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1. GRUNDUPPGIFTER
Enligt skollagen (2010:800), kap 6, har huvudmannen ansvaret för att förhindra, förebygga
och upprätta en plan mot kränkande behandling. Diskrimineringslagen har som ändamål att
motverka diskriminering genom främjande och förebyggande arbete utifrån de åtta
diskrimineringsgrunderna (bilaga 1).

Mål
Rödsleskolan är en skola för alla, fri från mobbning, diskriminering, trakasserier och annan
kränkande behandling.
Vi når målet genom att arbeta främjande och förebyggande enligt planen samt att vid
misstanke utreda, åtgärda, dokumentera och följa upp ärenden. Anmälan om misstanke av
utsatthet sker genom Draftit KB-process. Ibland kan en enkel utredning av skolans
medarbetare vara tillräckligt när det framgår att händelsen är bagatellartad, enligt proposition
2005/2006:38 s.141.
Alla elever, föräldrar och medarbetare känner till Planen mot kränkande behandling och
diskriminering samt broschyren - Kompisplanen, arbetsgången i ett misstänkt ärende, vart de
kan vända sig vid misstänkt utsatthet och att de har kunskap kring skillnader vad gäller
mobbning och diskrimineringsgrunderna.

Verksamhetsformer som omfattas av planen
Fritidshem, förskoleklass, grundsärskolan och grundskolan.

Ansvarig för planen
Matilda Bladås, rektor grundskola
Ingela Ottosson, rektor grundsärskola
Agon Gashi, biträdande rektor grundskolan åk 7-9
Kim Björk, biträdande rektor grundskola åk 4-6
Charlotte Bogren, biträdande rektor grundskola åk F-3 samt fritidshem

Elevernas delaktighet
Eleverna är delaktiga i framtagandet av skolans mål och syften med planen genom
grupparbeten, värderingsövningar, klassdiskussioner, elevråd, klassråd och fritidshemsmöten.
I början av läsåret går klassläraren igenom planen med eleverna för att tydliggöra förra årets
utvärdering, kartläggning, läsårets mål och definition av begrepp såsom mobbning och
diskriminering. I slutet av läsåret får eleverna svara på en enkät för att möjliggöra utvärdering
av årets arbete och utformningen av framtida arbete gällande mobbning, kränkning,
trakasserier och diskriminering. I slutet av läsåret utvärderas även ordningsreglerna på
klassråd och förslag till förändringar tas med till elevråden. Under hela läsåret tas
arbetsmiljöfrågor upp på olika möten. Det handlar om stormöten på fritids, samlingar i
förskoleklass och på Grundsärskolan samt klassråd och elevråd. Elever från varje klass från
och med årskurs 3 ingår i skolans förebyggande arbete - Kamratstödjare. Kamratstödjarna är
delaktiga i att göra planen och bilagorna enklare att förstå.
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Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårdnadshavarna och föräldrar får vid föräldramöten information om planen, utvärdering och
kartläggning från förra året, läsårets mål och definition av begrepp såsom mobbning,
diskriminering. De ges möjlighet att komma med förslag i arbetet mot mobbning, kränkning,
trakasserier och diskriminering. På utvecklingssamtal tas alltid elevers mående upp.
Vårdnadshavare svarar under vårterminen på en enkät eller på mentorernas formulerade
frågeställningar gällande trivsel, mående och diskriminering. Vidare kan vårdnadshavare
tillfrågas om de utifrån deras specifika kunskap kring t.ex. funktionsnedsättning, sexuell
läggning och könsövergripande könsidentitet etc vill utveckla arbetet med planen genom
formulering av text och förslag på aktiva åtgärder. Detta har tidigare motagits väl av
vårdnadshavare och varit till nytta för skolan.

Medarbetarnas delaktighet
På arbetsplatsträffar, arbetslagsträffar, elevhälsoträffar tas elevers mående och Planen mot
kränkande behandling och diskriminering upp. Arbetslagen sammanställer och analyserar
enkäterna gällande trygghet och trivsel, förslag till förändringar av ordningsreglerna och
lämnar detta till rektor våren 2021 i samband med det systematiska kvalitetsarbetet. I och med
analysen så föreslår arbetslagen främjande insatser och förebyggande åtgärder samt aktiva
åtgärder kring diskriminering inför kommande läsår. Lärarna informerar föräldrarna om
utvärderingarna på höstens föräldramöte.

Hur planen utvärderas
Utvärderingen av planen och skolmiljön ska diskuteras på arbetsplatsträff, arbetslagsträff,
elevråd, kamratstödjarmöte,vuxenstödjarmöte, föräldraråd, föräldramöte, i samtliga klasser, i
elevhälsan och med rektorer. All dokumentation rörande mobbning, kränkning, trakasserier
och aktiva åtgärder kring diskriminering inventeras och analyseras för att möjliggöra
förebyggande åtgärder och främjande insatser.
I början av läsåret går klassläraren/fritidspedagogerna igenom planen med eleverna för att
tydliggöra förra årets utvärdering, kartläggning, läsårets åtgärder och definition av begrepp
såsom mobbning och diskriminering. I slutet av läsåret får eleverna svara på en enkät för att
möjliggöra utvärdering av årets arbete och utformningen av framtida arbete gällande
mobbning, kränkning, trakasserier och diskriminering. I slutet av läsåret utvärderas även
ordningsreglerna på klassråd och förslag till förändringar tas med till elevråden. Under hela
läsåret tas arbetsmiljöfrågor upp på olika möten. Det handlar om stormöten på fritidshem,
samlingar i förskoleklass och på grundsärskolan samt klassråd och elevråd.
Det här arbetssättet innebär att vårdnadhavare, elever och personal är delaktiga i det
främjande och förebyggande arbetet samt i utvecklandet av planen.
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2. KARTLÄGGNING, UTVÄRDERING OCH BEDÖMNING
AV 2020-2021 ÅRS PLAN
2.1 Rödsleskolans och fritidshemmens utvärdering 2020-2021
Kamratstödjarna har haft regelbundna träffar på låg- mellan- och högstadiet. Träffarna är ett
forum för att möjliggöra elevers delaktighet och inflytande över den psykosociala
arbetsmiljön på vår skola. Vid träffarna har uppdraget som kamratstödjare diskuterats,
trivselreglerna lyfts, goda erfarenheter mellan elever, klasser och vuxna förmedlats, samt att
eleverna har fått möjlighet att dela med sig av upplevelser och iakttagelser i den psykosociala
arbetsmiljön som de tycker bör åtgärdas, förändras eller förbättras.
Frågor som kamratstödjarna i år lyft rör attityder då de upplever ett hårt klimat mellan elev till
elev eller elev till personal, brist på arbetsro där eleverna upplever höga ljudnivåer och brist
på struktur, ”skojbråk”, nedskräpning samt otrygga platser på skolan. Diskussionerna har
resulterat i åtgärder såsom bl.a. personaltäthet i matsal, bussplatsen, raster och idrottshallen.
Vidare har klasser arbetat med arbetsron tillsammans med berörda personalgrupper.
Värdegrundsarbeten har startats i olika klasser utifrån olika teman. Rastaktiviteter har
organiserats för att skapa trygghet och gemenskap.
Rödsleskolans två kuratorer har under läsåret 2020-2021 haft 9 stycken regelbundna
Vuxenstödjarmöten med personal. Under året har vi fört diskussioner kring syfte och uppdrag
med att vara vuxenstödjare och kamratstödjare. Vikten i träffarna har handlat om främjande
och förebyggande åtgärder i relation till likabehandlingsplanen. Det som har framkommit
baseras på vad eleverna har lyft upp i olika forum samt vad personal ser som viktigt att arbeta
med utifrån rådande situation. Några exempel på sådana samtalsämnen har varit stökigt i
matsal/klassrum, konflikter, rädslor för äldre elever. Personal har under mötena arbetat fram
åtgärder som förmedlats till eleverna och till samtliga personalgrupper, vidare har detta arbete
följts upp kontinuerligt i samråd med biträdande rektorer och rektor.
Rödsleskolans kompisplan har delats ut till föräldrar, elever och personal. Medarbetarna har
arbetat aktivt via föräldramöten (skriftlig information på grund av Covid-19), klassråd och
diskussioner i arbetslag samt klasserna med att synliggöra planen. Alla stadier och
verksamheter har haft genomgång av Planen mot kränknade behandling och diskriminering,
främjande insatser och förebyggande arbete samt hur man ska agera då man misstänker att
någon är utsatt.
Under läsåret 2020-2021 har dokumenterade anmälningar utretts, åtgärdats och följts upp.
Alla dokument finns hos huvudman och från och med april har det lagrats i Draftit KB
process. Individuell uppföljning med elever som namngetts i samtal eller dialoger har skett av
pedagoger, elevhälsa och /eller rektor. Den största delen är fysiska kränkningar följt av
verbala kränkningar och det finns även ett par kränkningar med text eller bild. Platsen där de
flesta kränkningarna ägde rum var i Hemviste C, skolgårdar och korridorer samt även några
anmälningar i Ö-huset, utanför klassrum och omklädningsrum. För att minska ökning av
kränkningar på Lågstadiet kommer vi detta läsår satsa på rastaktiviteter med fritidspedagoger
på middagsrasten, som är lång för eleverna.
Alla är överens om att det är skönt när det är lugn och ro och att skolans ordningsregler gäller
i skolans alla lokaler och skolgård. Eleverna förväntas ta mer ansvar med stigande ålder.
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Hela skolan och fritidshemmen är ”mobilfria” om inte undervisningen kräver annat.

Utvärdering av hela Rödsleskolans främjande insatser 2020-2021:


Vid terminsstart och vid behov ansvarar rektor för att medarbetare och klasslärare/mentor
känner till sitt uppdrag, rutinerna för att anmäla, kartlägga, åtgärda och följa upp ett
ärende. I samtalen tydliggörs även vad som avses med ansvarig pedagog (Ansvarig:
berörd rektor med stöd elevhälsa, uppföljning sker på APT).
Insatsen är genomförd, utbildning av KB-process Draftit är klar och det digitala
verktyget används nu fullt ut.
 Fortsatt värdegrundsarbete enligt planen för att komma tillrätta med att ingen ska behöva
uppleva att de blir utsatta för kränkning och diskriminering i skolan (Ansvarig:alla
medarbetare, uppföljning sker via samtal, observationer, enkäter och det systematiska
kvalitetsarbetet).
Insatsen genomförd. Insatsen fortsätter i alla stadier och fritidshem.

2.2 Utvärdering fritidshem och F-3
Mål 2020/2021
 Närvarande vuxna ute på rasterna och på fritidstiden, som bygger relationer med alla
våra elever.
 Skapa goda relationer till vårdnadshavare.
 Genomföra klassråd, elevråd, stormöte samt kamratstödjare för att stödja demokratiska
principer samt öka delaktighet hos våra elever.
Pedagogerna på fritidshemmen bygger relationer med eleverna hela dagen, engagerar sig i
leken och är delaktiga genom att de ser och stöttar där det behövs. Eleverna känner en tillit till
pedagogerna, även de som inte är inskrivan på fritidshemmen.
De yngsta elevernas fritidshem har sett att eleverna nu löser konflikter meera på egen hand
och kommer och ber om hjälp om de behöver. De är mera trygga. På grund av Covid -19 har
barnen delats in spårvis istället vilket kan ha gynnat tryggheten. Pedagogerna har använt sig
mycket av värdegrundsarbete genom lekar, samtal och hög vuxennärvaro. Arbetet framöver
som pedagogerna ska jobba vidare med är att hjälpa eleverna att skapa olika kompisrelationer.

Tavlan på utsidan av huset har skapat en trygghet med tydlighet där eleverna vet vad de ska
göra på fritids. Arbetet med att påminna vårdnadshavare om vikten att meddela ändringar för
barnet har gett resultat, men krävs att nya vårdnadshavare får samma information.
Enligt trivselenkäten och utvecklingssamtalen med elever och föräldrar i förskoleklass visar
det sig att eleverna trivs och är trygga i skolan. Många elever vågar uttrycka sin åsikt och stå
för den. Kontakt med grundsärskolan har ställts in på grund av covid. Pedagogerna visade en
film om olikheter istället.
I åk1-3 har följande utvärdering gjorts.
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Efter påsklovet startade åk 1-3 upp rastaktiviteter på lunchrasten måndag till torsdag.
Aktiviteterna har gynnat våra elever. För att fortsätta med liknande rastaktiviteter under ett
helt läsår krävs dock mer personal ute på rasten. Det är svårt att hålla i aktiviteten för de två
som har koll på fotbollsplanen och cirkulerar på skolgården. Att önska musik som spelas i
högtalaren har skapat möten mellan de som är intresserade av musik, men det har också
skapat nyfikenhet och lockat nya elever till området. Snappa vanten är kanske den mest
lyckade aktiviteten. Aktiviteten har även engagerat de som alltid brukar hålla till på
fotbollsplanen. Under hökens vingar har varit ett populärt inslag varje onsdag. Väldigt många
har deltagit från alla klasser vilket har lett till en del krockar och mindre skador på våra
elever. Vi ser att rastaktiviteterna har inspirerat och vi ser att elever på egen hand tar initiativ
till t.ex. Under hökens vingar även utanför lunchrasten.
Alla jobbar för att skapa goda relationer med föräldrar. Detta kan upplevas lite svårare det här
läsåret då föräldramöten och utvecklingssamtal till stor del skett digitalt. Pedagoger i
klasserna ringer hem eller sms:ar när det uppstår situationer som kräver det. Kontakt med
vårdnadshavare sker också för positiv feedback och inte bara vid olycksfall eller vid
konflikter mellan elever.
Under rådande omständigheter har vi detta läsår lagt fokus på klassråd. Klassråden är
elevernas forum där de med egna synpunkter och förbättringsåtgärder ska kunna påverka sin
arbetsmiljö och därmed känna delaktighet i beslut som tas. Vi jobbar mycket på lågstadiet
med att minimera de ”önskelistor” på material som ofta får stort fokus i klassråd. Istället
lotsar vi dem till att tänka vad de konkret kan göra själva för att förbättra en situation. Det är
viktigt att eleverna får känna att de själva kan komma med bra lösningar, förslag och åtgärder.
Eleverna får under lågstadieåren lära sig hur ett klassråd går till och hur man i ett klassråd
lutar sig mot demokratiska principer som t.ex. en god samtalston och en ordförande som
håller i mötet och fördelar ordet. I klassråden ges också viss inblick i hur beslut fattas.
Majoritetsbeslut används ofta i dessa sammanhang.
Kamratstödjarmöten har genomförts som vanligt under hösten. Sex elever från tre klasser
sprider ut sig i ett klassrum. Gruppen är trygg och samtalen är bra. Kamratstödjarna tar
uppdraget på allvar och berättar för Micke eller sin lärare när de känner oro för en elev. Det
kan t.ex. handla om utanförskap på rasten.
Målen för åk 1-3 är tydliga, men svåra att mäta. De påminner oss om viktiga delar i arbetet
med likabehandling. Målen är nådda till viss del men det kan alltid bli bättre när det handlar
om relationsskapande och närvarande vuxna.

2.3 Utvärdering åk 4-6
Mål 2020/2021
 Fortsätta det förebyggande arbetet för att öka medvetenheten om värdegrunden och
hur vi är mot varandra för allas välmående
 Fortsatt arbete för delaktighet
 Fortsatt arbete för trygghet och studiero
Detta har genomförts:
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Fortsätta det förebyggande arbetet för att öka medvetenheten om värdegrunden och
hur vi är mot varandra för allas välmående
I starten av läsåret och kontinuerligt under läsåret har klasslärarna gått igenom
ordningsreglerna för eleverna. Ordningsreglerna finns väl synliga i klassrummet och både
elever och vårdnadshavare har aktivt tagit del av dem. Vid vissa tillfällen har man i vissa
klasser fått stanna upp särskilt vid vissa punkter för att påminna om och arbeta arktivt med
värdegrunden. I vissa grupper har detta arbete under året intensifierats i samarbete med såväl
vårdnadshavare samt elevhälsan. Detta har bland annat berört ämnen som näthat, rasism,
självkänsla, genusfrågor mm.
Det årshjul av aktiviteter som upprättats för att främja och förebygga detta arbete har använts
exempelvis i samband med ”Rocka sockorna”- dagen. Exempel på flera enskilda aktiviteter
för eleverna i ett värdegrundsarbete har varit att man ex i en årskurs arrangerade en
kompisdag med olika tema som kamratstödjare planerade tillsammans med personal och i en
annan årkurs samlade man sig kring ett värdegrundsarbete utifrån filmen Catwalk. Det har
varit uppskattade aktiviteter och vi är säkra på att det verkar både främjande och
förebyggande. Vi märker att aktiviteterna skapar viktiga samtal i elevgrupperna.
Arbetet med detta mål kommer att fortsätta på liknande sätt under nästa år och vi identifierar
att vi behöver arbete ännu mer tydligt med att motverka rasism och kränkningar.


Fortsatt arbete för delaktighet
Ovan nämnda aktiviteter tänker vi också gynnar känsla av delaktighet. Vi som personal har
även fortsatt lärt och använt oss av SPSM´s delaktighetsmodell, som hjälper oss hur vi ska
skapa en känsla av delaktighet hos den enskilde eleven. Vi strävar efter att arbeta
inkluderande där elevaktiviteten är hög ex med hjälp av EPA- En Par Alla, Lära av varandra,
samarbete med grundsärskolan som vi delar lokaler med. I fortbildningssatsningen SKUASpårk- och kunskapsutvecklande arbetssätt lär vi hur vi kan arbeta inkluderande med såväl
elever med annat modersmål än svenska, elever med funktionsnedsättning och alla elever. Vi
får aktiviteter och modeller som vi prövar. Arbetet kommer att fortsätta på liknande sätt
kommande läsår.


Fortsatt arbete för trygghet och studiero
Ovan nämna aktiviteter under målen ovan bidrar till ökad trygghet och studiero. I
trivselenkäten under våren men väen under höstterminen ser vi att det råder hög trivsel och de
allra flesta eleverna känner sig trygga. De uppskattar rastvärdar, rastaktiviteter, att vuxna är
med i olika sammanhang och att det råder en tydlighet på såväl lektion som rast. Ett fåtal
känner en otrygghet och ännu färre elever meddelar i enkäten att de inte trivs. Vi vuxna har
kännedom om dessa individer och arbetar för ökad trivsel och trygghet på såväl individuell
basis i samtal där vi utreder vad som bekymrar för att vi ska kunna åtgärda. Det som särskilt
lyfts är att några känner sig otrygga på skolgården vid högstadiet och på fotbollsplanen, samt i
matsalen. Vår åtgärd är vuxennärvaro i den mån det är möjligt för oss, samt att man som elev
aldrig är själv på skolgården vid högstadiet i väntan på lunch, utan med sin grupp eller klass.
Under senare delen av läsåret var mellanstadiet ensamma i matsalen, och åt innan högstadietdet ökade tryggheten för eleverna.
9

Gäller läsår 2021-2022

Förutbestämda rastaktiviteter har erbjudits eleverna i den mån vi haft tillräckligt med personal
för att genomföra det. Det har varit uppskattat av eleverna och visat sig vara förebyggande för
konflikter.
Regler och schema har upprättats för fotbollsplanen. Det har efterfrågats av eleverna på
klassråd och elevråd.
Vår grundtanke i anpassningar för trygghet och studiero är att erbjuda en tillgänglig lärmiljö
för alla. Vi vuxna lär kontinuerligt i fortbildning om vad det innebär samt genomför i
klassrummen. I klassrummen finns en gemensam struktur för lektion som skapar tydlighet och
trygghet. I extra anpassningar för vissa individer/ grupper så skapar vi trygghet för den
enskilde med hjälp av de åtgärderna ex individuella schema, stöd av assistent, mindre grupp.
Vi arbetar vidare med detta på samma sätt nästa läsår och vill särskilt utveckla rastaktiviteter.

2.4 Utvärdering åk 7-9
Mål 2020-2021
 Arbeta för ökad studiero och utveckla elevernas studieteknik.
 Fortsatt främjande och förebyggande arbete kring värdegrund och förståelse för alla.
 Främjande och förebyggande arbete för trygghet, gemenskap och ökat välmående.
Högstadiet har arbetat med sina mål kontinuerligt under läsåret. Aktivt har det jobbats för att
öka studiero och för att utveckla elevernas studieteknik. Vidare har vi fortsatt med det
främjande och förebyggande arbetet kring värdegrund, förståelse för alla, trygghet,
gemenskap och ökat välmående för årskurserna 7-9.
Utifrån Trygghet- och trivselenkäten som besvarades av 295 elever på högstadiet 2021 är det
betydligt fler elever som trivs mycket bra och bra i sin klass jämfört med föregående år.
Betydligt fler elever trivs mycket bra på skolan. Enkäten visar också att betydligt fler elever
känner sig alltid och ofta sig trygga på skolan. Eleverna är mindre rädda för någon på
skolan. Arbetsron har ökat något till mycket bra och bra. Betydligt fler elever upplever att
färre elever är ensamma. Eleverna upplever att lärarna pratar mindre med dem om hur man
ska vara mot varandra i förebyggande syfte. Fler elever säger att de gör det bara när det
händer något. Fler elever känner till skolan likabehandlingsplan jämfört med 2020.
Betydligt färre elever har varit utsatta för kränkande behandling, diskriminering eller
trakasserier under det här läsåret. Han man varit med om detta så är det fler elever som har
berättat för sin mentor och/eller annan lärare. Upplevd rasism bland eleverna på Rödsleskolan
har minskat. Färre elever har blivit kränkta på sociala medier det senaste halvåret, färre elever
har berättat för någon vuxen. Eleverna hör mindre ofta kränkande ord på skolan. Färre elever
känner sig ofta stressade av skolan.
Arbetslagen har utarbetat renodlade studieteknik områden med år 7. Ämneslärare har arbetat
med studieteknik kopplat till respektive arbetsområde löpande under läsåret. Att ha gjort
eleverna delaktiga i att definiera vad studiero är och att diskutera hur de uppnår det har varit
speciellt viktigt under läsåret eftersom en del av undervisningen varit digital i perioder. Den
digitala undervisningen har lett till nya utmaningar för såväl personal som elever vad gäller
teknik och vikten av tydlighet samt disciplin. Personalen har tagit stöd av varandra och alla
har under läsåret gått in i projektet “SKUA” som möjliggjort för verktyg samt öppnat upp för
pedagogiska samtal. Vi har under läsåret implementerat “Draft-IT”, som är den plattform
skolan anmäler kränkningar i.
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Bussvakter har under läsåret schemalagts både för att förhindra konflikter och för att hålla
distans utifrån rådande rekommendationer. Detta har varit bra med bussvakter då det
resulterat i färre anmälningar i Draft-IT vid hemgång. Eftersom ordningsregler diskuterades
tidigt underlättade det även vid starten av den digitala undervisningen. Det har uppstått en del
kränkningsanmälningar under den digitala undervisningen och dessa har mentorerna hanterat
skyndsamt efter ärendegången som finns att läsa i Likabehandlingsplanen.
Varken klassråd eller kamratstödjarmöten har skett på samma sätt under distansutbildningen,
fokus har varit på hur eleverna mår och hur det går för dem under rådande restriktioner,
pandemin och distansundervisningen.
När det gäller det främjande och det förebyggande arbete med värdegrund och förståelse för
alla har klasserna arbetat med ett material som heter ”No Hate i skolan”. Mentorerna har även
arbetat med olika aktuella dilemman i sina klasser under mentorstid, vilket eleverna har
deltagit aktivt i. Ser vi vidare på resultatet på trivsel och trygghetsenkäter så efterfrågar
eleverna lika regler och konsekvenser, vilket är en utmaning att efterleva då ärendena varierar
samt har olika karaktär. När ett icke accepterat beteende noteras eller kommer till
skolpersonalens kännedom har de agerat och återkopplat till vårdnadshavarna. Det händer att
skolpersonal glömt bort att återkoppla till samtliga elever ärendegången, vilket lett till att
elever tror att skolan inte hanterar ärenden som uppstår. Det är något som vi kan bli bättre på
och det ingår i skolans arbete kring ärendegången i ett likabehandlingsärende.
När det gäller arbetet med trygghet, gemenskap och ökat välmående är det tydligt att
pandemin resulterat till flera negativa följder för våra elever. Utifrån rådande restriktioner
har skolan varit tvungna att ställa in en del planerade aktiviteter som kunde ha skapat större
gemenskap såsom uppstartsdag med klasserna, besök i Bråbo, Skoljoggen, Nobel, juldansen
och andra schemabrytande aktiviteter. Detta har resulterat i att flera elever upplever sig
ensamma, saknar grupptillhörighet och eftersöker aktiviteter under fritiden. Detta har skolan
försökt att kompensera med gruppaktiviteter, musik på skolgården för att locka ut elever till
gemenskap. Under hemundervisningen har skolkurator genom mentorer erbjudit eleverna
fysiska och digitala samtal samt promenadsamtal. Detta har varit positivt och efter
återgången till fysisk undervisning har eleverna behållit kontakten med kurator genom att
använda sig av digitala hjälpmedel dvs. hört av sig via sms eller mail om tider. Stödets
personal har erbjudit elever med behov, trots digital undervisning, att komma till skolan för
lektioner. Varje elev har en mentor som hen har kunnat vända sig till och de har haft som
mål att ha enskilda samtal med sina mentorselever under elevens val tid.
Vuxennärvaro på raster och i matsalen har varierat. Ett tag hade skolan dörrvärdar vid
matsalen, för att bromsa klasser och tilldela klasser bord utifrån restriktioner. Skolpersonal
har ätit med en klass under läsåret. Under raster har personal rört sig i skolan kontinuerligt.
När det gäller ökad välmående såsom stresshantering, vad stress innebär, vad är
positiv/negativ stress, planera sitt arbete, följa planeringen och vikten av sömn/kost/sociala
medier/relationer/motion så har skolpersonal pratat med sina elever, idrottslärarna har haft
samtal kring det inom sitt ämnesområde och elevhälsan har haft enskilda samtal med elever
kring det.
Vidare har flertalet elever uppgett i trivsel- och trygghetsenkät samt i samtal med
skolpersonal att de inte mår bra och att de saknar socialt umgänge med kamrater. Vi har
försökt att bemöta mående direkt genom att erbjuda fysiska eller digitala samtal med
skolhälsan. Skolkurator har åkt ut till elever och promenerat med dem under ett samtal.
Mentorerna och annan skolpersonal har varit lyhörda och observanta kring måendet och lyft
funderingar med elev och vårdnadshavare omgående. Stödet har under distansutbildningen
haft lokaler öppna för elever med behov, så att de har fått komma till skolan.
Gruppaktiviteter har erbjudits i slutet av läsåret för elever som upplever att de haft ett behov
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av aktivitet och socialt umgänge. Detta är något vi i skolan kommer att fortsätta lägga fokus
på under nästa läsår, så att eleverna åter känner motivation, glädje i sin vardag.

2.5 Utvärdering Grundsärskolan 2020-2021
Mål 2020-2021
 Utbilda personal inom Affekthantering.
 Vidareutveckla trygga lär- och klassrumsmiljöer.
 Fortsatt främjande och förebyggande arbete kring värdegrund och förståelse för alla
Personalen i klass 1-4 genomför en utbildning i affekthantering under lå. 20/21. (1-4) Tyvärr
fick vi personal inte så mycket input, dvs att vi skulle kunna jobba med hantering av affekt i
stora klasser. föreläsarna utgick från deras vardag och arbete med enskilda klienter.
Utöver utbildningen har vi haft handledning av resursteamets psykolog, då vi fått bra verktyg
gällande affekthantering. (4-6)
Vi hade gärna sett att utbildningen riktade sig mot elever i grundsärskola. Hur arbetet med
affekthanteringen påverkas av att eleverna har IF.
All personal har läst boken Hitta rätt, som ska ge oss verktyg att identifiera vilka färdigheter
en elev saknar och vilka krav eleven har svårt att möta och sedan hitta lösningar tillsammans
med eleven.
Utöver utbildningen har vi haft handledning av resursteamets psykolog, då vi fått tips och
tankar gällande affekthantering. (7-9)
Arbete med innebörden och förståelse av demokrati. Ex ”Pelle Svanslös- dilemman” och
arbetsområdet ”demokrati” i SO under vt-21.
Arbete med ordningsreglerna. Ex att träna på att säga stopp, glada och sura gubbar. Detta
tränas på i konkreta situationer under skoldagen. (1-4)
Vi har hela tiden vågat och provat olika möjligheter för att skapa en så trygg lär-och
klassmiljö som möjligt.
och även att göra eleverna delaktiga genom att samtala med dem vad de själva känner inför
förändringen.
vi har använt oss av skärmar, flexibla gruppindelningar, hörselkåpor, genomtänkta placeringar
för eleverna i klassrum och i matsalen. Vi har jobbat med hur vi bemöter eleverna, att vi är
eniga och jobbar på att samtala om hur går vi vidare för att nå framgång för eleverna/ elev. Vi
har ett tillåtande klimat bland vuxna där vi tar hjälp av varandras erfarenheter och
kunskaper. (4-6)
Den första uppdelningen av eleverna vid läsårets början har ändrats flera gånger under läsåret
då vi varit flexibla och ändrat gruppindelningen för att skapa en lugn och pedagogisk
arbetsmiljö för elever och personal. Vi har även under läsåret gjort flera ändringar på
elevernas placering i klassrummet. Vi har fört samtal med elever och informerat
vårdnadshavare vid förändringar, för att ge förståelse och förberedelse. Eleverna har möjlighet
att arbeta avskilt, med hjälp av skärm eller i grupprum. I klassrummet finns tillgång till
hörselkåpor, hörlurar och fokussaker.
Vi har jobbat med hur vi bemöter eleverna, att vi är eniga och jobbar på att samtala om hur
går vi vidare för att nå framgång för eleverna. Vi har ett tillåtande klimat bland vuxna där vi
tar hjälp av varandras erfarenheter och kunskaper.
I matsalen har eleverna bestämda sittplatser, dessa har ändrats under läsåret för att främja
trygghet och en lugn matsituation. Personalen har schema över elevansvar, gällande
specialkost och elever som behöver extra stöttning under matsituationen.
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Under läsårets gång har vi delat upp klassen i två grupper på rasterna enligt ett rullande
schema; olika tider och olika platser ( skolgården, lekplats, promenad).
I alla dessa miljöer har vi hög personaltäthet vilket är en förutsättning för att skapa trygga
miljöer kring våra elever. (7-9)
Vi ska ha kontinuerliga samtal i klassen om allas lika värde och hur jag är mot andra. Detta
har tränats (på klassråd) med hjälp av ett material från IK Oskarshamn rörande normer och
värdegrund. (1-4)
Ute rasterna; att vi är tre vuxna ute främjar vi värdegrundsarbete genom att vara närvarande,
lyssna in samtal och lek som uppstår mellan eleverna i klassen och elever som går i
grundskolan.
Vi väljer böcker som läses högt i klassen med utgång för bra värdegrundssamtal.
Under läsåret har eleverna valt att jobba mer med teater/ retorik under elevens val. Där har vi i
klassen tittat, pratat och agerat för att främja att Jag kan, våga stå framme inför en klass, våga
agera, prova på olika roller, miner och röstlägen. Det jag tycker i samtal spelar roll, däremot
ska du inte säga allt högt för det kan såra den andra kompisen. Vi har jobbat utifrån hur vi är
som publik, hur möter vi den person som samtalar och agerar.
Vi har jobbat med materialet som IK sänt till oss; Vara kompis. Viktiga filmer. Viktiga samtal
kom fram under filmerna.
Vi vuxna pratar och lyfter ofta att olikheter är bra. Vi är olika med olika behov av rörelse, att
få prata mycket, jobba på olika sätt i olika takt. Vi kan se att eleverna har uppskattat dessa
viktiga samtal och är bra på att acceptera varandra och ge utrymme för olikheter. (4-6)
Under läsåret har vi haft en specifik lektion i veckan gällande värdegrundsfrågor och
förståelse för olikheter, såsom, att vara en bra kompis, sociala regler, IF, olika känslor.
Vi för dagliga värdegrundsdiskussioner med eleverna både förebyggande och vid uppkomna
situationer. Vi försöker skapa plats och förutsättningar för alla elever att kunna och våga
uttrycka sig.
Detta är ett arbete som är ständigt pågående. (7-9)

13

Gäller läsår 2021-2022

2.6 Mål 2021-2022 - hur vi når dessa mål presenteras i det
systematiska kvalitetsarbetet under Normer och värden.
2.6.1 F-9 grundskolan och fritidshem

Fritidshem:
Främjande:
Främja och skapa goda relationer elever/elev, elever/vuxna.
Använda ett vårdat språk till varandra.
Skapa ett gott klimat.
Förebyggande:
Skapa en trygg miljö för alla på skolan.

Förskoleklass:
Främjande:
Eleverna ska kunna känna trygghet och tillit till någon vuxen.
Skicka ut trivselenkäter till föräldrarna.
Vi vill kunna erbjuda olika aktiviteter som får eleverna att växa som individer utifrån sina
intressen och förutsättningar.
Förebyggande:
Fortsätta att skapa goda kontakter i många olika konstellationer.
Under utevistelsen behöver pedagogerna vara strategiskt utspridda bland eleverna, detta
behöver delges till vikarier.
Arbeta för en trygg miljö för eleverna då de går till matsalen och passerar olika skolgårdar.

Åk 1-3
Främjande:
Vi arbetar aktivt för ett gott språkbruk på vår skola.
Vi vill skapa ett gott klimat där elever bemöter varandra i positiv anda.
Vi vill skapa ett gott klimat där elever och vuxna bemöter varandra på ett trevligt och
respektfullt sätt.
Förebyggande:
Vi vill uppnå en lugn och trygg utemiljö med hjälp av styrda rastaktiviteter.
Vi arbetar för en trygg miljö för eleverna då de går till matsalen och passerar olika skolgårdar.
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Åk 4-6
Främjande:
Vi arbetar aktivt för ett gott språkbruk på vår skola.
Skapa ett gott klimat där elever bemöter varandra i positiv anda.
Skapa ett gott klimat där elever och vuxna bemöter varandra på ett trevligt och respektfullt sätt.
Förebyggande:
Vuxenstyrda aktiviteter på rasterna, där vuxna är förebilder i bemötande. Fotbollplanens
aktivieter behöver styras upp av en vuxen.

Åk 7-9
Främjande:
DraftIT
Ärendegången vid kränkning, mobbning
Förebyggande:
Ett ökat välmående utifrån eleven i centrum, delaktighet.

2.6.2 Grundsärskolan 1-9
Åk 1-4
Skapa goda relationer till vårdnadshavarna.
Arbeta för en trygg klassrumsmiljö.
Förebyggande arbete kring värdegrund och förståelse för allas lika värde.

Åk 4-6
Vidareutveckla trygga klassrums- och utemiljöer.
Fortsatt främjande och förebyggande arbete kring värdegrund och förståelse för alla.
Skapa goda relationer till vårdnadshavare.
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Åk 7-9
Vidareutveckla trygga lär- och klassrumsmiljöer.
Fortsatt främjande och förebyggande arbete kring värdegrund och förståelse för alla.
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3. FRÄMJANDE INSATSER
Policy kring diskrimineringspunkterna
Mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande behandling och diskriminering
utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller brist på tillgänglighet
accepteras inte på Rödsleskolan.

Gemensamt arbetar vi främjande med följande insatser:






att alla ska visa hänsyn och respekt för varandra
att ge alla en god arbetsmiljö med positivt och tillåtande klimat för lärande och utveckling
tillgänglighet för alla
att måna om allas integritet och självkänsla
att alla ska uppleva trygghet och ha goda relationer till alla i skolan
 en god relation och ett respektfullt samarbete med våra elevers föräldrar

UPPFÖLJNING:
1. Alla agerar så fort som möjligt utifrån skolans handlingsplan vid misstanke om utsatthet
Draftit KB- Process
2. Mentor ställer frågor under utvecklingssamtal. Varje arbetslag lämnar in en
sammanställning och analys av frågorna till berörd rektor inom utsatt tid i samband med
det systematiska kvalitetsarbetet.
Rektor analyserar i slutet av läsåret skolans dokumenterade ärenden och använder analysen
som en del av kartläggningen

Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under hela läsåret och stäms av vid terminsslut och läsårsslut.

3.1 Mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande
behandling




Pedagogerna arbetar med elevernas förmåga till empati och respekt för allas lika värde
oavsett exempelvis utseende, personlig stil (ansvarig: all personal och aktuell pedagog).
Personal använder sig av metoder såsom värderingsövningar och aktiviteter för att belysa
olika värdegrundsfrågor (ansvarig: aktuell personal).
En utvald arbetsgrupp, likabehandlingsgrupp samt vuxen stödjarmöten, från alla stadier,
fritidshem och grundsär, arbetar med främjande insatser och förebyggande åtgärder mot
utsatthet på skolan.
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Alla medarbetare har skyldighet att läsa Planen mot kränknade behandling och
diskriminering och särskilt tänka på hanteringen av en misstanke om att någon elev är
utsatt.
Eleverna ska berätta för en vuxen hemma eller i skolan om de känner sig utsatta eller om
de ser någon utsättas (ansvarig: alla elever).
Föräldrar berättar för den utsattes vårdnadshavare eller en personal på skolan om de
känner till att någon blir utsatt (ansvarig: alla föräldrar).
Vuxna på skolan föregår med gott exempel (ansvarig: alla medarbetare).
Elever är delaktiga i planering av aktiviteter som syftar till att skapa god atmosfär
(ansvarig: lärare).
Boktips: En bok om Maktlekar och dolda kränkningar, av Sanna Mohr och Sannie
Wedberg – köps via Läromedia. Boken har lyfts med jämna mellanrum och lärarna är
mera medvetena om maktlek.

3.2 Ålder



Delaktighet ska prägla elevens hela skolgång från F-9. Undervisningen och verksamheten
som bedrivs ska resultera i delaktighet oavsett ålder (ansvarig: alla medarbetare).
Tillsammans med eleverna analysera och diskkutera om det i skolan finns normer kring
ålder som är extra påfallande, exempelvis att äldre i verksamheten får förmåner som de
yngre inte får, och som kan skapa hierakier (ansvarig: alla medarbetare).

3.3 Genusperspektiv




Genusperspektivet ska prägla elevens hela skolgång från F-9. Undervisningen som
bedrivs ska resultera i en helhetssyn där kön betonas och lyfts fram (ansvarig: alla
medarbetare).
Oavsett kön, könsidentitet och könsutryck ges eleverna lika stort inflytande över och
utrymme i verksamheten (ansvarig: alla medarbetare).
Litteratur om jämställdhet finns tillgängligt på skolan ”Makt, sex och skolan” ska
implementeras under läsåret via försteläraren. (ansvarig: aktuell pedagog).

3.4 Etnisk tillhörighet och religion




Medarbetare arbetar systematiskt för att utveckla elevers förmåga att leva sig in i och
respektera andra kulturer och värderingar (ansvarig: aktuell pedagog).
Medarbetare är lyhörda för elevernas funderingar och anpassar verksamheten därefter
(ansvarig: aktuell pedagog).
Medarbetare bemöter alla människor likvärdigt, visar respekt och hänsyn (ansvarig: alla
medarbetare).

3.5 Funktionsvariation




Berörda medarbetare informeras om elevens behov av särskilt stöd (ansvarig: rektor).
Skolan anpassar verksamheten med hänsyn till individens förutsättningar (ansvarig:
berörd rektor).
Aktiviteter utformas så att alla elever kan delta utifrån sina villkor (ansvarig: alla
medarbetare).
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Vid behov ordnas temadagar om funktionsvariation och individers syn på varandra
(ansvarig: berörd rektor i samråd med berörda lärare).
Möjlighet ges för grundskolans elever att ha prao i någon av Grundsärskolans klasser
(ansvarig: SYV).

3.6 Sexuell läggning och könsövergripande identitet



Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen (ansvarig: alla på skolan).
Skolans värdegrund påverkas inte av individers sexuella läggning (ansvarig: alla på
skolan).

3.7 Tillgänglighet
Tillgänglighet gäller alla oavsett funktionsvariation.


Delaktighet ska prägla elevens hela skolgång från F-9. Undervisningen som bedrivs ska
vara tillgänglig för alla (ansvarig: alla medarbetare).

4. FÖREBYGGANDE INSATSER OCH ANSVARIG FÖR
VERKSTÄLLANDET
4.1 Mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande
behandling





Det ska alltid finnas en synlig värd ute på skolgården under elevernas raster (ansvarig:
arbetslagen).
Personal är schemalagda att vistas i korridorer, busshållplatsen och andra elevutrymmen
på icke lektionstid (ansvarig: arbetslagen).
Det finns elevcafé med organiserad verksamhet styrd av personal där umgängesregler och
förhållningssätt ständigt uppmärksammas (ansvarig: personal på fritidsgården).
Elever från varje klass fr.o.m. åk 3 väljs ut att delta i skolans förebyggande arbete och de
träffar sin vuxenstödjare regelbundet. Eleverna har inget ansvar att ingripa utan endast att
hjälpa till att kartlägga läget på skolan och i dialog med kamratstödjarna föreslå olika
aktiviteter i främjande syfte (ansvarig: alla medarbetare).

4.2 Ålder




Pedagoger diskuterar åldersadekvata frågor med elever och låter dem reflektera över det
egna förhållningssättet till olika dilemman (ansvarig: aktuell pedagog).
Medarbetare bekräftar elever som bryter normen (ansvarig: alla medarbetare).
Elever ska ges möjlighet att arbeta med muntliga och praktiska övningar för att stärka
självkänslan (ansvarig: aktuell pedagog).
19

Gäller läsår 2021-2022



Skolpersonal arbetar utifrån bestämda mönster, strukturer när det gäller gruppindelningar
i klassen (ansvarig: aktuell pedagog).

4.3 Genusperspektiv









Elever får möjlighet till att studera vilka uttryck olika könsmönster tar i samhället, t.ex.
inom reklam, ”dokusåpor”, film, musik, yrkesval (ansvarig: aktuell personal).
Pedagoger diskuterar åldersadekvata genusfrågor med elever och låter dem reflektera
över det egna förhållningssättet till genus (ansvarig: aktuell pedagog).
Vid behov diskuterar medarbetare med elever om likheter och olikheter utifrån ett
genusperspektiv (ansvarig: alla medarbetare).
Medarbetare bekräftar elever som bryter normen (ansvarig: alla medarbetare).
Medarbetare diskuterar genusfrågor i arbetslaget samt reflekterar över det egna
förhållningssättet i olika genusfrågor (ansvarig: alla medarbetare).
Elever ges möjlighet att arbeta med muntliga och praktiska övningar för att stärka
självkänslan (ansvarig: aktuell pedagog).
Stärka elevernas förmåga att värna om sin kroppsliga integritet gentemot vuxna och andra
elever och att stärka deras självkännedom genom åldersanpassad sexualkunskap.
(ansvarig: medarbetare och elevhälsa).
Pedagogerna ansvarar för genomtänkta gruppindelningar i klassen (ansvarig: aktuell
pedagog).

4.4 Etnisk tillhörighet och religion











Främlingsfientliga uttryck (ord, texter, symboler, musik) är inte tillåtna på skolan
(ansvarig: alla på skolan).
Under skolpersonalens ledning har eleverna diskussioner och läser litteratur om
identitetsskapande och värdegrund. De ser på film och med efterföljande diskussioner
(ansvarig: aktuell pedagog).
Eleverna får undervisning och arbetar med förintelsen samt andra folkmord fr.o.m. åk 6.
De har samtal och gör jämförelser mellan historia och nutid (ansvarig: aktuell pedagog).
Skolpersonal och elever tar upp aktuella händelser kopplade till kränkningar och
diskriminering exempelvis rasism (ansvarig: alla medarbetare).
Eleverna i år 7-9 får besök av någon som har varit med om förföljelser eller som har
kunskap inom området (ansvarig: ämneslärare).
Skolan erbjuder alternativ kost (ansvarig: kökspersonal).
Skolan erbjuder modersmål enligt gällande förordning (ansvarig: rektor).
Skolan uppmärksammar elevers flerspråkighet på ett positivt sätt (ansvarig: lärare).
För att öka barns kunskap om andra kulturer ser man olika filmer, exempelvis
värdegrundsfilmer SLI och UR-skola.
Vid mottagning av nyanlända sker en systematisk kartläggning i syfte att öka förståelsen
och kunskapen om individen (ansvarig: mottagningsenhet, berörda medarbetare,
elevhälsa och rektor).
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4.5 Funktionsvariation



Alla skolans lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsvariation (ansvarig:
rektor)
SYV har ett särskilt ansvar för att skapa förutsättningar för elever att utveckla sina
förmågor och intressen inför val av kurser, praktikplatser och fortsatt utbildning utan att
begränsas av stereotypa föreställningar som baseras på funktionsförmåga (ansvarig:
SYV).

4.6 Sexuell läggning och könsövergripande identitet



Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen och i kollegial samtal.
(ansvarig: alla på skolan).
Skolpersonal inleder terminen med samtal, dialog om ordbruk, etik, moral och andra
värdegrundsfrågor. De för diskussioner kring vad orden/handlingen innebär och hur
människor kan känna sig när de blir ”utsatta”. De aktualiserar Rödsleskolans
ordningsregler. Skolpersonalen vidtar snabbt åtgärder vid t.ex. språkvåld och kontaktar
hemmet om inte eleven tar rättelse. De har kontinuerliga samtal med elever och tydliggör
att alla vuxna måste reagera (ansvarig: alla medarbetare).

4.7 Tillgänglighet






Skolans lokaler granskas regelbundet vad gäller tillgängligheten. Expeditonsbyggnaden
rivs nu och byggs ny som ska vara klar om ca 0,5 år. Expeditionen är under tiden i
bottenplan under biblioteket på Rödselskolan. (Ansvarig : tekniska ).
Elevskyddsombud ges möjlighet att delta då fastighetssyn/skyddsronder genomförs på
högstadiet.
Medarbetare anpassar och kompenserar undervisningen så att alla kan delta utifrån sina
egna förutsättningar (ansvarig: alla medarbetare).
Skolpersonal arbetar utifrån bestämda mönster, strukturer när det gäller gruppindelningar
i klassen (ansvarig: aktuell pedagog).
Dialog angående begreppet tillgänglighet i varje arbetslag (ansvarig: rektor).

Att motverka förekomsten av mobbning, trakasserier, sexuella
trakasserier och kränkning
Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier, sexuella
trakasserier och kränkning. Det ska vara tryggt att vara på Rödsleskolan, man ska lära sig
saker och man ska ha kul. Tillsammans i arbetslagen, med elever och vårdnadshavare blir vi
överens om vad som krävs. Checklistorna nedan kan användas för att tydliggöra detta arbete.
Tillsammans med elever och vårdnadshavare kan vi markera vad som stämmer och åtgärda
det som inte stämmer. Detta är med andra ord förebyggande åtgärder som riktar sig till en
specifik grupp, individer.
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På vår skola ska det kännas tryggt att vara!
De vuxna i skolan är
lugna, pålitliga och
rättvisa.

Det finns säkra (lek)
områden på skolan:
skolgård, klassrum,
matsal, idrottssal mm.

De vuxna på skolan och
mina föräldrar informerar
varandra och samarbetar
med varandra.

De vuxna i skolan finns i
närheten när det behövs.

Jag är trygg

Jag har kompisar att vara
med. Jag lyssnar på hur
mina klasskamrater vill ha
det och säger ifrån på ett
bra sätt.

De vuxna i skolan visar,
förklarar och förbereder
mig på vad som ska
hända.
Det är arbetsro i
klassrummet. Alla hjälps
åt att skapa arbetsro, så
att jag kan lära mig så
mycket som möjligt.
Jag följer rutiner och
regler på lektioner och
rast. Jag ber om hjälp och
hjälper andra.

På vår skola lär vi oss saker!
Det går bra att
koncentrera sig och det är
en trygg miljö där vi hjälps
åt att lära oss.

Jag förstår vad, hur och
varför jag ska lära mig.
Jag har information och
kunskap på olika sätt
(lyssna, titta, göra, prata)

Jag lär mig använda olika
smarta strategier och
hjälpmedel för att få
kunskap.

Jag förstår att det vi gör
utgår ifrån Läroplanen och
att det ska ge mig bra
Jag lär mig!
kunskaper för livet. Det är
intressant och viktiga
saker jag lär mig.

Jag lär mig på olika sätt;
ibland själv, ibland
tillsammans med andra.

Jag lär mig bäst då jag
vågar prova mig fram och
de det inte alltid lyckas
med en gång.

Jag lär mig själv mer varje
gång jag frågar någon om
hjälp eller när jag hjälper
andra.

Att lära sig tar olika lång
tid och jag behöver ibland
öva många gånger för att
lära mig.

”Källa Ulrika Aspeflo”
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Rekommendation till föräldrar
Diskutera Kompisplanen med ditt barn och med skolpersonal. Prata med barn om värdegrund,
mobbning, kränkande behandling och diskriminering och även vad som gäller på sociala
medier. Visa tydligt att du tar avstånd från all form av mobbning, kränkande behandling och
diskriminering.

Rutiner för akuta situationer
Policy Rödsleskolan ska präglas av respekt för människors olikheter. Vår skola och fritidshem
ska vara trygg för elever och personal och fri från diskriminering, trakasserier, sexuella
trakasserier och kränkande behandling.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Fritidshem, förskoleklass och åk 1-6: Rastvakter vistas på skolgården och under raster.
7-9: Personal rör sig i respektive hemviste samt glaskorridor. Fritidshemledarna samverkar
med skolpersonal om något sker i fritidshemgården under raster.
Elever och föräldrar :Vid upptäckt av trakasserier och kränkande behandling vänder sig elever
eller vårdnadshavare till:
1. Aktuell klassföreståndare, fritidshempedagog eller någon annan personal i arbetslaget.
2. Elevhälsa (kurator, skolsköterska och SYV)
3. Berörd rektor
4. Verksamhetschef
5. Förvaltningschef
6. Skolinspektionen och DO.
Den personal som fått kännedom gör en anmälan i Draftit, KB-process samt kontaktar
rektorn. Denna sammankallar sedan hela likabehandlingsgruppen vid behov då det gäller hela
skolan.
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5. RUTINER FÖR ATT ANMÄLA, UTREDA, ÅTGÄRDA &
FÖLJA UPP NÄR ELEV MISSTÄNKTS VARA UTSATT
Enligt 6 kap 10 § skollagen är en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom
om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband
med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektor. En rektor som får kännedom om att en
elev misstänks vara utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till
huvudmannen. Om en elev misstänks ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier
på ett sätt som avses i diskrimineringslagen, gäller samma anmälningsskyldighet.
Anmälningsskyldigheten gäller oavsett vem som utför den kränkande handlingen.
Anmälan till rektor ska göras skyndsamt, det vill säga i nära anslutning till händelsen. Vilket
sker genom Draftit KB-Process. Utredningsskyldigheten infaller så fort kännedom finns om
att det har förekommit kränkningar eller att något barn eller någon elev känner sig kränkt.
Detta innebär att det i anmälan ska finnas med en beskrivning av händelsen och vilka åtgärder
som har vidtagits/planerats.

Rutiner vid misstänkt utsatthet
I första hand vänder vårdnadshavare er till elevens klassmentor. I andra hand annan personal
på skolan exempelvis lärare, elevhälsa, rektor.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
1. Klassmentor eller berörd vuxen på skolan har samtal med den som känner sig kränkt
så snart som möjligt och en anmälan om kränkande behandling görs skyndsamt i
Draft- it KB- process där dokumentationen påbörjas. Länk finns på e- medarbetaren
"Anmälan kränkande behandling". Du som anmälare ska i anmälan skriva så
utförligt som möjligt om händelseförloppet, var, vilka, när samtal med inblandade
och vårdnadshavare skett, så att den som tar emot anmälan (rektor/ bitr rektor och
huvudman) har tillräcklig inledande information som underlag för vidare utredning.
2. Överväg om det även behöver göras en tillbudsrapport eller olycksfallsrapport. Länk
till Drafit TOR finns på e medarbetaren.
3. Vårdnadshavarna till båda parter kontaktas omgående av respektive klasslärare.
4. Anmälare och den som mottagit anmälan (rektor/ bitr rektor)för en dialog om vidare
utredning och åtgärder.
5. Uppföljningssamtal med båda parter sker inom 2-3 veckor av respektive klasslärare
med syfte att säkerställa att kränkningarna har upphört.
6. Om kränkningarna har upphört avslutas ärendet.
7. Om kränkningarna fortsatt beslutar rektor om vidare åtgärder utifrån Skollagen och
kapitlet om ”Trygghet och studiero”.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
1. Rektor eller den rektor utser har samtal med den som känner sig kränkt så snart som
möjligt och en anmälan om kränkande behandling görs i Draft- it KB- process och
dokumentation påbörjas. Länk finns på e- medarbetaren "Anmälan kränkande
behandling". Du som anmälare ska i anmälan skriva så utförligt som möjligt om
händelseförloppet, var, vilka, när samtal med inblandade och vårdnadshavare skett, så
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

att den som tar emot anmälan (rektor/ bitr rektor och huvudman) har tillräcklig
inledande information som underlag för vidare utredning. Utredningen går sedan
vidare enligt punkt 2-7.
Rektor eller den rektor utser kontaktar elevens vårdnadshavare och informerar om vad
som har hänt och beskriver den tänkta arbetsgången.
Rektor eller den rektor utser träffar den som påstås ha kränkt och lyssnar på dennes
version av vad som hänt.
Rektor eller den rektor utser träffar den som känner sig kränkt, dennes vårdnadshavare
och den som påstås ha kränkt. Den som känner sig utsatt avgör om mötet äger rum.
Rektor eller den som rektor utser har uppföljningssamtal med båda parter inom 2-3
veckor.
Om kränkningarna har upphört avslutas ärendet.
Om kränkningarna fortsatt kontaktas verksamhetschef för grundskolan för stöd kring
ytterligare åtgärder. Relevanta åtgärder sätts in för att säkerställa att kränkningarna
inte sker igen.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränker personal
Om personal upplever sig kränkt av elever görs en tillbudsrapport eller en
olycksfallsrapport; Länk finns på e medarbetaren "Olycksfall och tillbud".
Anmälan "olycksfall" "tillbud".

Rutiner för att tidigt upptäcka mobbning, trakasserier, sexuella
trakasserier, kränkande behandling och diskriminering








Ute på raster finns det minst en rastvärd som har så god uppsikt som möjligt över alla
platser där elever befinner sig.
På samlingar, klassråd, elevråd och vid behov tas alltid elevers arbetsmiljö upp.
Medarbetare frågar kring elevens mående på utvecklingssamtal och andra
avstämningsmöten.
Medarbetare, elever och föräldrar är insatta och delaktiga i skolans likabehandlingsarbete.
Medarbetare har god kunskap om skolans handlingsplaner.
Kurator, skolsköterskan och medarbetare ingår i skolans förebyggande arbete.
Medarbetare träffar elever som ingår i skolans förebyggande arbete regelbundet under
läsåret.

Vid anmälan vänder sig elever, föräldrar och medarbetare till
1. Aktuell klasslärare, mentor, fritidshempedagog, klassassistent eller speciallärare
2. Elevhälsa = kurator, skolsköterska, SYV
3. Berörd rektor
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Rutiner för dokumentation
Alla åtgärder kring utsatthet dokumenteras (händelse, datum, berörd elev/medarbetare) av
berörda medarbetare och arkiveras i tio år. Dokumentationen skrivs in i Draftit KB-Process.
Alla anmälningsärenden diarieförs i Drftit KB-process. Dokumenten är offentliga för den det
berör. Efter preskribering tas all dokumentation bort.

Ansvarsförhållande
Rektor har det yttersta ansvaret för allt arbete i skolan, för att planen mot diskriminering,
mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling följs. Rektor ansvarar
för att medarbetare kontinuerligt utbildas för att aktivt kunna arbeta förebyggande och
åtgärdande.
Rektorer har med hjälp av kurator ansvaret för att Planen mot kränknade behandling och
diskriminering utvärderas och upprättas inför varje läsår.
Alla som arbetar på skolan är skyldiga att främja likabehandling, att förebygga och
motverka utsatthet. Det innebär att vid minsta misstanke om utsatthet ska den enskilde
medarbetaren reagera och ingripa, samt så fort som möjligt utreda händelsen.
Eleverna ska trivas och känna samhörighet med varandra och de vuxna på skolan. Trivsel är
en av de viktigaste förutsättningarna för att god inlärning. Varje elev kan genom ett trevligt
bemötande vara till stor hjälp för att skapa en trivsam och trygg miljö. Om du som elev någon
gång blir utsatt vill vi att du pratar med en vuxen på skolan. Detta gäller också om du
upplever att någon annan blir utsatt.
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BILAGA 1, Vad betyder orden
Främjande arbete : Är att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för alla elever och all
skolpersonal, där alla elever har maxi-mala möjligheter att lära och utvecklas. För att främja
alla barns och elevers utveckling och lärande, trygghet, studiero och hälsa är
värde¬grundsarbete med exempelvis likabehandling, normmedvetenhet, arbetsklimat präglat
av samarbete och tillitsfulla relationer samt elevers delaktighet och inflytande i fokus för det
främjande arbetet. Det främjande arbetet pågår alltid och utan att något särskilt har hänt.
Förebyggande arbete: Är att avvärja risker. Som grund för arbetet ligger regelbundna
kartläggningar av de risker för diskriminering och kränkande behandling som finns i den egna
verksamheten. Arbetssättet kan också användas bredare för att avvärja andra risker såsom
användning av droger, ohälsa eller andra problem som skolan befarar. Målet är att genom-föra
förebyggande insatser med utgångspunkt i den egna verksamhetens iden¬tifierade styrkor och
svagheter. Det förebyggande arbetet är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och ska
involvera alla. I det förebyggande arbetet ligger fokus på att identifiera och avvärja risker för
diskriminering och kränkande behandling i den egna verksamheten.
De åtta diskrimineringsgrunderna
1. Kön: man eller kvinna.
2. Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna
eller man eller genom klädsel eller annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett kön.
3. Etnisk tillhörighet: någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller
etniska ursprung, ras eller färg.
4. Religion eller annan trosuppfattning: världsreligionerna samt buddism, ateism och
agnosticim. (En ateist tror inte på Guds existens, medan en agnostiker anser att man
aldrig kan veta eftersom det inte går att bevisa att Gud finns eller inte finns.)
5. Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
6. Ålder: uppnådd levnadslängd.
7. Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom
fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
8. Tillgänglighet: ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats
eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers
fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande
Kränkande behandling:Vad som tolkas som kränkande är en subjektiv bedömning och utgår
från sunt förnuft. En handling är kränkande om den utsatta upplever det så. Kränkningar kan
var fysiska (slag, knuffar), verbala (hotelser, bli kallad vid fula namn), psykosocial
(utfrysning, ryktesspridning) eller textade (klotter, brev, lappar, e-post, SMS, chatt eller andra
webbaktiviteter).
Kränkande behandling kan delas in i:
Annan kränkande behandling: Detta innebär en kränkning av individens värdighet och den
saknar koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna (se ovan).
Trakasserier: Det är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna (kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion,
sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning). Trakasserier kan även vara av sexuell
natur, de kallas då för sexuella trakasserier.
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Mobbning: Handlingen kännetecknas av upprepningar under en längre tid och av en obalans i
maktförhållandet dvs. den/de som mobbar skaffar sig makt/har makt över och förtrycker
den/de som utsätts. Mobbning kan utövas av en eller flera personer, mot en eller flera
personer. Mobbning kan vara fysisk, verbal eller psykosocial (se stycket Kränkande
behandling).
Diskriminering: Diskriminering kan ske utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan
innebära t.ex. att skolan behandlar en elev annorlunda än andra elever. Detta kan ske ex.
genom läroböcker, regler, undervisning etc. I detta sammanhang finns det två former av
diskriminering:
-

Direkt diskriminering - vilken avser negativ särbehandling.
Indirekt diskriminering - vilken avser neutrala ordningsregler som i praktiken leder
till diskriminerande effekter. Ett exempel kan vara att skolpersonal behandlar alla
elever lika och det kan missgynna en elev med en funktionsnedsättning. Det kan
föreligga sakliga skäl till ett beteende och då är det inte frågan om indirekt
diskriminering, men detta bör skolan kunna bevisa.
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