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Plan mot diskriminering och kränkande behandling

8 § Skollagen 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.

Enligt 6 kap. 7 § skollagen ska huvudmannen även se till att det genomförs åtgärder för att
förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.
Skolan ska beskriva det främjande och förebyggande arbetet i Likabehandlingsplanen.
I enlighet med Skolverkets föreskrifter har skolkurator, lärare och elever hjälpts åt att ta fram
en Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling för att skapa en
trygg skolmiljö.

Skolans redogörelse för hur man genomfört de åtgärder man planerade i
föregående års plan (utvärdering av åtgärderna)

Läsåret 20/21 var ett ovanligt läsår då skolans planerade arbete med trygghet och trivsel
påverkades av restriktioner kring pandemin och de rekommendationer skolan behövde
förhålla sig till.

Ett av målen under läsåret 20/21 handlade om att öka elevinflytandet och uppmuntra
elevkårens, elevambassadörernas och elevskyddsombudens arbete för att inkludera alla
elever, arbeta för en god stämning på skolan och öka känslan av gemenskap.
Återkommande uppföljande träffar under läsåret kalendariefördes. Under läsåret har
skyddsombudsträffar skett under ledning av rektor och skolans skyddsombud och elevrådet
har börjat byggas upp under ledning av biträdande rektor. Även elevkåren har under läsåret
genomfört aktiviteter, om än mindre än planerat på grund av rådande restriktioner..
Elevkåren fick stöd och hjälp under läsåret för att nå ut till klasserna med sina aktiviteter.
Detta är något vi kommer att fortsätta utveckla under nästkommande läsår då vi tror att det
kan ge en positiv effekt på både elevernas trygghet och trivsel samt ökad delaktighet i vad
som händer på skolan.

För att få ett effektivt förebyggande arbete är det viktigt att fånga upp signaler på otrygghet i
ett tidigt skede. Därför får eleverna kontinuerligt svara på enkäter som tar upp frågor om
trygghet och trivsel. Resultatet har bearbetats av skolans elevhälsoteam, hela
medarbetargruppen samt med eleverna i olika gruppkonstellationer. I år 1 - 3 genomfördes
under början av höstterminen kort-enkäten trygghet & trivsel och resultatet visade att de
flesta eleverna kände sig trygga och trivdes redan från skolstart. I samma enkätsvar blev det
tydligt att en del elever upplevde att de inte hade en tillräckligt god studiero vilket ledde till att
vi under hösten fokuserade mycket på att förbättra det arbetet. Under läsåret har alla
medarbetare deltagit i en föreläsning om taktisk kommunikation där vi arbetat med
bemötande i svåra situationer.



Under våren arbetade skolans elevhälsoteam fram frågor för att följa upp elevenkäten.
Frågorna lyftes på studiecoachande samtal och i studiegrupp. På så sätt fick alla elever på
skolan komma till tals. Medarbetargruppen har upplevt att det största värdet av resultatet har
varit diskussionerna med eleverna, snarare än resultatet i sig. Från de uppföljande
diskussionerna har fler och viktiga resultat kommit fram och vi kommer att fortsätta och
utveckla hur vi lyfter resultaten med våra elever.

Då det är viktigt att medvetandegöra medarbetarna om risker för diskriminering och
kränkande behandling har målet varit att löpande under läsåret lyfta frågor kring bemötande
och risker för diskriminering för att på så sätt uppmärksamma dessa frågor i vårt dagliga
arbete. Under hösten gjordes en satsning kring skolsäkerhet med fokus på bemötande av
elever. Denna genomgång uppskattades av många. Värdegrundsarbetet har under läsåret
varit en tydlig del av studiegruppsarbetet samt i undervisningen i många kurser. Vi har
kunnat se att detta gett positiva resultat i vår elevenkät gällande hur trygga eleverna känner
sig i skolan samt hur väl de beskriver att de trivs.

Under läsåret 20/21 ville vi öka känslan av gruppsammanhållning inom studiegrupperna,
årskurserna och programmen för en ökad trivsel och trygghet. Målsättningen var att planera
för aktivitetsdagar inom årskurserna och teman i undervisning för att stärka inriktningen i
programmet kopplat till examensmålen. Det har varit svårt att fullfölja på grund av pandemin
då restriktionerna har hindrat oss från att förverkliga en del av de önskade aktiviteterna. Vid
läsårsstart genomförde vi ändå en givande aktivitetsdag där eleverna i år 1 och 2 fick
möjlighet att lära känna varandra och arbeta i olika gruppkonstellationer.
Under läsårets uppstartsdagar fick eleverna vara delaktiga i flera olika aktiviteter med sina
klasskompisar och fick samtidigt lära känna fler undervisande lärare på skolan. Även
sommaravslutningens gruppaktiviteter som eleverna hade varit med och planerat upplevdes
som  positivt av och för alla.

Skolans främjande arbete för att  förhindra kränkande behandling av elever

Studiecoachande samtal/ Studiegruppstid

Studiegruppstiden är ett obligatoriskt pass för eleverna där de får ta del av viktig information,
stöd med planering av studier, vilka strategier som kan gynna dem i deras lärande samt tid
för att gemensamt arbeta kring teman som berör trygghet och trivsel. För trygghet och trivsel
planerar studiecoachen tillsammans med eleverna gruppaktiviteter som stärker gruppen och
sammanhållningen i klasserna. Under studiecoachande samtal har elevernas studiecoacher
möjlighet att kontinuerligt följa upp med eleverna hur de trivs i skolan. Genom att bygga en
relation med eleverna skapas möjligheten för eleverna att berätta om situationer som kan
uppstå i skolan. Att elever har en tydlig planering påverkar hur de upplever sin skolsituation
och kan påverka elevernas upplevda stress. Detta påverkar även hur väl elever trivs i
skolan.

Kränkningar och uppföljning

Elevernas trygghet bygger mycket på att de känner att de vuxna på skolan reagerar och
agerar om kränkningar sker. Vi lyfter detta kontinuerligt och stöttar varandra i hur vi på



skolan kan prata med eleverna och agera i olika situationer.

Värdegrund- samarbete med Fredens hus

Vi kommer, med start höstterminen 2021, samarbeta med Fredens hus i Uppsala. Eleverna
kommer att få besök av Fredens hus två gånger per termin för att delta i deras utbildningar.
Fokus på arbetet kommer att ligga på att motverka rasism, våld, fördomar, intolerans och
diskriminering.

År Workshop

År 1 Samarbete och klassrumsklimat
Rasism och rasismens historia
Fördomar, identitet och synen på ”den andre”.
Civilkurage, mod och stå upp för andra

År 2 Samarbete och klassrumsklimat
Fördomar, identitet och synen på ”den andre”.
Normer och stereotypa genusnormer, Rasism och rasismens historia

År 3 Hetero- och etnonormen
Samspel och samtycke
Maskuliniteter
Civilkurage, mod och stå upp för andra

Undervisning

I undervisning i olika kurser lyfts kontinuerligt teman som rasism, sexism, diskriminering,
demokrati och alla människors lika värde.

Studiefokuserad arbetsmiljö / Vuxennärvaro

För att trivas i skolan är det viktigt att alla elever får möjlighet till studiero under lektionstid
och vid egna studier på annan plats i skolan, exempelvis skolbiblioteket. Detta är något vi
kontinuerligt arbetar med och lyfter i medarbetargruppen. Vi arbetar även för en ökad
vuxennärvaro i gemensamma ytor såsom rastytor och matsal för att öka känslan av trygghet
för eleverna. Fasta placeringar tror vi har bidragit till bättre studiero. Fasta placeringar är
även en trygghet för elever som har behov av tydlighet och förutsägbarhet.

Skolsäkerhet

Att veta att det endast i skolan befinner sig elever som går på skolan samt vuxna som
arbetar är viktigt för känslan av trygghet. Då skolan är låst behöver besökare kontakta en
vuxen på skolan samt få godkänt av rektor att få göra ett besök.



Mentorer i våldsprevention (MVP)

Programmet MVP är ett långsiktig satsning på en skola som syftar till att förebygga våld och
konflikter innan de sker. MVP är förebyggande insats och syftar inte till att lösa akuta
problemsituationer, utan handlar om att öka medvetenheten hos alla, så att risken för våld
och konflikter minskar. Utbildningen ges till alla elever i år 1 och har varit uppskattad av både
elever och medarbetare. Detta arbete kan förtydligas för medarbetargruppen samt följas upp
mer med eleverna.

Gemensamma aktiviteter

Aktivitetsdagen med eleverna under hösten kan ha bidragit till ökad trivselkänsla då eleverna
fick umgås med klassen på ett avslappnat och kul sätt där många var delaktiga. Många
elever uttryckte att det var uppskattat och bra. Det är viktigt med olika gruppstärkande
aktiviteter under året för att bygga gruppkänslan i alla klasser. Att få göra det där lilla “extra”
förutom bara lektioner är viktigt för att skapa gemenskap i klasserna och gemenskap leder
till att eleverna trivs och känner sig tryggare.

Skolans mål och åtgärder för läsåret

Målet med allt arbete kring trygghet och trivsel är att jobba för en skola där alla elever
känner sig trygga. Under nästkommande läsår kommer detta arbete att genomföras utifrån
följande mål och åtgärder:

Mål Åtgärd

Fortsätta att utveckla
samarbetet med
elevråd, elevkår och
elevskyddsombud

Alla vuxna på skolan ansvarar för att föra ett gott samarbete med
skolans elevgrupper.

Exempel 1: Ledningsgruppen bjuder in elevkåren till
planeringsmöte vid läsårsstart samt löpande under läsåret.

Exempel 2: Biträdande rektor ser till att elevrådet får möjlighet att
vara delaktig i skolans verksamhet kring undervisning,
examinationsschema med mera.

Arbeta med djupare
analys av enkätresultat
för att tydligare få syn
på elevernas
uppfattning av vad
som fungerar bra och
vad skolan behöver
arbeta vidare med.
Detta för att på ett
effektivt sätt kunna

Strukturerad uppföljning med eleverna i olika forum (studiegrupp,
studiecoachande samtal och i  medarbetargruppen)

Exempel 1: Individuella uppföljande samtal med eleverna utifrån
enkätresultatet.

Exempel 2: Gruppuppföljning i studiecoachgrupp utifrån utvalda
frågor på elevenkäten.



förbättra tryggheten
och trivseln på skolan.

Öka medvetenheten
om demokratiska
värderingar och
förståelse för
människors olikheter .

Samarbetet med Fredens Hus för eleverna.
I undervisningen öka medvetenheten om och reflektera över de
val som görs, exempelvis gällande representation för att öka
inkludering.

Arbeta mer för
relationer inom och
mellan grupper.

Välplanerade gruppaktiviteter för att stärka samhörigheten.

Fortsätta arbeta med
vuxennärvaro.

Att all personal arbetar för att bli mer synlig på gemensamma ytor
för att öka tryggheten för eleverna samt att arbeta
relationsskapande med alla elever på skolan.


