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Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Dackeskolan år 7-9 

 

 

Verksamheter som omfattas av planen 

Grundskola årskurs 7-9 

Ansvarig för planen 

Henrick Johnson - rektor 

Vår vision och värdegrund 

Dackeskolans vision är att vara en skola för alla, där var och en kan känna sig trygg och 

respekterad oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vår vision är 

också att det ska råda en studie- och arbetsro både för elever och lärare där eleverna kan 

utvecklas till sin fulla potential. 

 

Planen gäller från 

2021-08-16 

Planen gäller till 

2022-06-15 

 

Förankring av planen 

Planen finns på skolans hemsida där den kan nås av personal, elever och vårdnadshavare. 

Planen och skolans arbete med planen tas årligen upp på arbetsplatsträffar, mentorstid och 

föräldramöten.  

Lärare, övrig personal, vårdnadshavare och elever ska informeras kring den värdegrund 

skolan vilar på och ha kunskap om skolans plan mot diskriminering och kränkande 

behandling.  

I samband med att en ny likabehandlingsplan upprättas ska en utvärdering ske av 

föregående års plan. Denna utvärdering ligger sedan till grund för kommande års plan. 
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Delaktighet och utvärdering  

Eleverna är delaktiga i en årlig enkät kring trygghet, normer och värden som går ut till 

samtliga elever i årskurs 7-9. På grund av pandemin har arbetet kring elevrådet och 

delaktighet sett något annorlunda ut innevarande läsår. Under kommande läsår kommer 

elevrådet att få en ”nystart”. Elevhälsoteamet och eleverna via elevrådet har sedan 

analyserat resultatet och kommit fram till följande (januari 2021): 

Resultaten visar överlag mer positiva siffror än föregående år. Den största förbättringen ser 

vi när det kommer till frågan om att ”accepteras för den man är”. Utvecklingsområde inför 

kommande läsår blir att arbeta med elevernas bemötande då en fråga som visar 

nedåtgående trend är att eleverna inte bemöter varandra med respekt.  Vi ser fortsatt att 

lärarens agerande och bemötande i klassrummet är viktigt för elevernas trygghet och trivsel. 

En övervägande del av eleverna trivs och är trygga på Dackeskolan.  

 

Åtgärder utifrån senaste enkäten (december 2020) 

När vi får information om att det inte upplevs fungera i en klass finns goda möjligheter för mig 

som rektor och elevhälsa att vara med för att skapa oss en bild över vad det är som sker i 

klassrummet.  

Utifrån den senaste enkäten fanns inget behov av akuta åtgärder, utan fokus har legat på det 

främjande och förebyggande arbetet.  

Se över organisationen inför kommande läsår för att öka vuxennärvaron i korridorer och 

allmänna utrymmen. 

 

Främjande insatser 

Årligen görs en trygghetsenkät bland eleverna där de får uttrycka hur de trivs på skolan och 

vad vi behöver jobba vidare med för att de ska känna sig så trygga som möjligt.  

Ett föräldraråd genomförs årligen där vårdnadshavare informeras om, samt har möjlighet att 

påverka kring bl.a. tryggheten på skolan. 

Ordningsregler och trivselregler revideras och förankras vid höstterminens start för att alla 

elever ska kunna trivas och känna sig trygga.  
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Elevråd där eleverna själva får komma till tals gällande saker de tycker är viktiga att ta upp i 

skolan.  

Nystart för elevrådet genomförs i höst, tanken är att elevrådet skall vara ett forum för att föra 

elevernas talan och kopplas på i skolans systematiska kvalitetsarbete. 

Årligen görs en trygghetsvandring på skolan för att identifiera upplevda otrygga platser på 

skolans område för att sedan kunna åtgärda dessa platser.  

Det finns elevassistenter som rör sig på allmänna platser och utrymmen samt i klasserna. 

Veckovis elevhälsomöten hålls, där elevhälsoteamet följer elevers pedagogiska utveckling, 

hälsostatus, närvaro m.m. 

Centralt i kommunen finns ett närvaroteam som medverkar till att främja närvaron i 

samarbete med elevhälsoteamet. 

Eleverna i åk 8 erbjuds hälsosamtal med skolsköterska. 

Skolkurator medverkar aktivt till en kunskapshöjning i bemötande, självkänsla, 

konflikthantering och kommunikation genom samarbete med pedagoger i klassrumsmiljön. 

Samt aktivt relationsskapande med elever. 

 

Rutin för om elev upplever sig illa behandlad av annan elev 

Till den pedagogiska vardagen hör att ta hand om mindre konflikter mellan elever. Oftast kan 

sådant hanteras direkt och osämjan mellan eleverna försvinner utan att någon/några efteråt 

bär på känslan att vara kränkt. Ibland försvinner inte känslan av att vara kränkt eller otrygg 

och det kan också förekomma värre incidenter, trakasserier eller våld. Bakom en incident 

kan exempelvis ligga en avsikt att nedvärdera någon eller att det pågår mobbing.  

I Skolverkets Allmänna Råd beskrivs kränkande behandling som ”ett uppträdande som utan 

att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet.” 

Det kan vara svårt att avgöra vad som är ”vanliga vardagskonflikter” och vad som är 

kränkningar. All personal behöver lita till sitt professionella omdöme. Det är viktigt att all 

personal vågar ingripa och ställa obekväma frågor i klassrum och korridorer. När en i 

personalen bevittnar eller får kännedom om en situation där en elev utsätts för någon form 

av kränkning har personalen en skyldighet att ingripa så att kränkningen omedelbart upphör. 

Förutom att stoppa kränkningen ska denne också se till att den utsatte såväl som den eller 

de som utfört kränkningen tas om hand. 
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Rutin för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 

• All personal som uppmärksammar eller misstänker kränkande behandling är skyldig 

att omgående stoppa händelsen och tydligt klargöra att inte någon form av kränkande 

behandling är accepterat på skolan.  

• Den personal som har uppmärksammat händelsen meddelar mentor om vad som 

hänt.  

• Mentor och den personal som uppmärksammat händelsen gör en första kort 

utredning av händelsen och genomför samtal med inblandade elever. 

• Handlar det om misstänkt kränkande behandling anmäls detta på avsedd blankett till 

rektor. Om det inte anses vara kränkande behandling och det efter samtal inte finns 

någon osämja mellan eleverna görs inga vidare åtgärder. Mentor ansvarar för att 

dokumentera att samtal hållits med inblandade elever. 

• Om ärendet lämnas vidare till rektor (misstanke om kränkande behandling) ansvarar 

mentor för att vårdnadshavare till elever som är inblandade informeras så snart som 

möjligt. 

• Rektor ansvarar för att anmäla misstanke om kränkande behandling enligt 

kommunens rutiner, samt även starta en utredning kring vad som har skett. 

• Utredningen kan ske på olika sätt beroende på situation, men oftast i form av samtal 

med inblandade elever. I vissa fall kallas vårdnadshavare till ett möte. Nödvändiga 

åtgärder vidtas för att kränkningar skall upphöra.  

• Uppföljning görs inom 1-2 veckor huruvida det skett en positiv förändring, om inte 

kontaktas elevhälsan för fortsatt utredning. 

• Elevhälsan fattar beslut om vidare utredning. Utredningen ska ske skyndsamt och 

ligga till grund för de åtgärder som anses nödvändiga.  

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 

Om elev upplever sig illa behandlade av någon personal så utreder rektor detta. Rektor 

samråder alltid med chefen för bildningsnämnden i sådana ärenden. 
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Ansvarsförhållande 

Rektor:  

• Har det huvudsakliga ansvaret för att plan mot diskriminering och kränkande 

behandling upprättas varje år och att den förankras hos all personal.  

• Har det huvudsakliga ansvaret för att rutiner kring likabehandlingsarbetet följs.  

Personal:  

• Ansvarar för att plan mot diskriminering och kränkande behandling förankras hos 

elever under mentorstid.  

• Ansvarar för att plan mot diskriminering och kränkande behandling förankras hos 

vårdnadshavare.  

• Ansvarar för att aktivt arbeta och verka för en skola som genomsyras av alla 

människors lika värde och att likabehandlingsarbetet är en del av skolans vardag. 

Vårdnadshavare:  

• Uppmanas att kontakta ansvariga på skolan vid misstanke om kränkande behandling 

eller diskriminering.  

• Kan aktivt ta del av likabehandlingsplanen på skolans hemsida och uppmanas 

komma med förslag och förbättringar gällande planen. 

Elever:  

• Ska ta del av likabehandlingsplanen och vara delaktiga i utvärderingen av planen.  

• Ska verka för alla människors lika värde och följa de värden som 

likabehandlingsplanen grundas på.  

 

Mål 

Tingsryds kommuns vision för skolan lyder ”En skola för alla”. Du som elev och vuxen har 

rätt att vara trygg i skolan, och framförallt har du rätt att vara den du är. Alla på 

Dackeskolan ansvarar för att motverka all form av diskriminering och kränkande 

behandling. 

 

 


