning – det ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten. Det handlar 
om att mer allmänt och långsiktigt arbete med hög kvalitet där de vanliga 
arbetsprocesserna fungerar väl och där riskerna för trakasserier och kränkningar 
minimeras. Det främjande arbetet ska innefatta samtliga på Humlemadskolan och 
ska vara långsiktigt och utgå ifrån skolans plan för diskriminering och kränkande 
behandling. Det främjande arbetet ska aktivt kopplas till alla 
diskrimineringsgrunderna. Det syftar till att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö 
för alla elever och all personal där samtliga elever har maximala möjligheter att lära 

 

och utvecklas. Respekten för allas lika värde ska genomsyra hela verksamheten och 
ge alla möjlighet att utvecklas oavsett vem man är och vilka personliga 
förutsättningar man har. 

 

Förebyggande arbete 

Förebyggande arbetet handlar om att mer konkret här och nu undersöka vilka 
riskfaktorer för kränkningar som man kan se på den egna enheten och utifrån en 
riskbedömning/analys sätta in åtgärder för att minska dessa risker. I det 
förebyggande arbetet ligger fokus på att identifiera och avvärja risker för 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i den egna verksamheten. Det 
förebyggande arbetet behöver oftast riktas till skolan på organisations- samt 
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gruppnivå och sällan mot enskilda individer. Målet är att minska riskfaktorerna och 
samtidigt stärka skyddsfaktorerna. Skolan bedriver kontinuerligt ett målinriktat 
arbete för att skapa en skolmiljö som präglas av trygghet, trivsel och studiero. Det 
förebyggande arbetet utgår från gjorda kartläggningar och insatserna görs utifrån 
skolans identifierade framgångsfaktorer och utmaningar. 

 

Förebyggande insatser  
 

 De förebyggande aktiviteterna sker bland annat genom;  
● Kartläggning av verksamheten sker genom skolans trivselenkät och 

trygghetsvandring. Det genomförs en gång under höstterminen och en gång under 
vårterminen. 

● Eleverna arbetar på flera olika sätt i samtliga årskurser med ämnen och frågor                     
kopplade till skolans värdegrund och plan mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling.  

● På elevråd och klassråd tas frågor om arbetsmiljö, demokrati och likabehandling 
upp kopplat till skolans plan.  

● Skolan har tydliga ordningsregler som elever och personal gemensamt arbetat 
fram för att skapa en bra arbetsmiljö där risken för kränkningar minskar, där alla 
kan trivas och känna sig trygga. Ordningsreglerna bidrar till en positiv anda på 
skolan, där alla bemöter varandra med hänsyn, respekt och vänlighet. Se bilaga 1  

● Det finns alltid vuxna ute med eleverna på samtliga raster och i matsalen under 
lunchen som en viktig del för att skapa relationer och förebygga kränkningar. 
 

 
 
 
 
 
 

Att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering och kränkande 
behandling  
 
Skolan har skyldighet att ha tydliga rutiner för hur personal ska arbeta för att 
upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

 
 

All personal har en skyldighet att omedelbart ingripa vid diskriminering och 
kränkande behandling. Skolans mål är att alla elever ska ha förtroendefulla relationer 
med skolans personal, så att de alltid har någon att prata med om de upplever sig 
kränkta eller diskriminerade. På klassråd och elevråd tas frågan om klimatet i klassen 
och på skolan upp. 
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Främjande  och förebyggande insatser under läsår  2022/2023 

All personal  

All personal informeras om plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling och får möjlighet under höstterminen att delta i revidering av planen. 

Säkerställande att samtlig personal har vetskap om hur anmälan av kränkande 

behandling görs. 

 

Skolans gemensamma ordningsregler 

Gemensamma ordningsregler gäller för alla elever på skolan för att skapa ett lugnare 

klimat på skolan. Reglerna ska bidra till att öka tryggheten, minska konflikterna och 

främja ett gott språkbruk under rasten och på lektionerna. Klasslärarna går igenom 

reglerna i klassrummet i början på läsåret i samband med klassråd, där eleverna får 

reflektera tillsammans på innebörden.  

Förutom gemensamma ordningsregler är pedagogerna ansvariga för klassrums- 

reglerna.  

 

Arbete mot nedsättande språkbruk  

På skolan använder vi oss av ett vårdat språk. För att främja ett vårdat språk arbetar 

skolan förebyggande under såväl skoltid som fritidstid genom att samtala med 

eleverna  vad orden betyder.  Hjälpa eleverna att hitta uttryckssätt som inte är 

trevliga samt att samtala om hur vi bemöter varandra med respekt. Vid förekomst av 

ett ovårdat språk på skolan tillrättavisas eleven. Förekommer det regelbundet 

kontaktas vårdnadshavare. All personal på skolan är ansvarig att det görs. Elevernas 

språkbruk och skolans arbete med att förbättra detta lyfts på föräldramöten och 

påminns på utvecklingssamtal. 

 

 

 

Klassråd och elevråd, elevinflytande arbete 

I alla klasser genomförs schemalagt klassråd där eleverna får möjlighet att aktivt 

arbeta med värdegrundsfrågor och likabehandling samt lyfta fram de frågor de anser 

och tycker är angelägna. Elevrådet består av två elevrepresentanter från varje klass 

och träffas varannan vecka tillsammans med rektor och värdegrundsteamet. På 

elevrådet lyfts fram frågor  från klassrådet med fokus på  värdegrundsfrågor och 

likabehandling.  

 

Rastvärdar och rastverksamhet  

För att öka tryggheten och minska konflikter och kränkande behandling finns 

rastvaktsschema och det innefattar all pedagogisk personal. Rastvärdar finns på 

samtliga raster. Rastvärdar skapar trygghet och trivsel och finns till hands för 
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eleverna vid behov.  På förmiddags rasten finns varierande och organiserade 

aktiviteter för att skapa meningsfulla, aktiva och inkluderande raster, syftet är att 

minimerar risker för kränkningar och utanförskap. 

 

Pedagogiska luncher och lunchraster 

Samtliga klasser följs av två vuxna ur personalen vid måltider till matsalen. Det skapar 

trygghet och matro med till exempel bestämda bord. Eleverna i f-klass, år 1 – 3 

respektive år 4 – 6 har olika tider vilket möjliggör större fysiskt utrymme på 

skolgården och fler aktiviteter för eleverna.  

 

Utvecklingssamtal /IUP 

Varje elev tillsammans med vårdnadshavare har utvecklingssamtal/IUP samtal 1 

ggr/termin med ansvarig mentor. Under utvecklingssamtalen går man igenom 

elevens studie- och skolsituation samt även frågor som handlar om elevens trivsel 

och trygghet på skolan med stöd av skolans plan mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande  behandling. Utöver utvecklingssamtal strävar skolan efter att ha en 

löpande kontakt och nära samarbete mellan hem och skolan. 

 
Elevhälsoteamet  
Elevhälsoteamet (EHT)  består av rektor, skolsköterska, specialpedagoger, kurator 
och skolpsykolog. EHT träffas en gång i veckan och strukturerar arbetet kring 
elevhälsan. Specialpedagog finns tillgängliga för eleverna varje dag, skolsköterska 
fyra dagar i veckan samt kurator tre dagar i veckan. 
 

Hälsosamtal 

Skolsköterskan har enskilda hälsosamtal med samtliga elever i förskoleklass, årskurs 
2, 4 och 6. Under dessa samtal tas frågor om kostvanor, sömn och trivsel upp 
eftersom de är viktiga faktorer för elevernas lärande och välbefinnande. 
Vårdnadshavarna till eleverna i förskoleklass deltar på samtalen vilket lägger grunden 
för ett fortsatt gott samarbete under barnens hela skolgång på Humlemadskolan. 
 

Sexualitet, samtycke och relationer 
Skolkurator och skolsköterskan är ett stöd för pedagoger gällande kunskapsområdet 
sexualitet, samtycke och relationer. Det omfattar frågor om identitet, hälsa, 
jämställdhet, normer, sexualitet, relationer,  hedersrelaterad våld och förtryck m.m. 
Namnet visar på betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke. 
(Området har tidigare kallats för sex- och samlevnad och byter namn till sexualitet, 

samtycke och relationer i samband med läroplansändringarna den 1 juli 2022). 
 

Värdegrundsarbete 
EHT samverkar med pedagoger och följer regelbundet upp hur pedagogerna arbetar 
med värdegrund i klasserna.  
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Samverkan med skolbibliotekarie 

Skolbibliotekarie samarbetar med klasslärarna för att bl. a stärka läsning och 

språkutvecklande arbete hos eleverna. Skolbibliotekarien är också ett stöd i 

samverkan vid ämnen som berör skolans värdegrundsarbete.  

 
Gemensamhetsdagar  
Gemensamma traditioner på skolan under läsåret är olika temadagar. Vid olika 
tillfällen under läsåret samlas eleverna och bjuder på sång, musik och andra kreativa 
aktiviteter. Det ger uppskattning för varandras talanger samt stärker vi-andan och gör 
eleverna medvetna om trivsel på skolan. 
 
 

Utvärdering och uppföljning 
Utvärdering av gällande plan sker under vårterminen i maj/juni månad, här 

utvärderar och analyserar skolan förra årets främjande och förebyggande samt 

åtgärdande arbete mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. 

Uppföljning och utvärdering av aktiva åtgärder på skolan sker löpande under läsåret 

och utifrån de ärenden och frågor som uppmärksammas och lyfts i olika forum.  

 

 

Bilaga 1 

Ordningsregler 2022-2023 
Följande ordningsregler gäller för alla elever på skolan.  

 

● På skolan tar vi hand om varandra. Allt fysiskt och psykiskt våld t.ex. sparkar, slag, 

knuffar, mobbning, kränkningar och hot är förbjudet även om det är ”på skoj”.  

● Vi använder ett vårdat språk mot varandra utan svordomar. 

● Vi får endast lämna skolans område om en vuxen på skolan tillåter det. 

● Bollsporter spelas på multiarenan, gagaplanen, basketplanen och vid utgångarna från 

innergården. Om en boll hamnar på taket får endast vaktmästare hämta den. 

● Vi bygger med snö och kastar inte snöboll.  

● Vi kastar inte saker som tex pinnar och stenar. 

● Vi måste ha hjälm när vi cyklar eller åker skateboard/rullskridskor/sparkcykel på 

skoltid och även till/från skolan. Vårdnadshavare ansvarar för att barnen har 

cykelhjälm med sig.  

● Elever ansvarar för att ha rätt material med sig till lektionerna. 
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● Om du medvetet förstör något riskerar du att bli ersättningsskyldig. 

● Det är bara tillåtet att filma eller fotografera på skolan om vuxen på skolan gett 

tillåtelse. 

● Mobiltelefon får ej användas under skoldagen (vid behov av att använda 

mobiltelefon, prata med lärare). 

● Föremål som stör under skoldagen får omhändertas och återlämnas när skoldagen är 

slut.   

● Föremål som skolans personal anser farliga beslagtas och vårdnadshavare meddelas. 

● Vi är en nötfri skola, förbud mot nötter, mandel och solrosfrön eftersom det finns  

elever med allvarliga allergier som kan få livshotande reaktioner. 

● På rasten får vi äta nyttiga mellanmål t.ex. frukt, smörgåsar eller knäckebröd samt   

dricka vatten.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmiljö – åtgärder 

Som stöd för en god arbetsmiljö använder vi oss av åtgärder om elever agerar på ett sätt 

som skapar en otrygg eller dålig arbetsmiljö. 

Nedanstående är några av de åtgärder skolan kan sätta in så vi får en god och trygg 

arbetsmiljö. 

 

● Samtal med inblandad elev. 

● Kontakt med vårdnadshavare via mail, telefon eller samtal. 

● Möte/Uppföljningsmöte med vårdnadshavare. 

● Rutin skapas mellan förälder och pedagog så information utbyts ofta. 

● Föräldrar ombeds att närvara och aktivt delta i arbetet i skolan. 

● Utvisning från lektion eller del av lektion om man stör arbetsmiljön trots tillsägelser. 

● Ta igen förlorad undervisningstid. 
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● Förälder och elev kallas till möte tillsammans med pedagoger och eventuellt rektor 

där handlingsplan skapas. 

● Möte/Uppföljningsmöte med rektor. 

● Kontakt med vårt elevhälsoteam. 

● Tillfällig eller permanent omplacering till annan grupp. 

● Orosanmälan till Socialtjänsten. 

● Polisanmälan vid allvarligare förseelser t.ex. stöld. 

 

Vid stöld av elevs personliga egendom gör vårdnadshavare polisanmälan (den egna 

försäkringen gäller). Skolan ersätter inte förlust av värdesaker. 
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Bilaga 2 
 

Arbetsgången vid misstanke om kränkande 
behandling, trakasserier och/eller diskriminering 
 

1. Samla information gällande händelsen/incidenten (ansvarig är den som sett/hört  
händelsen).  

2. Samtala med de inblandade enskilt så fort det är möjligt (ansvarig är den 
pedagogen/vuxen som sett/hört händelsen). 

3. Vårdnadshavarna till de inblandade informeras skyndsamt om incidenten/händelsen. 
4. Händelsen/incidenten dokumenteras i DF-respons. Ansvarig är den pedagogen/vuxen 

som sett/hört eller som eleven vänder sig till. 
5. Uppföljningssamtal sker efter en vecka och vid behov kan det behövas följas upp igen 

tills allt är löst. Bedömning görs efter incidentens karaktär och påverkan. 
6. Vid behov involveras personalen som krävs för att hantera incidenter. EHT finns alltid 

som ett stöd.  

   


