
Skolverkets bild 

Det finns två lagar som ska skydda elever från kränkningar och trakasserier i skolan;  

Diskrimineringslagen och Skollagen (6 kap) 

Ytterligare information finns på barn och elevombudets hemsida. 

 http://www.skolinspektionen.se/beo 

 

 

Alla verksamheter som lyder under skollagen och diskrimineringslagen, skola, förskole-
klass samt fritidshem, ska varje läsår upprätta en likabehandlingsplan samt en plan mot 
kränkande behandling. Dessa båda planer kan sammanföras till en plan. Denna plan är 
en sammanförd plan. 

Planen ska innehålla tre delar; beskriva det främjande arbetet-(friluftsdagar, trivselakti-
viteter i klassen) förebyggande: rastvakter, kartläggningar) sam det åtgärdande arbetet 
(vidta åtgärder som påbörjas genast) Förra läsårets plan ska utvärderas i denna plan. 

Planen ska utgå från en kartläggning över hur eleverna uppfattar skolsituationen. På 
Dackeskolan har kartläggningen gjorts efter ett frågeformulär med diskussionsområden. 
Diskussionen har förts på klassrådstid tillsammans med lärare i klassen. Kartläggningen 
har också diskuterats på elevrådets möten. 

Utvärdering av förra läsårets plan: 

I förra årets kartläggning framkom att eleverna kände otrygghet bakom husen. Åtgärden 

som tillsattes var en stillastående och en cirkulerande rastvakt.  Detta har fungerat 

bättre. Trots det har det  framgått av årets kartläggning att ett fåtal elever känner 

otrygghet, så problemet kvarstår till viss del. Vi har använt oss av ”rastkompisar”. Dessa 

har haft gula rastkompisvästar på sig. De skulle initiera lekar och uppmärksamma en-

samma elever. Eleverna har önskat att vi inte har ”rastkompisar”. De vill istället att alla 

elever ska vara uppmärksamma på eventuella ensamma elever samt initiera lekar. Ras-

terna är ett arbetsområde för fortsatta insatser.  

Denna plan 2016-2017 kommer att utvärderas vid höstens 2017 kartläggning samt elev-

rådsmöten. 

Plan mot diskriminering och 

kränkande behandling 

Dackeskolan F-3 samt 

fritidshem 

L Ä S Å R E T  

2 0 1 6 - 2 0 1 7     



Främjande arbete: 

Det främjande arbetet genomförs genom regelbundna elevhälsamöten, klassråd, elevråd 

samt årliga hälsokontroller av skolsköterska. Trivselaktiviteter genomförs genom  ett utökat 

antal utedagar som har samarbetsövningar som grund. Ett utökat antal lekstationer som 

spridits över hela skolgården har utarbetats. 

Fritidshemmen spelar forumteater som handlar om rastklimatet. 

Rastaktiviteter förekommer varje måndag och torsdag mellan 11:10-11:30. Alla elever har då 

möjlighet att delta.  

Under december månad finns rastaktiviteter alla skoldagar mellan 9.30-9.50.  

 

 

Förebyggande arbete: 

Kartläggningen har genomförts i samtliga klasser vid klassråden. Alla klasser har haft samma 

frågeområden att utgå från, klassläraren har sammanställt klassens synpunkter, elevhälsa 

och rektor har därefter sammanfattat resultatet. 

Det framkommer att de allra flesta eleverna trivs i skolan. De uppger att de är positiva till 

skolarbetet.  

Attitydenkät används också som redskap i detta arbete. Personal deltar vid föräldraförening-

ens möte. Fritidshemmen har arbetat med forumteater för att åskådliggöra för barnen hur 

vissa rastsituationer ser ut. Ett utökat antal rastaktiviteter har spritts över skolgården så att 

alla barn inte är på samma plats. 

Målsättningen för läsåret 2016-2017 är att fortsätta arbetet med att rasterna ska upplevas 

som trygga för eleverna. 

Arbetet kommer att fortsätta med en stillastående och en cirkulerande rastvakt.  

Filmmaterialet ”Vara vänner” används i klasserna. Möjlighet finns även att använda film-

materialet ”Med all rätt”, ”Rättens riddare” och ”Kompissatelliten”. 

Alla klasser/fritidshemsavdelningar använder materialet enkla utomhuslekar, ”Lek och ha 

skoj”. 

 

Åtgärdande arbete: 

Om kränkande behandling eller diskriminering  förekommer ska det åtgärdande arbetet följa 

handlingsplan enligt nedan; 

 All personal som blir uppmärksammad på eller själv uppmärksammar en händelse 

som kan uppfattas som kränkande behandling är skyldig att omgående stoppa kränk-

ningen och markera att det inte accepteras. 

 Den som har uppmärksammat kränkningen meddelar klassläraren vad som hänt. 

 Klassläraren är skyldig att tillsammans med annan berörd personal genast utreda 

uppgifterna, dvs prata med de inblandade en och en. 

 De inblandade informeras om att skolan inte accepterar kränkningar. 

 Det som framkommer under samtalen ska dokumenteras. Klassläraren förvarar 

denna dokumentation. 

 Vårdnadshavare till elever som är inblandade ska informeras samma dag. Klasslärare 

ansvarar för att detta sker, samt dokumenterar detta. 

 Uppföljning i form av enskilda samtal med berörda elever ska genomföras inom en 

vecka.. Klasslärare ansvarar för att detta sker samt dokumenterar det. 

 Om kränkningen inte upphör tas ärendet upp vid elevhälsamötet. Fyll i blanketten om 

misstanke om kränkande behandling. Den finns på Tingsryds kommuns intranät under 

fliken barn-och utbildningsnämnden och blanketter. 

 Vid elevhälsamötet fattas beslut om vidare utredning. Ansvarig för utredningen utses. 

Fattade beslut ska klart framgå i elevhälsaprotokollet. Utredningen ska ske skyndsamt 

och ligga till grund för de åtgärder som anses nödvändiga. 

 Beslut om åtgärder fattas i elevhälsamötet där klasslärare, annan berörd personal, 

rektor samt elevhälsa deltar. Åtgärderna ska beskrivas i en konkret formulerad hand-

lingsplan. Ansvarsfördelning ska tydligt framgå. Rektor ansvarar för att uppföljning 

sker i kommande elevhälsamöte. 

 Om personal misstänks för kränkning av elev ska rektor ansvara för utredning. 

  


