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Grunduppgifter 
Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleklass, fritidshem och grundskola. 

Ansvariga för planen 
Biträdande rektor: Sylvia Bergroth 070-414 14 75 

Rektor Carin Engblom 070-414 14 20 

Skolans trygghetsteam: Special pedagog Anna-Karin Gunnarsson 070-414 14 99  

Resurspedagog Carina Nilsson 070-277 80 85,  

Vår vision 
Alla kommer till Gäverängeskolan och känner lust att lära i en trygg miljö. 

Planen gäller från 
2018-11-01 

Planen gäller till 
2019-10-31 

Läsår 
2018–2019 

Elevernas delaktighet 
Skolan startar höstterminen med att arbeta med hur man ska vara mot 
varandra. Eleverna får vara med och komma med förslag till regler.  Utifrån 
förslagen upprättas/revideras skolans Guldregeler. Vi har en dag som vi ägnar 
till att ha guldfest. Här får alla ta del av dessa Guldregler 

• Alla ska känna sig trygga på skolan. 
• Alla är olika men alla är lika värda. 
• Vi ska vara schyssta kompisar som stöttar och hjälper varandra.  
• Alla får vara med, fråga den som står ensam om hen vill vara med. 
• Vi ska inte störa. 
•  Lyssna på varandra och de vuxna. 
• Alla har rätt att säga ifrån, sluta betyder sluta. 
• Vi ska vara rädda om varandra och våra saker, låt andras saker vara! 
• Gå till en vuxen vid bråk, slå inte tillbaka. 
• Vi ska inte ljuga, svära eller säga fula ord. 

Eleverna får då klassvis ta del av guldreglerna och skriva under på att de vill 
följa reglerna.  
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Vårdnadshavarnas delaktighet 

Inför föräldramötet i september lades planen ut på Schoolsoft och 
vårdnadshavarna ombads att läsa planen och meddela respektive klasslärare 
eller rektor om man har synpunkter på planen. 
 

Personalens delaktighet 
En dag på höstlovet avsätts till arbete med planen. 
 

Förankring av planen 
Varje hösttermin startas med ett värdegrundsarbete och planen aktualiseras 
med eleverna i varje klass. 

Elever och föräldrar uppmanas att föra fram synpunkter på vad skolan behöver 
göra för att förbättra arbetet kring diskriminering och kränkande behandling. 
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Utvärdering 
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats på skolan: 
Föregående års plan utvärderades och reviderades på höstlovet. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Vårdnadshavarna har getts möjlighet att lämna synpunkter. 

Eleverna har svarat på en trygghetsenkät. 

Personalen har utvärderat värdegrundsarbetet och arbetet med Guldreglerna i 
kvalitetsplanen. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Arbetet med Guldreglerna har gett resultat och är begripligt för eleverna. 

Pedagogernas medvetenhet har ökat. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2019- 10-31 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Vårdnadshavare ombeds lämna synpunkter på planen efter första 
föräldramötet på höstterminen. 

Föräldrarådet ska få möjlighet att lämna synpunkter hur de tycker arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling utförs på skolan. 
Elevrådet får frågor om hur de tycker att arbetet med planen fungerar. 

Alla elever får svara på en enkät med frågor kring trygghet och trivsel före 
höstlovet 2019. 

Personalen utvärderar hur arbetet gått på tid avsatt för detta på höstlovet 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Biträdande rektor 
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Främjande insatser 

 

1. Områden som berörs av insatsen:  
Kön 

Mål och uppföljning: 
Flickor och pojkar ska ha lika stort inflytande och utrymme i 
verksamheten. 

Uppföljningsfrågor i elevenkät på vårterminen 

Insats 
Pedagogerna ska ständigt vara uppmärksamma på att ge alla elever 
samma förutsättningar oavsett kön. 

Våra förväntningar på eleverna ska vara könsneutrala. 

Genusfrågor ska uppmärksammas i alla ämnens planeringar. 

Vi behöver göra ALLA vårdnadshavare medvetna om vårt 
förhållningssätt. 

Ansvarig 
All personal på skolan 

Datum när det ska vara klart 
Arbetet är ständigt pågående och följs upp i samband med 
kvalitetsarbetet på skolan. 
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2. Områden som berörs av insatsen 
Könsidentitet eller köns uttryck 

Mål och uppföljning 
Alla ska ha rätt till att bli accepterad för den man är oavsett kläder, 
uppträdande eller hur man vill se ut.  

Följs upp på klassråd och personalkonferenser 

Insats 
Vi ska tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i vår undervisning. Vi ska 
stötta elevernas diskussioner kring vad tjejer respektive killar kan och 
inte kan och ifrågasätta normer tillsammans med eleverna. Ingen ska 
ifrågasätta t.ex. klädval, fritidsintressen eller hur man väljer att framstå. 

Vi tillhandahåller litteratur som behandlar könsidentitet och 
könsuttryck. 
 

Ansvarig 
All personal på skolan 

Datum när det ska vara klart 
Arbetet pågår hela tiden. Följs upp i kvalitetsarbetets avstämningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

3. Områden som berörs av insatsen 
Etnisk tillhörighet 

Mål och uppföljning 
Ingen på skolan ska bli utsatt på grund av nationalitet eller etniskt 
ursprung, hudfärg eller annat likande förhållande. 

Utvärderas kontinuerligt genom klassråd och personalkonferens. 

Insats 
Alla elever ska känna att de kan utveckla sina förmågor och intressen 
utan att begränsas av föreställningar om olika etniska grupper.  Elevers 
flerspråkighet ska uppmärksammas på ett positivt sätt. 
Modersmålsundervisningen ska ges utrymme och alla elever på skolan 
ska få kunskap om de länder som deras kamrater kommer från. 

Ansvarig 
All personal på skolan 

Datum när det ska vara klart 
Arbetet pågår hela läsåret. Följs upp i kvalitetsarbetets avstämningar. 
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4. Områden som berörs av insatsen 
Religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning 
Eleverna ska känna till att det finns olika religioner och vad 
religionsfrihet innebär. 

Ingen ska bli utsatt på grund av vilken religion man har. 

Utvärderas kontinuerligt i klassråd och på personalkonferens. 

Insats 
Eleverna ska bli medvetna om att det finns olika religioner och lite om 
vad de olika religionerna står för.  
  

Vi vill planera ett temaarbete då vi får diskutera sådant som kan förklara 
skillnader som har sin grund i religionen. t.ex. symboler, bön, klädsel 
m.m.   
 

Skapa förutsättningar föreleverna att utveckla sina förmågor och 
intressen utan att begränsas av stereotypa föreställningar om olika 
religiösa grupper. 

Ansvarig 
Alla som arbetar på skolan 

Datum när det ska vara klart 
Arbetet pågår under hela läsåret.  Följs upp i kvalitetsarbetets 
avstämningar. 
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5. Områden som berörs av insatsen 
Funktionsnedsättning/variation 

Mål och uppföljning 
Ingen på skolan ska bli utsatt eller sämre behandlad på grund av 
funktionsnedsättning eller funktionsvariation 

Vi följer upp på personalkonferenser 

Insats 
Anpassa miljön och de gemensamma aktiviteternas utformning så att 
alla kan delta. Alla har rätt till en likvärdig utbildning. En beredskap ska 
finnas för att anpassa t.ex. utemiljön om behov uppstår. Klasslärarna 
möter och svarar på elevers ev. frågor om de olika anpassningar som 
görs för enskilda elever och förklarar att olika människor har olika behov 
och att det måste vara så. 

Ansvarig 
Alla som arbetar på skolan 

Datum när det ska vara klart 
Ständigt pågående.  Följs upp i kvalitetsarbetets avstämningar. 
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6. Områden som berörs av insatsen 
Sexuell läggning 

Mål och uppföljning 
Eleverna ska bli medvetna om att det finns olika sexuella läggningar 
HBTQ (homo, bi, trans och queer) 

Följs upp vid personalkonferens 

Insats 
Diskutera och analysera fördomar och stereotypa föreställningar om 
människor utifrån sexuell läggning. 

Att en familj kan se olika ut. 

Tillhandahålla litteratur i ämnet. 

Prata med eleverna om att svärord som "bög" inte är ok! 

Ansvarig 
All personal på skolan 

Datum när det ska vara klart: 

Ständigt pågående arbete som följs upp i kvalitetsarbetets avstämningar.  
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7. Områden som berörs av insatsen: 

Ålder 

Mål och uppföljning: 

Ingen av oss ska behandlas sämre p.g.a. ålder. 

Vi ska tillsammans med eleverna analysera och diskutera om det på 
skolan finns normer kring ålder som gör att äldre elever har förmåner 
som de yngre inte får. Detta tas upp i klassråd och personalkonferenser. 

Insats 
Elever och personal ska vara medvetna om att man kan uppleva sig 
diskriminerad p.g.a. ålder. 

Vi ska se till att det finns många olika alternativ för social gemenskap och 
aktiviteter där elever i olika åldrar från olika klasser umgås och 
samarbetar. 

Skolans har vid t.ex. temaarbeten ”färggrupper” som är åldersblandade 
grupper.   

Ansvarig: 

 All personal på skolan 

Datum när det ska vara klart: 

Ständigt pågående arbete som följs upp i kvalitetsarbetets avstämningar.  
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Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling 

Mål och uppföljning  

Ingen ska utsättas för kränkande behandling 

Insats  

Alla vuxna på skolan ska reagera om elever säger dumma saker till varandra, 
slåss eller retas.  

 
Alla vuxna ska hjälpa eleverna att reda ut konflikter som uppstår. 

Om någon kränks ska anmälan om kränkande behandling omedelbart 
upprättas och lämnas till rektor. Åtgärder ska vidtas utifrån vad situationen 
kräver. 
 

Ansvarig  
Rektor samt all personal på skolan! 
 

Datum när det ska vara klart 

Ett ständigt pågående arbete som utvärderas och följs upp i det systematiska 
kvalitetsarbetet 
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Kartläggning 
Kartläggningsmetoder 

• Diskussion 
• Enkät 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Trygghet och trivsel, Kön, Könsidentitet eller 
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Personalen har diskuterat diskrimineringsgrunderna. 

Har tagit fram en enkät gällande trygghet och trivsel till eleverna. Varit 
delaktiga i framtagandet av resultatet. Reflekterat över svaren. 

 

Eleverna har involverats i kartläggningen gällande deras trygghet och trivsel 
Elevenkät med frågor om trygghet och trivsel har genomförts. De har svarat på 
enkäten utifrån: Så här känner jag mig när jag tänker på… de har sedan valt 
glad grön gubbe  - neutral gul gubbe  – eller sur röd gubbe. 

 Bra Sådär Inte bra 
Trivs du i skolan 96 21 2 
Rasterna 84 24 5 
Omklädningsrummen 67 34 14 
Kamraterna 97 18 2 
Matsalen 52 52 14 
Bussarna 45 24 11 
Vuxna på skolan 98 16 4 
Kapprummen 54 46 18 

 

De har också fått svara på om de känner till skolans ”Guldregler”? 

 Ja Nej Inget svar 
Känner du till skolans 
Guldregler? 

101 3 5 

Följer du skolans 
Guldregler? 

101 2 7 
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Resultat och analys 
Elever ska oavsett kön ha lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. 

Vi identifierade platser där det är extra påtagligt att pojkar och flickor är 
uppdelade. Fotbollsplanen är ett exempel. Vi diskuterade hur vi kan vara goda 
förebilder. Att göra två fotbollsplaner skulle det underlätta för flickorna att 
delta? 

Vi påtalade nödvändigheten av att våra nyanlända vårdnadshavare 
medvetandegörs om att vi vill ge pojkar och flickor samma förutsättningar och 
att vi har lika höga förväntningar på flickor och pojkar.  

Har kvinnliga pedagoger den auktoritet som behövs gentemot nyanlända 
vårdnadshavare? Ett samarbete med integration och SFI behöver komma till 
stånd. 

Vi pedagoger behöver ha utbildning kring hur vi bemöter elevernas 
religionsuttryck. T.ex. kring maten, symboler m.m. 

Vi konstaterade att vi behöver skaffa mera kunskap kring HBTQ frågor. 

Vi tycker att vi blir bättre och bättre på att anpassa för elever med 
funktionsnedsättning. 

När det gäller kränkande behandling diskuterar vi lågaffektivt bemötande. Alla 
har läst och diskuterat boken: ”Beteendeproblem i skolan” av Hejlskov för att 
lära sig lågaffektiva strategier.  
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Förebyggande åtgärder 

Områden som berörs av åtgärden 
1. Kön,  
2. Könsidentitet/köns uttryck 
3. Etnisk tillhörighet  
4. Religion eller annan trosuppfattning 
5. Funktionsnedsättning 
6. Sexuell läggning 
7. Ålder 

Mål och uppföljning. 

Ingen ska trakassera någon utifrån dessa diskrimineringsgrunder. 
 
Åtgärd: 

Vi har lyft värdegrundsfrågor genom berättande och diskussion utifrån 
boken ”Värdefulla sagor” som behandlat olika områden så som 
jämställdhet, människors lika värde, solidaritet m.m. 

Guldreglerna och Guldfesten. 

Ett förbyggande arbete ska bedrivas. Träna elevernas förmåga till empati 
och respekt för allas lika värde oavsett exempelvis utseende, ekonomisk 
status, kroppsstorlek och personlig stil. 

Motivera åtgärd 

Alla ska förstå att alla är lika mycket värda och bli respekterade för den 
man är. 
 
Ansvarig 

Alla på skolan. 

Datum när det ska vara klart 

Ett ständigt pågående arbete som stäms av tre gånger om året i skolans 
kvalitetsbilder. 
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Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 

Kränkningar ska inte förekomma! 
Alla vuxna ska hjälpa eleverna att reda ut konflikter som uppstår. 

Alla på skolan ska uppmärksamma och reagera på kränkande och 
nedvärderande uppförande och tilltal. Alla som arbetar på skolan ska agera 
utifrån nolltolerans. 
 
Åtgärd 

Vuxna visar intresse och skapar relationer till alla barn. 
  
Alla läser Bo Heilskovs bok om lågaffektivt beteende i skolan. 

Vi ska arbeta med åldersblandade grupper (”färggrupperna”) så att 
eleverna blir trygga med varandra över klassgränserna. 

Våra Guldregler (se sid. 2) kring hur man ska vara mot varandra hålls 
aktuella och vi påminner barnen om att de lovat hålla dem. 

Trygghetsteamet går in och hjälper till med allvarssamtal enligt planen mot 
kränkande behandling. 

Motivera åtgärd 
Vi ska ha arbetsro i klasserna. 

Man ska vara trygg och ha roligt i skolan. 

Ansvarig 
Alla som arbetar på skolan 

Datum när det ska vara klart 

Ständigt pågående arbete som följs upp tre gånger på ett läsår i 
kvalitetsbild. 
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Rutiner för akuta situationer 

Om skolans regler inte följs  

• Samtal med berörd elev (den vuxne som ser säger till och informerar 
därefter klasslärare eller ansvarig fritidspersonal) 

• Kontakt med vårdnadshavare (klasslärare ansvarar) 

• Samtal med rektor 

• Elevhälsoteamet kopplas in 

• Anmälan till socialtjänsten 

 
Alla i skolan skall uppmärksamma och reagera på kränkande och 
nedvärderande uppförande och tilltal. Alla som arbetar i verksamheten ska 
agera utifrån nolltolerans. 

De vuxna på skolan hjälper eleverna att reda ut konflikter när de uppstår. Vi 
arbetar förebyggande med t.ex. rastaktiviteter. Individanpassade strategier. 

Individ, grupp och organisation. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Vara uppmärksam på elevernas mående. Fråga vid utvecklingssamtal och 
klassråd om trivsel och trygghet. 
 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Alla elever på skolan ska ha någon vuxen som de med förtroende kan vända sig 
till om de skulle bli utsatta för trakasserier eller kränkningar. 

I första hand klassläraren! 

Kurator: Maria Jahrefjord 070-414 14 24  

Skolsköterska: Victoria Horndahl 070-414 14 51 

Specialpedagog: Anna-Karin Gunnarsson 070-414 14 99 

Biträdande rektor: Sylvia Bergroth 070-414 14 75 

Rektor: Carin Engblom 070-414 14 20 
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Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 

Anmälan om kränkande behandling enl. blankett. 

• Anmäla till rektor som ska anmäla till huvudman samma dag. Om rektor 
ej är tillgänglig - kontakta nästa chef. (Förvaltningschef) 

• Vårdnadshavare ska informeras 
• Händelsen ska utredas 
• Åtgärd utifrån vad som hänt. T.ex. Samtal med enskild elev, samtal i klass 

eller fritidsgrupp, allvarssamtal med trygghetsteamet  
• Ärendet ska avslutas när det är färdigutrett. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Den som ser eller hör att vuxen trakasserar eller kränker ett barn ska 

• Anmäla till rektor som tar reda på vad som hänt i samtal med den 
kränkte. 

• Skyndsamt anmäla till huvudman på blankett ”Anmälan om kränkande 
behandling”. 

• Informerar vårdnadshavare. 
• Samtal med den som kränkt. 
• Ändras inte beteendet utfärdas varning som kan leda till att anställning 

avslutas. 

Rutiner för uppföljning 
Ärendet ska följas upp utifrån rutin och avslutas 
 

Rutiner för dokumentation. 

Blankett: Anmälan kränkande behandling ska användas. 
 

Ansvarsförhållande 
Enligt skollagen SFS 2010:800 6 kap. 10 § är lärare, förskollärare, 
fritidspedagoger eller annan personal som får kännedom om att ett barn/elev 
blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling skyldig att anmäla detta 
till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudman. 

Att lärare/fritidspedagoger eller annan utsedd personal t.ex. någon ur 
elevhälsoteamet ansvarar för åtgärdande arbetet. 

Rektor har det övergripande ansvaret. 
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