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1. Inledning 

Syfte 
Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och de ska bemötas av respekt, av 
både personal och andra elever. Syftet med Svenshögskolans plan mot diskriminering och 
kränkande behandling är att förebygga och förhindra alla former av kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering. Planen gäller hela skolans verksamhet från förskoleklass till 
årskurs sex samt fritidshemmen. Planen är upprättad i enlighet med 3 kap. 
diskrimineringslagen (2008:567) och 6 kap. skollagen (2010:800).  
 
Ansvar 
Planen omfattar läsår 2022/23 och gäller från 2022-09-01 till 2023-08-31. Rektor har det 
yttersta och övergripande ansvaret för skolans plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. Rektor är ansvarig för att det varje läsår upprättas en plan samt att den förankras 
hos skolans personal. 
 

All personal på skolan har 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, trakasserier eller kränkande behandling. Skolans personal arbetar aktivt för att 
främja likabehandling. All personal har ett normkritiskt förhållningssätt och ansvarar för att 
medvetandegöra planen mot diskriminering och kränkande behandling hos eleverna.  
  
Vision 
Svenshögskolan är en trygg miljö för alla, fri från diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling. Verksamheten präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Alla 
elever ges möjlighet att lyckas, lära och utvecklas efter sin egen förmåga. 
 

På Svenshögskolan finns en stor kulturell rikedom och mångfalden gör att vi ser varandras 
olikheter som tillgångar. Här skapas förståelse, förtroende och respekt för varandra. Alla är 
respekterade och accepterade för de individer de är.  
 
2. Årshjul för likabehandlingsarbetet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Definitioner och begrepp  
 
Diskriminering 
Diskriminering är när en elev missgynnas utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 

1. Kön 
2. Könsöverskridande identitet eller uttryck 
3. Etnisk tillhörighet 
4. Religion eller annan trosuppfattning 
5. Funktionsnedsättning 
6. Sexuell läggning 
7. Ålder 

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

o 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.  

 
o 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.  

 
o 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. 

 
o Instruktioner att diskriminera 

Instruktioner att diskriminera är till exempel när någon ger en order eller instruerar 
någon som är i beroendeställning att diskriminera någon annan. 

 
o Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband 

med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om 
kommentarer, gester eller utfrysning. 

 
o 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. 

 
 
Kränkande behandling 
Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har 
samband med diskrimineringsgrunderna. 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 
 Psykiskt 
 Fysiskt 
 Text- och bildburet 

 
Mobbning 
Mobbning är när någon kränks, vid upprepade tillfällen över tid och vid ojämna 
styrkeförhållanden. 
 
Befogade tillsägelser  
För att upprätthålla en god skolmiljö har rektor och lärare 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 § 

 

4. Delaktighet och tillgänglighet 
 
Eleverna har varit delaktiga i kartläggningen bland annat genom att de individuellt svarat på 
en enkät kring trivsel och trygghet och en enkät rörande Skolgårsskul som är skolans 
rastverksamhet. Eleverna som går på fritids har svarat på en enkät om sin trivsel och trygghet 
på fritidshemmet. Alla elever i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4 och årskurs 6 har erbjudits 
enskilda hälsosamtal med skolsköterska där trivsel, trygghet och studiero är en viktig del av 
samtalet. Under läsåret kommer rektor och biträdande rektor löpande genomföra slumpvisa 
”elevhearing”. Elevrådet är ett forum för elevernas inflytande och delaktighet. Alla elever ges 
möjlighet att inkomma med synpunkter i samband med att de arbetar med planen ute i 
klasserna och på klassråd. 
 

Personal på skolan har varit delaktiga genom skriftliga utvärderingar i arbetslag och 
individuellt, samt i olika mötesforum. 
 

Vårdnadshavare ges möjlighet att reflektera och ge synpunkter på planen i samband med 
föräldramöten, skolråd och i samtal med mentorer. Vi uppmanar vårdnadshavare att 
tillsammans med sitt /sina barn läsa och prata om skolans plan mot diskriminering och 
kränkande behandling.  
 
Planen finns tillgänglig på skolans lokala hemsida samt publicerad på Burlövs hemsida. 
 
 



5. Främjande arbete och insatser  
 
De främjande insatserna är det arbete som skolan kontinuerligt gör för att främja en skolmiljö 
där alla trivs och känner sig trygga. Det främjande arbetet motverkar och minskar riskerna för 
diskriminering och kränkande behandling. Alla som arbetar på skolan har ansvar för att det 
råder ett tryggt klimat på skolan. 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.  
 
Personalens förhållningssätt 

 Personal bemöter elever, vårdnadshavare och kollegor på ett respektfullt sätt där allas 
lika värde är i fokus. 

 Personalen på skolan föregår med gott exempel och ser mångfald och olikheter som en 
tillgång.  

 Personalen på skolan uppmärksammar och bekräftar positivt beteende hos eleverna 
som ligger i linje med skolans värdegrund. 
 

Behörig personal 
Svenshögskolan har en mycket hög andel utbildade medarbetare och behöriga pedagoger.  
 
Elevhälsoteamet 
Elevhälsoteamet som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog, 
elevkoordinator, kurator och skolpsykolog träffas en gång i veckan och strukturerar arbetet 
kring elevhälsan. Kurator, elevkoordinator och specialpedagog finns tillgängliga för eleverna 
varje dag och skolsköterska fyra dagar i veckan. 
 
Elevkoordinator 
Tillsammans med mentorer och elevhälsan arbetar elevkoordinator för att främja elevernas 
närvaro. Elevkoordinator stödjer eleverna i deras studiesituation och arbetar för att öka deras 
trygghet och studiero.  
 

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 skolgång. 
 
Pubertetssamtal 
Skolsköterska genomför gruppvisa samtal med samtliga elever i årskurs 5 och 6 med fokus på 
vad som händer i kroppen och knoppen under puberteten. 
 
Samverkan med bibliotek 
Skolans bibliotekarie arbetar på olika sätt med språkutvecklande arbete och arbete för att 
stärka elevers digitala kompetens, (t.ex. genom enskild elevläsning, läsgrupper med 
boksamtal, textarbete och källkritik.) Bibliotekarien samarbetar varje år med utvalda 
fokusklasser som följs under året genom insatser tillsammans med undervisande lärare. 
Övriga klasser ges möjlighet att använda biblioteket och initiera samarbete vid behov. 
Bibliotekarien kan verka som stöd vid ämnen som berör skolans värdegrund och koppla ihop 
med adekvat litteraturläsning eller andra medier för kommunikation. 



Värdegrundsarbete i Förskoleklass 
Värdegrundsarbetet börjar redan när eleverna börjar i förskoleklass. Förskoleklassen arbetar 
med UR:s programserier Djuren på Djuris och Ugglan och kompisproblemet som är ett 
värdegrundsmaterial som främjar kamratskap och empati. Syftet med undervisningen är att 
barnen ska utveckla förmågan att reflektera och fundera kring vänskap och hur man är mot 
andra. 
 
Rastverksamhet – Skolgårdskul 
Personal från fritidshemsverksamheten ansvarar för Skolgårdskul som är skolans 
rastverksamhet. Personal med ansvar för skolgårdskul planerar och erbjuder eleverna 
varierande och organiserade aktiviteter på samtliga raster. Målet är att skapa meningsfulla, 
aktiva och inkluderande raster för eleverna. För att öka tryggheten och minska risken för 
kränkande behandlingar och konflikter har skolan också rastvärdar ute på skolgården på 
samtliga raster. Rastvärdarna bär gula västar och fritidshemmets personal med ansvar för 
skolgårdskul bär orange västar för att eleverna lätt ska hitta personalen samt se skillnad på de 
olika funktionerna. För att möjliggöra större fysiskt utrymme på skolgården samt fler 
aktiviteter för eleverna har eleverna olika rasttider. Inför det här läsåret delas rasterna upp så 
det enbart är två årskurser ute samtidigt med undantag för åk 1–3 som har lunchrast 
tillsammans. Förändringen är gjord utifrån analysen av kartläggningen som ett led i att öka 
tryggheten och minska kränkningarna på skolgården.  
 
Pedagogiska luncher 
Alla klasser har minst en vuxen ur personalen med sig vid måltider i matsalen. Personal 
uppmuntras till att äta tillsammans med eleverna i matsalen för att öka lugnet och tryggheten. 
Eleverna har fasta placeringar i matsalen. Skolan följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
som gäller skolmatsalar och anpassar verksamheten efter dessa.  
 
Utvecklingssamtal 
Mentorerna genomför utvecklingssamtal/ IUP en gång per termin med samtliga elever och 
deras vårdnadshavare. Under samtalen gås elevens studie- och skolsituation genom, utöver 
studieresultaten behandlas också frågor om trivsel och trygghet. Utöver IUP-samtalen sker 
löpande kontakt och ett nära samarbete mellan hem och skola. 
 
Klassråd 
Det genomförs schemalagda klassråd i samtliga klasser där eleverna har möjlighet att lyfta de 
frågor och ämnen de önskar och tycker är angelägna. Tid avsätts till att prata om och arbeta 
med värdegrundsfrågor och likabehandling. 
 
Elevråd 
Elevrådet består av representanter från varje klass. För att säkerställa att delaktigheten och 
tryggheten blir så stor som möjligt är elevråden uppdelade efter årskurs, ett elevråd för 
årskurserna 1 - 3 och ett för årskurserna 4 - 6. Elevråd ett par gånger per termin För att öka 
fokus på trygghet och trivselfrågor i elevrådets arbete leder kurator tillsammans med rektor 
elevrådet. 
 
Varaktiga traditioner 
Skolan har ett årshjul för gemensamma traditioner, skolövergripande teman och friluftsdagar.   
 
 
 



6. Förebyggande arbete och insatser 
 
Syftet med det förebyggande arbetet är att identifiera och avvärja risker för diskriminering, 
trakasserier och kränkningar. Det förebyggande arbetet utgår från gjorda kartläggningar och 
insatserna görs utifrån skolans identifierade framgångsfaktorer och utmaningar. Målet är att 
minska riskfaktorerna och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. Skolan bedriver kontinuerligt ett 
målinriktat arbete för att skapa en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 
 
 
De förebyggande aktiviteterna sker bland annat genom; 
 Eleverna arbetar på flera olika sätt i samtliga årskurser med ämnen och frågor kopplade 

till skolans värdegrund.  
 På elevråd och klassråd tas frågor om arbetsmiljö, demokrati och likabehandling upp. 
 Skolan har tydliga trivselregler som elever och personal gemensamt arbetat fram för att 

skapa en bra arbetsmiljö där risken för kränkningar minskar, alla trivs och känner sig 
trygga. Trivselreglerna bidrar till en positiv anda på skolan, där alla bemöter varandra med 
hänsyn, respekt och vänlighet.  Se bilaga 1 

 Skolan har tydliga rutiner för mottagande av nya elever, inskolning och stadieövergångar. 
 Det finns alltid vuxna ute med eleverna på raster och under frukost, lunch och mellanmål i 

matsalen. 
 Skolan har en tillsynsplan som anger var eleverna får vistas på skolgården. 
 
 
 
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. 
 
 
7. Resultat av Kartläggning 

Trivsel och trygghetsenkät 
Under vecka 18 genomfördes en enkät rörande trivsel och trygghet i samtliga klasser, totalt 
inkom 228 svar. Flertalet av frågorna i enkäten har svarsalternativen Ja, Nej och Ibland.  
 
På frågan om eleverna trivs i skolan svarar 77 % ja, 4% svarar nej och resterande svarar 
ibland. Trivseln i den egna klassen är marginellt högre. Årets trivsel är jämförbara med 
resultatet för läsår 20/21. 
 
När det gäller trivsel och trygghet på rasterna är resultaten i stort sett de samma jämfört med 
föregående läsår, enbart en förändring på 5 %. Det som är värt att notera är att trivseln ökat 
medan tryggheten minskat. 85 % av eleverna svarar att de trivs på rasterna och 75 % att de 
känner sig trygga. Eleverna upplever att de har kamrater på rasterna, enbart 1 % svarar att de 
inte har någon att vara med på rasterna.  
På frågorna om upplevd trygghet så svarar 80% att de är trygga i sitt klassrum, 15 % ibland 
och 5 % svarar nej. Tryggheten är större under musiklektionerna där 89 % känner sig trygga. 
Utav de elever som har slöjd svarar 71 % av elever att de känner sig trygga och 29 % att de 



inte gör det. 86 % av eleverna svarar att de känner sig trygga i idrottshallen, 70 % upplever att 
de är trygga i matsalen och 65 % i korridoren. 
 
När det gäller den upplevda tryggheten på fritidshemmen svarar 83 % av 138 elever att de 
känner sig trygga på Fritids.  
 
Elevernas upplevda känsla av att de vuxna på skolan bryr sig om dem har minskar jämfört 
med föregående läsår. Läsåret 21/22 upplevde 79 % av eleverna att de vuxna brydde sig om 
dem och i år svarar 66 % ja på frågan, 28 % svarade ibland och 6 % nej. 
 
Den fråga där resultatet är extra oroande är frågan om studiero. På frågan ” jag kan arbeta i 
lugn och ro i mitt klassrum” svarade 41 % Ja, 46 % ibland och 13 % Nej. Svaren är ganska 
likvärdiga med föregående år, andelen som svarar nej har dock ökat 4 %. En fördjupad 
kartläggning angående studiero kommer ske under läsåret.  
 
 
Statistik från DF Respons 
DF Respons är det system för hantering av kränkningsärenden som används i Burlövs 
kommun. Under två läsår har ett aktivt arbete skett för att förbättra dokumentationen och 
anmälan av diskriminering, trakasserier och kränkande beteenden. Utöver att säkerställa att 
hantering och dokumentation av kränkningsärenden blir korrekt är syftet också att öka 
förståelsen och samsynen kring vad en kränkning är och därmed också minska risken för att 
de sker.  
 
Under läsåret rapporterades totalt 368 anmälningar om kränkande behandling in i DF 
Respons, en ökning med 95 ärenden från föregående år. Majoriteten av ärendena bedöms som 
kränkande behandling. 15 ärenden klassas som trakasserier eller sexuella trakasserier. Efter 
genomförd utredning gjordes bedömningen att ingen kränkning skett i 26 ärenden. 
Kränkningarna är främst fysiska och verbala och enbart något enstaka fall av kränkningar av 
psykisk karaktär eller via text-och bild. Det har skett 269 fysiska kränkningar och 188 verbala 
kränkningar. Det kan det förekomma flera olika former av kränkningar i ett och samma 
ärende. När det gäller fysiska kränkningar görs bedömningen oftast att alla inblandade elever i 
ett slagsmål har blivit kränkta, också i de bråk och slagsmål där det råder jämbördiga 
styrkeförhållanden. Ett slagsmål resulterar därmed ofta i mer än ett ärende vilket innebär att 
antalet incidenter är färre än antalet anmälda ärenden. 
 
När det gäller könsfördelningen på de utsatta eleverna i samtliga kränkningsärenden så är det 
43,5 % flickor och 56,5 % pojkar som blivit kränkta. Den stora skillnaden rörande 
könsfördelningen vi såg under läsår 20/21 har minskat betydligt då fördelningen var 27,5 % 
flickor och 72,5 % pojkar. Könsskillnaden är störst vid de fysiska kränkningarna, 
fördelningen är 101 utsatta flickor och 158 pojkar som blev fysiskt kränkta. När det gäller de 
psykiska-, verbala- och text-och bildburna kränkningarna är skillnaden marginell mellan 
könen.  
 
Det är en relativt jämn spridning över veckodagarna, något fler under onsdagar. De flesta 
kränkningarna, 175 skedde på skolgården under rasterna och då främst under lunchrasten. 85 
skedde i klassrummet och 41 i korridoren. 101 kränkningar skedde under lektionstid och 189 
under rast.  
 
Det är en stor skillnad på antalet kränkningar per årskurs, flest kränkningar har skett i årskurs 
1 och minst i åk 6.  



 
Svenshögskolan har ett relativt högt antal ärenden gällande kränkande behandling. Den 
satsning som gjorts för att samtlig personal ska anmäla kränkningar de ser eller får kännedom 
om har gett resultat i fler antal anmälda ärenden i DF Respons. Det finns en svårighet att 
utvärdera huruvida de faktiska kränkningarna har ökat eller det är en effekt av personalens 
ökade anmälningsbenägenhet. Det finns många vuxna närvarande under raster och måltider 
vilket ökar upptäckten av kränkningar och därmed möjligheten till direkta åtgärdande insatser.  
 
 
Fritidshemmets trivselenkät 
I början av vårterminen 2022 genomförde fritidshemmen en enkät rörande trivseln i 
verksamheten. Det var eleverna på de tre fritidshemmen Månen, Solen och ”Stora fritids” som 
svarade på enkäten, totalt 92 elever. Stora fritids och Solens svar redovisas tillsammans och 
Månens för sig. I flertalet av frågorna är svarsalternativen glad gubbe, neutral gubbe och 
ledsen gubbe.  
 
På frågan om hur eleverna känner sig då de är på fritids svarade 87,5 % av eleverna på Månen 
glad gubbe och resterande procent fördelades jämnt på neutral och ledsen gubbe. På Solen och 
Stora Fritids svarade 82 % glad gubbe och de resterade 18 % svarade neutral gubbe.   
 
På frågan hur de känner när de tänker på personalen på fritids blev det cirka 87 % glada 
gubbar och cirka 13 % neutrala gubbar. En ökning på de glada gubbar jämfört med 
föregående år då det var 71% glada gubbar. Eleverna upplever i mycket hög grad att de vuxna 
på fritids lyssnar på dem, på Månen svarar 94 % jakande på frågan och på Stora fritids och 
Solen är siffran 97 %. Föregående år var siffran 80 % så det har skett en ökning också här.  
 
På frågan om hur eleverna känner när de tänker på kompisar på fritids är svaren ganska lika 
på de olika fritidshemmen 81 % och 85 % på glada gubbar. Det är cirka 12 % av eleverna på 
Solen och Stora fritids som säger att det finns barn som blir retade på fritids och 5 %, dvs 3 
elever som upplever att de själva blir retade.  På Månen är det 1 elev som upplever att hen blir 
retad och på frågan om de känner till några barn som blir retade på fritids svarar samtliga nej. 
På följdfrågan ”hur det kan det gå till när du blir retad” var de fyra svaren : ”Retas med 
dumma ord”, ” De retar mitt namn”, ”Jag får inte vara med och leka” och ”Blir kallad fula 
ord” 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten över lag på en positiv förändring jämfört med föregående 
läsårs enkät. När det gäller den generella trivseln är det en mycket stor förändring, trivseln har 
ökat med över 20 %. Den största positiva förändringen är den stora minskningen av elever 
som upplever att de blir retade på fritids, siffran har minskat från 29 % ner till 5 %. Eleverna 
tycker om och känner stort förtroende för personalen som jobbar på skolans fritidshem.  
 
 
Enkät om Skolgårdkul 
Under vårterminen genomfördes en enkät rörande skolans rastverksamhet Skolgårdkul. 
Totalt svarade 187 elever på enkäten som främst rörde utvärdering av genomförda aktiviteter 
och önskemål om olika aktiviteter och lekar framöver men också några frågor angående 
trivsel och trygghet. 88 % av eleverna svarar att de trivs ute på rasterna, ett svar som stämmer 
väl överens med svaren i Trivsel och trygghetsenkäten På fråga om huruvida de brukar känna 
sig ensamma på rasterna svarar 71% aldrig, 26 % ibland och cirka 3 % alltid. De siffrorna är 



sämre än motsvarande fråga i Trivsel och trygghetsenkäten där 91% svarar att de har någon 
att vara med på rasterna om de vill och 8 % svarar ibland.  
 
På frågan ”Brukar de vuxna hjälpa dig när du behöver hjälp med något?” svarar 69 % ja, 18 % 
vet ej och 13 % nej. Det är mer än dubbelt så många % som svarar nej på den här frågan än de 
som svarar nej på den mer generellt formulerade frågan i Trivsel och trygghetsenkäten om 
eleverna upplever att de vuxna på skolan bryr sig om dem, cirka 6 % svarade nej. Det finns 
också en liknande fråga i Fritidsenkäten där frågan ställs om eleverna känner att de vuxna på 
fritids lyssnar på dem där svarar cirka 6 % respektive 3 % nej på frågan. Under kommande 
läsår kommer ett fokusområde vara att öka tryggheten och elevernas känsla av att de får hjälp 
under rasterna.  
 
 
Hälsosamtal 
Skolsköterskan genomför hälsosamtal med samtliga elever i årskurserna 2, 4 och 6, samt i 
förskoleklass. I förskoleklassen genomförs hälsosamtalen tillsammans med elevernas 
vårdnadshavare.  
 
Alla elever i förskoleklassen kom tillsammans med vårdnadshavare. I stort sett samtliga 
elever säger att de trivs bra och har kompisar i klassen.  
 
I årskurs 2 upplever eleverna att de mår bra, trivs i skolan och har kompisar. Kost, sömn, 
trivsel och kompisar är fokusområde i samtalen. Eleverna har bra sömn- och kostvanor.  
 
I årskurs 4 trivs eleverna också bra. Några elever nämner att det är stökigt på lektionerna och 
att ett fult språk används. Cirka 10 elever upplever att andra elever i årskursen är ”taskiga”. 
Sömn- och kostvanorna är goda i årskurs 4, enbart två elever uppger att de inte äter frukost. 
 
Trivseln i årskurs 6 är hög. Deras sömn-, frukost- och kostvanor är också bra.  
 
 
8. Främjande och förebyggande insatser under läsår 2022/23   

 
Pedagogisk utveckling 
Under läsåret personal arbetat vidare med att utveckla strukturerna (åk 1-6) i Singapore-
modellen i matematik, samt VR och digitala lärmiljöer (F-6). Det strukturerade och metodiska 
arbetet med eleverna är av dialogisk karaktär, både mellan lärare-elev, också elev-elev. Det 
innebär att eleverna dagligen möter en undervisning som utgår från skolans och läroplanens 
värdegrundsuppdrag där de tränas i att kommunicera och samarbeta med varandra, där läraren 
står för scaffolding i sitt ledarskap. Det är ett långsiktigt arbete och förhoppningen är att det 
också leder till en lugnare miljö på skolan och på rasterna.  
 

 
Pedagogiskt material 
Det material som skolan använder och producerar ska beakta att alla elever känner sig 
representerade och respekterade. Vid större inköp och gemensamma satsningar på 
pedagogiskt material granskas det i arbetslagen för att säkerställa att det håller hög kvalitet, 
samt stämmer väl överens med skolans värdegrund och främjar aktning för varje människas 
egenvärde.  
 



Gemensam värdegrund och värdeord 
Arbetet som påbörjades förra läsåret för att öka samverkan och samsyn kommer att fortgå. I 
varje beslut och diskussion, förhållningssätt, kort- och långsiktiga mål bär vi alltid med oss 
skolans värdegrundord alla elever allas elever och de gemensamt framtagna ledorden samsyn, 
samverkan och kommunikation. 
 
Årskursdialog 
Årskursdialogen är en mötesform där skolans olika kompetenser och professioner möts för att 
utifrån elevernas behov samverka i elevhälsoarbetet. Dialogen fokuserar på 
kunskapsutveckling, närvaro och psykosociala faktorer. 
 
Delat mentorskap 
För att bättre kunna stödja eleverna i skolsituationen har årskurserna 4, 5 och 6 delat 
mentorskap mellan flera olika lärare, vilket innebär färre elever per mentor och en möjlighet 
att skapa samsyn mellan olika professioner inom arbetslaget. 
 
Samverkan – personal på fritidshem 
Fritidspedagoger samverkar i de lägre åldrarna. Fritidsledarna arbetar elevnära på individnivå 
i olika klasser. 
 
Studiero 
Utifrån analys av statistiken på kränkningsärenden samt resultatet på svaren på frågor 
angående arbetsro- och studiero i trivsel- och trygghetsenkäten kommer en fördjupad 
kartläggning ske under läsåret. Kartläggningen kommer ske på klassnivå och insatser planeras 
och genomförs därefter utifrån aktuella behov.  
 
Konflikthantering 
Utifrån vad vårt analysarbete av anmälningar och utredningar av kränkande behandling visat, 
kommer ett av fokusområdena vara konflikthantering och impulsstyrda handlingar. I minst 66 
% av de rapporterade kränkningarna finns vuxna på plats under tillfället då kränkningen skett. 
I och med detta mönster ökar personals möjligheter att stödja eleverna både förebyggande och 
i den aktuella situationen. Att hjälpa eleverna i att hitta strategier och lösa konflikter på ett 
konstruktivt sätt kommer ske såväl på individ- som på gruppnivå. 
 
Vårdat språk 
En satsning för att främja ett vårdat språk och att minska det nedsättande och kränkande 
språkbruk som förekommer eleverna emellan kommer påbörjas under året. Under året har det 
i DF-Respons rapporteras 165 verbala kränkningar. I elevsamtal framkommer det att många 
elever upplever att det är ett tufft ock grovt språk på skolan, en uppfattning som 
personalgruppen delar.  
 
Supportgrupper  
Supportgrupp är en lösningsfokuserad åtgärdande insats i situationer med upprepade 
kränkningar, trakasserier eller utanförskap. Supportgrupper är ett manualbaserat program som 
är utformat av Sue Young. En supportgrupp består av ett antal elever oftast från klassen som 
med ledning av kurator träffas en gång i veckan under ett antal veckor för att diskutera hur de 
kan få eleven som känner sig utsatt eller ensam att trivas bättre i skolan. Insatsen sätts in och 
följs upp i samförstånd med eleven och vårdnadshavare. Kurator är ansvarig för insatsen. 
 
Trygga platser/trygghetsvandring 



För att kartlägga hur eleverna upplever skolans inom- och utomhusmiljö kommer det under 
läsåret genomföras Trygghetsvandringar tillsammans med eleverna. Syftet är att utifrån 
elevernas perspektiv identifiera trygga platser och upptäcka och åtgärda otrygga miljöer. 
 
Utveckling av rastverksamhet - Skolgårdskul 
Under läsåret kommer Skolgårdskul utvecklas ytterligare, främst genom att öka elevernas 
delaktighet i planeringen av aktiviteterna som erbjuds under skolgårdskul. Personalen som 
ansvarar för skolgårdskul har fortbildning inom uppdraget. Skolgårdskul erbjuder flera olika 
aktiviteter med syfte att aktivera elever på både individ- och gruppnivå. Även riktade insatser 
görs genom ledning av vuxen på de platser som identifierats som otrygga, exv fotbollsplan.   
 
Elevhearings 
Under läsåret planerar rektor och biträdande rektor in elevhearings för att med kontinuitet få 
en inblick av hur eleverna upplever sin skola, trygghet och studiero samt mål, syfte och 
innehåll på lektioner. Eleverna som väljs ut slumpvis i olika åldrar kommer få svara på 
färdiga frågeställningar med efterföljande dialog.  
 

9. Utvärdering och uppföljning 
Uppföljning och utvärdering av aktiva åtgärder sker löpande under läsåret utifrån de ärenden 
och frågor som uppmärksammas och lyfts i olika forum. 
 

Elevhälsoteamet 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.   
 
Bilagor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 
 

Trivselregler på Svenshögskolan 

  

Jag använder ett gott språkbruk 

Jag är på rätt plats, i rätt tid och har rätt material med mig 

Jag är rädd om skolan och våra saker 

Jag är utomhus på rasterna 

Jag går inomhus 

Jag äter inte godis, nötter eller tuggar tuggummi på skolan 

      

Skolan är nötfri 

Mobiltelefoner samlas in av lärarna på morgonen 

Skor eller ytterkläder tas av utanför klassrummen 

Allt lekmaterial på rasterna ska finnas i utomhusförrådet 

Ingen elev lämnas utanför 

 

 

 
 

 

 



Bilaga 2 

 
Trygghet och studiero - konsekvenstrappa 

I denna bilaga följer hänvisningar till Skollagen 5 kap trygghet och studiero. Att arbeta för 
ökad trygghets och studiero är ett ständigt pågående som åligger all personal på skolan att 
göra. Det innebär samtal med eleverna i nära samarbete i hemmet med utgångspunkt i skolans 
regler. Konsekvenstrappan ska aldrig användas isolerat utan alltid i en kontext där eleven 
befinner sig och alltid med utgångspunkt i barnets bästa enligt barnkonventionen.  
 
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/barnkonventionen 
 
Med ovanstående i beaktning följer nedan en särskild arbetsgång att följa vid behov: 
 

 Personal som ser att en elev inte följer ordningsreglerna ska ha ett samtal med eleven. 
Kan krävas upprepade samtal beroende på beteendets karaktär. 

 Berörd personal ansvarar och avgör i samtalet med de inblandade om situationen 
föranleder vidare utredning. Mentorn ska underrättas. Vid behov informeras elevens 
vårdnadshavare. 

 Ev rektor samtal med elev. 
 Elevens föräldrar kallas till samtal med mentorn. Annan personal medverkar vid 

behov. Ibland krävs uppföljningar och upprepade möten. 
 Rektor möte med elev, vårdnadshavare och mentor. Rektor avgör om annan personal 

ska närvara. 
 Vid behov genomförs uppföljningssamtal. Berörd personal, mentor eller rektor 

genomför detta samtal med elev, och vid behov även med vårdnadshavarna. Rektor 
avgör vem från skolan som genomför uppföljningssamtal. 

 
Konsekvenstrappa enligt 5 kap skollagen (se beskrivningar nedan) 

1. Utvisning (lärare) 
2. Kvarsittning (lärare) 
3. Tillfällig omplacering (rektor) 
4. Tillfällig omplacering vid annan skolenhet (rektor) 
5. Omhändertagande av föremål (rektor/lärare) 

  
Ordningsregler Skollagen 
5 §   Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av 
eleverna och följas upp på varje skolenhet. 
Rektorn beslutar om ordningsregler. 
  
Disciplinära och andra särskilda åtgärder 
6 §  Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder 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 anges i 7-23 §§ får det beslutas om utvisning ur 
undervisningslokalen, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan 
skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål. 
En åtgärd enligt första, andra eller tredje stycket får vidtas endast om den står i rimlig 
proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. Lag (2020:605). 
  



Utvisning ur undervisningslokalen 
7 §   I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan får en lärare visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden 
av ett undervisningspass, om 
   1. eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och 
   2. eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren. 
  
Kvarsittning 
8 §   Under samma förutsättningar som i 7 § får en lärare eller rektor i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan besluta 
att en elev ska stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter att skoldagens 
undervisning har avslutats eller infinna sig i skolan högst en timme innan undervisningen 
börjar. 
  
Utredning 
9 §   Om en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt 
olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, ska rektorn se till att 
saken utreds. Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare. 
Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är uppfyllda ska även 
en sådan utredning inledas. 
  
10 §   Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid en utredning enligt 9 § första stycket 
ska rektorn se till att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende. 
  
Skriftlig varning 
11 §   Efter en utredning enligt 9 § första stycket får rektorn besluta att tilldela eleven en 
skriftlig varning. En sådan varning ska innehålla information om vilka åtgärder som kan 
komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende. 
Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut. 
  
Tillfällig omplacering 
12 §   I förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får rektorn besluta att en elev ska följa 
undervisningen i en annan undervisningsgrupp än den eleven annars hör till eller undervisas 
på annan plats inom samma skolenhet om åtgärderna som gjorts efter en sådan utredning som 
avses i 9 § första stycket inte varit tillräckliga eller om det annars är nödvändigt för att 
tillförsäkra de andra eleverna trygghet och studiero. 
Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut. 
Endast om det finns synnerliga skäl får en åtgärd som rektorn vidtagit med stöd av första 
stycket gälla under längre tid än två veckor. Åtgärden får dock inte gälla för en längre tid än 
fyra veckor. 
  
Tillfällig placering vid en annan skolenhet 
13 §   Om åtgärder enligt 12 § inte är tillräckligt ingripande eller på grund av andra 
omständigheter inte är möjliga att genomföra, får rektorn besluta att en elev tillfälligt ska följa 
undervisningen vid en annan skolenhet. 
Beslutet om en sådan tillfällig placering fattas gemensamt med rektorn vid den mottagande 
skolenheten. Elevens vårdnadshavare ska informeras om beslutet innan placeringen 
genomförs. 



Endast om det finns synnerliga skäl får en åtgärd som rektorn vidtagit med stöd av första 
stycket gälla under längre tid än två veckor. Åtgärden får dock inte gälla för en längre tid än 
fyra veckor. 
  
Avstängning i vissa obligatoriska skolformer 
14 §   I grundskolan, specialskolan och sameskolan får rektorn besluta att stänga av en elev 
helt eller delvis om 
   1. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero, 
   2. syftet med åtgärder enligt 7, 8 och 11 §§ inte uppnåtts eller det finns andra särskilda skäl 
med hänsyn till elevens beteende, och 
   3. eleven erbjuds kompensation för den undervisning som han eller hon går miste om på 
grund av avstängningen. 
Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket. 
Ett beslut om avstängning gäller omedelbart om inte annat beslutas. 
Avstängningstid i vissa obligatoriska skolformer 
  
15 §   Ett beslut enligt 14 § får innebära avstängning endast under den tid som behövs för en 
skyndsam utredning av vilka andra åtgärder som kan behövas. 
En elev får inte stängas av för en längre tidsperiod än en vecka och inte heller vid fler 
tillfällen än två gånger per kalenderhalvår. 
Inhämtande av yttrande och information till berörda 
16 §   Innan rektorn beslutar om avstängning enligt 14 § ska eleven och elevens 
vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig. 
Rektorn ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat ett beslut om avstängning. 
Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet. 
  
21 §   Innan huvudmannen eller rektorn beslutar om avstängning enligt 17 eller 19 § ska 
eleven och elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig. 
Innan huvudmannen fattar beslut ska, om eleven är under 18 år, samråd även ske med 
socialnämnden. 
Rektorn ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat ett sådant beslut som avses i 
17 § tredje stycket och 19 § tredje stycket. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden 
informeras om beslutet. 
  
Omhändertagande av föremål 
22 §   Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som 
är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna. 
Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket. 
  
23 §   Ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § ska återlämnas till eleven senast vid den 
tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig 
föremål som omfattas av 22 § eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns 
särskild anledning att inte återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän 
elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Ett omhändertagande får inte 
bestå längre än till och med fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet. 
Om ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § kan antas bli förverkat enligt 36 kap. 3 § 
brottsbalken, 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), 5 § lagen (1988:254) om förbud beträffande 
knivar och andra farliga föremål, 5 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, 
9 kap. 5 § vapenlagen (1996:67) eller 5 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga 
varor, ska rektorn eller den som rektorn har bestämt skyndsamt anmäla omhändertagandet till 



Polismyndigheten. Omhändertagandet får i dessa fall bestå tills frågan om föremålet ska tas i 
beslag har prövats. 
  
Dokumentation 
24 §   Om en åtgärd vidtagits enligt 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 eller 23 §, 
ska den dokumenteras skriftligt av den som genomfört åtgärden. Om åtgärden rör 
omhändertagande av föremål enligt 22 §, gäller denna skyldighet endast om föremålet inte 
återlämnats efter lektionens slut. 
 
 
 


