
 

  

Plan mot kränkande 
behandling 2018-19 

Grundskola 
 

VISION

 
Kyrkskolan där elever och personal tolererar varandras 
olikheter, där alla trivs och känner sig trygga, sedda och 
respekterade av varandra. Tillsammans tar vi ansvar för 
detta. Elever och personal visar aktivt, i ord och handling, att 
man tar avstånd från alla former av diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. Kyrkskolan ska vara 
den bästa skolan för varje elev som går där.  
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Planens giltighet 
Planen gäller från september 2018 till längst till september 2019. 

Ansvarig 
Rektor är ansvarig för att det varje år upprättas en ny plan och att den tidigare utvärderas. 

Delaktighet 
Genom klassråd, elevråd och fritidsråd ges eleverna möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på 
innehållet i planen. Elever informeras om att de även informellt kan lämna synpunkter och förslag 
löpande via klasslärare, likabehandlingsgrupp och rektor. 
 
Vårdnadshavare får information via Kyrkskolans hemsida, Unikum och föräldramöten och ges 
möjlighet att läsa igenom planen om så önskas. De informeras även om att det på Kyrkskolan finns en 
likabehandlingsgrupp samt vilka som är delaktiga i den.  
 
Personalen från skolan deltar i upprättande av planen, genom att samtala, diskutera och utarbeta olika 
delarna av planen.  
 
Förankring av planen 
Alla vuxna på skolan har ansvar för att tydligt visa att man tar avstånd från alla former av diskriminering 
och kränkande behandling och direkt ingripa vid minsta misstanke om missförhållanden. Utöver detta 
så fördelar sig ansvaret så här: 
 
Rektors ansvar 

– se till att all personal, alla elever, alla vårdnadshavare känner till innehållet i planen mot 
kränkande behandling 

– upprätta, utvärdera och revidera planen mot kränkande behandling i samarbete med 
personal och elever 

– se till att utredning görs och åtgärder vidtas om skolan får kännedom om kränkande 
behandling  

– se till att det finns ett gemensamt system för dokumentation av anmäld/upptäckt kränkande 
behandling och de åtgärder som vidtas 

– Följa skolans plan mot kränkande behandling 
 
All personals ansvar 

– Följa skolans plan mot kränkande behandling 
– se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks 
– dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt kränkande behandling 
– bevaka att utredda fall, som man varit berörd av, följs upp 
– berätta för elever var de ska vända sig för att få hjälp eller berätta om att han/hon blivit 

kränkt eller märkt att någon annan blivit det 
– uppmuntra elever att berätta om missförhållanden 

 
Elevers ansvar 

– följa skolans plan mot kränkande behandling 
– arbeta för att alla ska trivas på skolan  
– påtala kränkande behandling som förekommer på skolan 
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Utvärdering  
Planen mot kränkande behandling följs upp och utvärderas i slutet av vårterminen och i början av 
höstterminen varje år. De aktiviteter och åtgärder som varit målet för föregående läsår utvärderas. 
Resultatet sammanställts för utvärdering och analys. Uppföljningen av den gamla planen och 
kartläggningar som gjorts under vårterminen ligger till grund för den nya planen. Rektor initierar 
arbetet med uppföljning och kartläggning. De planerade aktiviteterna utvärderas av elever och 
personal som genomför/deltar i aktiviteten. 
 
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 2017-18 
Lärare, elever och skolledning. 
 
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 2017-18 
 
Elevenkäten1 åk 1-6 år 2018 visar att: 

• 75%  känner sig trygga i skolan. 
• 77%  uppger att vi respekterar varandra. 
• 82% vet vem de kan prata med om någon har varit elak mot en elev. 
• 54% uppger att eleverna i sin skola följer de ordningsregler som finns. 
• 71%  anser att det är studiero. 

 
Statistik kränkande behandling visar att: 

• 82 anmälningar mot kränkande behandling gjordes under läsåret 2017-18 
• 32 gällde fysiskt våld 
• 50 gällde nedsättande tilltal, förlöjliganden eller annat 

 
 
Under läsåret 2017-18 har skolan haft de gemensamma prioriterade områdena studiero och minska 
antalet kränkningar. Skolan har arbetat mer med blandade grupper än tidigare samt haft likvärdiga 
tydliga regler i samtliga klassrum gällande konsekvenser vid störande av undervisningen. Antalet 
rastvakter har också ökat med 2 personer mot tidigare. En stor omställning under 2017-2018 har varit 
att skolgården har varit under uppbyggnad och stora delar av denne har därför varit avstängd och ej 
har kunnat utnyttjas. Det har funnits färre aktiviteter att välja på och ytan har varit trång under 
rasterna.   
 
 
Utvärdering av årets plan 2018-19   
Rektor och likabehandlingsgruppen ansvarar för att utvärderingen sker i juni 2019. Representanter 
från elevhälsan deltar vid utvärderingen. Elever deltar via elevråd och föräldrarna har möjlighet att 
lämna synpunkter till skolan.   

Ansvariga för att årets plan 2018-19 utvärderas 
Skolledningen och likabehandlingsgruppen. 

Kartläggning 
Kartläggningsmetoder 
Enkäter, klassråd, elevråd samt kartläggning av otrygga platser. 

                                                           
1 Observera dock att resultaten kan vara något missvisande då det endast var 40% av skolans elever som deltog 
i enkäten, av olika anledningar. 
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Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, trygghet och studiero. 
 
Elever har involverats i kartläggningen 2017-18 
Grundskola – Eleverna har genomfört enkäter, klasserna har haft klassråd och det har genomförts 
elevråd.  
 
Resultatet och analys av kartläggningen 2017-18 
Resultat grundskola 
 
Elevenkäten visar att: 

• 75%  känner sig trygga i skolan. 
• 77%  uppger att vi respekterar varandra. 
• 82% vet vem de kan prata med om någon har varit elak mot en elev. 
• 54% uppger att eleverna i sin skola följer de ordningsregler som finns. 
• 71%  anser att det är studiero. 

 
 
 
Analys grundskola 
 
Arbetet med att öka tryggheten på skolan har under läsåret inneburit att flera rastvakter har funnits 
ute. Den höga bemanningen är en faktor till att eleverna känner många vuxna och enklare kan berätta 
om någon varit elak. Vid skolstart hade alla klasser ett värdegrundsarbete under den första skolveckan. 
Likabehandlingsplanen har också under läsåret blivit ett mer levande dokument för de äldre eleverna. 
Samarbete mellan årkurserna har varit tydligare vilket varit positivt för elevernas förmåga att 
respektera och ta hänsyn till varandra. Lärarkollegiet har tillsammans diskuterat hur arbetet med 
studiero kan bli mer framgångsrikt. Nya rutiner i klassrummen har medfört att elevernas studiero har 
ökat. Ett arbete som måste blir mer omfattande är arbetet med att få eleverna att följa de 
ordningsregler som finns på skolan samt arbeta för ökad studiero.   
   
 
 
 
 
 



 

Förebyggande och förhindrande åtgärder 2018-19 
Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för kränkande behandling som finns vår verksamhet. 

Utifrån resultaten och analysen ska skolan och fritidshemmet arbeta med: 

Grundskolan 

Mål Aktivitet Ansvar Genomförs / 
påbörjas 

Uppföljning / 
Utvärdering 

Minska antalet elever 
som blir kränkta 

• Med hjälp av eleverna identifiera 
platser/tillfällen där kränkningar 
förekommer. 

• Arbetet kring kamratskap och hur man 
bemöter varandra via gruppövningar inom 
klasserna.  

• Fortsätta vara många personal ute på 
rasterna.  

• Rastaktivitet vid varje lunchrast 

All personal 
 
 
 
 
 
 
Hälsopedagog/ped. 
resurser 

September 2018 Juni 2019 
Elevenkät 
Antalet 
kränkningsärenden 

Få elever att följa 
ordningsreglerna 

• Förankra ordningsreglerna hos elever och 
vårdnadshavare.  

• Tydligt arbeta med vad reglerna innebär 
och vad vinningen är om de efterlevs och 
vilka konsekvenserna blir om de inte 
efterlevs.  

• Lyfta fram goda exempel. 
•  Arbeta förebyggande genom att 

uppmärksamma och diskutera etiska 
dilemman. 

All personal September 2018 Juni 2019 
Elevenkät 

Arbete med ökad 
studiero 

• Lärarlaget har gemensamma rutiner för 
studiero 

• Ett gemensamt arbete med att se hur 
lektioner inleds och avslutas påbörjas 

All personal  
Rektor 

September 2018 Juni 2019 
elevenkät 
Lärarlagsanalys 

 



 
 

Rutiner  
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
 
Uppmärksamma kännetecken 
Personal i skola och föräldrar är uppmärksamma på kännetecken som kan tyda på att en elev är utsatt 
för trakasserier eller kränkande behandling. Kännetecken kan vara ont i magen, ont i huvudet eller inte 
vill gå till skolan. Andra tecken kan vara olika tecken på beteendeförändringar såsom ilska, ledsamhet 
eller att eleven drar sig undan.  
 
Gemensam uppfattning 
Personalen i skolan har en gemensam uppfattning om vad som menas med trakasserier och kränkande 
behandling och vad de som vuxna i skolan ska reagera på. Personalen diskuterar i början av läsåret 
begrepp som till exempel diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och sexuella trakasserier. 
 
Uppsikt och närvaro 
Personal på skolan har god uppsikt över eleverna under lektionsfri tid, till exempel genom 
rastvaktsschemat samt vuxennärvaro vid förflyttningar som baserar sig på kunskap om vilka platser 
som eleverna upplever som otrygga. I början av läsåret görs tydliga rastvaktsscheman. 
 
Regelbundna undersökningar 
Skolan undersöker regelbundet om det finns elever som är utsatta för trakasserier och kränkande 
behandling. Skolan genomför regelbundet enkäter. Hög frånvaro uppmärksammas av skolan.  
 
Någon att prata med 
Alla elever har någon vuxen på skolan och på fritidshemmet de med förtroende kan vända sig till om 
de eller någon annan blir utsatt för trakasserier eller kränkande behandling.  
 
Engagemang i vad som händer utanför skolan 
Skolan engagerar sig i trakasserier och kränkande behandling som sker mellan eleverna utanför skolan, 
tex. trakasserier till och från skolan, som påverkar eleven i skolan. 
 
Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig till  
Likabehandlingsgruppens medlemmar: Adam Hedman, Carina Gamisch och Jannice Bagger 

Elevens mentor 

Skolledningen: Kine Finstad (rektor) 

Rutiner då elev kränkt elev 
1. Personal som uppmärksammar kränkningen/diskrimineringen dokumenterar detta på följande 

blankett: ”Anmälan gällande diskriminering eller kränkande behandling av barn/elever” 
 

2. Personal som uppmärksammat kränkningen/diskrimineringen utreder vad som hänt.  Vid 
tveksamheter kontaktas rektor som beslutar om att utreda händelsen. Utredningen 
dokumenteras på följande blankett: ”Utredning gällande diskriminering eller kränkande 
behandling av barn/elever” 

 
Vid utredningen gäller följande: 
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Vuxen/vuxna samtalar med den eller de elever som känner sig trakasserade/kränkta och därefter 
de elever som ska ha utfört trakasseriet/kränkningen. Samtalen sker enskilt. Vårdnadshavare 
meddelas av de vuxna som är inblandade i ärendet. Mentor till berörda elever underrättas.  

Rutiner för uppföljning då elev kränkt elev 
Uppföljningssamtal med den trakasserade/kränkta för att se om trakasseriet/kränkning har upphört, 
vanligt vis 2-3 veckor efter händelsen. Uppföljningen dokumenteras i avsett utrymme på blanketten 
för ”Utredning gällande diskriminering eller kränkande behandling av barn/elever”. Efter uppföljning 
tas beslut om fortsatta åtgärder eller avsluta ärendet.  

Rutiner då personal kränkt elev 
1. Personal som uppmärksammar kränkningen dokumenterar detta på följande blankett: 

”Anmälan gällande diskriminering eller kränkande behandling av barn/elever” 
 

2. Rektor utreder händelsen och samtalar med både elev och medarbetare och dokumenterar på 
följande blankett:  
”Utredning gällande diskriminering eller kränkande behandling av barn/elever”. Om 
medarbetaren önskar kan en facklig representant medverka vid utredningen. Rektor följer i 
övrigt personalavdelningens rutiner i samråd med huvudman.  

Rutiner för uppföljning då personal kränkt elev 
Uppföljningssamtal med den diskriminerade/kränkta för att se om diskriminering/kränkning har 
upphört. Uppföljningen dokumenteras i avsett utrymme på blanketten för ”Utredning gällande 
diskriminering eller kränkande behandling av barn/elever”. 

Rutiner för dokumentation 
För dokumentation finns förvaltningsgemensamma mallar. Dessa finns på Insidan (intranätet) under 
länken ”Blanketter”. 

– Anmälan om kränkande behandling (Ifylls av lärare eller annan personal och lämnas till 
rektor) 

– Utredning av kränkande behandling. (Rektor tar beslut om att inleda utredning samt utser 
ansvarig för utredningen) 

 
 

Begrepp          
Vad är kränkande behandling? 
Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet skollagen. Med kränkande behandling 
avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (trakasserier eller 
sexuella trakasserier) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Kränkningar kan ske av både barn och 
vuxen. Kränkande behandling kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande 
eller slag och sparkar. Kränkningar kan även bestå av utfrysning eller hot. Kränkande behandling 
förekommer ofta även på nätet, till exempel på sociala medier. Mobbning är inte ett begrepp som 
används i skollagen. Det brukar kallas för mobbning om en elev vid upprepade tillfällen blir utsatt för 
kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.  
 
Diskriminering enligt diskrimineringslagen är förenklat att någon missgynnas eller kränks. 
Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 



 

2 
 

Det finns sex former av diskriminering. Två av dessa är trakasserier och sexuella trakasserier. 
 
Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband 
med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). 
 
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns eller en elevs 
värdighet. 
Gemensamt för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett 
uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

 
Lagstiftning 
Definition av kränkande behandling: 6 kap. 3 § skollagen 
 
Aktuella internetadresser/telefonnummer: 
 
Kyrkskolan 0240- 86 234 
Kine Finstad (rektor) 0240-56 58 61 kine.finstad@ludvika.se  
Likabehandlingsgrupp Adam Hedman adam.hedman@ludvika.se  
Likabehandlingsgrupp Carina Gamisch carina.gamisch@ludvika.se  
Likabehandlingsgrupp Jannice Bagger jannice.bagger@ludvika.se  
Kyrkskolans hemsida nås via www.ludvika.se  
 
BRIS (Barnens rätt i samhället)www.bris.se 
Friends www.friends.se  
Rädda Barnen www.rb.se 
Skolutveckling www.skolutveckling.se 
Skolverket www.skolverket 
Barnombudsmannen www.bo.se 
Rädda barnen, Jourhavande kompis, måndag till fredag 18-22 samt lördag och söndag 14-18. Tfn 020-
22 24 44  
Rädda barnen, Föräldratelefon, måndag till fredag: 18-21, lördag 13-16, tfn 020-786 786 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:kine.finstad@ludvika.se
mailto:adam.hedman@ludvika.se
mailto:carina.gamisch@ludvika.se
mailto:jannice.bagger@ludvika.se
http://www.ludvika.se/
http://www.bris.se/
http://www.friends.se/
http://www.rb.se/
http://www.skolutveckling.se/
http://www.skolverket/
http://www.bo.se/
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Ordningsregler för Kyrkskolan 4-6   

o I Kyrkskolans korridorer går vi- lugn, säker och trygg miljö. 

o Samtliga elever har matled till lunchen- lugn, säker och trygg 

miljö 

o Alla elever har förutbestämda platser på lektionstid samt i 

skolrestaurangen- motverka utanförskap 

o Mobiltelefoner tillåts inte under skoltid- säker och lugn 

arbetsmiljö 

o Rastvärdarna har bestämda områden- säker och trygg miljö 

o På Kyrkskolan accepteras inte svordomar samt språkbruk 

som kan uppfattas som kränkande- lugn, säker och trygg 

miljö 

o Personalen har varselvästar med namn- trygg och säker miljö 

o Eleverna har rast inom skolgårdsområdet- trygg miljö 

o På Kyrkskolan accepteras inga typer av våld, heller inte det 

som kan uppfattas som våld, exempelvis skojbråk- trygg och 

säker miljö 

o Vid icke anmäld frånvaro kontaktas hemmet omgående- 

trygg och säker miljö 

o Samtliga elever på Kyrkskolan har en egen plats för 

ytterkläder- ren arbetsmiljö 

o På Kyrkskolan accepteras ingen skadegörelse – ren 

arbetsmiljö 
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Anmälan om kränkande behandling 
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Utredning samt uppföljning av kränkande behandling 

 


