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Lagens innehåll och syfte:  
 

Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den 
ena är Diskrimineringslagen (2 Kap, 7§, 2008:567), som gäller förbud mot diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller 
könsöverskridande identitet eller uttryck. Den andra är Skollagen (Kap 6, 10§, 2010:800) som innehåller 
regler avseende kränkande behandling. All verksamhet som omfattas av skollagen ingår. 
 

År 2017 infördes nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering. För förskolan, skolan och annan 
verksamhet som regleras i skollagen är en av nyheterna i diskrimineringslagen att skyldigheten att 
arbeta med aktiva åtgärder har utvidgats till att omfatta alla diskrimineringsgrunder. Nytt är också 
en skyldighet att genomföra arbetet med aktiva åtgärder enligt ett övergripande ramverk, samt att 
ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella 
trakasserier. Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig 
dokumentation. 
 

Av Lgr 11, kap 2.1 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) framgår att ”alla 
som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller 
grupper, och visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett 
demokratiskt förhållningssätt”. 
 

I Förordningen (2006:1083, SFS) behandlas barns och elevers delaktighet i arbetet med planer mot 
diskriminering och kränkande behandling.  
 

Definitioner 
 

Diskriminering  
 

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har 
samband med någon av ovannämnda sju diskrimineringsgrunder. Eftersom det handlar om 
missgynnande förutsätter det någon form av maktposition hos den som diskriminerar, dvs. 
skolpersonal eller huvudman. Elever kan i juridisk mening inte diskriminera varandra.  
 

 Direkt diskriminering innebär att en elev missgynnas med direkt koppling till 
diskrimineringsgrunderna    

 Indirekt diskriminering innebär när alla behandlas lika oavsett diskrimineringsgrunderna, 
t.ex. utbud av samma mat till samtliga oavsett religiösa skäl  

 Trakasserier är en kränkning som har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. 
Inbegriper även sexuella trakasserier 

 

Kränkande behandling  
 

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet.   
 

Kränkande behandling och trakasserier kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en 
eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. Kan äga rum vid 
enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. De kan utföras inte bara i skolan utan 
även via ex. telefon och internet. De kan utföras på diverse sätt: 
 

 Fysiska – slag, knuffar, sparkar, fasthållning 

 Verbala – nedsättande tilltal, förolämpningar, öknamn, könsord, svordomar, hot 

 Psykosociala – miner, gester, suckar, blickar, ryktesspridning, utfrysning 

 Text/bilder/ljud – telefon, sms, mms, internet (facebook, blogg, e-post), lappar, brev, klotter 
 

Kränkningar eller trakasserier som utförs upprepade gånger av en eller flera personer brukar 

benämnas som mobbning.   
 

OBS! Befogade tillrättavisningar för att upprätthålla ordningen i skolan är inte att utsätta en elev 
för kränkande behandling, även om eleven kan uppleva det som en kränkning (Jämo). 
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Ribbybergsskolans vision och målsättning 
 

Ribbybergsskolans vision är att Alla barn är alla vuxnas ansvar. Detta gäller i alla sammanhang, 
allt från att vi ska få eleverna att känna sig trygga och att uppmärksamma, förebygga samt åtgärda 
diskriminering och kränkande behandling till att eleverna ska uppnå kunskapskraven.  
Målsättningen är att på vår skola strävar vi efter nolltolerans mot alla former av diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. Alla barn, elever och vuxna ska känna sig accepterade och 
respekterade. Förskoleklass, skola och fritidshem ska kontinuerligt arbeta förebyggande för en 

trygg miljö och aktivt främja likabehandling. 

 

Metod 
 

För att nå målet ska förskoleklass, skola och fritidshem främja, förebygga, upptäcka/kartlägga, utreda, 
åtgärda, dokumentera och utvärdera arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  
Planen mot kränkande behandling ska vara ett levande dokument och revideras årligen.  
 

Främja 
 

Med främjande arbete menas att det är riktat mot alla och bedrivs kontinuerligt utan förekommen 
anledning. 
 

Förebygga 
 

Det förebyggande arbetet omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten identifierats som 
risker.   
 

Upptäcka/kartlägga 
 

Ribbybergsskolan håller förutom fortlöpande dialog med eleverna sig ajour/underrättad om 
förhållandena avseende trygghet och trivsel bl.a. via två regelbundet återkommande enkäter: 

skolenkäten och skolans egen trivselenkät. 

Antalet inrapporterade anmälningar om kränkande behandling under läsåret ger en fingervisning 
om rådande samarbetsklimat.  

Av Ribbybergsskolans utarbetade Förbättringsplan för läsåret 2019/2020 framgår vilka områden som 
ska prioriteras.   
 

Utreda 

 Huvudmannen (grundskolechef) är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring 
förekommande trakasserier eller kränkande behandling. Huvudmannen kan delegera 
genomförandet av utredningen till rektor, som i sin tur kan delegera uppgiften åt en anställd 
(2 kap. 10 § Skollagen) 

 Utredningen startas skyndsamt av rektor eller av den som rektor utser/delegerar till  

 Om ärendet gäller diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som uppstått på 
grund av skolans organisation, arbetssätt eller personal lämnas ärendet till rektor  

 I varje enskilt fall bör det bedömas om även en anmälan ska göras till andra myndigheter  

 Vid händelser som orsakats genom våld eller hot om våld, samt allvarlig fara för liv och 
hälsa ska Arbetsmiljöverket underrättas   

 

Åtgärda 
 

Personalen: 

 All personal ingriper och stoppar omgående misstänkt/pågående trakasseri eller 
kränkande behandling 

 Berörda vårdnadshavare informeras 

 Rektor informeras via Anmälan kränkande behandling (DF Respons). 

 Mindre konflikter i det dagliga arbetet löses av den personal som upptäcker konflikten 
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Elevhälsoteamet 
I elevhälsoteamet (EHT) ingår rektor, 2 biträdande rektorer, specialpedagog (förstelärare), 
skolsköterska och skolkurator. Även skolpsykolog och skolläkare deltar vid överenskomna tider. 
Teamet träffas regelbundet en gång i veckan för att bl.a: 
 

 planera, leda och följa upp det förebyggande och hälsofrämjande arbetet mot kränkande 
behandling på skolan och fritidshemmet 

 bedöma om punktinsatser i form av klass- tjej- eller killsamtal behöver vidtas gällande 
samarbetsklimat  

 

Trygghetsteamet 
Trygghetsteamet består av biträdande rektor, undervisande lärare från arbetslag F-3, åk 4-6, 
prestlärare (praktisk/estetisk) samt personal från fritids och elevhälsoteamet. Teamet är indelat i 
två arbetsgrupper, en förebyggande-/främjandegrupp med fokus på innovativa metoder för ökad 
trygghet och en åtgärdande grupp som granskar och följer upp arbetet kring inrapporterade 
kränkningar. Teamet träffas regelbundet en gång i veckan. Det gemensamma uppdraget är att 
förebygga, kartlägga, utreda, åtgärda och följa upp trakasserier och kränkande behandling, 
konkret i form av att: 
 

 vidareutveckla skolans värdegrundsarbete 

 planera och genomföra värdegrundsdagar och fadderdagar 

 vara lärarna behjälpliga med lektionsförslag, stödmaterial, tips och idéer på 
samarbetsövningar samt aktiviteter 

 fungera som bollplank till lärare, ex. rörande studiero 

 följa upp anmälningar om kränkande behandling och behandla pågående ärenden 

 bedöma ifall konfliktsamtal behöver inledas med berörda elever samt fungera som 
samtalsledare  

 genomföra kartläggningar av elevernas trivsel, trygghet och psykosociala miljö 
 

Ansvar, dokumentation och utvärdering 
 

Rektor ansvarar för: 
 

 att det finns ändamålsenliga och välinrättade arbetsrutiner vid förekomst av kränkande 
behandling   

 att det främjande och förebyggande arbetet mot alla former av kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering genomförs och utvecklas i samråd med all personal, elever 
och vårdnadshavare  

 att uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder sker 
 

Pågående främjande arbete 
Med främjande arbete menas att det är riktat mot alla och bedrivs kontinuerligt utan förekommen 
anledning. 
 

 Under vårterminen -19 blev Ribbybergsskolan en rättighetsbaserad skola, vilket innebär att 
skolan tar sin utgångspunkt från barnkonventionen, efter en arbetsmodell framtagen av 
Unicef Sverige. Syftet är att aktivt stärka respekten, skyddet och främjandet av barns 
mänskliga rättigheter inom skolan. 

 Elever och personal hålls informerade och delaktiga i skolans plan mot kränkande 
behandling 

 Rektor, klasslärare och fritidspedagoger informerar om planen mot kränkande behandling 
vid föräldramöten i samband med nytt läsår  

 Personalen har återkommande samtal med elevgrupperna om och kring planen mot 
kränkande behandling  

 Samtliga klasser och fritidshemmet arbetar regelbundet med Ribbybergsskolans 

värdegrund (bilaga 1, sid. 16) 
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 Tydliga gemensamt formulerade trivselregler (bilaga 2, sid. 17) 

 Skolan har regelbundna elevråd och klassråd där eleverna hålls informerade och delaktiga 
i verksamheten  

 Personalen håller noga tillsyn över elevgrupperna och är observanta och lyhörda för hur 
varje enskild elev mår  

 Elever och föräldrar uppmanas att meddela personalen om kränkande behandling, 
trakasserier eller diskriminering förekommer på skolan  

 Eleverna har skolpersonal närvarande kring sig vid raster och utelek. Skolgårdens gränser 
är tydligt markerade  

 Elever, föräldrar och personal besvarar varje år en kommungemensam skolenkät, tillställd  
åk 2 och 4 innehållandes bl.a. frågor om trygghet, studiero, delaktighet och kränkande 
behandling. Enkäten som besvaras av eleverna riktar sig till åk 4      

 En trivselenkät genomförs regelbundet minst en gång per år, med specifika frågor 
angående trivsel och trygghet. Eleverna får via sina mentorer klassvisa återkopplingar på 
resultatet vad beträffar rådande samarbetsklimat i klassen  

 För att stärka sammanhållningen och ”vi-känslan” organiserar trygghetsteamet vid 
terminsstart och inför skolavslutningar gemensamma värdegrundsdagar och fadderdagar 
för eleverna. Läsårets första värdegrunds/fadderdag är inplanerad till höstterminen -19     

 ”Ribbybergsruset” genomförs i september månad i samband med skoljoggen 

 I syfte att främja gott samarbete utdelas inför varje läsår ett förväntansdokument till 
vårdnadshavare och elever för genomgång och underskrift som tydliggör vilka 
förväntningar man har på varandra. Dokumentet gås igenom med eleverna varje 
terminsstart.   

 Planen mot kränkande behandling utvärderas mot slutet av varje läsår och analyser görs 
med förslag till förbättringar inför kommande läsår 

 

Vidtagna förebyggande insatser föregående läsår 2018/2019 
Det förebyggande arbetet omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten identifierats som 
risker. 
 

 Samtliga klasser har under läsåret haft minst en lektion i veckan (40 min) avsatt för 
värdegrundsarbete   

 En lärare från trygghetsteamet som utsetts till koordinator för värdegrundsarbetet 
gentemot lärarna har arbetat vidare med implementeringen och bistått dem med 
lektionsförslag, tips och idéer på aktiviteter  

 Trygghetsteamet har fått ytterligare förstärkning med personal i främjande och 
förebyggandegruppen  

 Trygghetsteamet har organiserat och genomfört två skolgemensamma fadderdagar under 
läsåret, en på höstterminen -18 och en på vårterminen -19. Elevernas förslag på lekar har 
beaktats  

 Arbetet har fortgått, främst i elevrådet, med att göra eleverna mer delaktiga i 
utformningen av skolans plan mot kränkande behandling 

 Eleverna har varit delaktiga i utformningen av “husets ordningsregler” för varje 
skolbyggnad  

 Skolledningen och trygghetsteamet har tydliggjort rutinerna för digital dokumentation av 
anmälningar om kränkande behandling i DF Respons. Trygghetsteamet har gjort en 
inventering av hur incidenter följts upp och vem som gör vad  

 Arbetslagen har haft genomgång av vilka gemensamma regler och rutiner som ska gälla i 
skolan och i respektive arbetslag med syftet att få en likartad start på dagar och lektioner   

 Elevhälsoteamet har infört drop-in-tider för lärarna för att snabbare fånga upp ärenden    
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 Skolans förväntansdokument har gåtts igenom med samtliga elever i början av terminen 
och utdelats till vårdnadshavare för påskrift 

 Eleverna har beretts inblick i demokratiska processer; bl.a. har elevrådet gjort studiebesök 
i kommunhuset tillsammans med elevrådsordförande (bitr. rektor)   

 Lärarnas rastansvar och rastvärdszonerna har setts över och man har under vissa delar av 
året haft fortsatta vuxenledda aktiviteter under kortrasterna samt försökt vara mera 
tillstädes vid in- och utgång till/från raster samt i kapprum  

 Införandet av klasslärarsystem för mellanstadiet har fortsatt successivt, och man har 
utvärderat för- och nackdelar med klasslärar- respektive ämneslärarsystem  

 Trivselenkäten med specifika frågor gällande trivsel och trygghet gick ut till eleverna i 
nov/dec -18 (tidigarelades för att även ha tid att åtgärda åk 6:ornas situation)  

 Mentorerna har i viss mån återkopplat resultatet från trivselenkäten till sina elever i 
respektive klass och vidtagit adekvata insatser utifrån svaren, i synnerhet när det 
uppdagats att mobbning/ kränkningar förekommit i klassen 

 Elevhälsans arbete har synliggjorts via information till personalen; således även 
trygghetsteamets arbete med tillhörande förebyggande/främjandegrupp och åtgärdsgrupp  

 Personalen har varit delaktiga i arbetet med skolans plan mot kränkande behandling  
 

Planerade förebyggande åtgärder under föregående läsår som ej genomförts 
(kommer att överföras till innevarande läsårs plan): 
 

 Skolans utvecklingsarbete med CPS-metoden avbröts föregående läsår med anledning av 
att kommunen valde att prioritera CPS-arbetet inom andra skolor. Intentionen är att 
återuppta arbetet framledes  

 

Kartläggning/nulägesbeskrivning 
 

Kartläggningar av barnens och elevernas trivsel och trygghet har genomförts och analyserats med 
utgångspunkt från resultaten av skolenkäten samt skolans trivselenkät. 

 

Skolenkät 2019 

Av resultatet från den kommungemensamma skolenkäten som besvarades under mars/april 2019  
av 55 elever i åk 4 framgår bl.a. att:  
 

 83,6% känner sig trygga i skolan; 14,5% (8 st) känner sig otrygga  

 87,3% är nöjda med skolan 

 58,2% upplever studiero på lektionerna; 34,6% (19 st) saknar studiero  

 87,3% av eleverna instämmer i påståendet ”I min skola är vi elever med och tar fram vilka 
ordningsregler vi ska ha” 

 20% (11 st) instämmer i ¨påståendet ”I min skola finns det elever som jag är rädd för”; 63,6%  
instämmer ej 

 10,9% (6 st) instämmer i påståendet ”I min skola finns det personal som jag är rädd för”, medan 
72,8% inte instämmer 

 58,2% av eleverna tycker att ”De vuxna på skolan gör det som behövs om en elev blir kränkt”; 
14,4% (8 st) är inte av den uppfattningen; 27,3% (15 st) ”vet ej”  

 81,8% anser att ”mina lärare har en positiv syn på mig”; 3,6% (2 st) håller ej med; 14,5% (8 st)  
"Vet ej" 
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Trivselenkät 
Här nedan följer ett utdrag från resultatet av den senast genomförda trivselenkäten (nov/dec -18)  
som besvarades av 384 elever elever i åk 1 - 6. Enkäten har utökats med frågor från Unicefs 
barnrättsmaterial i och med att Ribbybergsskolan blivit en rättighetsbaserad skola: 
 

 67,4%  trivs bra i skolan; 29,4% trivs ”sådär” och 3,1% (12 st) trivs ”dåligt”  

 72,4% trivs med sina klasskamrater; 26,6% trivs ”sådär”, 1% (4 st) trivs ”dåligt”  

 76% trivs med de vuxna i skolan.; 21,4% trivs ”sådär”, 2,6% (10 st) trivs ”dåligt” 

 78,6% har kamrater att vara med på rasterna; 21,1% har det ”ibland”, 1 elev saknar rastkamrat 

 På frågan ”Är det någon som mobbar dig i skolan?” svarar 90,9% ”nej” medan 9,1% (35 st) svarar 
”ja” 

 14,3% anser inte att någon i klassen blir mobbad; 6,2% (24 st) svarar ”ja”, 79,4% (305 st) 
svarar ”vet ej”  

 93% litar på någon vuxen i skolan som man kan prata med; 7% (27 st) saknar tillit 

 På frågan ”Finns det något ställe i skolan eller på skolgården där du känner dig otrygg eller rädd?” 
svarar 79,9% ”nej” och 20,1% (77 st) ”ja”  

 68,8% anser att man kan säga vad man tycker på klassråden. 10,9% (42 st) svarar ”Nej”. 
20,3% ”Vet ej” 

 65,1% tycker att alla har samma möjlighet att bli valda att ingå i elevrådet på skolan. 9,8% (38%) 
svarar ”Nej”. 25% ”Vet ej” 

 

Majoriteten av de elever som upplever att det förekommer otrygga platser nämner ”Skogen” (36 
st). Rädslan för skogen har ökat med elva elever jämfört med föregående enkät.  
 

Några anger även "Buren" (8 st), ”Fotbollsplanen” (4 st) samt "Berget” (3 st) som otrygga platser. 
 

Inkomna anmälningar om kränkande behandling 

Totalt 45 ärenden om kränkande behandling har inrapporterats i DF Respons under perioden 
190101 - 190531. 41 ärenden har gällt barn och 4 personal. Samtliga fall har bedömts som 
kränkande behandling, varav 3 kategoriserats som sexuella trakasserier.  
 

Tillvägagångssättet har oftast varit fysiskt (53%) eller verbalt (24%) och ägt rum under raster ute 
på skolgården, främst vid 12-tiden på dagen. De utsatta barnen har oftast gått i åk 2. Vid 51% av 
fallen har personalen varit på plats. Vid 35 tillfällen har incidenterna skett i åk 1-6, 5 gånger i 
förskoleklass samt 5 gånger på fritidshemmet.     
 

Analys/slutsats av genomförda kartläggningar 
 

Analys Skolenkät 
 

Med utgångspunkt från enkätsvaren från skolenkäten tillställd eleverna i åk 4 kan man konstatera 
att tryggheten i skolan minskat med 7,4 procentenheter jämfört med föregående år, samt att 
elevernas nöjdhet med skolan minskat med 6,7 pe.  
 

Andelen barn som anger rädsla för andra elever samt rädsla för personal ligger kvar på samma nivåer 
som föregående år, vilket indikerar att skolan behöver hålla fortsatt fokus på relationsfrämjande 
värdegrundsarbete.  
 

En positiv förbättring kan noteras vad gäller elevernas uppfattning om delaktighet vid 
framtagandet av skolans ordningsregler, vilken ökat ytterligare med 6,7 procentenheter.  

 

En markant nedgång har däremot skett i frågan kring åk 4 elevernas uppfattning om de vuxna gör 
det som behövs om en elev blir kränkt, som minskat med hela 26,9 pe, vilket väcker följdfrågor.     
 

Gruppen elever som upplever studiero på lektionerna har minskat med 7,4 procentenheter och de 
som saknar studiero har ökat med 12,2% pe. 
 

Elever som anser att "Min lärare har en positiv syn på mig" har minskat med 3,3 procentenheter. 
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Analys Trivselenkät 
Av resultaten att döma har antalet elever som trivs bra i skolan minskat med 9,2 procentenheter 
jämfört med föregående undersökning, medan däremot motsvarande andel som trivs ”sådär” 
ökat med 8 pe. Elever som trivs ”dåligt” har ökat med 1,1 pe (från 8 till 12 elever).    
 

Trivseln med de vuxna har minskat med 3,9 procentenheter, medan trivseln med klasskamrater minskat  
endast marginellt, men man trivs alltjämt något bättre (+3,6 pe) med vuxna än med 
klasskamraterna. Ett observandum är dock de 2,6% (10 st) som trivs dåligt med vuxna.    
 

Relativt många uppger sig ha kamrater att vara med på rasterna, enligt samma nivå som tidigare.   
 

Positivt är att uppemot 91% av eleverna inte är mobbade. Andelen som känner sig mobbade har 
dock ökat med 1,9 procentenheter (från 24 till 35 elever) vilket indikerar att man behöver följa 
upp resultatet i respektive klass och undersöka orsakerna därtill.  
 

Uppfattningen att någon annan elev blir mobbad i klassen har minskat med 3,5 pe, (från 39 till 24 
elever). De flesta elever (305 st) har svarat "Vet ej" på frågan, som saknades som svarsalternativ i 
föregående enkät.      
 

Tilliten till någon vuxen i skolan som man kan prata med är fortsatt glädjande hög: 93%.  
 

Rädslan och oron för otrygga platser i skolan eller på skolgården har ökat med 5,9 pe. 77 elever känner 
sig inte trygga, företrädesvis i "skogen" (alternativt föreställningen om den), varför frågan 
behöver kvarstå som ett förbättringsområde även under innevarande läsår.  
 

Sammanfattningsvis kan nämnas att svaren från båda enkäterna utvisar att såväl trivsel, 
trygghet, studiero som trivseln till vuxna minskat med några procentenheter jämfört med 
föregående enkät. Detta kan möjligen hänga samman med påfallande förbättrade resultat under 
förra frågeomgång, och att man nu skönjer en viss tillbakagång. Även tidpunkten för enkäten kan 
ha haft betydelse då den tidigare besvarades under vt -18 och den senaste mot slutet av ht -18, då 
både elever och vuxna antas ha varit mer uttröttade.          
 

Årskurs 4-elevernas dalande tilltro till att de vuxna gör vad som krävs om en elev blir kränkt   
behöver diskuteras inom arbetslagen och trygghetsteamet.  
 

Karaktären på inrapporterade kränkningsanmälningar tyder på att ytterligare insatser måste vidtas  
för att öka tryggheten och stävja incidenter som sker på raster ute på skolgården, främst under 
lunchtid.  
 

Att en ökande andel elever uppger rädsla för skogen kan inte i nuläget knytas till någon konkret 
aktuell händelse, i synnerhet när eleverna inte får vistas däri, men har nog mer att göra med att 
tanken på skogen som en främmande, fysisk plats väcker oro och obehag hos vissa barn.  
 

Utdrag ur Ribbybergsskolans förbättringsplan 2019/2020  
 

De mest prioriterade förbättringsområdena på Ribbybergsskolan under läsåret 19/20 består av 
fem punkter, varav den tredje handlar om värdegrundsarbete, trygghet och studiero, som har direkt 
koppling till främjande och förebyggande arbete i planen mot kränkande behandling. 
  
Åtgärd 1: Synliggöra och utveckla hela elevhälsans arbete, inklusive trygghetsteamets 
arbete som sker i två grupper; främjande och förebyggande samt åtgärdande.   
 

Målet att synliggöra och utveckla trygghetsteamets arbete har i år utvecklats på ett positivt sätt. 
Framför allt på det främjande och förebyggande arbetet. T.ex. har fokus lagts på 
fadderverksamheten på skolan, vilket varit ett uppskattat inslag både bland barn och vuxna. Det 
har sammansvetsat grupperna, stärkt vi-känslan och bidragit till att eleverna lärt känna varandra 
bättre.  
 

Även arbetet med att bli en rättighetsbaserad skola har präglat det främjande uppdraget  
under året. Lärargruppen har träffats 3 ggr. under vt-19 och jobbat med rättighetsbaserad skola. 
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Åtgärd 2: Planen mot kränkande behandling ska vara väl känd i skolans alla grupper. 
Planen mot kränkande behandling ska göras mera känd i skolans alla grupper under kommande 
läsår, helst medelst en meddelandefunktion där man kan ”bocka av” att så skett. Resultaten från 
senast genomförda trivselenkäter behöver också systematiseras.   
 

Åtgärd 3: Implementering av DF Respons som det enda sättet att anmäla misstanke om 
mobbning och kränkande behandling. 
 

Övergången till att rapportera incidenter i det digitala systemet inleddes under augusti 2018. 
Detta har etablerats hos all personal som återkommande under läsåret informerats om gällande 
rutin. I juni -19 kunde man konstatera att personalens anmälda händelser som inträffat under 
skoltid börjat fungera relativt väl.  
 

Det är mycket viktigt att tydligöra för all personal när incidenter ska skrivas, och ej skrivas in i 
DF Respons.    
 

Analysarbetet där statistik från DF Respons används som underlag behöver utvecklas, t.ex. var 
och när incidenter sker och hur detta bäst kan motverkas. Målet är att trygghetsteamet samlar in 
data en gång per termin och lyfter utmaningar i arbetet med personalgruppen. Så har skett i 
januari och juni -19. En annan prioriterad målsättning är att skapa en handlingsplan för elever 
som återkommande anmäls i systemet (från 2 tillfällen) samt att snabbt involvera mentor, kurator 
och även vårdnadshavare för att snabbt kunna bryta mönstret. En ny ”kränkningsansvarig” 
kommer att överta arbetet med att screena inkomna anmälningar och vid behov utse en utredare. 
Dessa utredningar och uppföljningar måste göras på liknande sätt i DF Respons. Viktigt att alla 
incidenter arbetas igenom, färdigställs och avslutas på ett korrekt sätt.  
 

Åtgärd 4: Trygghetsteamet utökas med ytterligare några personer. Nu är även klasslärare 
representerade. Detta för att hinna fokusera och arbeta mer med förebyggande och 
främjande åtgärder. 
 

Fler lärare har ingått i trygghetsteamet under året, något som varit mycket viktigt och utvecklande 
för gruppens arbete. Denna organisation kommer att kvarstå läsåret 19/20. 
 

Åtgärd 5: Göra eleverna mer delaktiga genom klassråd och elevråd i skolans framtagande 
av regler och rutiner. 
 

Ett åtagande till lå 19/20 är att elevrådet riktas mer mot uppdraget kring rättighetsbaserad skola. 
Större inflytande och delaktighet är ett mål. Under RBS-träffarna har man diskuterat vikten av 
klassråd samt att göra ”klasskontrakt”. Arbetet med klasskontrakt har kommit igång i några 
klasser. Många kommer att ta tag i det inför uppstarten av ht-19. De flesta har klassråd och tycker 
att återkopplingen elevråd – klassråd fungerar bra men de efterlyser frågor från elevråd till 
klassråd att diskutera. 
 

Åtgärd 6: Trygghetsteamet och försteläraren i värdegrundsarbete arbetar vidare med att 
utveckla värdegrundsarbetet på skolan samt bistår lärarna med lektionsförslag, tips och 
idéer på aktiviteter. 
Alla klasser ska ha värdegrundsarbete minst 1 lektion/vecka, samt att återkommande 
utbildning inom området genomförs av försteläraren, riktat till lärarna vid minst 6 
tillfällen på konferenstid utspritt under läsåret. 
 

Försteläraren med ansvar för värdegrundsarbetet har träffat personalen återkommande under 
året. Lektionsförslag med material och uppslag har delats till alla grupper. De flesta grupper har 
genomfört lektionsförslagen och tycker att det varit till stor hjälp. Man har gemensamt bestämt 
sig för 5 artiklar ur Barnkonventionen som skolan ska jobba övergripande med: 
 

Nr 2.   Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. 
Nr 12. Du har rätt att säga vad du tycker och vuxna måste lyssna på dig. 
Nr 13. Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter… med tillägget från fulla 

versionen ”med respekt för andra personers rättigheter”. 
Nr 23. Har du en funktionsnedsättning ska du få hjälp att delta på lika villkor. 
Nr 29. Skolan ska hjälpa dig att utvecklas och lära dig om dina rättigheter. 
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Åtgärd 7: Trygghetsteamet kommer tillsammans med skolledning att utifrån statistik i 
DF Respons granska mer djupgående hur skolan ska arbeta förebyggande och främjande 
när det gäller HBTQ-frågor och sexuella trakasserier. 
 

Detta område har inte arbetats med på ett konsekvent sätt under året. Man behöver på nytt se 
över om dessa frågor tillhör de mest prioriterade för vår skola och skolform. Utifrån vad t.ex. 
trivselenkäten utvisar behöver vi eventuellt fånga upp frågorna igen. Idag finns det olika material, 
ex. ”Stopp - min kropp” eller ”Brorsan är kung” som olika klasslärare jobbat med under vissa 
perioder.  
 

Vilka nya/tidigare mål ska ingå i verksamhetsplanen 19/20 för trygghetsteamet?  
 

HBTQ-frågor och sexuella trakasserier 
Förslag på fortsatt arbete är att det material som finns på skolan idag och dylikt samlas i ett 
gemensamt ”paket” som är tillgängligt för all personal. Uppdraget - som även ingår i 
rättighetsbaserad skola - kan lyftas på gemensamma konferenser och värdegrundspass under året.  
 

DF Respons 
Detta uppdrag måste fortsätta arbetas med under läsåret; rutiner och hur ärenden ska hanteras 
gällande mobbning och trakasserier. 
 

Rättighetsbaserad skola 
Ambitionen är att under lå 19/20 lyckas etablera målen med RBS. Hur synliggörs 
barnkonventionens artiklar i skolans dagliga arbete? 
 

Häri ingår t.ex. värdegrundsuppdraget, elevrådsarbete, tillgängliga lärmiljöer, rätt till lek och 
rörelse m.m. (trivselprogrammet, aktivitetshjältarna). 
 

Artikel 23 ”Har du en funktionsnedsättning ska du få hjälp att delta på lika villkor” måste skolan fortsätta 
jobba med. 
 

Trygghetsteamet 
Vi behöver utöka antalet medlemmar i THT inför lå 19/20; fler personer från F-3 behöver ingå. 
En ny kurator på heltid kommer att anställas och få en ledande roll i detta arbete. 
 

Trivselenkät 
Ett önskemål är att skolan oftare är 1 gång/år kan följa upp tryggheten och trivseln. Nuvarande 
form där mycket arbete kopplas till endast en mätning känns inte tillförlitligt. Trygghetsteamet 
kan i början av terminen skapa ett enkelt formulär i G-drive som alla klasslärare kan genomföra 
t.ex. en gång per månad. Varje lärare får hantera datan/svaren på det sätt den själv önskar. 
Trygghetsteamet informeras om statistiken, förslagsvis varje december – maj. 
 

Planerade förebyggande insatser inför läsår 2019/2020 
Det förebyggande arbetet omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten identifierats som 
risker. 
 

Vissa av nedan angivna punkter är en fortsättning på redan, under föregående läsår, inledda 
förebyggande insatser vilka behöver vidareutvecklas och ytterligare implementeras i 
verksamheten. Några åtgärder tangerar det främjande arbetet, men har tillika upptagits som 
förebyggande med anledning av dess angelägna karaktär: 
 

 Vid början av terminsstarten läsåret 19/20 företas en genomgång kring vilka 
gemensamma regler och rutiner som ska gälla i skolan och i respektive arbetslag i syfte att 
få en likartad start på dagar och lektioner. Ansvarig: Skolledning 

 

 Elevhälsans arbete, som är under kontinuerlig utveckling, behöver synliggöras. Gäller 
även trygghetsteamets arbete som sker i två grupper - främjande och förebyggande samt 
åtgärdande grupp. Elevhälsan kommer under innevarande läsår att utveckla arbetet med 
tillgänglig lärmiljö. Ansvarig: Skolledning och 1:e lärare/specialpedagog 
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 Elevhälsoteamet kommer att arbeta för att snabbare fånga upp ärenden genom att 
erbjuda fortsatta drop-in-tider för lärarna. Ansvarig: Skolledning och elevhälsoteam  

 Både elev- och personalgrupperna ska ha mer kännedom om skolans plan mot kränkande 
behandling och göras delaktiga i framtagandet av planen. Ansvarig: Skolledning, arbetslag, 
elevråd och klassråd 

 Trygghetsteamet ska organisera två skolgemensamma fadderdagar under läsåret, en på 
höstterminen -19 och en på vårterminen -20. Elevernas förslag på lekar ska beaktas. 
Ansvarig: Trygghetsteam 

 Uppföljningar av resultat från genomförda trivselenkäter måste systematiseras, i synnerhet 
rörande elever som angett att de blivit mobbade. Mentorerna behöver unisont följa upp 
situationen och vidta adekvata insatser inom respektive klass. Ansvarig: Skolledning, 
trygghetsteam, elevhälsoteam, arbetslag och mentorer 

 Ökad personaltillsyn i och omkring skogsområdena som en åtgärd utifrån resultatet i 
trivselenkäten -19 avseende upplevda otrygga platser. Ansvarig: Skolledning och 
trygghetsteam   

 En förenklad trivselenkät anpassad för förskoleklasserna bör utformas. Ansvarig: Kurator 

 DF Respons ska etableras som det enda sättet att anmäla misstanke om kränkande 
behandling. Behöver tydliggöras för all personal vem som gör vad när incidenter ska/inte 
ska skrivas in i systemet samt att utredningar, uppföljningar och avslut utförs på ett 
likartat och korrekt sätt. Ansvarig: Skolledning och trygghetsteam 

 Analysarbetet där statistik används från DF Respons behöver utvecklas, dvs. var/när 
incidenter sker och hur detta kan motverkas. Trygghetsteamet insamlar data 1 
gång/termin och föredrar slutsatser inför personalgruppen. Ansvarig: Skolledning och 
trygghetsteam 

 Handlingsplaner behöver utformas för elever som återkommande anmäls i DF Respons 
(från 2 ggr.) för att snabbt bryta mönstret. Ansvarig: Skolledning och trygghetsteam 

 En ny person kommer att överta ansvaret för att screena inkomna anmälningar om 
kränkningar i DF Respons och vid behov utse utredare. Ansvarig: Skolledning och 
trygghetsteam  

 Eleverna behöver få större inflytande och bli mer delaktiga genom klass- och elevråd vid  
framtagandet av skolans regler och rutiner. Elevrådet kommer att riktas mer mot 
uppdraget kring rättighetsbaserad skola. Ansvarig: Arbetslag, trygghetsteam, 1:e 
lärare/koordinator för värdegrundsarbetet, elevråd och klassråd  

 Eleverna ska få inblick i demokratiska processer; bl.a. ska elevrådet tillsammans med 
elevrådsordförande (bitr. rektor) fortsätta med studiebesöken i kommunhuset. Ansvarig: 
Biträdande rektor (tillika elevrådsordförande) 

 Inrättandet av ”klasskontrakt” ute i klasserna kommer att fortgå under hösten -19. 
Ansvarig: 1:e lärare/koordinator för värdegrundsarbetet 

 Som ett led i att öka trivseln och främja mer varierade aktiviteter på rasterna samt 
förebygga konflikter och mobbning kommer skolan under ht -19 att påbörja det s.k. 
”Trivselprogrammet”, där elever i åk 3-6 utses till trivselledare, ca 2 elever per klass och 
termin. De planerar och igångsätter 2-4 rastaktiviteter i veckan och deltar även själva. 
Ansvarig: Skolledning och trivselpedagoger    

 Vuxennärvaron under kort- och lunchraster behöver ses över och förstärkas vid behov, 
tillika strukturera att det finns vuxna även vid in- och utgång till/från raster samt i 
kapprum. Ansvarig: Arbetslag, skolledning, lärare och fritidspersonal  

 Skolans utvecklingsarbete enligt CPS-metoden planeras att återupptas. Ansvarig: 
Skolledning 

 Trygghetsteamet och 1:e läraren fortsätter med vidareutvecklingen av skolans 
värdegrundsarbete samt bistår all personal med lektionsförslag, material och idéer på 
aktiviteter. Ansvarig: 1:e lärare/koordinator för värdegrundsarbete, skolledning, 
trygghetsteam och all personal 
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 Samtliga klasser ska ha värdegrundstid om minst 1 lektion/vecka, inklusive 
återkommande utbildning inom området via förstelärare till pedagogerna (minst 6 ggr/lå 
under konferenstid). Ansvarig: 1:e lärare/koordinator för värdegrundsarbetet och 
pedagoger 

 Skolan har bestämt att arbeta övergripande med 5 artiklar ur Barnkonventionen under lå 
19/20 (kopplat till Rättighetsbaserad skola). Ansvarig: Skolledning, 1:e lärare/koordinator 
för värdegrundsarbetet och all personal 

 Trygghetsteamet kommer tillsammans med skolledning att utifrån statistik i DF Respons 
mer djupgående granska hur skolan ska arbeta främjande och förebyggande med HBTQ-
frågor och sexuella trakasserier. Ansvarig: Skolledning och trygghetsteam 

 Ambitionen är att under lå 19/20 etablera målen med Rättighetsbaserad skola samt 
synliggöra barnkonventionens artiklar i skolans dagliga arbete, där bl.a. följande åtaganden 
ingår: värdegrundsuppdraget, elevrådsarbete, tillgängliga lärmiljöer, rätten till lek och 
rörelse samt att elever med funktionsnedsättning ska få hjälp att delta på lika villkor. 
Ansvarig: Skolledning, 1:e lärare/koordinator för värdegrundsarbetet och all personal 

 Antalet medlemmar i trygghetsteamet behöver utökas inför lå 19/20; fler personer från F-
3 behöver ingå. Ansvarig: Skolledning 

 En ny kurator på heltid kommer att anställas till ht -19, vilket blir ett välkommet och 
betydande tillskott i skolans förebyggande och främjande elevhälsoarbete samt i 
trygghetsteamet. Ansvarig: Skolledning    

 
Samtliga ovannämnda punkter, insatser och åtgärder ska vara genomförda och uppföljda senast 

juni 2020. 
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Handlingsplan vid misstanke om trakasseri/kränkande 
behandling mellan elever 
 

1. Om ett barn eller en elev känner sig trakasserad eller kränkt av någon annan elev vänder 
sig denne eller vårdnadshavare till rektor, biträdande rektor, klasslärare, fritidspersonal  
eller till trygghetsteamet. Vid upptäckt av misstänkt pågående trakasseri/kränkande 
behandling ingriper närvarande personal omedelbart. Det är av yttersta vikt att den som 
är utsatt kommer till tals och ges möjlighet att uttrycka sin upplevelse av det inträffade. 

 

2. Den personal som var närvarande vid händelsen utreder händelsen och skriver en 
Anmälan kränkande behandling i den kommungemensamma IT - portalen DF Respons 
(Anmälningsblankett finns på Schoolsofts startsida, nederst i vänstra hörnet, under "Filer 
& Länkar, rubrik "Kränkande behandling"). Däri skall bl.a. datum, inblandade personer 
och dittills vidtagna åtgärder samt vilka personer/grupper/ vårdnadshavare som 
informerats om incidenten noteras. Anmälan går automatiskt till både rektor och 
huvudman. 

 

3. Om utredningen utvisar att trakasseri/kränkning ägt rum noteras detta specifikt i 
rapporten. Verksamhet, rutiner och ansvarig personal organiseras så att fortsatt 
trakasseri/kränkning omgående upphör. 

 

4. Trygghetsteamet som har behörighet att logga in i DF Respons behandlar och följer upp 
alla inkomna rapporter om kränkningar vid sitt närmast efterföljande veckovisa möte 
samt överlägger kring ifall ytterligare åtgärder behöver vidtas.  

 

5. En bedömning görs ifall det är lämpligt att inleda konfliktsamtal mellan parterna. I vissa 
situationer kan mer omfattande åtgärder behöva göras såsom elevhälsomöte (EHM), 
disciplinär åtgärd, annan skolplacering, polisanmälan (ej barn under 12 år) eller anmälan 
till socialtjänsten.  

 

6. Uppföljning och återkoppling sker av ärendet och dokumenteras i DF Respons. I 
händelse av att trakasseri/kränkning inte upphört vidtas omedelbart nya erforderliga 
insatser vilka noteras i incidentrapporten. Vårdnadshavare informeras. 

 

7. Hela ärendegången kan dokumenteras fortlöpande och följas upp i DF Respons. 
 
 

Handlingsplan vid misstanke om 
diskriminering/trakasseri/kränkande behandling 

när personal kränker elever 
 

1. Om ett barn eller en elev känner sig diskriminerad/trakasserad/kränkt av någon i 
personalen vänder sig denne eller vårdnadshavare till rektor, biträdande rektor, klasslärare 
eller Trygghetsteamet. Personal som ser eller får kännedom om kränkning mellan 
personal och elev skall omedelbart kontakta rektor.  

 

2. Rektor övertar ansvaret för ärendet och vidtar omedelbart erforderliga åtgärder. 
Dokumentation görs i DF Respons. 
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Konfliktsamtal 
 
Konfliktsamtal är en åtgärd som kan vidtas vid konflikter mellan elever. I lämpliga fall kan 
konfliktsamtal även vara tillämpbart vid förekommen trakasseri/kränkande behandling för att 
motverka upprepade incidenter. I dessa fall inhämtas samtycke från de inblandade och deras 
vårdnadshavare.  
 
Under ledning av en opartisk samtalsledare bereds parterna möjlighet att under strukturerade 
former ta del av varandras berättelser och redogöra för problemen, uttrycka sina behov och 
intressen. Intentionen är att parterna därigenom kan släppa och förflytta invanda eller befästa 
positioner, ståndpunkter och uttalanden till bakomliggande intressen.  
 
Processen syftar till att öka medvetenheten och stärka elevernas självförtroende genom att de 
själva får ”äga sin konflikt” och ta ansvar för att finna lösningar som passar dem. Ambitionen är att 

situationen förändras från ”dig mot mig” till ”vi mot problemet”.   
 
 

1. Involverad personal avgör ifall ärendet är att betrakta som en konflikt mellan parterna.  
 

2. Samtycke till konfliktsamtal inhämtas från båda parter. Handlar ärendet om 
trakasseri/kränkande behandling inhämtas även vårdnadshavarnas samtycke.   

 
3.  Parterna redogör för händelsen. Ena parten (oftast den som blivit/upplever sig mest utsatt) 

börjar berätta utan att bli avbruten. Därefter får den andre parten ge sin version utan att bli 
avbruten. Samtalsledaren ställer kompletterande frågor och summerar. 

 
4.  Samtalsledaren frågar vilka konsekvenser som parterna haft av händelsen samt hur de  

ska/kan förhålla sig till varandra i framtiden. 
 
5.   Parterna skriver och undertecknar Avtal konfliktsamtal som uppläses för varandra. 
      Vårdnadshavarna delges. 
 
6. Avslutning. Om situationen så medger kan parterna med en gemensam gest markera att ett 

avtal ingåtts, ex. via handslag, ”tumma på det”, ”gimme five”.   
 

7. Det skriftliga avtalet arkiveras i elev-akt och kopia lämnas till rektor. 
 

 

Se bilaga 3 – Avtal konfliktsamtal (sid 18). 
 
 

 
 
 
 
 
Monika Reuterstrand                  Anders Ekbäck                       Jack Painio 
Rektor                                           Biträdande rektor                         Skolkurator  
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 
 
 

Ribbybergsskolans 
Värdegrund 

 
 
 

 Visa hänsyn och var omtänksam 

 
 

 Visa respekt mot dig själv och 
andra 

 

 Var rädd om vår skola 
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Bilaga 2 

 
 
 
 
 
 

Ribbybergsskolans 

Trivselregler 
 
 
 

 Mobiltelefon och annan elektronisk utrustning ska 
vara avstängd under skoldag och fritids, om inte 
ansvarig pedagog meddelar annat 

 

 Vi får bara filma eller fotografera med tillstånd  
 

 Vi kastar bara snöboll på anvisad plats  
 

 I backen åker vi med stjärtlappar och hjälm 
 

 Vi cyklar, åker skateboard, sparkcykel, inlines och 
skridskor på anvisad tid och plats, självklart med 
hjälm! 

 

 Vid olycksfall eller skada anmäler vi det till någon 
vuxen på skolan  

 

 Vi hjälps åt att hålla skolan hel och ren  
 

 Vi är utomhus på rasterna 
 

 Vi dricker inte läsk eller äter godis under skoltid  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 (18) 

 



Bilaga 3 
 
 

 
Ribbybergsskolan 

 

 

 

Avtal konfliktsamtal  
 

Idag har jag haft konfliktsamtal med: ………………………………………….……………..,. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
Jag gjorde det därför att: ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
Det här ska jag göra/tänka på för att det inte ska hända igen: ………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

 
Elev: …………..………..………………                                Klass: ………  
 
 

Datum: ………………. 
 
 

Eventuellt uppföljningsdatum: …………………………………………………………………. 
 
 

Konfliktsamtalet genomfört under ledning av: ……………………………………………..…. 
 
 

 

Målsmans underskrift: …………………………………      ..…………………..……….……… 
 

 

Datum: ……………… 
 
 
Arkiveras hos rektor.  
 

 

 

 

 
Postadress                                                      Besöksadress  Telefon             Fax/e-post  

137 38 VÄSTERHANINGE                                             Floraplan 1                                                                    Växel: 08-606 70 00                   08-606 75 05 

                                                                              Direkt: 08-606 73 90                                             
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