
Skolverkets bild 

 

Alla verksamheter som lyder under skollagen samt diskrimineringslagen såsom försko-

leklass, skola samt fritidshem, ska varje år upprätta en plan över hur arbetet med 

likabehandling och arbetet mot kränkande behandling genomförs på skolan/enheten. 

Planen ska innehålla tre delar; beskriva det främjande arbetet (friluftsdagar, trivselak-

tiviteter där hela skolan deltar), förebyggande arbetet (rastvakter, kartläggningar) 

samt beskriva  det åtgärdande arbetet (vidta åtgärder som påbörjas genast). 

Förra läsårets plan kring kränkande behandling och likabehandling ska utvärderas i 

aktuell plan. Planen ska utgå från de kartläggningar som genomförts bland eleverna. 

Utvärdering av likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling 2014-2015: 

Förra läsårets plan är svår att utvärdera eftersom inga klara mål formulerades 

Aktuell plan 2015-2016 kommer att utvärderas i samband med hösten 2016:s kart-

läggning samt vid elevrådsmöten. 

 

Plan mot diskriminering och 

kränkande behandling 

Väckelsångskolan åk f-6 samt 

fritidshem 

L Ä S Å R E T  

2 0 1 6 - 2 0 1 7   



Främjande arbete: 

Det främjande arbetet är dels framarbetat genom ett visionsarbete; Vision Väckelsång. I detta 
arbete tas i första hand upp lärarnas vision med arbetet. Vi arbetar så att alla barn och elever 
känner trygghet, ansvar glädje och lust att lära genom att: 

Ha höga förväntningar  

Vara en självklar ledare 

Ha ordning i sin verksamhet 

Se till att eleverna har roligt tillsammans 

Vara tydlig och rättvis 

Skapa goda relationer 

Visa att kunskap är kul 

Ge feedback ofta 

Väckelsångskolan arbetar också med ett förstärkt arbete kring elevdemokrati i samarbete 
med klassråd och elevråd. Bland annat fastställer man regler för verksamheten. 

Resultat av kartläggning 

På Väckelsångskolan har kartläggningen gjorts efter ett frågeformulär med intervjufrågor till 
varje elev. Intervjuerna har utförts enskilt med varje elev av klassläraren. Intervjuerna har 
diskuterats vid klassråden, och resultatet av de diskussionerna har lyfts i elevrådet. Det som 
framkommer vid intervjuerna är att det uppstår konflikter på rasterna, och att de alltför ofta 
blir våldsamma. Kring Bandyn och Kojan säger eleverna att konflikter är vanligast. Även i Zom-
biedatten kan det uppstå konflikter. 

Mål för 2016/ 2017 

 Konflikter som uppstår skall inte bli våldsamma. 

 

Åtgärder för att nå målen 

 Schemalagd mentorstid där målen i likabehandlingsplanen följs upp och man hittar 
lösningar på konflikter.  Även på elevrådet följs  planen upp. 

 De vuxna på skolan har nolltolerans mot kränkningar och följer upp varje kränkning 
tills den har upphört. 

 Utökad rastvakt  på luncherna 

 Bandyregler  utarbetas och följs 

 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 kränkningen 
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 upp-
gifterna, 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 utredningen. 

Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan .  

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/ 

http://www.skolinspektionen.se/beo/ 


