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Dörbyskolans visioner 
 
Dörbyskolans vision för eleverna är att varje elev skall: 
 

 utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar 
 ges verktyg för att kunna hantera konflikter och meningsskiljaktigheter 

 lämna Dörbyskolan med lust att lära och en nyfikenhet på att möta livet 
 

Dörbyskolans målsättning är att: 
 

 ha en helhetssyn på lärande och ett eget syfte för 

elevens kunskapssökande 

 utveckla elevens sociala kompetens och empati för andra 

 ge eleven insikt i demokratiska värden 

 utveckla elevens självkännedom 
 

Vi vill därför: 
 

 göra vår värdegrund så konkret som möjligt 

 låta den vara levande i det dagliga arbetet 

 göra den känd och förankra den hos personal, elever och vårdnadshavare 

 
Vi vill att grunden för vårt värdegrundsarbete ska byggas på trygghet, ärlighet, 

förtroende, tydlighet och öppenhet i alla våra relationer. 

Inledning 
 

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 

och elever har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att 
motverka diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, funktionshinder, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, könsöverskridande 
identitet, annan kränkande behandling samt bristande tillgänglighet för personer 

med funktionsnedsättning. 

Vårt uppdrag är att arbeta såväl främjande som förebyggande och åtgärdande. 

Vi på Dörbyskolan F-6 vill därför arbeta enligt följande plan fr o m vt 2019 t o m 
ht 2019, för att ge våra elever rätten till likabehandling, tillgänglighet och frihet 

från kränkningar och trakasserier av alla slag. Uppföljningar och utvärderingar 
av planen ska genomföras kontinuerligt och slutligen sammanställas i dec 2019.  

Elevråd samt samtliga vårdnadshavare i mentorskontakter ska fortlöpande 

informeras om arbetet kring våra elevers trygghet, ges möjlighet att påverka 

samt vara en resurs i arbetet. 

I dec 2019 ska utvärderingen av denna plan och andra former av utvärderingar 

samt analyser vara genomförda och i början av vt 2020 presenteras en ny 

reviderad plan.  

Ansvarig för upprättande och utvärdering är skolans trygghetssamordnare 
och kurator, men bereds också i EHT och i Trygghetsgruppen i övrigt.  
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Sammanfattning, analys och utvärdering  

Det likabehandlingsarbete som skolans nya rektor 2016 började implementera 
har nu funnit styrka och stadga i verksamheten. Vidare har detta arbete 
förstärkts och förtydligats sedan hösten 2017 då verksamheten tillfördes 

funktionen trygghetssamordnare och den nya Trygghetsgruppen bildades. 
Trygghetssamordnaren har i uppdrag att, tillsammans med övriga medlemmar i 

Trygghetsgruppen, verka stöttande och drivande i olika trygghetsfrågor och följa 
upp, utvärdera och analysera skolans trygghets- och likabehandlingsarbete. 
Gruppen utgör ett viktigt stöd till personal vid frågor kring kränkande 

behandling. Trygghetsgruppen, i samarbete med kurator, ansvarar även för att 
det proaktiva arbetet kring kränkande behandling lyfts in i enkäter, avstämningar 

och analyser, som en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet i 
verksamheten. Hösten  2018 anställdes och utökades funktionen kurator, vilket 
har inneburit en ytterligare förstärkning av skolans trygghetsarbete, då kurator 

och trygghetssamordnare är två funktioner som verkar såväl på individ- och 
gruppnivå för att stötta personal och elever på Dörbyskolan.  

 
I skolans elevhälsatema, EHT, ingår såväl skolans kurator som 

trygghetssamordnare. På de veckovis återkommande EHT-mötena följer 
elevhälsateamet upp bland annat olika frågor kring elevers trygghet, studiero 
och ev långtidsfrånvaro. Trygghetssamordnaren och kurator lyfter upp ärenden, 

som rör trygghets- och psykosociala frågor på elevnivå, samt hur skolan på 
bästa sätt kan stötta elever i det sociala samspelet i och utanför klassrummet. 

Mentors uppdrag är att ansvara för att överblicka elevens hela skolsituation - 
kunskapsmässigt, socialt och personligt. Mentor ska enligt rutin lyfta upp hög 
frånvaro hos elever till kurator, för vidare kännedom till EHT och samarbete för 

en lösning av problematiken.  
 

Under läsåret 17/18 förändrades rutinen kring anmälan till huvudman och 

Trygghetsgruppen har utformat och reviderat de skriftliga stödinstruktionerna till 
personal som arbetar på Dörbyskolan, vilket uppskattats och förbättrat kvaliteten 
på inte bara själva dokumentationen vid anmälan utan också arbetet med 

utredning och uppföljning av incidenter. I enlighet med förra årets ”Plan för att 
motverka kränkning…”  har rutinen med anmälan till huvudman i år även kommit 

att omfatta förskoleklasserna.  
 
Analys av inkomna anmälningar 2018 visar att verbala kränkningar ofta har 

övergått i fysiskt våld i form av knuffar, sparkar och slag. Då anmälningar har 
bedömts som mobbning har det lett till aktivt fortsatta åtgärder med gott 

resultat.  
 
Trygghetsfrågor finns som en stående punkt på dagordningen i arbetslagens 

veckomöten, varvid angelägna frågeställningar och ärenden lyfts och sedan 
framförts till Trygghetsgruppen. Ärenden har även kommit in till gruppen från 

pedagoger som i det fortlöpande arbetet med elever och vårdnadshavare 
kommer i kontakt med frågor som rör trygghetsarbete.  
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Utvärdering av trygghetsarbetet har varit uppdelad i olika delar och tidpunkter 

och har skett såväl muntligt som skriftligt, såväl individuellt som i grupp. 
Frågorna som ställts har mestadels haft en inriktning mot de sex olika 

fokuspunkterna i förra årets ”Plan f a motverka kränkning…” men har även haft 
ett mer bredare innehåll kring skolans arbete för bättre trygghet och större 
glädje under elevernas skol- resp fritidsvistelse. Forum för elevernas utvärdering 

har fr a varit via klass- och elevråd, trivselenkäter och trygghetsvandringar. 
  

Utvärderingen av de olika aktiviteterna vid läsårsstarten, med syfte att skapa 

positiv stämning inför skolstarten och bygga gemenskap, visade på stor 
uppskattning bland eleverna. Alla klasser genomförde olika aktiviteter och åk 2 
inledde dessutom en viss fadderverksamhet gentemot F-klasserna. Detta genom 

att låta eleverna i 2:orna hälsa F-klass-eleverna välkomna i en mängd lekar och 
upptåg. 
  

Skolans arbete under Pride-veckan berör i olika mån diskrimineringsgrunderna 
rörande kön, sexuell läggning och könsöverskridande identitet utifrån 
läroplansmålen och elevernas ålder. Insatserna accentuerades genom ett inlägg 

på skolans hemsida om pågående arbete kring Pride. Trygghetsgruppens 
dokument med tips på böcker, filmer, youtube-klipp o dyl uppdaterades och 

utökades. Utvärderingen visade på i de flesta fall sparsamma aktiviteter och i 
flera klasser en tendens att handla om, i och för sig lovvärda, alla människors 

lika värde i stället för specifika HBTQ-frågor. För att utveckla arbetet 
kompetensutvecklades  två pedagoger  genom föreläsningen "Integrera 
normkritisk sex- och samlevnadsundervisning", vilket var inspirerande och har 

lett till ett införande av årlig aktivitet och uppbyggnad i frågan fr o m åk 1. I 
detta arbete kommer även kurator att ingå. 
  

Från närmast tidigare läsår fanns på skolan ingen tradition att genomföra en 
egen trivselenkät utan man hade endast genomfört kommunens enkät kring 
trygghet och trivsel. Därför tog Trygghetsgruppen initiativet till att genomföra 

en, för skolan egen, trygghetsenkät två gånger under läsåret 17/18. Synpunkter 
och analys av arbetet kring Dörbyskolans egen  enkät och dess innehåll har lett 

till såväl förändringar som en djupare insikt om dess syfte. Kommunens enkät 
genomförs i februari varje år och resultatet som presenteras kort därefter visar 
på generella drag av framgångsområden men ger också pedagoger tankeställare 

och signaler om vilka områden, som behöver förstärkas. Dörbyskolans enkät ska 
innehålla nya men också liknande frågeställningar i jämförelse med kommunens 

enkät. Skälet till de senare och syftet med skolans egna enkäter över huvud 
taget är flera. Dels ska frågorna mer precist fånga upp i vilka klasser och hos 
vilka elever missnöjet ligger – därav är vår enkät inte anonym till skillnad från 

kommunens. Vidare är frågorna tänkta att fungera som en slags 
temperaturmätare – ca 6 månaders arbete senare - på den förhoppningsvis 

förbättrade känslan av trygghet, efter pedagogers förväntade arbetsinsatser. 
Därför ska skolans egen enkät hädanefter genomföras i oktober. Ett ytterligare 
syfte med den egna enkäten är också att den ska fungera som en del av 

underlaget till samtalet kring elevernas sociala situation, som är en viktig del av 
utvecklingssamtalet några månader senare, i jan-feb. 
  

Utvärdering av förra årets “Plan för att motverka kränkning…” och de 
förbättringsområden som fångades läsåret 17/18 har visat på förhöjd kvalitet i 
samtliga delar, men samtidigt med tydliga behov av förbättringar. 
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Förbättringsområdena rörde situationen på raster/ i omklädningsrum/i matsal 

samt förekomsten av sk ”skojbråk” och slutligen genomförandet av övningar i 
socialt samspel/värdegrundsfrågor. 
  

Eleverna känner trygghet i den utökade satsningen av rastvärdar och har 
uppskattat inslaget av rastaktiviteter, även om kvantiteten på mellanstadiet inte 
blev som planerat av flera anledningar. Eleverna anser att förekomsten av 

”skojbråk” har minskat tack vare pedagogernas tillsägelser och samtal med 
hemmen. Vidare upplevs stämningen på fotbollsplanerna lugnare tack vare 

tydliga konsekvenser för dem, som inte håller sig till skolans ordningsregler och 
missköter sig. 
 

Införandet på mellanstadiet av en slags ”idrottsvärd” i omklädningsrummen har 

upplevts ovant av flera elever, men har samtidigt enligt flertalet lett till en 
lugnare och tryggare atmosfär i omklädnings- och duschsituationen. Antalet 

kränkningar och incidenter i omklädningsrummen har sjunkit i jämförelse med 
läsåret tidigare. På lågstadiet och i F-klasserna har man haft en längre tradition 
med närvarande vuxna i omklädningsrummen och utvärderingen visar att ett 

förtydligande med schemalagd tid för uppdraget är bra och ska därför läggas in 
för samtliga berörda pedagoger i alla klasser.  
  

Skolans pedagoger lägger stor vikt vid att hjälpa elever i konflikt, för att 
återskapa god stämning och hjälpa elever att ta lärdom av det inträffade med 
visad hänsyn, respekt och förmåga till empati som mål. Att även träna dessa 

livskunskaper i förebyggande syfte, och inte endast vid akuta konflikttillfällen, 
har ett mycket viktigt och starkt trygghetsfrämjande värde – därav införandet av 

EQ-övningar. Dessa har genomförts i varierande omfattning i samtliga klasser 
och har uppskattats av eleverna. Arbetet tar tid att implementera fullt ut och vi 

ser att mycket kan förstärkas. Vidare behöver delaktigheten  och ansvaret att 
arbeta med EQ-övningarna, för att stödja eleverna och ge dem verktyg att 
interagera med sin omgivning, omfatta flera pedagoger med andra funktioner än 

lärare. Därför kommer detta att finnas med som en viktig punkt även i nästa års 
“Plan för att motverka kränkning…”.  
  

Matbespisningen av många elever, som ska ske i en situation där alla ska ta sin 
egen mat, utgör en utmaning då den ofta sker i en välfylld matsal där både 
Barkestopsskolans högstadium och Dörbyskolans elever äter under en begränsad 

tid under dagen. Därför kommer matsituationen fortsatt, även i nästa års plan, 
vara ett område som Dörbyskolans pedagoger kommer att arbeta, för att 

förbättra med en strävan att med ytterligare åtgärder skapa en lugnare och 
tryggare måltidsstund. Den pedagogiska måltidens innehåll och ansvar behöver 
arbetas in i en gemensam referensram och ett gemensamt förhållningssätt. 

Innebörden av begreppet pedagogisk måltid behöver förtydligas, så att alla 
pedagoger som äter subventionerad lunch arbetar systematiskt och ur ett brett 

perspektiv för att förbättra matmiljön och hjälper eleverna att hedra matstunden. 
Under framförvarande år 2019 kommer skolledning i samarbete med 
trygghetsgruppen att utarbeta ett dokument, “Pedagogisk måltid”, för att stödja 

verksamheten att landa i en gemensam referensram.  
 

Under året har många samtal med såväl föräldrar, pedagoger som elever handlat 

om elevernas nätanvändning. Samtalen har exempelvis gällt elevernas 
datorvanor på fritiden såsom skärmtid både vad gäller antalet timmar men även 
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tidpunkt på dygnet, valet av sidor och spel samt användningen av sociala medier 

och det sociala spelet där. Skolan har många gånger fått hantera konflikter som 
haft sitt ursprung i fritidens användning av sociala medier. Samtidigt har skolans 

digitalisering fört med sig nya frågor och konsekvenser av användningen av 
nätet på skoltid. Sammantaget finns säkerligen vinster i en, i samarbete med 
vårdnadshavare, satsning i olika frågor kring våra elevers nätanvändning. 
  

En sammanfattning av ovanstående utvärdering och analys har lett till 
framtagandet av ett antal punkter att under nästa år och nästkommande läsår 

fokusera på och lyfta insatser kring, vad gäller skolans trygghetsarbete. 
Punkterna är således delvis nya men också några av förra årets insatser finns 
fortsättningsvis med, då de kräver en fortsatt fokusering en period till, innan de 

kan anses ingå som en självklar rutin bland de förebyggande och 
trygghetsfrämjande åtgärderna. Målet för de särskilda insatserna är: 
  

 en sund och trygg och utvecklande nätanvändning 
 en lugnare matsalssituation - gemensam pedagogisk referensram 

 ett förbättrat socialt samspel och empatisk förmåga genom EQ-övningar 
 ett mer medvetet bemötande och förhållningssätt gentemot elever  

  

 

Mål och åtgärder i arbetet mot kränkning och 
diskriminering  
 

Alla elever skall känna sig trygga och likvärdigt behandlade på skolan samt vara 

delaktiga i likabehandlings- och värdegrundsarbetet. 
All personal skall veta att ansvaret för elevernas upplevda trygghet, trivsel och 
delaktighet vilar på oss vuxna i skolan, medan arbetet sker tillsammans med 

elever och vårdnadshavare. 

 
Lagen (2006:67) definierar diskrimineringsgrunderna kön, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, ålder samt annan kränkande behandling. Vi 
arbetar för att Dörbyskolan skall vara fri från diskriminering och annan 
kränkande behandling. Vi tror, att det är samma mekanismer som verkar 

oavsett om människor diskrimineras på grund av kön eller någon annan 
diskrimineringsgrund. Detsamma gäller för kränkningar av olika slag. Därför 

tror vi, att arbetet med någon av diskrimineringsgrunderna får effekt också på 
övriga. 
 

Vidare är vårt mål att öka elevernas normkritiska tänkande. Både personal och 
elever skall ges möjlighet att få syn på och kritiskt granska både den norm 

som råder i samhället, på skolan samt den egna normen. I klassernas arbete 
lyfter vi också fram mångfald som något positivt och berikande. Vi stimulerar 

våra elever till att se människors värde i ett större och vidare perspektiv än 
vad deras prestationer, utseende, ålder, sociala bakgrund eller ursprung gör. 
 

 
Anmälningar med tillhörande utredning skall skrivas när kränkning eller 
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diskriminering förekommer, allt enligt fastställda rutiner tillgängliga i 

verksamhetshandboken. Händelserna skall följas upp av den som gjort 
anmälan och synliggörs vid elevhälsans möten enligt fastställda rutiner. Vid 

allvarligare incidenter behandlas ärendet i samråd med skolans 
trygghetssamordnare. 
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Fortlöpande resp kalendariestyrda förebyggande/främjande/ 

undersökande och åtgärdande insatser 
 
 

Fortlöpande: 
 

 kurator, trygghetssamordnare samt övriga medlemmar i 

Trygghetsgruppen finns tillgängliga som stöd och samarbetar med 
pedagoger i olika trygghetsfrågor 

 rutiner för mentors roll och uppdrag i dokumentet “Mentorsuppdrag” 
 utvecklingssamtal där det sociala samspelet och trivsel tas upp varje gång 
 schemalagt kontinuerligt värdegrundsarbete, t ex under mentorstid en 

gång/vecka, som förutom t ex EQ-övningar också bör inrymma 
diskussioner kring frågor ur skolans ”Plan f a motverka kränkning…” som 

mångfald, genus, makt, talutrymme, språkbruk, normer i klassen/på 
rasterna etc 

 utvärdering av rast och annan tid för lekar/spel o dyl 

 rastvärdar och idrottsvärdar, där även kurator deltar 
 vuxennärvaro i matsalssituationen 

 möjlighet för elever att välja särskild kost 
 fritidsråd/klassråd/elevråd 
 skolans ordningsregler 

 rutin m bl a överenskommelser enligt konsekvenstrappa 
 extra individuell stöttning i socialt samspel 

 trygghetsfrågor som en stående punkt på dagordningen på samtliga 
arbetslagsmöten 

 rutiner vid anmälningar till huvudman med medföljande utredning i 
samband med kränkningar/diskriminering 

 utvärdering av gemensamma aktiviteter 

 rutiner för hantering av frånvaro 
 granskning av schemabrytande aktiviteter ur ett likabehandlings- samt 

normkritiskt perspektiv 
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Insatser specificerade för resp diskrimineringsgrund 
 

Diskrimineringsgrunden kön 

Nuläge  

Vi hoppas via egna observationer i klassrum och korridorer fånga att 

talutrymmet (både det spontana och det som läraren ger) är lika oavsett kön. Vi 

använder enkla metoder för att fördela ordet lika. Vårt bemötande och våra 
visade förväntningar är lika oavsett kön.  

 
Mål att uppnå 
 
 alla elever ges likvärdiga möjligheter att uttrycka sina kunskaper, 

intressen och förmågor utan begränsningar grundade i kön 
 ingen utsätts för kränkande tillmälen kopplade till kön 

 i undervisningssituationer har vi ett medvetet förhållningssätt till 

genusperspektivet 

 
Åtgärder för att nå målen 
 

  Alla vuxna bär ett gemensamt ansvar i att bemöta alla, oavsett 

kön, på likvärdigt sätt. I detta ingår även att uppmärksamma och hantera 
de situationer som eventuellt uppstår där vuxen eller elev inte har ett 
normkritiskt och könsöverskridande förhållningssätt. Personal kommer att 

kompetensutvecklas i normkritiska frågor gällande kön, vilket kommer att 
bidra till att aktivt granska sig själv för att forma en så inkluderande och 

öppensinnad undervisning och klassrumsmiljö som möjligt. Detta ska vara 
ett levande arbete som sker i de dagliga mötena och samtalen. Alla elever 
uppmuntras till att vara sig själva, oavsett kön. Det ska vara ok att 

uttrycka sin personlighet som man vill och ha vilka intressen, 
framtidsdrömmar, vänner och partner som man själv trivs bäst med.  

Ansvarig: mentor, jämställdhetsutvecklare, trygghetssamordnare samt kurator 

 

 Normkritisk vandring i skolans lokaler, där både pedagogisk personal, och 

kurator samt elevrådsrepresentanter från respektive arbetslag deltar. Vi 

undersöker i den normkritiska ronden vilka normer och värderingar som 
synliggörs samt tillgängligheten (denna rond gäller alla de olika 
diskrimineringsgrunderna) 

Datum: november och april  

Ansvarig: bitr rektor, trygghetssamordnare, kurator  
 

 Alla elever i åk 5-6 ges möjlighet att tänka kring framtida studie- och 
yrkesval utifrån nyfikenhet, intresse och utan begränsningar grundade i 
kön. Våra elever uppmanas att tänka utanför stereotypa könsroller och att 

fråga sig: Vad intresserar mig? Vad är jag nyfiken på? Varför väljer jag att 
bli detta i framtiden? Finns det något som hindrar mig att välja annorlunda? 

Datum: vårterminen  

Ansvarig: SYV och mentor 
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Övriga åtgärder finns beskrivna under ovanstående rubrik “Fortlöpande resp 

kalendariestyrda insatser…” 

 

 
Diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning 

Nuläge 

På skolan finns elever med funktionsnedsättningar av olika slag. Vi tror att 

genomförandet av att fysiskt anpassa skolans miljö sker ”lättare” än den sociala 
anpassningen. Vi vet också att medvetenheten om behovet av pedagogisk 
anpassning finns. Vi strävar efter att ge alla elever likvärdiga möjligheter och att 

ingen ska utsättas för indirekt diskriminering. Samtal kring elevers 
funktionsvariationer kommer att finnas med vid studiedagar, friluftsdagar och 

vid schemabrytande aktiviteter. Vi behöver vara tydliga med att kartlägga och 
beskriva problematiken för att kunna åtgärda på bra sätt. Rutiner finns vid 
behov av anpassning och särskilt stöd samt för elevstödjande verksamhet. 

 

 

Mål att uppnå 

 skolan ska vara fysiskt anpassad för elever med olika 
slag av funktionsnedsättning och behovet av hjälpmedel 
tillgodoses 

 skoldagen ska organiseras så, att elever med funktionsnedsättning 
kan genomföra den på samma villkor som övriga elever 

 kartläggning och åtgärder ska beskrivas och dokumenteras när 
behov av anpassning behövs 

 

Åtgärder för att nå målen 

 möjlighet till anpassad schemaläggning 

 alla särskilda aktiviteter exempelvis idrottsdagar och andra 
schemabrytande aktiviteter granskas innan aktiviteten genomförs ur ett 
normkritiskt perspektiv samt likabehandlings- och 
tillgänglighetsperspektiv 

 normkritisk vandring i skolans lokaler under vårterminen, där elevers 
möjligheter till likvärdig skolgång beaktas 

Ansvarig: EHT samt trygghetssamordnare och kurator (normkritisk vandring) 

Övriga åtgärder finns beskrivna under ovanstående rubrik “Fortlöpande resp 
kalendariestyrda insatser…” 

 

 

Diskrimineringsgrunderna sexuell läggning och könsöverskridande 

identitet 

Nuläge 

Kalmars egen Pridefestival sedan några år stimulerar skolans arbete att 

synliggöra, stödja och främja förutsättningarna för allas rätt till valfri sexuell 
läggning samt rätten till en könsöverskridande identitet. Festivalens vision är att 
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skapa ett öppnare Kalmar län där människors olikheter värdesätts – ett motto vi 

bejakar och lyfter.  

 

Mål att uppnå 

Verksamheten skall präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors 

uppfattningar och levnadssätt. Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering på 

grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet.  
 
 

Åtgärder för att nå målen 
 
 Kalmars Pride-vecka uppmärksammas och i samband med denna lyfts och 

synliggörs skillnader i människors sexuella läggning och könsidentitet samt 

samhällets norm ifrågasätts 
 sex- och samlevnadsundervisningen liksom klassens mentorstid är forum där 

frågor som rör sexuell läggning tas upp och samtalas kring  

 om könsord som anspelar på sexuell läggning används av elever på 
skolan lyfts problemet i aktuell klass och denna typ av språkbruk 
motverkas 

 normkritisk vandring 

Ansvarig: mentor, jämställdhetsutvecklare, trygghetssamordnare samt kurator  

Övriga åtgärder finns beskrivna under ovanstående rubrik “Fortlöpande resp 

kalendariestyrda insatser…” 
 

Diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning 

Nuläge 

Skolans elevgrupp består av många människor med annan tillhörighet vad 
gäller etnicitet, religion eller trosuppfattning. Vi upplever att det finns en 
tolerans hos eleverna vad gäller olikheter och bakgrund. Skolans 

gemensamma firande av FN ger såväl kunskap om som empati för olika länder 
i världen i största allmänhet och länder representerade i elevernas familjer i 

synnerhet. 

 

 

Mål att uppnå 

I vår skola 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. Mångfaldens värde 
genomsyrar skolans mål och värdegrund. 
 
 

Åtgärder för att nå målen 

 i undervisningssituationer och i verksamheten i övrigt har vi ett 
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medvetet förhållningssätt och ett normkritiskt tänkande 

 anmälningar men också mindre incidenter, som har bakomliggande orsak i 
etnicitet eller religion, följs noga upp 

 
 den ordinarie So-undervisningen liksom klassens mentorstid är forum, där 

frågor som rör etnicitet, religion eller annan trosuppfattning synliggörs 

och samtalas kring, så att möjlighet ges att få syn på det egna 
förhållningssättet samt den rådande normen i samhället kontra i andra 

länder 

Ansvarig: all personal, trygghetssamordnare 

 

 möjlighet för elever att välja särskild kost 

 

Ansvarig: kökschef 

Övriga åtgärder finns beskrivna under ovanstående rubrik “Fortlöpande resp 
kalendariestyrda insatser…” 

 
 

Diskrimineringsgrunden ålder 
 
Nuläge 

På en skola utgör inte ålder en diskrimineringsgrund som föranleder speciella 

åtgärder. Den lilla åldersskillnaden mellan de yngsta och äldsta eleverna på vår 
skola kan möjligtvis ibland skapa känsliga situationer. Det kan vara då de yngre 

eleverna känner sig osäkra i de äldres närhet. Detta uppmärksammar vi och 
försöker vända till ett uppdrag för de äldre att stötta de yngre. 

 

Mål att uppnå 

Allas röst, oavsett ålder, respekteras och är lika mycket värd. 

 
Åtgärder för att nå målen 

 i skolans olika demokratiska samlingar finns olika åldrar representerade som 

t ex i elevråd och vid trygghetsvandring/normkritisk vandring 

Ansvarig: all personal, trygghetssamordnare 

Övriga åtgärder finns beskrivna under ovanstående rubrik “Fortlöpande resp 

kalendariestyrda insatser…” 
 


