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Rocknebyskolans vision 

Alla ska trivas på Rocknebyskolan.  
Det ska vara roligt att lära och viktigt att kunna! 

Syftet med en plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Rocknebyskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska främja våra elevers lika 
rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning eller ålder. All 
personal arbetar aktivt med skolans trygghetsarbete. Planen ska syfta till att avvärja risker för 
diskriminering eller kränkande behandling samt främja arbetet för allas lika värde. Detta sker 
genom rutiner för att främja, förebygga, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller 
kränkande behandling. 
 

Styrdokument 

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling regleras både i diskrimineringslagen 
och i skollagen.  
 
Diskrimineringslagen (2008:567) 
1§ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. 
 
Skollag 1 kap 
5 § “Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska 
främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling”. 
 
Skollag 5 kap 
I detta kapitel finns reglerat de åtgärder som kan vidtas för att skapa trygghet och studiero 
(utvisning ur lokalen, kvarsittning, utredning, skriftlig varning, omplacering). 
 
5 § “Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas 
upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler”. 
 
Skollag 6 kap 
Detta kapitel beskriver hur verksamheten ska arbeta för att motverka kränkande behandling 
av elever. 
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Vart kan du vända dig om du känner dig kränkt, trakasserad eller 
diskriminerad?  

Vänd dig i första hand till skolan. Det är ytterst viktigt att alla som får kännedom, eller hyser 
misstanke, om att någon av våra elever far illa omgående kontaktar personal i skolan. Du kan 
kontakta vem som helst, t.ex. klasslärare, fritidspedagog, kurator eller rektor. Så fort skolan 
får kännedom om detta är skolan skyldig att agera och utreda hur situationen ser ut. 

 
Ansvarsfördelning 

Rektor 

Ansvarar för att 
❏ årligen besluta och fastställa skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

❏ implementera planen hos all personal, så att alla har kännedom om vad som gäller och hur 

arbetet bedrivs. 

❏ det bedrivs ett målinriktat förebyggande och främjande arbete utifrån de sju 

diskrimineringsgrunderna för att tillgodose elevers lika rättigheter, samt att motverka 

diskriminering eller annan kränkande behandling. 

❏ utredning skyndsamt påbörjas vid kännedom om misstanke gällande diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling, samt att huvudmannen informeras enligt 

kommunens rutin. 

❏ årligen utvärdera och revidera skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling i 

samarbete med Trygghetsgruppen och övrig personal. 

All personal 

Ansvarar för 

❏ trygghet och trivsel på skolan. 

❏ att följa skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

❏ att reagera vid kränkande beteenden eller då elever verkar må dåligt. 

❏ att till rektor skyndsamt anmäla kännedom om misstanke gällande diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling.  

❏ att dokumentera misstänkt/upptäckt/anmäld diskriminering och annan kränkande 

behandling samt de åtgärder som ska vidtas. 

  

Klasslärare/mentor 
Ansvarar för 

❏ att samordna information till berörda vårdnadshavare gällande händelser/samtal/utredning 

som rör deras barn. 

❏ klassens övergripande värdegrundsarbete. 

❏ att informera vårdnadshavare om skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling på 

föräldramöten under höstterminen, samt att regelbundet informera eleverna så att alla vet 

hur skolan arbetar för att förebygga, upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier 

eller kränkande behandling. 

 
Trygghetsgruppen 
Ansvarar för  

❏ att följa upp, utvärdera och analysera skolans trygghets- och likabehandlingsarbete. 

❏ att arbetet kring diskriminering och kränkande behandling lyfts in i enkäter, avstämningar 

och analyser som en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet.  
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❏ samtal och dokumentation enligt arbetsgång vid utredning av diskriminering eller kränkande 

behandling samt att återkoppla till berörd lärare. 

❏ årlig utvärdering och framtagande av Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

tillsammans med rektor och övrig personal. 

 
 

Elever 
Det är alla elevers gemensamma ansvar att 

❏ uppträda på ett sätt som gör att kamrater känner sig trygga och mår bra. 

❏ berätta för en vuxen på skolan eller vårdnadshavare om diskriminering och annan kränkande 

behandling förekommer på skolan. 

Vårdnadshavare  

Elevernas vårdnadshavare har en viktig roll i att uppmärksamma signaler från sina barn och 
förmedla till skolan det som är viktigt för skolan att veta för att kunna stötta på rätt sätt. 
Detta kan gälla information om det egna barnet, men även andra elever på skolan som har 
ett beteende eller mående som föranleder oro. 
 

Uppföljning, utvärdering och presentation av ny plan 

 Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling följs upp kontinuerligt och 
utvärderas i slutet av varje läsår. Underlag för utvärdering inhämtas från elever,  
vårdnadshavare och personal genom utvärderingsfrågor samt kartläggningspunkterna.  
Ny plan presenteras vid terminsstart på hösten. 
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Definitioner 

Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon 
diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. 
Kränkningarna kan vara: 
 

❏ fysiska (t ex att bli utsatt för slag och knuffar). 

❏ verbala (t ex att bli hotad eller nedvärderad). 

❏ psykosociala (t ex utfrysning, ryktesspridning, gester). 

❏ text- och bildburna (t ex klotter, lappar, mejl, sms eller sociala medier). 
 
Likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter 
och möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna.  
 
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av 
individer eller grupper av individer utifrån diskrimineringsgrunderna.  
 
Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 
annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon 
av diskrimineringsgrunderna.  
 
Indirekt diskriminering. Skolan kan ha rutiner eller bestämmelser som verkar neutrala, 
men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss 
diskrimineringsgrund, t ex kön, religion osv. 
 
Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband 
med någon av diskrimineringsgrunderna.  
 
De sju diskrimineringsgrunderna: 
 
Kön betyder att någon är kvinna eller man. 
 
Könsöverskridande identitet eller uttryck betyder att en person inte identifierar sig med 
sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man, eller genom sin klädsel eller på annat 
sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 
 
Etnisk tillhörighet innefattar nationellt eller etniskt ursprung, samt hudfärg. 
 
Religion innefattar religiösa åskådningar som exempelvis judendom, kristendom och islam. 
Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med 
en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism. 
 
Funktionshinder innebär fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 
persons funktionsförmåga.  
 
Sexuell läggning omfattar exempelvis homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet. 
 
Ålder innebär uppnådd levnadslängd. 
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Vem avgör vad som är kränkande? 

Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat.  Det är eleven som upplever sig 
utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är oönskat och kränkande.  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.  
I många situationer är det uppenbart att ett beteende är kränkande, men om det inte är det så 
behöver eleven klargöra för den som kränker att beteendet är ovälkommet.  Eleven kan 
också ta hjälp av personalen i verksamheten.  Det är viktigt att komma ihåg att yngre elever 
inte alltid har möjlighet att förmedla sina känslor på samma sätt som äldre elever och vuxna.  
Länk till Skolverkets materialbank för bl a värdegrundsfrågor.  
 

Förebyggande och främjande insatser 
På Rocknebyskolan F-6 samt fritidshemmet vill vi genom förebyggande, främjande och 
självstärkande insatser arbeta för att ingen på skolan ska kränkas eller diskrimineras. Vi ser, 
uppmuntrar och lyfter fram det goda som eleverna gör och genomsyras av ett 
hälsofrämjande och positivt tänkande. Främjande och förebyggande insatser är en del av 
undervisningen i alla skolämnen.  
 
Vårt elevhälsoarbete är en viktig del i vårt arbete. Elevhälsoteamet leds av rektor och består 
av biträdande rektor, speciallärare, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Teamet träffas 
varannan vecka. Vid ett par tillfällen utökas teamet med skolläkare och skolpsykolog.  

Elever i åk 4-6 är utvalda till Kamratstödjare för att, tillsammans med de vuxna, arbeta med 
trivseln på skolan. Varje år är eleverna med och reviderar skolans ordningsregler. 

Varje klass arbetar aktivt med värdegrundsarbetet för att utveckla 

❏ ett tryggt och positivt klimat för inlärning som ger motivation. 
❏ elevernas förståelse och förmåga att hantera känslor hos sig själv och andra. 
❏ social kompetens. 

 
 Nedan följer listor över kartläggningen samt det främjande och förebyggande arbetet. 

Kartläggning   

❏ Kommunens gemensamma trygghetsenkät i alla årskurser under vårterminen. 
❏ Rocknebyskolans egen trygghetsenkät. Enkäten innehåller även kartläggning av otrygga 

platser. 
❏ Hälsosamtal med skolsköterska i förskoleklass, åk 2 och 4. 
❏ Utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare 1 ggr/termin.   
❏ Möte i Elevhälsoteamet (skolledare, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska och 

skolkurator) varannan vecka. 
❏ Utökat EHT hålls två ggr/termin (skolans elevhälsoteam samt skolläkare och skolpsykolog 

från centrala elevhälsan deltar). 
❏ Klasskonferenser under höstterminen.   
❏ Dokumentation från fall av kränkande behandling.   
❏ Personalens observationer.   
❏ Trygghetsgrupp träffas varannan vecka. 

 
 
Fortlöpande främjande insatser   

❏ Informera personal, elever och vårdnadshavare om planen mot diskriminering och 
kränkande behandling vid årets början.   

❏ Nära samarbete med vårdnadshavarna genom t ex utvecklingssamtal, föräldramöten, edWise, 
Föräldraråd, skol-app, veckobrev, rektors brev och enkäter.   

❏ Kontinuerligt värdegrundsarbete i klasserna genomsyrar hela skoldagen. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet#/
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❏ Faddergrupper i åk F-3. 
❏ Stöd vid planlagt värdegrundsarbete genom kuratorn. 

❏ Skolans olika råd då trygghet och trivsel är en stående punkt (klassråd, Navet(Elevrådet), 
Miljöråd, Kostråd, Skolidrottsråd och Biblioteksråd).    

❏ Råden är delaktiga i planering och genomförande av trivseldagar under året, t ex Nobeldag, 
FN-dagen, julbord, julfest, avslutningar osv. 

❏ Klassråd varifrån protokoll och frågeställningar går vidare till Navet och skolledare. 
❏ Bestämda platser i matsalen/klassrummet. 
❏ Kontinuerlig fortbildning av personal inom värdegrundsfrågor samt pågående 

utvecklingsarbete. 
❏ Vänlighetsvecka under vårterminen 

 
 Fortlöpande förebyggande arbete   
❏ Gemensamma ordningsregler för hela skolan, framtagna tillsammans med elever och 

presenterade för vårdnadshavare.   
❏ Rastvärdar på skolgården.  
❏ Möjlighet för personal att träffa Elevhälsoteamet. 
❏ Raster ses som en del av den pedagogiska verksamheten.  Styrda aktiviteter flera dagar i 

veckan av fritidspedagoger och av Kamratstödjarna. 
❏ Alternativ kost serveras dagligen för att alla ska kunna äta av dagens lunch i skolan, 

oberoende av allergi, religion etc.   
❏ Central rutin för åtgärder vid hög frånvaro.   
❏ Gruppstärkande insatser.   
❏ Omfördelning av resurser utifrån identifierade behov.   
❏ Rutin vid misstanke om att elev utsatts för trakasserier eller kränkande behandling. 
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Utvärdering mål 2018/2019 
 
Mål och åtgärder för samtliga diskrimineringsgrunder lyftes in i vår Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 2018/2019 efter lagkrav. 
 
Mål att uppnå: 

❏ Alla elever ska veta hur man går tillväga om man vet/ser/upplever kränkande beteende på 
skolan. 

❏ Andelen elever som känner sig trygga ska öka. 
❏ All personal ska ha god kännedom om de nya förändrade lagkraven gällande diskriminering. 

 
Åtgärder för att nå målen: 

❏ Planen mot diskriminering och kränkande behandling aktualiseras vid starten av höstterminen för 
alla elever och vårdnadshavare. 

❏ Planerade och organiserade rastaktiviteter genomförs av fritidspedagoger och 
Kamratstödjare flera gånger per vecka. 

❏ Gemensamma aktiviteter över klassgränserna, bl a faddergrupper och temadagar. 
❏ Trygghetsgruppen besöker samtliga klasser under höstterminen och informerar om skolans 

trygghetsarbete. 
 
 Utvärdering: 
 All personal har fått möjlighet att ta del av Planen för diskriminering och kränkande behandling vid 
läsårets uppstart. Elever och vårdnadshavare har blivit informerade om skolans plan via sina 
mentorer. 
 
Vår upplevelse är att eleverna på Rocknebyskolan har god kännedom om hur man går 
tillväga för att uppmärksamma kränkande behandling. Kommunenkäten visar att nästan alla 
elever vet vem de ska vända sig till om någon varit elak.  
 
Trygghetsgruppen och Kamratstödjarna har presenterat sig i klasserna. Kamratstödjarna har 
haft planerade rastaktiviteter vid två tillfällen/vecka. De har även haft filmvisning med tema 
kamratskap med diskussionsfrågor. I de lägre årskurserna har de även haft 
samarbetsövningar. På rasterna finns det flera rastvärdar med västar som eleverna kan vända 
sig till. Läsåret 2017/18 sjönk resultatet för tryggheten på skolan. Under 2018/2019 har 
trygghetsmätningen åter fina resultat och hela 92,4 % svarar att de känner sig trygga (ca 3 % 
vet ej). De aktiviteter vi haft över klassgränserna har varit mycket uppskattade av eleverna 
och vi ser att det skapas nya kontakter mellan eleverna.  

Mål och åtgärder utifrån de sju diskrimineringsgrunderna 

 
Kön och könsöverskridande identitet 
 
Nuläge: 
Vi arbetar för att alla elever på skolan ska känna sig sedda och lyssnade på.  
 
Mål:  

❏ Att ingen utsätts för kränkande tillmälen kopplade till kön. 
❏ Att samtliga elever känner att de behandlas lika oavsett kön. 

 
Åtgärder för att nå målen: 

❏ Det är nolltolerans mot kränkande tillmälen kopplade till kön.  
❏ Samtlig skolpersonal ska ha ett medvetet förhållningssätt utifrån genusperspektivet. 

Eventuella kränkningar rapporteras till trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen avgör vilken 
åtgärd som ska vidtas. 
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Utvärdering: 
Under läsåret har det förekommit kränkningar kopplade till kön. Personal på skolan har 
rapporterat till Trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen trycker på vikten av att rapporteringen 
sker skriftligt då den ligger till grund för statistik och dokumentation.  
 
Under höstterminen 2018 hölls en temavecka med fokus på mångfald i samband med 
Prideveckan. Under veckan diskuterades bl a kön och könsöverskridande identiteter. 
 
 
Funktionsnedsättning 
 
Nuläge: 
På Rocknebyskolan arbetar vi för att alla elever ska ha lika möjligheter att delta i skolans 
verksamhet, oavsett funktionsnedsättning. Vid planering av skolans verksamhet beaktas 
konsekvenserna för elever med olika funktionsnedsättningar, såväl fysiska som 
neuropsykiatriska. Vi ser ett behov av ytterligare kompetensutveckling gällande området 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) inom personalgruppen på skolan. 
 
Mål: 

❏ Att berörd personal får bredare kunskaper inom området NPF. 
❏ Kartläggning och åtgärder ska beskrivas och dokumenteras vid behov av anpassning. 

 
Åtgärder för att nå målen: 

❏ Pedagogiska diskussioner och utbildning, exempelvis vid studiedagar. 
❏ Utforma individuella lösningar och anpassningar utifrån den enskilde elevens behov. 

 
Utvärdering: 
Under läsåret har vi haft gemensam inplanerad tid att diskutera och 
dokumentera extra anpassningar med stöd av speciallärare/specialpedagog. Extra 
anpassningar och särskilt stöd är dokumenterat i Edwise. Vi har haft planerade träffar med 
skolans resurspersonal som genomförts av speciallärare/pedagog. Under upptaktsveckan i 
aug 2018 fick all personal en föreläsning med tema tydliggörande pedagogik.  
 
Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 
 
Nuläge: 
Skolans elevgrupp består av relativt få individer med annan tillhörighet vad gäller etnicitet, 
religion eller trosuppfattning.  
 
För att skapa delaktighet i skolans verksamhet använder vi oss vid behov av tolkar vid samtal 
med vårdnadshavare och på föräldramöten. Misstanke om främlingsfientliga handlingar tas 
på stort allvar. Klädesplagg eller andra föremål med rasistiska symboler tillåts inte på skolans 
område. Vi bemöter varje yttring av främlingsfientlighet och rasism. Alla rasistiska 
organisationer är förbjudna att verka på skolorna. 
 
Mål: 

❏ Hos oss ska alla oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ha samma 
rättigheter och möjligheter. Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av 
ovanstående.  
 
 
Åtgärder för att nå målen: 

❏ I undervisningssituationer lyfter vi medvetet in perspektivet från annan etnicitet, religion 
eller trosuppfattning. 

❏ Klassen är ett forum, där frågor som rör etnicitet, religion eller annan trosuppfattning 
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synliggörs. 
❏ Möjlighet för elever att välja specialkost. 

 
 Utvärdering: 

Under läsåret har det förekommit situationer där vi har hittat individuella lösningar för att nå 
det målet som beskrivs ovan.  
 
Sexuell läggning 
 
Nuläge: 
Undervisningen innehåller diskussioner kring sexuell läggning och att familjebildning kan se 
olika ut. 
 
Mål: 

❏ Verksamheten skall präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors levnadssätt. 
❏ Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av sexuell läggning. 

 
Åtgärder för att nå målen: 

❏ Representanter för frågor om jämställdhet och mångfald ansvarar för pedagogiska 
diskussioner inom ämnet på arbetsplatsträff. 

❏ Om könsord som anspelar på sexuell läggning används av eleverna på skolan tar vi 
omgående upp det till diskussion. 

❏ När vi diskuterar frågor som sexualitet, könsidentitet eller familjebildning ska information 
om sexuell läggning ingå. 

❏ Undervisningsmaterialet ska granskas av läraren med syfte att inte använda material som 
förmedlar en diskriminerande bild av bl a homo-, bi- och transsexualitet.  
 
Utvärdering: 
Under läsåret har det förekommit kränkningar kopplade till kön. När vuxna får kännedom 
om att det förekommit kränkningar av någon form rapporteras detta till Trygghetsgruppen. 
Trygghetsgruppen avgör vilken åtgärd som ska vidtas. 

 
 
Ålder 
 
Nuläge: 
På vår skola spelar åldern ingen roll. Oavsett ålder har alla samma möjligheter att utvecklas 
och rättigheter att ta plats. 
 
Mål att uppnå: 

❏ Alla elever ska uppleva att man får stöd och hjälp om man upplever sig kränkt oavsett ålder. 
Det är den utsatta eleven som avgör om ett beteende eller en handling är kränkande. 
 
Åtgärder för att nå målen: 

❏ Oavsett vilken personal eleven tar kontakt med, ska eleven tas på allvar.  
 
 Utvärdering: 

Enligt vår uppfattning upplever de flesta elever att de får stöd och hjälp om de upptäcker 
kränkande behandling oavsett ålder. 
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Mål 2019/2020 
 
Mål att uppnå: 

❏ Alla elever ska veta hur man går tillväga om man vet/ser/upplever kränkande beteende på 
skolan. 

❏ Andelen elever som känner sig trygga ska öka. Otrygga platser skall kartläggas och åtgärdas. 
❏ Under läsåret skall all pedagogisk personal på Rocknebyskolan nå en ökad kompentens inom 

det specialpedagogiska området. 
 
Åtgärder för att nå målen: 

❏ Planen mot diskriminering och kränkande behandling aktualiseras vid starten av höstterminen för 
alla elever och vårdnadshavare. 

❏ Planerade och organiserade rastaktiviteter genomförs av fritidspedagoger samt 
Kamratstödjare flera gånger per vecka. 

❏ Gemensamma aktiviteter över klassgränserna, bl a faddergrupper. 
❏ Trygghetsgruppen besöker samtliga klasser under höst- och vårterminen och informerar då 

om skolans trygghetsarbete. 
❏ Omklädningsrummen har framkommit som otrygg miljö för några elever. Vi kommer därför 

att sätta extra fokus på dessa under läsåret. Skolledningen har kontaktat fastighetsägaren för 
ombyggnation av duschrummet. 

❏ Föreläsning kring inkludering under upptaktsveckan aug 2019.  
❏ Under läsåret 2019/2020 kommer alla lärare på Rocknebyskolan att delta i 

Specialpedagogiska lyftet.  
               
 

Mål och åtgärder utifrån de sju diskrimineringsgrunderna 
 
Kön och könsöverskridande identitet 
 
Nuläge: 
Vi arbetar för att både pojkar och flickor ska känna sig sedda. Enligt svaren från båda 
enkäterna framkommer det att eleverna anser sig lika behandlade. På Rocknebyskolan har 
mätningen gällande pojkar och flickors syn på förutsättningar mellan könen ökat sedan 
föregående läsår.  
 
Mål:  

❏ Att ingen utsätts för kränkande tillmälen kopplade till kön. 
 
Åtgärder för att nå målen: 

❏ Det är nolltolerans mot kränkande tillmälen kopplade till kön.  
❏ Samtlig skolpersonal ska ha ett medvetet förhållningssätt utifrån genusperspektivet. 
❏ Under höstterminen 2019 hålls en temavecka med fokus på mångfald, där kön och 

könsöverskridande identitet kommer att diskuteras.   
 

Funktionsnedsättning 
Nuläge: 
På Rocknebyskolan arbetar vi för att alla elever ska ha lika möjligheter att delta i skolans 
verksamhet, oavsett funktionsnedsättning. Vid planering av skolans verksamhet beaktas 
konsekvenserna för elever med olika funktionsnedsättningar. 
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Mål: 
❏ Att berörd personal får ännu bredare kunskaper inom området NPF. 
❏ Kartläggning och åtgärder ska beskrivas och dokumenteras vid behov av anpassning. 

 
Åtgärder för att nå målen: 

❏ Pedagogiska diskussioner och utbildning, exempelvis vid studiedagar. Föreläsning kring 
Inkludering vid upptakten av läsåret.  

❏ Utforma individuella lösningar och anpassningar utifrån den enskilde elevens behov. 
❏ Våra träffar för personal med riktade uppdrag fortsätter under läsåret 2019/2020 med syfte 

att ytterligare öka förståelse och kompetens kring elever i olika typer av svårigheter. 
Speciallärare/specialpedagog ansvarar för träffarna. 

❏ Under läsåret 2019/2020 kommer alla lärare på Rocknebyskolan att delta i 
Specialpedagogiska lyftet.  
 

 
Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 
 
Nuläge: 
Skolans elevgrupp består av relativt få individer med annan tillhörighet vad gäller etnicitet, 
religion eller trosuppfattning.  
 
För att skapa delaktighet i skolans verksamhet använder vi oss vid behov av tolkar vid samtal 
med vårdnadshavare och på föräldramöten. Misstanke om främlingsfientliga handlingar tas 
på stort allvar. Klädesplagg eller andra föremål med rasistiska symboler tillåts inte på skolans 
område. Vi bemöter varje yttring av främlingsfientlighet och rasism. Alla rasistiska 
organisationer är förbjudna att verka på skolorna. 
 
Mål: 

❏ Hos oss ska alla oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ha samma 
rättigheter och möjligheter. Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av 
ovanstående.  
 
Åtgärder för att nå målen: 

❏ I undervisningssituationer lyfter vi medvetet in perspektivet från annan etnicitet, religion 
eller trosuppfattning. 

❏ Klassen är ett forum, där frågor som rör etnicitet, religion eller annan trosuppfattning 
synliggörs. 

❏ Möjlighet för elever att välja specialkost. 
 
  

Sexuell läggning 
 
Nuläge: 
Undervisningen innehåller diskussioner kring sexuell läggning och att familjebildning kan se 
olika ut. 
 
Mål: 

❏ Verksamheten skall präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors levnadssätt. 
❏ Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av sexuell läggning. 

 
 
Åtgärder för att nå målen: 

❏ Representanter för frågor om jämställdhet och mångfald ansvarar för pedagogiska 
diskussioner inom ämnet. 

❏ Om könsord som anspelar på sexuell läggning används av eleverna på skolan tar vi 



  14 (16) 
 

omgående upp det till diskussion. 
❏ När vi diskuterar frågor som sexualitet, könsidentitet eller familjebildning ska information 

om homosexualitet, bisexualitet och transsexualitet ingå. 
❏ Undervisningsmaterialet ska granskas av läraren med syfte att inte använda material som 

förmedlar en diskriminerande bild av bl a homo-, bi- och transsexualitet.  
 
 
Ålder 
 
Nuläge: 
På vår skola spelar åldern ingen roll. Oavsett ålder har alla samma möjligheter att utvecklas 
och rättigheter att ta plats. 
 
Mål att uppnå: 

❏ Alla elever ska uppleva att man får stöd och hjälp om man upplever sig kränkt oavsett ålder. 
Det är den utsatta eleven som avgör om ett beteende eller en handling är kränkande. 
 
Åtgärder för att nå målen: 

❏ Oavsett ålder ska eleven tas på allvar. Alla barn är allas ansvar och vi agerar alltid utifrån 
elevens bästa.  
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Förankring och nulägesanalys 

Förankring av planen 

All personal på Rocknebyskolan ska ha god kännedom om hur vi arbetar med 
trygghetsarbetet på skolan. Elever ska kontinuerligt vara delaktiga i arbetet med tryggheten 
på skolan. Vårdnadshavare ska vara informerade om skolans Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling. Informationen ges på läsårets första föräldramöte. 

Ansvar och organisation av elevärenden 

Rektor tillsammans med Elevhälsoteamet ansvarar och organiserar elevärenden. 

Kartläggning, nulägesanalys 

Vi inventerar kontinuerligt klimatet på skolan för att veta vilka insatser vi behöver göra. 
 
Alla elever på skolan fyller i en trygghetsenkät två gånger per läsår. Eleverna skriver sitt 
namn på skolans egen enkät, vilket möjliggör en snabbare insats av åtgärder. 
Trygghetsgruppen sammanställer klassernas enkätsvar som sedan bildar en viktig del av hela 
skolans sammanställning.  
 
Elevernas “nuläge” tas kontinuerligt upp på elevhälsomötena. På arbetslagsmöten ges vid 
behov, en kort (det som gagnar eleven) gemensam information, för en samsyn av elevers 
trivsel och trygghet.  
 
Vid varje enskilt utvecklingssamtal förs samtal kring hur eleven trivs i skolan.  
 
Utsedda lärare från Trygghetsgruppen har möte med Kamratstödjarna en gång/månad i åk 
4-6, där man går igenom nuläget och vilka insatser man vill/behöver göra framöver. 
Protokollen skickas till alla klasser och till elevhälsoteamet.  
 

Arbetsgång vid utredning av diskriminering och kränkande behandling 

 
Det är den utsatte eleven som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande. Skolan ska 
ha tolerans för att olika personer kan ha olika versioner och reagera på olika sätt. En 
kränkning är inte en konflikt.  
 

Information 

❏ Klasslärare/mentor informeras av den vuxne/elev som har fått vetskap om eller har sett 
händelsen. 

❏ Klasslärare/mentor samråder med personal som har uppmärksammat händelsen för att ta 
beslut om vem som kontaktar vårdnadshavare till både den utsatta och den kränkta. 

❏ Ansvarig pedagog informerar arbetslaget. 
 
Generell arbetsgång 

❏ Den som först får kännedom om diskriminering/kränkande behandling samlar information 
och fyller i formuläret Till Trygghetsgruppen. Rektor informerar huvudmannen via den digitala 
plattformen KB-Process.  

❏ Rektor beslutar, i samråd med Elevhälsoteamet/Trygghetsgruppen, hur utredning ska ske, 
samt vem som ska ansvara för vilken del av utredningen. 

❏ Utredning genomförs i KB-Process.  
❏ Utifrån utredning fattas beslut om åtgärder. Åtgärder ska spegla kränkningens karaktär och 

omfattning.  
❏ Rektor avslutar ärendet i KB-Process och huvudmannen informeras automatiskt.  
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Arbetsgång då trygghetsgruppen/ansvarig pedagog får i uppdrag 
att genomföra utredning/samtal 
 

❏ Ansvariga från Trygghetsgruppen/ansvarig pedagog samlar information. 
❏ De ansvariga från Trygghetsgruppen/ansvarig pedagog samtalar med den som upplever sig 

kränkt och den som utpekas ha kränkt. Vid samtal ska gärna två personer närvara, en leder 
samtalet och den andra antecknar. 

❏ Vårdnadshavare till de inblandade informeras. 
❏ Beslutade åtgärder genomförs för att uppnå en trygg situation.  

 
Uppföljning görs utifrån behov. 

❏ Vårdnadshavare ska delges återkoppling/uppföljning. 
❏ Ärendet dokumenteras löpande enligt rutin och återrapporteras till rektor som fattar beslut 

om avslut, alternativt fortsatta åtgärder. All dokumentation vid utredning av 
Trygghetsgruppen/ansvarig pedagog ska lämnas för arkivering. 
 
 

Elevhälsoteamet 

Anna-Karin Björnström   (rektor) 

Johan Söderblom   (biträdande rektor) 
Jessica Sjöberg     (skolsköterska) 
Frida Hellström   (speciallärare) 
Elisabeth Svensson   (specialpedagog) 
Ingela Hogland             (speciallärare) 
Charlotte Stensson   (kurator) 
 
Trygghetsgruppen 
Johan Söderblom   (biträdande rektor) 
Elisabeth Svensson   (specialpedagog) 
Charlotte Stensson   (kurator) 
Frida Hellström     (speciallärare) 
Jessica Sjöberg    (skolsköterska) 

 
 


