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Bakgrund 

Syftet med vårt likabehandlingsarbete är att vi ska skapa en verksamhet som är fri 

från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolan ska säkerställa 

elevernas lika rättigheter och möjligheter. 

Barnkonventionen 

Artikel 2: Alla barn har lika värde och lika rättigheter. Inget barn ska diskrimineras. 

Det innebär bland annat att barn inte får diskrimineras på grund av exempelvis 

härkomst, funktionsnedsättning eller religion. Vidare får inte barn diskrimineras i 

förhållande till vuxna eller andra barn. 

Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet, i alla situationer där 

åtgärderna på något sätt påverkar barn. Det gäller till exempel barnets utbildning, 

välfärd och hälsa. 

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 

barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. 

 
 

Diskriminering 

Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering återfinns i kapitel tre i 

diskrimineringslagen (2008:567). 

Begreppet diskriminering kan förklaras med att någon kränks eller missgynnas på 

grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna 

är kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2019)  

Trakasserier 

Ordet trakasserier kan förklaras som ett beteende som kränker någons värdighet och 

som har sin grund i diskrimineringsgrunderna (Diskrimineringsombudsmannen, 2019) 

Kränkande behandling  

Kränkande behandling som inte har något samband med en diskrimineringsgrund 

regleras inte i diskrimineringslagen utan i skollagen. Det är kapitel 6 i Skollagen (SFS 

2010:800) som reglerar kränkande behandling.  

Kränkande behandling kan förklaras utifrån att det är något eller någon som kränker 

ett barn eller dess värdighet. Det kan vara psykiskt, fysiskt eller genom 

ryktesspridning. Den som är ansvarig för skolan ska ta kränkningar på allvar och 

utreda, förebygga och åtgärda för att förebygga kränkningar (Skolinspektionen, 

2019). 

 

Verksamhetsformer som omfattas av planen:  
Grundskola 4-6 och fritidshem  



Ansvariga för planen 

Rektor tillsammans med all personal på skolan ansvarar för att planen följs och 

utvärderas. 

 

Rektor 

Susanne Kock 0281-753 40, susanne.kock@vansbro.se 

Trygghetsteam 

Kurator Catarina Westerlund 0281- 751 31, catarina.westerlund@vansbro.se  

Skolsköterska 0281-753 47 

Specialpedagog Helena Lindkvist 0281-753 75, helena.lindkvist@vansbro.se 

Lärare Maria Karlsson 0281-753 43, maria.karlsson@skola.vansbro.se 

Lärare Isabelle Aspelin 0281-753 43, isabelle.aspelin@skola.vansbro.se 

Myrbacka skolas vision  

Vi vill att alla ska känna sig trygga och välkomna på skolan. Därför ska ingen 

diskriminering eller kränkning fysiskt eller psykiskt få förekomma.  

Vi vill att alla ska visa varandra hänsyn, omtanke och respekt.  

Vi vill hjälpa våra elever att få goda kamratrelationer.  

Vi vill stärka elevernas självförtroende och självkänsla så att de vill, vågar och kan.  
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Delaktiga i planen 

Elevernas delaktighet 

Eleverna är delaktiga i arbetet med skolans plan mot diskriminering och kränkande 

behandling genom enkätsvar. Elevrådet medverkar i analysarbetet av enkäten. 

Enkäten genomförs en gång per termin. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

Vid informationsmötet som hålls i början av höstterminen och vid öppet hus under 

vårterminen delges vårdnadshavarna information om skolans plan mot 

diskriminering och kränkande behandling. Planen finns på kommunens hemsida. 

En enkätundersökning görs minst en gång per läsår. 

Personalens delaktighet 

Personalen genomför enkätundersökningen för eleverna om trygghet och trivsel. 

Sedan sammanställer vi resultaten tillsammans och diskuterar eventuella åtgärder.  

Arbetslaget utvärderar planen två gånger per år.  

Förankring av planen 

Elevråd får ta del av planen och lämna synpunkter. 

Presentation, genomgång av och diskussioner om planen i 

klasserna vid terminsstart.  

Ansvarig för att årets plan utvärderas 

Rektor samt personalen  

Årets plan ska utvärderas senast 

2021-12-31  

 

  



Utvärdering av förra årets arbete 
Under den här rubriken finns utvärderingen av föregående års likabehandlingsarbete.  

 

Förankring av plan 

Planen har utvärderats och följts upp kontinuerligt under året som gått. Hos eleverna 

har planen förankrats på elevråd. När det gäller förankring och kännedom av planen 

hos eleverna behöver vi försäkra oss om att eleverna verkligen känner till den då vi 

har upptäckt att många elever fortfarande inte känner till den.  

Kartläggningsmetoder 

Vi har kartlagt verksamheten genom trygghetsenkät två gånger under kalenderåret. 

Vi har också ett underlag från incidentrapporteringen.  

Klasskonferenser 

Ungefär var sjätte vecka har mentor och elevhälsans personal träffats för 

klassgenomgång. Där har det diskuterats trygghet och studiero både på grupp- och 

individnivå med mål att förbättra skolmiljön.  

Rutiner för akuta åtgärder 

Rutinerna för de akuta åtgärderna har förankrats hos personalen på arbetsplatsträffar 

och i det pågående arbetet vid rapportering av kränkningsärenden, då vi hjälpts åt att 

anmäla, utreda, åtgärda och följa upp arbetet. Lärare som har känt sig osäkra på att 

arbeta i det digitala verktyget Draftit, har fått fortbildning. 

Trygghetsteam 

Teamet har träffats en gång/månad och syftet har varit att driva ett förebyggande och 

främjande arbete, bland annat för att få tryggare och aktivare raster. 

Trygghetsarbetet behöver få bättre genomslag i arbetslaget.  

Elevhälsoteam 

Teamet har träffats en gång i veckan för förebyggande och främjande arbete. Vid 

dessa träffar har mentorer deltagit för klassgenomgång. Fokus har legat på 

stödinsatser på gruppnivå. Varje mentor har deltagit var sjätte vecka. 

Elevhälsoteamet har träffats vid lov, för att följa upp det förebyggande arbetet. 

Tillgänglighet vid utflykter och friluftsdagar 

Diskussioner förs vid varje friluftsdag och aktivitet. Arbetet behöver utvecklas med 

pedagogisk tillgänglighet. Aktiviteterna behöver utvecklas så att de passar alla 

elever. Under detta läsår har vi inte haft några friluftsdagar pga pandemin. 

Öka medvetenheten om andra kulturer 

Vi behöver förbättra detta arbete genom att uppmärksamma när högtiderna är och 

synliggöra likheterna mellan olika kulturers högtider.  

Värdegrundsarbete 

Arbete med värdegrunden sker dagligen i all verksamhet. Detta arbete behöver 

förbättras då vi ser att många elever känner sig otrygga, både i klassrummet och på 

skolgården, framförallt vid fotbollsplanen. 



Inför att sätta nya åtgärder 

Utifrån trygghetsenkäten ser vi att tryggheten har ökat hos våra elever, vi vill därför 

fortsätta det goda arbete som vi påbörjat. För att öka tryggheten ytterligare behöver 

vi sätta in nya åtgärder och upprätta nya mål som ökar tryggheten för våra elever, 

både i klassrummet och i skolans övriga lokaler och områden. 

Främja elevers lika rättigheter och möjligheter 
Under den här rubriken beskrivs skolans fortgående värdegrundsarbete och det 

främjande arbetet som bedrivs kontinuerligt systematiskt och målinriktat. Det är ett 

arbete som integreras i undervisningen och som visas genom förhållningssätt och 

som genomsyrar hela verksamheten. Här nedan följer en beskrivning av skolans 

främjande insatser. 

 

Värdegrundsarbete 

Dagliga samtal i klassen om aktuella händelser. Arbete kring värdegrunden pågår 

under hela läsåret genom samtal och värdegrundsövningar. 

 

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och ska bemötas 

med respekt. Därför är skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling och 

diskriminering av stor vikt. All personal tar ansvar för tillsyn hela skoldagen så att 

barnen kan känna sig trygga. Under läsåret pågår arbete om etik och moral, t ex. hur 

man är mot varandra. I samband med höstterminenens start presenteras och 

diskuteras planen med eleverna. 

Undervisningen genomsyras av värdegrunden, detta innebär att läraren aktivt arbetar 

för gemenskap mellan eleverna samt arbetar för att stärka relationen mellan elev/elev 

och mellan lärare/elev. 

Förebyggande arbete om kränkningar på nätet 

Kränkningar som begås på fritiden/nätet och som har kopplingar till skolan eller som 

fortsätter i skolan utreds på samma sätt som om det förekommit i skolan. Vi har ett 

främjande och förebyggande arbete mot nätkränkningar. Detta gör vi genom att aktivt 

samtala och diskutera nätet i undervisningen och inkludera det i vårt 

värdegrundsarbete. 

Trygghetsteam 

Trygghetsteamet består av kurator, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska och 

personal från fritids. Teamet har till uppgift att föra ut kunskap om de specifika 

diskrimineringsgrunderna och faktorer som kan leda till kränkande behandling. 

Teamet träffas en gång i månaden där fokus är det främjande och förebyggande 

arbetet. Teamet går även igenom aktuella kränkningar samt ser över hur det 

åtgärdandet arbetet går. Specialpedagogen sammankallar och organiserar teamets 

arbete. 



Trygghetsteamet träffar hela arbetslaget, ett par gånger per termin, för att skapa 

forum för likabehandlingsarbete, värdegrundsarbetet och förhållningssätt diskuteras 

utifrån ett etiskt perspektiv. 

Elevhälsoarbete  

Elevhälsan arbetar främjande på så vis att kunskaper om diskriminerande strukturer 

förs ut i arbetslagen för att kunna möta enskilda elevers behov, ex. genom främjande 

insatser för att undervisningen och skolmiljön ska vara tillgänglig för alla elever.  

Ett elevhälsoteam finns på skolan där kurator, skolsköterska, speciallärare, 

specialpedagog och rektor ingår. Även skolläkare finns att tillgå vid behov. 

Elevhälsoteamet träffas varje vecka. 

Klassgenomgång hålls tre gånger per termin då klasslärare och elevhälsateamet 

deltar.  

Arbete vid FN-dagen 

Ett extra arbete görs på FN-dagen då FN:s arbete synliggörs och barns rättigheter i 

Barnkonventionen lyfts fram och behandlas. 

Elevråd 

Skolans gemensamma regler utarbetas och utvärderas tillsammans med eleverna. 

Klassråd och elevrådsmöten sker kontinuerligt under hela läsåret. Elevrådet 

representeras av lika många flickor och pojkar för att ge flickor och pojkar lika stort 

inflytande och utrymme över verksamheten. Ordningsreglerna är satta av elevrådet 

och rektor. 

Rastverksamhet 

Synliga och närvarande rastpedagoger finns ute varje rast för att bedriva en aktiv 

rastverksamhet samt för att öka tryggheten. Skolan deltar under läsåret 20/21 i 

SISU´s rörelsesatsning med syfte att ge de minst aktiva barnen möjlighet till mer 

rörelseaktiviteter under skoldagen. 

Tillgänglig skola 

Ett tillgänglighetsarbete har gjorts för att göra skolmiljön och undervisningen 

tillgänglig för alla elever och i synnerhet för de med olika funktionsnedsättningar. 

Skyltar med bildstöd finns i skolans alla lokaler. En genomtänkt pedagogisk planering 

finns kring alla de elever med särskilda behov för att öka möjligheten till pedagogisk 

tillgänglighet i skolans verksamheter. I alla klassrum och för alla elever finns dagens 

och veckans schema uppsatt med bildstöd. 

De elever som är i behov av kompensatoriska hjälpmedel har tillgång till detta under 

hela skoldagen, i vissa fall även i hemmet. 

Skolresor och utflykter 

Alla skolresor och utflykter ska planeras och utföras på ett sätt som inte kan upplevas 

diskriminerande för någon. Vid planeringen ska de sju diskrimineringsgrunderna 



beaktas. 

 

Främja likabehandling av flickor och pojkar 

Vi främjar likabehandling genom att ge flickor och pojkar lika stort talutrymme i 

undervisningen bland annat genom talrundor där både flickor och pojkar får komma 

till tals. 

 
Skolmat 

Specialkost serveras för de elever som är i behov av det. Vid behov på grund av 

religiösa eller etiska skäl erbjuds vegetarisk kost. För barn/elever med neuro/kognitiv 

funktionsnedsättning som har ett selektivt ätande finns en alternativ matsedel till 

ordinarie matsedel. Behövs ytterligare anpassningar kontaktas skolsköterska för 

specialintyg. 

 

Undervisning på annan skola  

För att säkerställa att eleverna är trygga vid undervisning på annan skola används 

enkäten där frågor finns om detta. Verktyget för att anmäla kränkningar, Drafit, 

används av alla kommunens skolor. Rektorer kan skicka anmälningarna till varandra. 

Ett samarbete finns mellan specialpedagogerna på kommunens skolor. Möten kring 

gemensamma elevers behov görs mellan lärare på kommunens skolor. 

 

Uppföljning av planen sker regelbundet i trygghetsteamet och på arbetslagsträffar. 
 

Kartläggning av verksamheten 
Här nedan presenterar vi skolan kartläggningsmetoder som kompletterar vårt 
likabehandlingsarbete. 
 

Trivselenkät  
En gång per termin görs en trivselenkät bland eleverna. Med hjälp av enkäterna 
skaffar vi oss en bild av hur eleverna ser på arbetsro, trygghet, kränkande behandling 
och trakasserier. Personalen sammanställer och analyserar resultatet.  

Hälsosamtal 

Skolhälsovården genomför hälsosamtal med alla elever och vårdnadshavare i åk 4. 

Samtalen innefattar bland annat frågor om utveckling, trivsel och kamratskap.  

Planerade samtal  

Utvecklingssamtal en gång per termin, elev/föräldrar/klasslärare. Klassråd och 

elevråd.  

Trygghetsvandringar  

Trygghetsvandringar görs på fritidshemmen. 



Incidentrapporter 

Personal som får kännedom om kränkande behandling eller diskriminering 

rapporterar det, enligt rutiner, i Draftit. 

 

Identifierade områden och resultat från skolans olika kartläggningar.  

Här nedan visar skolans kartläggningar och behov av nya åtgärder. 

 

Trygghet och vuxennärvaro 

Kartläggningen visar att 93 % av eleverna känner sig trygga på lektionerna, vilket är 

en ökning sedan förra läsåret då 80 % kände sig trygga. Det är fortfarande en 

fjärdedel av eleverna som inte alltid vågar räcka upp handen, tre fjärdedelar vågar 

alltid räcka upp handen. Det är fortfarande många elever som är rädda att svara fel, 

14 % är alltid rädda att göra fel, samma som förra läsåret, 44 % är rädda att göra fel 

ibland vilket är en minskning sedan förra läsåret då 53 % var rädda att göra fel 

ibland. Det är fortfarande en tredjedel som inte vågar arbeta med vem som helst i 

klassrummet. 10 % av eleverna känner sig otrygga på skolgården, vilket är en 

minskning från förra läsåret då nästan 20 % av eleverna kände sig otrygga. 18 % 

vågar inte be en vuxen om hjälp på skolgården vilket är oförändrat från förra läsåret. 

Otrygga platser är fotbollsplanen, gungorna vid idrottshallen, skridskobanan och 

kullen. 

 

Kartläggningen visar att eleverna känner sig trygga när de åker till annan skola för 

undervisning. 

 

Förekomst av trakasserier och kränkande behandling 

Enligt trygghetsenkäten är det 86 % av eleverna som upplever att det ibland eller 

alltid sägs negativa kommentarer eleverna emellan på idrotten, vilket är en minskning 

med 2 % sedan förra enkäten. Drygt en tredjedel av eleverna har blivit kränkt av 

annan elev vilket är oförändrat sedan förra enkäten och ca 7 % har blivit kränkt av 

vuxen, vilket är en sänkning med 8 %. 87 % av eleverna känner till skolans rutiner vid 

trakasserier och kränkande behandling, vilket är en ökning med 2 %. 

 

Incidentrapportering 

Vid genomgång av dokumentation under kalenderåret 2020 av trakasserier och 

kränkande behandling finns 33 ärenden vilket är en ökning med 6 ärenden. 64 % av 

inrapporterade trakasserier och kränkande behandling handlade om verbal 

kränkning, förra året var det 46,4%. 20 % var fysisk kränkning, förra året låg siffran 

på 10,7 %. 4 % var psykosocial, ((förra året 14,3 %) och 4 % var kränkning via 

text/bild jämfört med förra årets 7,1 %.  8 % var trakasserier. 

Den störta andelen kränkningar skedde på skolgården 40 % vilket är en ökning från 

förra årets 25 %, följt av kränkningar via mobiltelefon på fritiden 20 % vilket är en 

ökning från 17,9 %. 

 



Sammanställning 

Av skolans kartläggningar ser vi att de flesta kränkningar handlar om verbala 

kränkningar och enligt incidentrapporteringen har dessa kränkningar ökat med ca 18 

%. Incidentrapport visar på att otrygghet och kränkningar förekommer till stor del på 

skolgården vilket också är en ökning med ca 15 %. En stor del av kränkningarna sker 

också via mobiltelefon, även här är det en ökning, 2 %. 

 

Analys av kartläggningen 

Av kartläggningen ser vi att verbala kränkningar är ett stort problemområde och att 

det har ökat. Även fysisk kränkning har ökat likaså kränkningar via mobiler på fritiden.  

 

Tryggheten på skolgården har förbättrats till att det idag är 90 % som känner sig 

trygga på skolgården, vid förra enkäten var det 80 % som kände sig trygga, trots 

detta är det på skolgården som de flesta kränkningar sker.  

 

Vi ser även en förbättring när det gäller tryggheten i klassrummen, då 93 % känner 

sig trygga idag jämfört med 80 % vid förra mätningen. Det är fortfarande många som 

är rädda att göra fel i klassrummet, 44 %, även om det är en minskning från 53 %. 

 

Vi fortsätter vårt arbete med att öka tryggheten hos våra elever, både i klassrummet 

och på skolgården. 

 

Eleverna ska känna trygghet under sin skoldag för att kunna nå kunskapskraven. 

 

 

 

  



Mål och åtgärder utifrån de risk- och problemområden som 

identifierats i kartläggningen.   
 

Målbeskrivning med åtgärder 

 

Mål Åtgärd Ansvarig Utvärderas 

 

Alla elever ska känna sig 

trygga på skolgården. 

Fler rastpedagoger och planerade 

rastaktiviteter. Låta eleverna få 

vara delaktiga i att utforma 

skolans aktiviteter. 

Mentorer 

och rast-

pedagoger 

Vid varje 

terminsslut 

Nolltolerans not 

nedvärderande 

språkbruk. 

Värdegrundsarbete. Alla ska 

tydligt markera att nedvärderande 

språkbruk inte är acceptabelt. 

Uppmuntra positivt beteende.  

All personal Vid varje 

terminsslut 

Synliggöra skolans 

arbete mot diskriminering 

och kränkande 

behandling för eleverna. 

Gå igenom planen med eleverna. 

Uppmuntra delaktighet. 

All personal Vid varje 

terminsslut 

Alla elever ska känna att 

de blir lyssnade på och 

att vi är här för deras 

skull. 

Alla vuxna tar sig tid att lyssna på 

de elever som vill ha kontakt med 

en vuxen. 

All personal Vid varje 

terminsslut 

Alla elever ska känna sig 

trygga på skolan, våga 

visa vad de kan samt 

känna att det är okej att 

göra fel. Alla ska 

bemötas med respekt, 

alla har lika mycket 

värde. 

Värdegrundsarbete. Vi bemöter 

varandra på ett positivt sätt, 

uppmuntrar och bekräftar. Låta 

eleverna få vara delaktiga i att 

utforma skolans aktiviteter. 

 

All personal Vid varje 

terminsslut 

Verksamheten ska vara 

tillgänglig för alla elever. 

Planeringen vid utflykter och 

friluftsdagar behöver förbättras så 

att det finns aktiviteter som 

passar alla elever 

Mentorer 

och under-

visande 

lärare 

Vid varje 

terminsslut 

Nolltolerans mot 

kränkningar via mobiler 

eller internet.  

Utbilda i etiskt förhållningssätt i 

sociala medier. 

All personal  

 

  



Åtgärder för akuta situationer  
Rutiner kring kränknings/trakasseriärenden, gäller även nätkränkningar: 

1. Den skolpersonal som uppmärksammar en kränkning/trakasseri ska i direkt 

anslutning till händelsen trygga upp situationen och hjälpa till att lösa eventuell 

akut konflikt. Ta gärna hjälp av annan personal vid behov.  

2. Den som uppmärksammat eller på annat sätt fått kännedom om en 

kränkning/trakasseri ska informera klassläraren och rapporterar på Draftit om det 

inträffade.  

3. Rektor bedömer om utredning ska göras, samt delegerar vem som ska vara 

ansvarig. 

4. Den ansvarige ser till att ärendet kontinuerligt blir dokumenterat i Draftit. 

5. I utredningen samlas fakta kring händelsen. Fakta baseras på samtal med den 

utsatta eleven, övriga berörda elever, personal och eventuellt vårdnadshavare 

(både vårdnadshavare till den utsatte och de elever som utsatt någon för 

kränkande behandling).  

6. Personal ansvarar för att se till att nödvändiga åtgärder vidtas och att 

uppföljning görs.  

7. Trygghetsteamets roll i kränkningsärenden – Trygghetsteamet träffas ca 1 

ggr/månad. I samband med dessa möten finns möjlighet att trygghetsteamet kan 

gå igenom pågående kränkningsärenden. Trygghetsteamet kan på så sätt ge råd 

och stöd i de olika ärendena och även ha synpunkter på ytterligare åtgärder.  

 

Skolans rutiner vid upptäckt av diskriminering, trakasserier och annan 

kränkande behandling från vuxen mot elev  
 

1. Den som uppmärksammar kränkning, trakasserier eller diskriminering 

vuxen-elev rapporterar till rektor.  

2. Rektor startar en undersökning i Draftit och utreder vad som hänt.  

3. Rektor informerar elevens vårdnadshavare.  

4. Vid behov kontaktas skolchef eller annan instans av rektor för att 

avgöra hur ärendet skall tas vidare.  

 


