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1. SYFTE OCH INNEHÅLL 

 

Syftet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att skydda elever mot kränkningar. Planens funktion är att förebygga och 

förhindra att kränkningar förekommer genom att beskriva konkreta åtgärder och ha tydliga rutiner. Planen är en dokumentation av det arbete som 

bedrivs löpande samt en utgångspunkt för uppföljning, utvärdering och utveckling. Planen är därmed en del i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Planen är ett verktyg att använda sig av då diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling uppstår i verksamheten, genom att den beskriver 

vilken arbetsgång som ska följas i sådana situationer, samt hur utredningar och åtgärder ska dokumenteras och följas upp. 
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2. FÖREGÅENDE ÅRS UTVÄRDERING 

Enligt 6 kap. 8 § skollagen ska en redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts tas in i efterföljande årsplan. Utvärderingen i 

föregående årsplan är utgångspunkten för den nya planen.  

2.1.  

Föregående periods åtgärder Målet med åtgärden/önskvärd effekt Effekt/hur blev det 

RATT/förväntansmatriser 

  

Skapa en samsyn i skolan som genomsyras av en 

positiv skolkultur. 

Vi har implementerat IBIS-modellen hos 

personal och elever. Värdegrunden RATT håller 

sakta men säkert på att förankras.  

Effektiva uppmaningar Lärarnas användning av tydliga och effektiva 

uppmaningar ska bidra till att öka sannolikheten att 

eleven vill samarbeta samt tydliggöra förväntat 

beteende.  

Mentorerna har jobbat med effektiva 

uppmaningar i klasserna. Det är en fortsatt 

process som kommer arbetas vidare med under 

läsåret 2021–2022.    

Rastvärd-schema Trygghet och struktur på raster. Det har fungerat bra. Rastgården har varit 

bemannad med rastvärdar. Nytt för läsåret var att 

det alltid fanns en rastvärd lokaliserad vid 

fotbollsplanen.     

Mobilhantering Arbeta aktivt med och utvärdera skolans 

mobilpolicy samt skapa dialog och samarbete med 

vårdnadshavare. 

Mobilen lämnas in vid morgonpasset och fås 

tillbaka vid skolans slut. Den processen har 

fungerat bra utan några större besvär.   

Sociogram Kartlägga elevers relationer för att kunna sätta in 

rätt insatser. 

Varierad respons från lärarna, modellen ansågs 

vara svår att utföra i vissa klasser då lärarna fann 

det svårt att ställa frågor om vänskap.  

Husmodellen Kartlägga var på skolgården som eleverna känner 

sig trygga/otrygga.  

Vi har identifierat konkreta otrygga platser där 

åtgärder kommer att sättas in.  

Genusanpassa skolans lokaler Motarbeta traditionella könsnormer. Enligt HBTQ-gruppen har det upplevts som att 

eleverna har diskuterat de genusanpassade 

affischerna i omklädningsrummen.  

Skolgårdens gränser behöver göras 

tydligare för både elever och pedagoger 

Tydliggöra de platserna där eleverna får vara. Skolgränserna för klasserna upplevs tydliga.  

 
Husmodellen* - genomförs i alla klasser under ledning av personal. Tillsammans tittar klassen på ett bildspel där både inomhus- och utomhusmiljöer på skolan visas. Eleverna får berätta hur de upplever de olika platserna. 

Ansvarig pedagog sammanställer elevernas åsikter om vilka miljöer som eleverna uppfattar trygga respektive otrygga och skriver upp om det finns ytterligare synpunkter. Kartläggningen omfattar skola och fritidshem.  
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 Det blev inga fadderverksamhetsaktiviteter under vt-21 på grund av Covid-19. Aktiviteter har genomförts utomhus men mer årskurs/stadie-

inriktat för att inte blanda klasserna över stadiegränserna.   

 

 Morgonrastvakt finns ute på skolgården före skolstart för att möta upp elever. De vuxna som är ute som rastvärd använder reflexväst för att 

eleverna lätt ska se vem de kan kontakta vid behov. En personal vardera för lågstadie- och mellanstadiesidan.  

 

 I likabehandlingsarbetet har mobbningssituationer diskuterats. Trygghetsgruppen har haft diskussionsgrupper i årskurs 1, 2, 4 och 5, med 

syfte att stärka de hälsofrämjande och förebyggande faktorerna. Vid dessa träffar har eleverna fördjupat sig i hälsofrämjande och 

förebyggande frågor som rör jämställdhet, mobbning, bemötande, maskulinitet, normkritik, självkänsla m.m. 

 

 Trygghetsgruppen har träffats regelbundet under året och hanterat elevkonflikter som ett stöd till klasslärare.  

 

 Kuratorn och psykologkandidaten har haft samtalsgrupper inom temat känslor med årskurs 5. Syftet var i linje med elevhälsans 

hälsofrämjande och förebyggande uppdrag att stärka elevernas kunskap om och förståelse för känslors inverkan på sin vardag och skolgång. 

Utvärderingen visade att majoriteten av eleverna fann innehållet bra och lärorikt.  

 

 IBIS-teamet har jobbat med olika ”arenor” på skolan. Arenorna var fotbollsplanen, klassrum, kapprum, matsalen och överallt och alltid. 

Dessa arenor har presenterats för eleverna genom filmer inspelade med personal och mellanstadieelever. Elever och personal har i dessa 

filmer fått illustrera förväntat och icke-förväntat beteende. Skolans förväntningar, eller regler, har sedan övats och gåtts igenom med alla 

klasser. Det finns en samling förväntningar som gäller i klassrummet och en annan för skolgården. Dessa förväntningar utgår ifrån 

Malmaskolans värdegrund: RATTa rätt.  

 

 Rastvärdsgruppen har jobbat med att styra upp rastaktiviteter för att öka tryggheten hos eleverna. De nya förslagen som har fått mandat 

kommer träda i kraft ht-21.  

 

 HBTQ-gruppen har gått inkluderingsronder i klassrummen, informerat om HBTQ-frågor för personalen på APT och hade en kärleksvecka 

där lärarna fick material för att kunna samtala om kärlek på ett inkluderande sätt.   
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3. UNDERSÖKNING AV RISKER (STEG 1)  
  
Syftet med undersökningen är att upptäcka om det förekommer diskriminering, repressalier, trakasserier och kränkande behandling samt eventuella 

risker för diskriminering, repressalier, trakasserier och kränkande behandling, eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i 

verksamheten. De problem- och riskområden som identifieras i verksamheten ligger till grund för planeringen av de åtgärder som ska genomföras. 

Undersökningen omfattar såväl förekomsten av diskriminering, repressalier, trakasserier och kränkande behandling som en översyn av den egna 

organisationen på individ-, grupp- och verksamhetsnivå.   

  

3.2. Husmodellen (STEG 1) 

 

Husmodellen är en metod som bidrar till att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i skolan. Den kan också fungera som en start för det 

lagstadgade likabehandlingsarbetet. Alla utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen, ansvarar för att det 

bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barn och elevers lika rättigheter och möjligheter. Syftet är att förebygga och förhindra trakasserier och 

diskriminering. Husmodellen ger möjlighet att identifiera problem- och riskområden och behov av förändring utifrån de olika 

diskrimineringsgrunderna. Resultaten används för att diskutera, problematisera och analysera verksamheten och för att sätta upp konkreta mål samt 

åtgärder för det fortsatta likabehandlingsarbetet.  

 

3.3. Redovisning av hur periodens undersökning har gått till och hur personalen och barnen/eleverna har medverkat 

Trygghetsgruppen fotograferar de områden och platser på skolan som eleverna vistas på utöver icke-lektionstid. Klassvis presenteras en 

PowerPoint där eleverna får ta del av bilderna och svara på en trygghetsenkät där de är anonyma (endast kön kryssas i). Enkäten hade tre 

svarsalternativ: trygg, otrygg och vet ej.    

Husmodellen är uppdelad i tre delar utifrån skolans utformning där de olika stadierna tillåts vistas på: Förskoleklass, årskurs 1–2, och årskurs 3–6. 

Förskoleklassen använde ett annat system med glad gubbe, neutral gubbe och ledsen gubbe. Förskoleklasserna genomförde på olika sätt, vissa 

gjorde muntligt, andra gjorde i grupp. Dessa varierade typer av svar var svåra att tyda vid sammanställningen samt att bortfallet var stort. Av denna 

anledning valde trygghetsgruppen att inte presentera förskoleklassernas resultat.  

 

Incidentrapporterna är den dokumentation som finns kring varje enskild utredning av kränkande behandling. Under slutet av läsåret sammanställs 

och analyseras rapporterna.   
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3.4.Områden som berörts i undersökningen 

 

□ Matsalen 

□ Kapprum 

□ Omklädningsrum 

□ Duscharna 

□ Skolgård 

□ Fotbollsplan 

□ Toalett 

 

3.5. Redovisning av undersökningens resultat  

De utvecklingsområden som identifieras var fotbollsplanen, omklädningsrummet, duscharna och toaletterna. De områden där eleverna kände sig 

tryggast var matsalen och kapprummen. 

 

Allmänna utrymmen (åk1-6)  

 

 

 

 

 

 

Plats Trygg Procent   Otrygg Procent   Vet ej Procent   
Antal 
svarande 

1. Matsal 287 80,8%  12 3,4%  56 15,8%  355 
2. Kapprum vid 
matsal 250 70,0%  22 6,2%  85 23,8%  357 
3. Omklädningsrum* 198 66,2%  34 11,4%  67 22,4%  299 
4. Duscharna* 123 40,6%  71 23,4%  109 36,0%  303 
5. Slussen* 216 71,3%   13 4,3%   74 24,4%   303 

                   

Klassutrymmen                     
6.Toaletterna 201 57,1%  59 16,8%  92 26,1%  352 
7. Kapprummen 253 72,5%   33 9,5%   63 18,1%   349 

                   
                   

Rastgården                     
8.Fotbollsplanen 194 54,5%   61 17,1%   101 28,4%   356 
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Förskoleklass         

Plats      

  Trygg Otrygg Vet ej Totalt 

1. Matsalen 39 2 13 54 

2. Kapprum vid matsal 34 2 17 53 

3. Fotbollsplanen 22 5 27 54 

4. Kapprummen 38 3 13 54 

5. Toaletterna 37 3 15 55 

6. Bollplanket 34 5 14 53 

7. Lekplats vid pingisbordet 37 2 13 52 

8. Lekplatsen 43 2 8 53 

9. Redskapsbodarna 34 4 15 53 

10. Lilla lekplatsen 37 2 14 53 

11. Klätterställningen 40 1 12 53 
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4. ANALYS AV ORSAKER (STEG 2) 

 

Incidentrapporter  

Sammanlagt har sex utredningar av anmälningar om kränkandebehandling genomförts. En av dessa händelser bedömdes inte som kränkande 

behandling, medan tre bedömdes vara kränkandebehandling. Anmälningarna reddes ut med hjälp av trygghetsgruppen som hade samtal med de 

inblandade, observerade och hade uppföljningssamtal med de inblandade samt deras lärare för att säkerställa att de negativa händelserna inte fortsatte. 

Trygghetsgruppen jobbade med femton fall under skolåret. Dessa reddes ut, och bedömdes därav inte som kränkningar. I majoriteten av fallen 

inträffade händelserna på rasterna.  

Utifrån resultatet att skapa trygghet och en lugnare miljö på skolan måste vi ha ett prioriterat mål för kommande läsår.  

 

 

Husmodellens elevenkät  

Husmodellens resultat indikerar att det finns stora förbättringsområden som behöver åtgärdas. Resultatet visar en skillnad mellan årskurs 1–2 och 

årskurs 3–6, där eleverna i ettan och tvåan inte känner sig lika trygga som de äldre eleverna (se bilaga 12.1 & 12.2). IBIS-gruppen har tagit del av dessa 

resultat och kommer tillsammans med Trygghetsgruppen prioritera de områden där elever känner sig mest otrygga samt analysera orsaken till 

skillnaderna mellan de olika årskurserna. Otrygga faktorer som framkom via skriftliga kommentarer från enkäten var att toaletternas lås är krångliga, 

dusch- och omklädningsrummet är högljutt och kan lukta illa. På skolgården stod fotbollsplanen ut som den mest otrygga platsen. Endast 54% 

upplevde den som trygg. 17% har angivit att de var otrygga och 28% svarade att de inte visste. Flera elever skrev att de var rädda för att få en fotboll 

sparkad på sig. Fotbollsplanen är belägen i mitten av skolgården vilket innebär att flera icke-spelande elever är i rörelse kring den. En annan faktor som 

gör att fotbollsplanen anses vara en mindre trygg plats för årskurs 1–2 kan vara att det är den plats på skolgården där elever stundtals interagerar med 

varandra över stadierna. Detta kan leda till att de yngre upplever det som otryggt när de spelar med de äldre eleverna.   

 

5. ÅTGÄRDER (STEG 3) 

Mot bakgrund av föregående års utvärdering, undersökningen (steg 1) och analysen (steg 2) ska de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen 

kan krävas vidtas. Syftet är att avvärja risker för diskriminering, repressalier, trakasserier och kränkande behandling. Åtgärderna tar sikte på att 

minimera risken för diskriminering och kränkande behandling m.m. och utgår från identifierade riskfaktorer. De konkreta åtgärder som planeras utgår 

från den undersökning som gjorts. 
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5.1.Konkreta åtgärder utifrån årets undersökning och utvärderingen av föregående årets plan  

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärd  Verksamhetsform Mål att uppnå/önskvärd 

effekt 
Ansvar/person  Tidsplan Uppföljning när och hur 

Introducera nya arenor Hela skolan. Skapa en samsyn hos 

elever och personal genom 

tydliga förväntningar för 

specifika platser.  

IBIS-gruppen 

och samtlig 

personal. 

Läsåret 

2021–2022 

Maj 2022 

Aktivt rastvärdsskap  Hela skolan.  Aktivt och positivt 

rastvärdsskap för en 

tryggare skolgård.  

Rastvärdsgrup

pen 

Läsåret  

2021–2022  

Rastvärdsgruppen 

utvärderar i slutet av 

läsåret.   

Vuxenledd lek varje fredag.  

 

Hela skolan. Sammanhang, gemenskap 

och förhoppningsvis nya 

kontakter.   

Årskursvis & 

rastvärdsgrupp

en.   

Läsåret 

2021–2022  

Maj 2022 

Starta upp fadderverksamheten igen.  Hela skolan Ökad trygghet genom nya 

bekantskaper över 

klassgränserna.  

Rektorerna & 

lärarna.  

Vt. 2022 Maj 2022 

Utbildning för all personal inom HBTQ-

frågor.  

Hela skolan. Medvetenhet i personalens 

undervisning. 

Inkluderande 

undervisning.  

HBTQ-

gruppen.  

Läsåret 

2021 – 2022 

Maj 2022 
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6. UNDERSÖKNING AV RISKER  

 
Syftet med skolans egen husmodellundersökning är att upptäcka de områden där risken är störst att det förekommer diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling samt eventuella risker som kan medfölja för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. Det ger också en 

översyn av den egna organisationen på såväl individ-, grupp- och verksamhetsnivå. De problem- och riskområden som identifieras i verksamheten 

ligger till grund för planeringen av de åtgärder som ska genomföras.   

 

6.1.Redovisning av hur periodens undersökning har gått till och hur personalen och barnen/eleverna har medverkat 

Husmodellen genomfördes i samtliga klasser för att kartlägga var i skolan eleverna känner sig trygga samt otrygga.  

 

 

7. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING  

 

Uppföljning och utvärdering av årets arbete kommer att utföras i juni 2022.  

 

Dokumentation: Alla incidenter ska dokumenteras.  

 

8. ATT UPPTÄCKA, ANMÄLA OCH ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE 
BEHANDLING årsskifte 2020/2021. 

Se Utbildningsförvaltningens rutin för anmälan och handläggning av kränkande behandling och definitioner och begrepp ur Allmänna råd 

LÄNKAR 

 

8.1.Rutiner för personalens respektive chefs skyldighet att anmäla  

 

Om eleven upplever sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering är personalen som får kännedom om det skyldig 

att anmäla det till rektor. Anmälan sker via ett formulär som finns på kommunens internsida, på skolans gemensamma internsida (som enbart 

personalen når) samt finns i pappersform på expeditionen. Rektor är i sin tur skyldig att anmäla kränkningen till vår huvudman 

Utbildningsförvaltningen. När rektor fått anmälan om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering utser denne någon/några att utreda 

händelsen. 

 

Vid utredning och åtgärder av negativa händelser eller kränkande behandling mellan elever arbetar vi i tre steg:   



10 (18) 

 

Steg 1:   

• Berörd personal har enskilda samtal med berörda elever där händelsen kartläggs. Samtalen mynnar ut i en överenskommelse om ett framtida 

förhållningssätt mot varandra för att upprepning inte ska ske. Om händelsen är diskriminerande eller kränkande och ännu inte anmäld till rektor 

görs det.    

• Berörda vårdnadshavare informeras.   

• Personal som behöver kännedom om det inträffade informeras (till exempel arbetslaget).   

• Uppföljning sker inom en vecka.   

• Samtalen i samband med utredning och åtgärder dokumenteras. Vid utredningens slut skickas den till rektor som bokför den i kommunens interna 

datasystem.   

 

Steg 2: Om de negativa händelserna eller kränkningarna ändå fortsätter:   

 Berörd pedagog informerar mentor, vårdnadshavare och rektor samt anmäler till Trygghetssgruppen.   

 I samarbete med Trygghetsgruppen analyserar berörd pedagog, mentor och arbetslaget nuläget och upprättar en handlingsplan att arbeta 

efter. Handlingsplanen, som delges arbetslaget, ska överväga åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå. Arbetet riktas mot att 

upptäcka, kartlägga och åtgärda samband, normer, strukturer och förhållanden som kan ha påverkat utvecklingen.   

 Trygghetsgruppen har uppföljningssamtal med berörda elever snarast möjligt och, beroende på karaktären, även efter två eller tre veckor.  

 Återkoppling till vårdnadshavare sker.   

 Trygghetsgruppens utredning och åtgärder dokumenteras och delges rektor.   

 

Steg 3:  Om kränkningarna trots ovanstående åtgärder fortsätter:   

• Skolan kallar berörd personal, klassläraren, Trygghetsgruppen och den kränkande elevens vårdnadshavare till ett möte där ytterligare åtgärder 

som t ex samtal, upprättande av åtgärdsprogram eller disciplinära åtgärder kan bli aktuella. Det kan också vara aktuellt att anmäla till andra 

myndigheter som polis, socialtjänst och/eller arbetsmiljöverket.   

 • Möten protokollförs.   

 

8.2.Rutiner – information till barn, elever och vårdnadshavare om hur de ska anmäla  

       diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

På Malmaskolan arbetar Trygghetsgruppen med att förebygga och stoppa kränkande behandling. Gruppen träffas på onsdagar och arbetar med de 

ärenden som anmälts av vårdnadshavare, elever eller skolans personal.  

Trygghetsgruppen går runt och informerar kring sitt arbete i samtliga årskurser i början av höstterminen. På Malmaskolans hemsida finns 

medlemmarna i gruppen presenterade med tillhörande kontaktuppgifter. Skolan uppmanar både vårdnadshavare och elever att ta kontakt vid 

upplevelse av kränkande behandling, vilket görs via mail, telefon eller direktkontakt.  
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Vid information om misstänkt kränkande behandling samtalar Trygghetsgruppen med berörda elever och mentorer. I par bedriver gruppen ett 

undersökande arbete och pratar med elever enskilt. När gruppen fått en klarare bild pratar de med elever som på något sätt är inblandade. Gruppen 

följer upp med samtal med de berörda tills situationen är löst eller tills det är helt klart att kränkningarna har upphört. Vid situationer som inte kan 

lösas genom samtal med eleverna kontaktar gruppen vårdnadshavare. 

 

Trygghetsgruppen består av fyra anställda: Kurator, klassassistent för förskoleklass, fritidspedagog, och idrottslärare. Idrottsläraren är inte 

klassbunden, utan träffar elever från alla årskurser under dennes lektioner, vilket är en fördel då det möjliggör chansen att bygga relationer till en 

större del av skolan än en specifik klass. Idrottsläraren är knuten till mellanstadiets arbetslag och har därmed en god översyn över mellanstadiet. 

Kuratorn har en liknande roll som idrottsläraren, där denne ingår i alla klasser och därmed kan ha ett övergripande perspektiv på tryggheten på 

skolan. Förskoleassistenten ansvarar att rapportera från förskoleklasserna och lågstadiet och ingår i deras arbetslag. Fritidspedagogen och 

klassassistenten har en god bild av fritidsverksamheten och finns där som en trygg punkt. Trygghetsgruppen ses onsdagar då de jobbar två och två 

för att kunna effektivisera sitt arbete och nå ut till alla elever. Trygghetsgruppen jobbar när tillfälle ges förebyggande genom att vara ute i 

klasserna och diskutera normer och värderingar med eleverna.      

 

8.3.Rutin när personal har kränkt barn/elever  

Anmälan görs direkt till rektor. Rektor, eller den rektorn utser, utreder om kränkning skett genom enskilda samtal med berörda parter. Rektor tar 

beslut om eventuella åtgärder som exempelvis kan innebära överenskommelser mellan parterna. Samtalen dokumenteras.   

 

 • Kontakt med elevens vårdnadshavare.   

 • Samtalen följs upp inom en vecka.    

 • Om kränkande behandling bedöms ha skett kontaktar rektor, skolchef och HR Center (personalavdelningen). Utifrån ärendets art tas det upp för 

bedömning av eventuella arbetsrättsliga åtgärder. Om det blir aktuellt med disciplinära åtgärder kontaktas facklig organisation först. 

 

8.4.Rutin för revidering av periodens plan och fastställande av nästkommande plan – datum 

Arbetet med ny Plan mot diskriminering och kränkande behandling påbörjas med utvärdering av innevarande läsårs plan. Det görs under våren då 

även ny kartläggning påbörjas med trivselenkäten, fritidsenkäten och samtal i arbetslagen. Utvärderingen i form av samtal vid elevernas 

utvecklingssamtal görs fortlöpande. Arbetet med ny plan fortsätter sedan i början av höstterminen med husmodellen, samt analys av 

incidentrapporterna. 
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9. DELAKTIGHET I ÅRETS ARBETE  

 

9.1.Beskriv hur barnen/eleverna ska medverka i det främjande och förebyggande arbetet 

Vi säkerställer elevernas delaktighet i det främjande och förebyggande arbetet genom att ge dem möjligheter att framföra synpunkter och komma 

med förslag på åtgärder t.ex. värdegrundsarbete, klass- och elevråd. Skolans elevaktiva råd är också mycket viktiga elevdemokratiska forum där 

frågor om trygghet och trivsel lyfts. 

 

9.2.Beskriv hur personalen ska medverka i det främjande och förebyggande arbetet 

Personalen medverkar i det främjande och förebyggande arbetet via det skolgemensamma likabehandlingsarbetet/värdegrundsarbetet, men även via 

arbetslagen där personalen kontinuerligt jobbar med Ibis. Där planeras, genomförs och utvärderas aktiviteter och teman efter respektive elevgrupp. 

Ett bra exempel på fortlöpande värdegrundsarbete i arbetslagen är fadderverksamheten.  

 

IBIS-teamet förmedlar information och ser till att de förbyggande åtgärder som bestäms efterföljs så alla lärare blir delaktiga i arbetet.  

 

 

 

10. ATT GÖRA PLANEN KÄND – FÖRANKRING  

 

Eleverna   

Trygghetsgruppen presenterar årets plan mot diskriminering och kränkande behandling för alla elever. Det görs muntligt i samband med att 

gruppen går runt i klasserna. Pedagogerna ska också visa planen för eleverna och diskutera den med dem. De ska även visa skolans hemsida för 

eleverna där planen finns samt uppmuntra dem att själva besöka hemsidan.  

Vårdnadshavarna    

Planen görs känd via föräldraföreningen, föräldramöten och elevernas utvecklingssamtal. Vårdnadshavarna informeras om att en ny plan nu finns 

på hemsidan.   

Personalen  

Alla som är verksamma inom utbildningen. Personalen ska läsa och diskutera planen i arbetslaget. Arbetslagsledaren och trygghetsgruppens 

representant har ett särskilt ansvar för att fånga upp frågor.   

Fritidspersonal har daglig kontakt med vårdnadshavare och mycket goda möjligheter att återkoppla och levandegöra det arbete som planen  

sammanfattar. 
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11. BILAGA 

 

Lathund för konfliktlösning 

Utifrån elevernas ålder ska vi kunna träna dem i att lösa konflikter och/eller bråk. I all konfliktlösning ska fokus ligga på beteendet, inte på 

personen. Eleverna ska kunna säga ifrån på ett snällt sätt i jag-termer, t.ex. ”Jag blir ledsen/arg osv. när du gör så där.” De andra eleverna i leken 

ska förstå att personen inte är med på det, inte tycker det är på skoj. 

Frågor som man kan utgå ifrån när en konflikt har uppstått.  

 

 Har vi kommit överens om regler för leken/aktiviteten innan vi börjar? 

 Får alla som vill vara med? 

 När konflikten uppstår, har jag lyssnat på vad den/de andra säger angående vad som orsakade konflikten? 

 Pratar jag i jag-termer utifrån hur jag känner kring vad som hänt? 

(t.ex. ”Jag blev ledsen när du …..”. ”Jag blev arg när du …..”. ”Jag kände mig utanför när du …..”.”Jag blev besviken när du …..”. 

 Tycker alla inblandade att det bara var på skoj? 

 Gjorde jag någon ledsen med flit? 

 Vad ska jag göra när jag gjort någon ledsen? 

 Vad betyder det att säga ”Förlåt”? 

(Jag förstår att jag gjort dig ledsen. Jag ångrar att jag gjorde det. Jag säger ”Förlåt” för att visa att jag försöker att inte göra dig ledsen igen. 

Jag försöker visa att jag vill vara en bra skolkamrat/kompis och är vänlig mot dig.) 

 Hur skulle vi ha kunnat agera annorlunda för att undvika konflikten? 

 Vad har jag lärt mig? Hur ska jag agera i framtiden? 
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Bilaga. 12 
 
12.1 

Förskoleklass           

Plats Trygg Procent   Otrygg Procent   Vet ej Procent   
Antal 
svarande 

1. Matsalen 39 72,2%  2 3,7%  13 24,1%  54 

2. Kapprum vid matsal 34 64,2%  2 3,8%  17 32,1%  53 

3. Fotbollsplanen 22 40,7%  5 9,3%  27 50,0%  54 

4. Kapprummen 38 70,4%  3 5,6%  13 24,1%  54 

5. Toaletterna 37 67,3%  3 5,5%  15 27,3%  55 

6. Bollplanket 34 64,2%  5 9,4%  14 26,4%  53 

7. Lekplats vid pingisbordet 37 71,2%  2 3,8%  13 25,0%  52 

8. Lekplatsen 43 81,1%  2 3,8%  8 15,1%  53 

9. Redskapsbodarna 34 64,2%  4 7,5%  15 28,3%  53 

10. Lilla lekplatsen 37 69,8%  2 3,8%  14 26,4%  53 

11. Klätterställningen 40 75,5%   1 1,9%   12 22,6%   53 
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12.2 Åk 1–2           

Plats Trygg Procent   Otrygg Procent   Vet ej Procent   
Antal 
svarande 

1. Matsal 74 71,2%  7 6,7%  23 22,1%  104 
2. Kapprum vid matsal 64 61,0%  10 9,5%  31 29,5%  105 
3. Omklädningsrum 52 50,5%  16 15,5%  35 34,0%  103 
4. Duscharna 38 35,5%  25 23,4%  44 41,1%  107 
5. Slussen 67 63,8%  5 4,8%  33 31,4%  105 
6. Bakom lågstadiet 60 58,8%  6 5,9%  36 35,3%  102 
7. Bakom slöjd- och 
idrottsalen* 9 9,2%  2 2,0%  87 88,8%  98 
8. Fotbollsplanen 48 46,2%  28 26,9%  28 26,9%  104 
9. Trappan vid musiksalen 69 67,6%  21 20,6%  12 11,8%  102 
10. Kapprummet 58 61,1%  6 6,3%  31 32,6%  95 
11. Toaletterna 51 51,0%  22 22,0%  27 27,0%  100 
12. Bollplanket 60 57,1%  21 20,0%  24 22,9%  105 
13. Lekplats vid pingisbord 64 61,0%  4 3,8%  37 35,2%  105 
14. Modulernas kapprum** 48 46,2%  4 3,8%  52 50,0%  104 
15. Hissen** 22 21,4%  3 2,9%  78 75,7%  103 
16. Lekplats 55 54,5%  1 1,0%  45 44,6%  101 
17. Redskapsbodarna 73 70,2%  4 3,8%  27 26,0%  104 
18. Lilla lekplatsen 79 76,0%  8 7,7%  17 16,3%  104 
19. Klätterställningen 75 72,8%   9 8,7%   19 18,4%   103 

* Eleverna i dessa årskurser får ej 
vara där          
**Bara årskurs 2 är i 
modulerna           
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12.3 Åk 3–6 

Plats Trygg Procent   Otrygg Procent   Vet ej Procent   
Antal 
svarande 

1. Matsal 174 88,3%  3 1,5%  20 10,2%  197 
2. Kapprum vid matsal 152 76,4%  10 5,0%  37 18,6%  199 
3. Omklädningsrum 146 74,5%  18 9,2%  32 16,3%  196 
4. Duscharna 85 43,4%  46 23,5%  65 33,2%  196 
5. Slussen 149 75,3%  8 4,0%  41 20,7%  198 
6. Bakom mellanstadiet 141 71,6%  7 3,6%  49 24,9%  197 
7. Bakom modulen 156 78,8%  5 2,5%  37 18,7%  198 
8. Bakom lågstadiet 163 81,5%  9 4,5%  28 14,0%  200 
9. Bakom slöjden 147 75,8%  1 0,5%  46 23,7%  194 
10. Fotbollsplanen 124 62,6%  28 14,1%  46 23,2%  198 
11. Trappan vid 
musiksalen 160 80,8%  17 8,6%  21 10,6%  198 
12. Kapprummet 157 78,5%  24 12,0%  19 9,5%  200 
13. Toaletterna 113 57,4%  34 17,3%  50 25,4%  197 
14. Gång mellan modul 
och åk5 163 82,3%  6 3,0%  29 14,6%  198 
15. Lekplatsen 158 79,8%  18 9,1%  22 11,1%  198 
16. Basketplanen 158 80,2%  11 5,6%  28 14,2%  197 
17. Bollplanket 148 75,1%   18 9,1%   31 15,7%   197 
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12.4 

 
 
 
 
 
 
 

Årskurs 1-2                         

Plats Han    Hon    Hen     

  Trygg Otrygg Vet ej Totalt Trygg Otrygg Vet ej Totalt Trygg Otrygg Vet ej Totalt 

1. Matsal 28 0 12 40 37 4 9 50 9 3 2 14 

2. Kapprum vid matsal 20 3 18 41 37 4 9 50 7 3 4 14 

3. Omklädningsrum 24 2 14 40 23 8 18 49 5 6 3 14 

4. Duscharna 16 4 20 40 19 15 18 52 3 6 6 15 

5. Slussen 26 1 14 41 32 1 17 50 9 3 2 14 

6. Bakom lågstadiet 25 2 13 40 30 2 18 50 5 2 5 12 

7. Bakom slöjd- och idrottsalen 7 0 34 41 0 0 48 48 2 2 5 9 

8. Fotbollsplanen 23 8 9 40 20 18 12 50 5 2 7 14 

9. Trappan vid musiksalen 29 5 5 39 32 12 5 49 8 4 2 14 

10. Kapprummet 24 1 13 38 28 4 16 48 6 1 2 9 

11. Toaletterna 23 6 12 41 21 10 13 44 7 6 2 15 

12. Bollplanket 27 5 8 40 26 11 13 50 7 5 3 15 

13. Lekplats vid pingisbord 26 0 14 40 31 2 17 50 7 2 6 15 

14. Modulernas kapprum 20 0 20 40 23 2 24 49 5 2 8 15 

15. Hissen 9 0 31 40 10 2 37 49 3 1 10 14 

16. Lekplats 23 0 15 38 27 0 22 49 5 1 8 14 

17. Redskapsbodarna 26 2 12 40 39 1 10 50 8 1 5 14 

18. Lilla lekplatsen 31 3 7 41 40 2 7 49 8 3 3 14 

19. Klätterställningen 34 3 3 40 34 2 13 49 7 4 3 14 
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12.5 

 

Årskurs 3-6                         

Plats Han    Hon    Hen     

  Trygg Otrygg Vet ej Totalt Trygg Otrygg Vet ej Totalt Trygg Otrygg Vet ej Totalt 

1. Matsal 83 1 4 88 75 2 12 89 16 0 4 20 

2. Kapprum vid matsal 68 3 17 88 70 7 14 91 14 0 6 20 

3. Omklädningsrum 66 4 17 87 65 13 12 90 15 1 3 19 

4. Duscharna 37 22 28 87 42 22 25 89 6 2 12 20 

5. Slussen 64 4 20 88 70 4 16 90 15 0 5 20 

6. Bakom mellanstadiet 58 2 28 88 67 5 17 89 16 0 4 20 

7. Bakom modulen 72 0 16 88 68 5 17 90 16 0 4 20 

8. Bakom lågstadiet 71 4 14 89 76 4 11 91 16 1 3 20 

9. Bakom slöjden 61 0 26 87 69 1 17 87 17 0 3 20 

10. Fotbollsplanen 60 14 14 88 54 9 27 90 10 5 5 20 

11. Trappan vid musiksalen 73 6 8 87 71 11 9 91 16 0 4 20 

12. Kapprummet 73 6 9 88 68 15 9 92 16 3 1 20 

13. Toaletterna 54 9 25 88 48 23 18 89 11 2 7 20 

14. Gång mellan modul och åk5 70 4 14 88 77 1 12 90 16 1 3 20 

15. Lekplatsen 74 8 6 88 70 10 10 90 14 0 6 20 

16. Basketplanen 74 4 9 87 71 6 13 90 13 1 6 20 

17. Bollplanket 73 6 8 87 61 10 19 90 14 2 4 20 


