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Inledning

Sveriges lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn
och elever är för att stärka barn och elevers lika rättigheter och att motverka
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Svensk skola har i uppdrag att arbeta främjande och förebyggande för att motverka
all form av kränkning och diskriminering och om det ändå sker även arbeta
åtgärdande.

All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från
trakasserier och annan kränkande behandling. Barn och elever ska vara trygga i
våra verksamheter. Riktlinjerna i planen mot diskriminering och kränkande
behandling grundar sig på bestämmelserna i skollagen, lagen om förbud mot
diskriminering och kränkande behandling av barn/elever, förordningen om barns
och elevers deltagande i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska upprättas en gång per år
och ställer krav på att vi ska förebygga och förhindra trakasserier och kränkande
behandling. Det är en skyldighet att utreda omständigheterna när det kommit till
personalens kännedom att ett barn eller en elev blivit utsatt för trakasserier eller
kränkande behandling. Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska
också tydliggöra ansvarsfördelningen mellan rektor och personal vid respektive
enhet. Vi har som absoluta mål och fokus att våra förskolor, familjedaghem,
fritidshem samt skolor är fria från diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Uppdraget är att arbeta för barns och elevers lika rättigheter samt
förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Denna plan är upprättad för att säkerställa att Skansenskolan och Alunskolan gör sitt
yttersta för att tillgodose alla våra elevers rätt till likabehandling för att känna sig fri
från alla former av kränkningar i sin skola. Arbetet som formuleras följs upp och
utvärderas för att få en bild av vad vi gör som fungerar och vad vi behöver tänka
annorlunda kring- Allt för att skapa en trygg och öppen miljö för alla våra barn och
elever.

Skansenskolan och Alunskolan har en historia av flera organisatoriska förändringar
under en längre tid vilket bidragit till att rutiner och arbetssätt inte riktigt
implementerats. Planen som nu formulerats syftar till att ge en tydlig metod i hur
elever, personal och ledning samverkar för att nå en samsyn för att leva upp till vår
värdegrund. Elevers tankar och önskemål lyfts i klassråd och elevråd för att tas med
till EHT (elevhälsoteamet) och TrT (trygghetsteamet). Detta tillsammans med
trivselenkäter, trivselrond och utvecklingssamtal som mentor för med sina elever
leder till förbättringsarbeten i form av mål som utvärderas i EHT och TrT för att sedan
bidra till en reviderad plan.
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TrT är en ny funktion med nytänkande uppdrag där fokus kommer att vara främjande
och förebyggande för att förhoppningsvis bidra till ett minskat behov av åtgärdande
insatserna.

Under läsåret har EHT förstärkts med utökad kuratorstjänst vilket bidrar till att kurator
kan arbeta bredare över skolans alla arenor. Gemensamt årshjul har utformats för
EHT för att fördela resurser jämnare över läsåret och över de olika stadierna. Det
framgår även tydligt vilka främjande och förebyggande insatser som görs. De olika
delarna i årshjulet är kopplade till diskrimineringsgrunderna för att det tydligt ska
finnas en röd tråd i det trygghetsarbete som görs på skolan. Årshjulet kommer sedan
att utvecklas utifrån det som framkommer i ovan nämnda insamlingssätt av de
utvecklingsområden vi ser behov av på skolan. Kurator har under terminen fått i
uppdrag att starta ett TrT vilken kommer att ha en betydande roll i arbetet för trivsel
och välmående på skolan. Teamet har en uppdragsbeskrivning och eget årshjul som
synkar med det EHT har. Dessa team kommer att arbeta sida vid sida mot våra
gemensamma mål som delegeras av skolans ledning. Det innefattar även en tydlig
beskrivning av mentors uppdrag i att ansvara för att överblicka elevens hela
skolsituation- kunskapsmässigt, socialt och personligt.

Som ett komplement till kommunens trivselenkät har Skansenskolan och Alunskolan
utformat egna enkäter. Dessa enkäter är till skillnad från kommunens inte anonyma,
med anledning av att vi då på ett lättare sätt kan fånga upp missnöje i specifika
klasser eller stadier. Med hjälp av dessa enkäter kan vi även snabbt och riktat sätta
in stöd och åtgärder som vi annars riskerar att inte få kännedom om. Enkäten ska
även fungera som ett underlag och stöd i de samtal och ämnen som mentor och
lärare har med sina elever, både på grupp och individnivå. Enkäten genomförs under
senare delen av höstterminen och utvecklingssamtalen under tidig vår. För att
säkerställa att alla elever får chans att komma till tals och bli lyssnad på har vi även
utformat en gemensam mall som varje elev förväntas fylla i inför sitt
utvecklingssamtal. Svaren i mallen och i trivselenkäten ska ge bästa möjliga
förutsättningar för mentor att fånga upp eventuella hinder och funderingar från varje
unik elev. Här ges möjlighet att tillsammans resonera med eleven och hens
vårdnadshavare om de svar som angetts- Allt för att skapa trygghet och trivsel på
skolan. För vi tror, att när vi mår bra ökar chanserna till god inlärning och då har vi
tillsammans skapat grunden för ett livslångt lärande.

Med utgångspunkt i att alla elever ska uppleva ökad trygghet och minskad oro i att
inte bli filmad eller fotad utan tillåtelse har Skansenskolan och Alunskolan varit
mobilfria skolor sedan starten hösten 2021. Under året har det tyvärr
uppmärksammats att detta inte helt och fullt följs på skolan och där behöver vi ta nya
tag för att säkerställa att det som beslutas av ledningen efterlevs av alla på skolan.

Personal på skolorna lägger stor vikt vid att hjälpa elever i olika konflikter under
skoldagen. Målet med en avslutad konflikt bör alltid vara ökad självkännedom,
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förmåga till respekt och empati inför andras känslor för att skapa en så god stämning
som möjligt. Den största skadan i en konflikt är inte att regler bryts, utan att relationer
skadas och det vill vi motverka. Som en gemensam främjande och förebyggande
insats för samtliga på skolan har det beslutats att investera i metodmaterialet “bråka
smartare” inför läsår starten 22/23. Förhoppningen är att vi tillsammans ska sträva
mot ökad hänsyn, respekt och acceptans för att utveckla våra färdigheter i
konflikthantering. Detta arbete kommer att schemaläggas för varje klass så att det
inte riskerar att falla bort. Det är ett viktigt led i en kvalitetssäkring i likabehandling.

Till Dig som är elev

Den här texten är skapad för Dig som är elev på Skansenskolan och Alunskolan. Vi
vill göra allt för att just Du ska trivas, må bra och känna dig trygg i skolan. Det är då
vi lär oss bäst.
Detta är Ditt rättighetsdokument!
På skolan har vi alla ett gemensamt ansvar för att alla ska behandlas med respekt
och omtanke. Om Du märker att någon blir illa behandlad, eller om Du själv på något
sätt skulle känna Dig utsatt. Önskar vi att Du känner att Du kan lita på oss på skolan
så att Du väljer att berätta för någon vuxen här. Det finns många att prata med på
skolan, till exempel kurator, skolsköterska, lärare, lärare i fritidshemmet eller rektorer.

Alla vuxna på skolan är skyldiga att reagera och agera på det Du berättar.
För dom som är stora ska hjälpa dom som är små, så är det!

Till Dig som är vårdnadshavare

Skansenskolan och Alunskolan ska vara en trevlig plats att vara på, fri från
diskriminering, trakasserier och kränkningar. Våra barn och ungdomar ska ges bästa
möjliga förutsättningar till att känna glädje och nyfikenhet för att lära sig nya saker
och vi behöver hjälpas åt. Ditt uppdrag blir att prata med Ditt barn/ungdom om hur en
är mot andra människor. Stötta Ditt barn/ungdom i sin skolgång och uppmuntra till att
utvecklas åt det håll som skänker mest glädje åt just Ditt barn/ungdom, idag men
också i framtiden. Om Du misstänker att Ditt eller något annat barn/ungdom på
något sätt är utsatt förväntar vi oss att Du tar kontakt med någon vuxen på skolan.
Barn observerar och imiterar så tänk på vad du säger och vad du fokuserar på.
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Rektor har ordet

Arbetet mot kränkande behandling och för likabehandling är oerhört viktigt och
genomsyrar på ett naturligt sätt den dagliga verksamheten på hela Skansenskolan
och Alunskolan. Vi formar vår vardag utifrån grundläggande demokratiska
värderingar och mänskliga rättigheter.

Att känna sig trygg är en rättighet och en förutsättning för att eleverna ska kunna
göra sitt bästa, lära och utvecklas. Trygghet, tolerans, trivsel samt goda och
tillitsfulla relationer mellan elever och personal skapar de bästa förutsättningarna
för utveckling och lärande.

All personal arbetar utifrån en gemensam värdegrund och ett gemensamt
förhållningssätt, där arbetet med att främja en likvärdig, trygg och tillitsfull skola med
ett normkritiskt öga för jämställdhet är ständigt pågående. I skolan är det vi vuxna
som har ansvaret för arbetet, men vi lägger stor vikt vid elevernas delaktighet. Vi
arbetar målmedvetet både förebyggande och främjande samt agerar snabbt då
kränkningar inträffar.

Vår ambition är att skapa en skola där alla elever och vårdnadshavare upplever
trygghet och känner tillit till oss som arbetar på Skansenskolan och Alunskolan.

Helena Djukanovic, rektor Skansenskolan och Alunskolan

Definitioner och begrepp

Diskrimineringsgrunder
Alla barn och elever ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och
oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller
uttryck samt ålder. Alla barn och elever har rätt att vistas i våra olika
verksamheter utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Diskriminering
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar ett barn/elev sämre
än andra barn/elever och behandlingen har samband med
diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller
ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.
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Direkt diskriminering
Med direkt diskriminering menas att ett barn/elev missgynnas och det har en
direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när
en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det
redan går så många flickor på just detta program.

Indirekt diskriminering
Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett
förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på
ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. Om exempelvis alla
elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på
grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat.

Diskriminering är ingen handling som kan bedömas inträffa mellan två elever. Det används i stället
för att rubricera en situation när personal på skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än
andra elever och missgynnandet har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (se
ovan).

Trakasserier och kränkande behandling
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som
kränker ett barn/elevs värdighet och som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande behandling nedan). Det kan
bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande
generaliseringar. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att ett barn/
elev känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.

Kränkande behandling
Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som
kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon
diskrimineringsgrund. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling
är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Några
exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande
bilder eller meddelande på sociala medier. Både personal och elever kan
agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande
behandling.

Sexuella trakasserier
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. Det kan handla om beröringar,
tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det
kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som
avgör vad som är kränkande.

Repressalier
Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling
på grund av att barnet/eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för
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diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling.
Det gäller även när ett barn/ elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning
som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Mobbning
Om en elev blir utsatt för kränkningar/trakasserier upprepade tillfällen av samma
person/personer över en utsträckt tidsperiod. Mobbningen kan ibland vara “tyst”
och bestå av blickar, utfrysning eller att man inte tilltalar/svarar personen.

Alla ska med! Hur gör vi det?

Elevernas delaktighet:
- Eleverna görs delaktig genom klassråd och elevråd och trivselenkät

genomförs 2 ggr/ läsår. Kommungemensam på vt och skolans egna på ht.
- Utvecklingssamtal och hälsosamtal är också värdefulla tillfällen att inhämta

enskildas tankar kring planens innehåll.
- TrT, som upprättats på skolan, och EHTs arbete ute i verksamheten

tillsammans med elever syftar till att följa upp att planen efterlevs.
- Trivselrond där representanter från varje läsår träffas i möte med

kurator och tar med sig klassens tankar gällande psykisk och fysisk
arbetsmiljö för eleverna på skolan.

- Rektorn har pedagogiska luncher med eleverna där samtal förs under
avslappnad stund.

Vårdnadshavarnas delaktighet:
Planen mot diskriminering och kränkande behandling görs känd och
diskuteras på föräldramöten 1g/termin. Planen kan även aktualiseras i
enskilda ärenden.

Personalens delaktighet:
Planen tas fram i samverkan med all personal vid uppföljning och revidering. TrTs
medlemmar är länken mellan arbetslagen och teamet för att initiera, följa upp och
inarbeta planen. Detta görs vid arbetsplatsträffar, lärarlagsmöte, i EHT,
personalmöten och vid rektors deltagande vid andra personalgruppens möten
som tex kökets personal, vaktmästare och fritidsgården. Personal på skolan
bjuds in till workshop och fortbildningar i enlighet med planens mål.

Förankring av planen:
Planen mot diskriminering och kränkande behandling presenteras för och
förankras hos all personal av skolledning när planen är reviderad.
Planen presenteras och förankras hos elever i undervisningen med hjälp
presentation av någon medlem i TrT för att säkerställa att alla elever har fått
samma information. Planen och dess arbeten och mål hålls vid liv i mentorssamtal
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och i skoldagens olika arenor och undervisningstillfällen. Planen finns att tillgå på
skolans hemsida och även via schoolsoft.

Skansenskolans och Alunskolans visioner:

● att vi lyckas väcka elevernas lust och glädje att lära, för att sedan lämna
skolan med känslan av öppenhet och nyfikenhet att möta livet.

● att eleverna ska utveckla sin person och identitet för att känna stolthet och
trygghet över vem hen är.

Målsättning:

● alla elever upplever att de trivs i skolan
● alla elever känner sig trygga
● alla elever upplever att skolan är jämställd
● skolans gemensamma förhållningssätt bygger på grundläggande

demokratiska värderingar som genomsyrar hela skolans vardag
● eleverna får genom undervisning och vardagliga situationer i sin skoldag

kunskap om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och demokrati
● verksamheten är fri från diskriminering och kränkningar
● verksamheten är normkritisk/normkreativ
● alla på skolan ses utifrån sina möjligheter!
● alla vuxna på skolan är väl införstådda med att alla elever är allas ansvar

och har en gemensam strävan efter att främja och upprätthålla en trygg och
stimulerande tid på skolan.

Därför vill vi:

● göra vår värdegrund så tydlig som möjligt med utgångspunkt i våra
identitetsord, KUNSKAP- TRYGGHET- KREATIVITET.
Genom att låta det vara levande i det dagliga arbetet och göra det känt och
förankrat hos personal, elever och vårdnadshavare.

● att vårt värdegrundsarbete bygger på Vänlighet, Acceptans, Respekt och
Ansvar i alla relationer. Detta är hur vi önskar att alla ska VARA mot varandra
på vår skola. Med tillit till varandra bygger vi tillsammans en plats där alla är
trygga nog att VARA den hen verkligen är. Fri från begränsande normer,
förväntningar och krav.

7



Främjande och förebyggande insatser för att motverka
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Skansenskolan och Alunskolans arbetssätt innebär att tillgängligheten till lärare
och andra vuxna på skolan är hög under en stor del av skoldagen. Ett viktigt led i
arbetet för jämställdhet och mot kränkningar och trakasserier är att elever blir och
upplever sig sedda av personal i skolan. En god kontakt med vårdnadshavarna är
en förutsättning för det främjande och förebyggande arbetet. Det främjande
arbetet sker på organisations-, grupp- och individnivå.

Organisationsnivå - Skolledningen ansvarar för att planen mot diskriminering och
kränkande behandling upprättas, systematiskt följs upp och utvärderas för nya
åtgärder samt att den ingår i introduktionen av nyanställd personal. Rektor
aktualiserar planen årligen vid varje terminsstart med all personal. Arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling är en stående punkt vid personalmöten.
Skolan upprättar ett TrT som tillsammans med EHT arbetar kontinuerligt med att
fastställa, kommunicera, utveckla och förbättra rutiner i skolans trygghetsarbete.
Skolan har gemensamma ordningsregler som följs upp kontinuerligt på alla nivåer.
Regler synliggörs och utformas tillsammans med eleverna. Då personal får
kännedom om kränkande behandling ska anmälan upprättas enligt rutinerna
gällande kränkande behandling. Anmälningarna sammanställs och följs upp av
skolans TrT.

Gruppnivå – Varje läsår ska planen mot diskriminering och kränkande behandling
aktualiseras med eleverna. Vilket görs av TrT i alla klasser tillsammans med
mentor. Gemensamma aktiviteter i klassen som gynnar värdegrundsarbetet ska
genomsyra uppstarten av terminen för att stärka inlärningsmiljön, trygghet och
gemenskap. Undervisningen under terminerna ska ha inslag av övningar,
diskussioner och gruppsamtal kring värdegrundsfrågor och kan ha inslag av kända
situationer i vardagen eller uppkomna situationer i skolan, samhället och i världen.
Pedagogisk personal äter med eleverna i matsalen. I kommande TrT, EHT,
trivselrond, klassråd och elevråd diskuteras regelbundet trygghetsfrågor.

Individnivå – Skolsköterska genomför hälsosamtal där elever får möjlighet att lyfta
sina tankar och upplevelser kring sin skolsituation. EHT sammanställer
överlämningar från avlämnande skolor gällande nya elever. Lärare är
uppmärksamma på elever som visar tecken på alla former av utsatthet eller
kränkande beteende mot andra och pratar enskilt med elever och
vårdnadshavare. Detta dokumenteras och lämnas till rektor. Vid utvecklingssamtal
lyfts den psykosociala situationen som eleven upplever. Till stöd för detta har en
gemensam mall utformats för alla lärare och elever att använda sig av vid dessa
samtal. Allt för att skapa så stor likvärdighet som möjligt. TrT går igenom planen
mot diskriminering och kränkande behandling med alla elever. Eleverna ges då
möjlighet att diskutera innehållet. Då tydliggörs begrepp och planen görs förståelig
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med hänsyn till mognadsnivå och förmåga. Detta sker tillsammans med mentor för
att de sedan ska kunna fortsätta arbetet med eleverna.

Rutiner

Rutiner för att tidigt upptäcka
På skolan har all personal ett ansvar att ge omedelbar feedback till
vårdnadshavare, mentor och skolledare om man upptäcker att någon elev
utsätts/utsätter någon för trakasserier, kränkande behandling eller någon form av
utanförskap. Skolan har upprättat en elevhälsoplan med fastställda rutiner för hur
skolpersonal ska agera då de får kännedom om en inträffad kränkning eller
trakasseri.

All personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för
trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig
att anmäla detta till rektor. Rektor som får kännedom om att en elev anser sig blivit
utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten är
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Rektor har också ansvar för att
händelsen utreds samt att vårdnadshavarna informeras.

När en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling
All personal är skyldiga att anmäla till rektorn om de får kännedom att en elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling. På samma sätt har rektorn
skyldighet att anmäla att en elev anser sig kränkt till huvudmannen. Huvudmannen,
eller den som huvudmannen utser, är skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta
de åtgärder som krävs för att förhindra framtida kränkning.

Resultat och analys

Av årets analys av anmälningar om kränkande behandling på Skansenskolan och
Alunskolan går att se att anmälningarna minskat ytterligare från tidigare år. Vad
detta beror på är oklart men eftersom det uppmärksammats att rutinerna för
anmälningar av kränkande behandling upplevts otydliga, har ledningen upprättat
så kallade “händelseblad” för att underlätta för personal att dokumentera
kränkningar. Kommunens enkäter visar att eleverna har lågt förtroende för att
vuxna agerar om någon elev blir orättvist behandlad. Därav kommer fortbildning
ges kring rutiner och dokumentation för att säkerställa att alla vuxna agerar på ett
sätt som gör att eleverna upplever trygghet.

Enkäten visar att det är alldeles för många elever som upplever att det är stökigt
på lektionerna, vilket leder till minskad koncentration och försvårad arbetsro.
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Gällande studieresultat är skillnaderna mellan pojkar och flickors resultat
oacceptabelt stora. En skillnad mellan resultat på Nationella prov och satta betyg
kan utläsas, men det oroväckande är differensen mellan könen. Flickor höjs
generellt oftare från resultatet på Nationella proven till betygen. Skillnader mellan
pojkar och flickors resultat kommer att vara ett av våra kommande mål utifrån vår
analys av insamlade underlag.

Under läsåret 21/22 har ett arbetet påbörjats med olika utvecklingsgrupper i
personalen där det bland annat är fokus på just studiero och röd tråd i skoldagen.
Att eleverna upplever att lärare inte alltid förklarar kunskapskraven och låter sina
elever veta hur det går i skolarbetet framgår även i enkäten. Vidare visar svaren i
enkäten att eleverna inte upplever att utvecklingssamtalen är till hjälp för deras
skolarbete och att de känner att lärare inte alltid får eleven att tro på sig själv. Detta
är våra elevers tankar och känslor som vi behöver ta på allvar och därför ser vi
stora förbättringsmöjligheter för att skolan ska kännas meningsfull, begriplig och
hanterbar för våra elever. En del i detta är att vi har utformat en gemensam mall för
alla elever att fylla i inför sina utvecklingssamtal. Vår förhoppning är att den ska
bidra till en ökad känsla av sammanhang.

Eleverna upplever inte att deras önskemål och tankar lyssnas på av vuxna på
skolan. Vi hoppas genom det arbetssätt som beskrevs i inledningen av denna plan
kunna bidra till en ökad förståelse för varför vi arbetar med de mål och rutiner vi
gör. Tydligheten kommer att vara till stöd för både elever, personal och
vårdnadshavare.

Det är dock glädjande att se resultaten av elevenkäterna där vi ser en ökning
av upplevd trygghet på skolan. Det visar oss att vi är på rätt väg men också
att arbetet naturligtvis behöver fortsätta med oförtruten kraft!

Man kan vidare tydligt se i enkätsvaren att jämställdhet, få reflektera
och bilda sig en egen uppfattning samt ämnet sexualitet, samtycke och relationer
(där ingår jämställdhet, hedersfrågor mm) är något som eleverna saknar i
undervisningen. Här planerar vi att påbörja ett medvetet arbete med dessa frågor.
Vilket bland annat formulerats i våra nya årshjul. Det formuleras också i de nya
läroplanerna ett ökat fokus på just dessa frågor.

Plan för läsåret 2022-2023

● Jämställdhetsplanen revideras samt implementeras och en del i detta är att
personalen fortbildas inom våldsprevention. Detta i enlighet med kommunens
satsning-“en kommun fri från våld”.

● Rektor tillsammans med elevhälsan fortsätter det strategiska arbetet för att
förtydliga roller och rutiner samt främjande åtgärder i den dagliga
verksamheten.
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● Fortsätta tidigare terminens kompetensutveckling kring NPF för samtliga
medarbetare för att skapa samsyn och förståelse för hur vi på bästa sätt
möter elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Detta förväntas
leda till att dessa elever får en bättre skolgång och de utagerande
beteenden som kan uppstå, minska.

● Skolans ordningsregler revideras i samråd med personal och elever samt
förmedlas till elever och vårdnadshavare

● Elevhälsan får en stärkt roll i skolans förebyggande och främjande
arbete med att stödja elevernas kunskapsutveckling.

● Elevrådet får en tydligare roll på skolan och leds av rektor och/eller bitr rektor
● Trygghetsteamet skapas för att aktivt arbeta med elevernas trivsel och

trygghet.

Fokuspunkter för läsåret 2022-2023

● Rastverksamheten för samtliga elever ska utvecklas utifrån behov och ålder
för att skapa möjligheter för alla elever att ha något att sysselsätta sig med
under rasterna. Det ska också motivera och inspirera eleverna till rörelse och
samarbete. Ett utvecklingsområde är att våra äldre elever kan hålla i
aktiviteter för de yngre eleverna på någon rast under veckan.

● Övergångar mellan stadierna ska göras lättare och tryggare för elever och
vuxna.

● Personalen får ökad kunskap och därför ett mer medvetet normkreativt
förhållningssätt för att motverka stereotypa könsnormer. Med förhoppning att
påverka pojkars studieresultat i positiv riktning.

● Fortsätta arbetet för att nå mobilfri skola.
● Skapa ökad studiero för samtliga elever på skolan. Genom tydlig struktur i

varje klassrum där det ökar tillgängligheten för alla och ger möjlighet till
anpassningar för alla behov i klassrummet. Det minskar stress och
därigenom lugn för varje enskild elev och grupp.

Mål kopplade till diskrimineringsgrunderna

Utgångspunkten är att alla barn och elever ska kunna delta i all verksamhet på lika
villkor.

Diskrimineringslagen (2014:958) 1 kap. 1§
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Skollagen (2010:800) 6 kap. 1§
Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.
Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag.
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Kön

Mål
● Alla elever ges likvärdiga möjligheter och utrymme att uttrycka sina

kunskaper, förmågor och intressen utan begränsningar kopplade till
vilket kön de har.

● Ingen utsätts för någon form av kränkning kopplad till kön.
● I varje undervisningssituation, rast och måltid har vi ett medvetet

och gemensamt förhållningssätt och språk kopplat till
genusperspektivet. Där alla är väl införstådda med vad våra
förväntningar och ord innebär för gruppen och individen.

● Vuxna är medvetna om talutrymmet i klassrummet och använder
sig av olika pedagogiska metoder för att jämnt fördela ordet.

Vägen dit
● Uppstart av utvecklingsgrupp för arbetet kring

jämställdhet/normkritik för att bidra till att implementera
jämställdhetsplanen.

● Alla vuxna bär ett gemensamt ansvar i att bemöta alla, oavsett kön,
på likvärdigt sätt. I detta ingår även att uppmärksamma och
hantera de situationer som eventuellt uppstår där vuxen eller elev
inte har ett normkreativt och könsöverskridande förhållningssätt.

● Personal kommer att kompetensutvecklas i normkritiska frågor
gällande kön, vilket kommer att bidra till att aktivt granska sig själv
för att forma en så inkluderande och öppensinnad undervisning och
klassrumsmiljö som möjligt. Detta ska vara ett levande arbete som
sker i de dagliga mötena och samtalen. Alla elever uppmuntras till
att vara sig själva, oavsett kön. Det ska vara ok att uttrycka sin
personlighet som en vill och ha vilka intressen, framtidsdrömmar,
vänner och partner som en själv trivs bäst med.

● Trivselrond där vi har ett normkritiskt förhållningssätt för att se över
skolans miljö och eleverna själva får chans att formulera hur de
upplever skolans arbete kring jämställdhet och kön.

● Elever ges möjlighet att tänka kring framtida studie- och yrkesval
utifrån nyfikenhet, intresse och utan begränsningar grundade i kön.
Våra elever uppmanas att tänka utanför stereotypa könsroller och
de stöttas i att fråga sig själva: Vad intresserar mig? Vad är jag
nyfiken på? Varför väljer jag att bli detta i framtiden? Finns det
något som hindrar mig att välja annorlunda?

● Om ord eller nedvärderande åsikter kopplade till kön används av
någon på skolan lyfts detta på individ och gruppnivå och eventuellt
görs en kränkningsanmälan.
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Könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell läggning

Mål
● Verksamheten ska präglas av en öppenhet och respekt för skillnader i

människors uppfattning och levnadssätt. Ingen ska känna sig utsatt för
kränkning eller diskriminering på grund av sin sexuell läggning eller
könsöverskridande identitet.

● Skolan arbetar aktivt med att synliggöra och ha ett accepterande klimat för att
alla människor ska få uttrycka vem varje unik individ är oavsett juridisk, socialt
eller biologisk kön eller sexuell läggning.

● Pedagogerna har ett väl genomtänkt upplägg i sin undervisning vad gäller
material, bilder och språk för att alla ska känna sig representerade och
inkluderade.

Vägen dit
● Kalmar Pride och internationella HBTQIA+ dagen uppmärksammas och i

samband med dessa lyfts och synliggörs skillnader i människors sexuella
läggning och könsidentitet samt samhällets norm ifrågasätts.

● EHT har i sitt årshjul återkommande arbeten i olika klasser från FF-9 för att
bidra till ett aktivt och normkreativt förhållningssätt.

● Om ord/ kroppspråk som anspelar på sexuell läggning används på skolan
följs rutin för anmälan vid kränkande behandling och problemet lyfts i aktuell
klass och denna typ av språkbruk motverkas.

● Trivselrond
● HBTQIA+-normkreativitet är ett levande förhållningssätt som synliggörs med

hjälp av symboler i skolan, språkbruk och normkreativt bemötande av vuxna
under hela skoldagen.

● Möjlighet till flexomklädningsrum ska finnas vid idrott för att underlätta för
elever med könsöverskridande identitet.

Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning

Mål
● Vår skola ska välkomna alla elever oavsett etnisk tillhörighet, religion eller

annan trosuppfattning.
● Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter där ingen ska känna sig utsatt

för diskriminering eller kränkning på grund av sitt ursprung eller övertygelser.
● Att i undervisningen ta vara på elevers flerspråkiga kunskaper och deras

erfarenheter.
● Vi värderar mångfald och ser olikheter som en tillgång för att utvecklas.
● Pedagogerna har ett väl genomtänkt upplägg i sin undervisning vad gäller

13



material, bilder och språk för att alla ska känna sig representerade och
inkluderade.

Vägen dit
● Kompetensutveckling av lärare (vardegrunden.se)
● Aktiviteter i jämställdhetsplanen
● Trivselenkäter genomförs och analyseras
● Möjlighet för elever att ansöka om anpassad kost med koppling till sin tro.
● FN-firande införs på skolan för att tillsammans uppmärksamma elever på hur

världen runt omkring ser ut. Detta är även ett sätt att fira mångfald och lära av
varandra.

Funktionsnedsättning

Mål
● Vi strävar efter att ge alla elever likvärdiga möjligheter och att ingen ska

utsättas för någon form av diskriminering.
● Skolan ska vara fysiskt anpassad för elever med olika slag av

funktionsnedsättning och behovet av hjälpmedel tillgodoses.
● Skoldagen ska organiseras så att elever med funktionsnedsättning kan

genomföra den på samma sätt som övriga elever.
● Kartläggning och åtgärder ska beskrivas och dokumenteras när behov av

anpassning behövs.
● Pedagogerna har ett väl genomtänkt upplägg i sin undervisning vad gäller

material, bilder och språk för att alla ska känna sig representerade och
inkluderade.

Vägen dit
● Fortbildning SPSM för alla pedagoger
● Skapande av resursenhet på F-3 och grupp anpassad grundskola F-6
● Handledning av förstelärare inom NPF
● Elevintervjuer och rektors subjektiva bedömning utifrån observationer, samt

analys av åtgärdsprogram.
● Alla särskilda och schemabrytande aktiviteter granskas innan de genomförs

ur ett normkritiskt perspektiv samt likabehandlings- och
tillgänglighetsperspektiv.

● Normkritiska frågor behandlas vid trivselronden för att ge eleverna möjlighet
att vara delaktiga, uppmärksamma och bidra till likvärdig skolgång för alla.
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Ålder

Mål
● Vår skola efterlever mottot “även om en är liten är en minst lika viktig som en

stor”.
● Allas röst värderas lika mycket och vi tar allas känslor, upplevelser och

berättelser på lika stort allvar.
● Vi accepterar ingen form av uteslutning eller kränkande inslag på grund av

någons ålder.

Vägen dit
● Vi inför fadderuppdrag för äldre elever för att lära sig att ta ansvar och vara en

god förebild för de yngre.
● I skolans olika demokratiska samlingar finns olika åldrar representerade, som

till exempel i elevråd och trivselrond.
● Vi vill skapa smidigare och mer naturliga övergångar mellan stadierna så att

steget inte blir så långt och känns så stort.
● Skolgårdens miljö och aktiviteter utformas för att inte gränserna mellan

stadierna ska vara så skarpa.
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