
Plan mot kränkande behandling 

Färjestadens skola och Smaragdskolan 

Läsåret 2022/2023 

  

Grunduppgifter 

  

Verksamhetsformer som omfattas av planen 

Förskoleklass, grundskola 1 - 6, grundsärskola och fritidshem. 

Ansvariga för planen 

Ulrika Reje, rektor 

Daniel Björn, bitr rektor 

Roger Bernhardsson, bitr rektor 

  

Vår vision 

En skola för alla och för var och en. 

Planen gäller från 

2022-09-30 

Planen gäller till 

2023-09-30 

Läsår 

2022/2023 

Elevernas delaktighet 

Eleverna har varit delaktiga genom att delta i elevenkäten Eleven upplever under vt-22 samt 
Skolinspektionens skolenkät för  åk 3 och 5. Planen är utformad utifrån resultat och analys 
av elevenkäterna men också utifrån identifiering av riskfaktorer och otrygga platser samt 
klassråd och elevråd och uppföljande arbete i EHT. 
 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

Planen presenteras och diskuteras med vårdnadshavare vid föräldramöten samt finns 
tillgänglig på kommunens hemsida. 



Personalens delaktighet 

Planen diskuteras och förankras med personalen på arbetslagsmöten inom det systematiska 
arbetet med värdegrunden. 

Förankring av planen 

Planen implementeras och följs upp med personalen på arbetsplatsträffar och vid 
arbetslagsmöten. 

Planen implementeras och följs upp med alla elever av mentorerna. 

Planen kommuniceras med vårdnadshavare genom länk på skolans webbplats. 
 

Utvärdering och resultat av föregående läsårs plan 

När det gäller förebyggande och främjande arbete i arbetslagen har mycket handlat om 
skojbråk och maktlekar. Arbetslagen har diskuterat och läst om skojbråk/maktlekar men 
också diskuterat gränser och vad man reagerar på. Detta är ett ämne vi behöver fortsätta 
prata om och arbeta med redan från tidiga åldrar. 

Rutiner och riktlinjer har varit väl fungerande.I de fall som trygghetsteamet är med och 
utreder ser vi att situationen blir bättre och att eleverna upplever sig sedda och tryggare i sin 
skolmiljö. 

Vi har ännu bättre resultat på våra enkäter när det gäller trygghet på våra skolor och särskilt 
utmärker sig Smaragdskolan med väldigt goda resultat på den fysiska och sociala skolmiljön. 

Delaktiga 

Eleverna har varit delaktiga i utvärderingen på klassråd och vid elevråd. 

  

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 

Planen ska utvärderas genom enkät läsåret 2022/2023 och genom diskussioner i elevråd, 
arbetsplatsträffar samt av skolledningen under läsåret.  

  

Ansvarig för att årets plan utvärderas 

Skolledning tillsammans med skolkurator. 

  

Underlag för utvärderingen är sammanställning och analys av elev- och personalenkät samt 
analys av dokumenterade kränkningsärenden, dokumenterade EHT tillsammans med 
minnesanteckningar från elevråd och arbetsplatsträffar under läsåret. Utvärderingen ska vara 
klar senast 30 september 2022. 

  

Implementering 



Implementering av den nya planen mot kränkande behandling hos elever, personal 
och vårdnadshavare. 

  
Alla elever, alla personal och alla vårdnadshavare ska ha god kännedom om den nya 
planen  mot kränkande behandling. Uppföljning sker på klassråd och elevråd samt 
vid arbetsplatsträffar under läsåret 22/23. 
Insats 
Alla elever ska informeras om plan mot kränkande behandlingen. All personal 
informeras om planen mot kränkande behandlingen digitalt för genomgång vid 
arbetslagsträffar. Alla vårdnadshavare ska informeras via mentorer om planen mot 
kränkande behandlingen samt på skolans webbplats. 

  
Ansvarig 

    Skolledningen 
Datum när det ska vara klart 
vecka 43 höstterminen 2023 

  

  

Främjande insatser  

Alla arbetslag startar läsåret med ett gemensamt ämnesövergripande arbete gällande 
värdegrund.  



Skolkuratorn träffar samtliga elever i åk tre och undervisar om risker på nätet och nätetikett. 
Skolkuratorn informerar om vikten av att berätta för någon vuxen om man blivit utsatt för 
något obehagligt i samband med klassrumsbesök. 

Skolkuratorn lämnar förslag på främjande insatser till arbetslagen. 

Elevhälsan kommer att vara ute i förskoleklasser och ha gruppaktiviter kring självkänsla och 
känslor. Samt i år sex kring samtycke, relationer, rätten till sin kropp. 

Skolsköterskorna har hälsosamtal i fsk-klass år 2, 4 och 7. 

Värderingsövningar och samarbetsövningar genomförs i de olika klasserna.  

Under året fortsätter utvecklingsarbetet kring lärarledda rastaktiviteter varje dag samt 
utrustade rastbodare för att skapa en tryggare, roligare och mer aktiv skolgård. Detta läsåret 
har arbetet med rastaktiviteter och rastbodar utökats med att även finnas på smaragdskolan 
där ny personal anställts för uppgiften. 
 
 

Förebyggande åtgärder 



I sammanställning och analys av förra läsårets dokumenterade kränkningar visar att 
de flesta kränkningar sker på mellanstadiet och oftast ute på rast och på fotbollsplan. 
För att förebygga dessa kränkningar satsar vi ännu mer på lärarledda rastaktiviteter 
med två nya tjänster, en på vardera skola. Fotbollsplanen byter benämning till 
multiplan som delas upp för att ge rum åt fler och andra aktiviteter än matchspel i 
fotboll. På smaragdskolan byggs även där upp en rastbod med material för att 
erbjuda fler möjligheter till rastaktiviteter även där. Något vi sett gynna tryggheten på 
Färjestadens skola när projektet startade där.. 
Arbetet med normer fortsätter under läsåret både med elever och personal. 
Elevhälsan deltar i arbetslagets konferenser varje termin för att fånga upp och 
identifiera grupper eller enskilda elever där insatser behöver göras i ett tidigt skede, 
men även att handleda arbetslag vid behov. 

  
Ansvarig 
Skolledningen 

  
Datum när det ska vara klart 
augusti  2023 

  

  

  

  

  

Kartläggning 

  

Kartläggningsmetoder 

Elevenkät genomförd under april 2022 samt analys av dokumenterade kränkningar under 
förra läsåret ligger till grund för kartläggningen.   



  

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 

Enkätundersökning i alla årskurser.  

  

Hur personalen har involverats i kartläggningen 

Personalen har genomfört och sammanställt samt analyserat resultatet från elevenkäten 
klassvis. 

  

Rutiner för akuta situationer 

  

Policy 

Alla elever, vårdnadshavare och anställda på skolan och i fritidshemmet ska vara väl 
förtrogna med rutiner och tillvägagångssätt vid upplevda kränkningar av annan elev eller 
vuxen på skolan eller fritidshemmet. 

  

Rutiner för att tidigt upptäcka kränkande behandling 

Mentorer informerar alla elever om att kränkande behandling inte får förekomma samt vilka 
kanaler de ska använda för att berätta om upplevda kränkningar. Alla elever ska vara väl 
förtrogna med planen mot kränkande behandling.  

  

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 

All personal på skolan och i fritidshemmet men i första hand mentor. 

  

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 

Alla som får kännedom om incidenter som kan upplevas som kränkningar ska skyndsamt 
och utan dröjsmål rapportera till skolledningen som ansvarar för att utredning, dokumentation 
och vidtagande av åtgärder sker. Ansvarig skolledare anmäler till huvudman i blanketten 
Anmälan om kränkande behandling och avgör om ärendet ska utredas av skolans 
trygghetsteam. Dokumentationen görs i blanketten Utredning och åtgärder i samband med 
trakasserier och kränkande behandling som finns tillgängliga på schoolsoft. 

  

Trygghetsteamets rutiner 
·       samtal med den utsatta eleven 
·       samtal med den eller de elev/elever som har utfört kränkningen 



·       överenskommelser om hur kränkningen ska upphöra skrivs 
·       vårdnadshavarna till samtliga inblandade elever kontaktas samma dag som samtal 

genomförts. 
·       uppföljande enskilda samtal med samtliga berörda elever genomförs till dess att 

kränkningen upphör 
·       dokumentation görs fortlöpande 

  

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 

Alla som får kännedom om incidenter som kan upplevas som kränkningar ska skyndsamt 
och utan dröjsmål rapportera till skolledningen som ansvarar för att utredning, dokumentation 
och vidtagande av åtgärder sker. Ansvarig skolledare anmäler kränkningen till huvudman 
och avgör hur och av vem ärendet ska utredas samt vilka åtgärder som ska vidtagas. 

  

Rutiner för uppföljning 

Skolledningen har dokumenterade samtal i de fall det handlar om kränkning från vuxen på 
skolan eller fritidshemmet och avgör om ärendet ska anmälas till huvudman. 

  

  

Rutiner för dokumentation 

Trygghetsteamet dokumenterar kontinuerligt i de fall det handlar om kränkning från annan 
elev på blanketten Utredning och åtgärder i samband med trakasserier och kränkande 
behandling (se nedan). Ansvarig skolledare dokumenterar i de fall det handlar om kränkning 
från vuxen på skolan eller i fritidshemmet. Dokumentationen ska innehålla uppgifter om vilka 
åtgärder som vidtagits för att kränkningen inte kommer att upprepas. 

  

Ansvarsförhållande 

Huvudman har det yttersta ansvaret men rektor ansvarar enligt delegationsordning. 

   

    



  

  

  

  

  

    

 
 


