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1. Grunduppgifter  

1.1 Varför har vi en trygghetsplan? 
Diskrimineringslagen1 har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. (se ordlista för definitioner).  

I skollagen2 tas frågor kring trygghet och studiero samt åtgärder mot kränkande behandling (5 
kap, 6 kap) upp. Alla skolor i Sverige är ålagda att ha en plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. 

Vi har valt att slå samman de två planerna från diskrimineringslagen och skollagen och kalla vår 
plan för ”Trygghetsplan”.  

Planen ska innehålla en översikt över det främjande arbetet samt de åtgärder som behövs för att 
förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling av barn och 
elever. Planen ska även innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas 
eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 
genomförts ska tas in i efterföljande års plan. (Skollagen kap 6, 8§) 

Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men 
som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Begreppet kränkande behandling används ibland 
som ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar3. 

1.2 Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Intraprenaden Almby skola är en F-9 skola med cirka 1000 elever och 160 personal. Förutom 
personal i klass finns även en administrativ chef, två administratörer, en vaktmästare, en 
bibliotekarie, tre skolsköterskor, tre speciallärare, tre specialpedagoger, tre kuratorer, en studie- 
och yrkesvägledare, en IT-administratör, fem lokalvårdare samt personal i skolrestaurangen. 
Skolan leds av en rektor och fyra biträdande rektorer. Rektor F-9 är Viktoria Holmgren med 
ansvar för årskurs 7-9 samt grundsärskola årskurs 7-9. Henrik Ljung biträdande rektor årskurs 7-
9, Agneta Hedlund Medin biträdande rektor årskurs 4-6, Helena Larsson biträdande rektor 
årskurs F-3, Helmina Pallhed biträdande rektor grundsärskolans ämnesområde/ämnen åk 4-6.  

1.3 Ansvariga för planen 
Ansvariga för Intraprenaden Almby skolas plan är vår rektor samt biträdande rektorer med stöd 
av Trygghetsteamet F-9. Trygghetsteamet F-9 består av två teamledare, en till två representanter 
från alla arbetslag samt två kuratorer och fritidsledare/caféansvarig från åk 7-9. Teamet arbetar 
gemensamt med planen och utvecklingsområden. Det vardagliga trygghetsarbetet sker främst 
stadievist och leds av Trygghetsteamets fyra samordnare. Denna plan ska framför allt vara ett 
stöd för personalen på skolan, så att alla arbetar åt samma håll och för en ökad likabehandling 
och trygghet. Den är också till för att vårdnadshavare och andra intresserade ska kunna ta del av 
hur skolan arbetar. Utifrån ålder och mognad får även eleverna ta del av innehållet i själva planen. 
Trygghetsarbetet är däremot en del av deras vardag. 

 

 
1 Diskrimineringslag (2008:567). 
2 Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:800, t.o.m. SFS 2018:105. 
3 Se bilaga 7 för mer information om olika begrepps innebörd. 
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1.4 Planen gäller 
 

Planen gäller från 
2022-11-01 

Planen gäller till 
2023-10-31 

Läsår 
2022/2023 

 
 
1.5 Almby skolas vision och verksamhetsidé 
  

Vår värdegrund 
Alla elever och vuxna på Intraprenaden Almby 
skola uppträder på ett schysst sätt mot 
varandra så att vi mår bra, utvecklas och lär oss 
nya saker.  

Vi ansvarar var och en för att skapa en trygg 
miljö med god studiero. 

 

Vi rustar dig för livet!

Lärande i fokus

Hos oss får eleverna 10 år 
på sig att utveckla 

kunskaper och värden i 
en tillgänglig och trygg 

miljö. 
Våra elever är alla vuxnas 

gemensamma ansvar.

Olikheter berikar

Eleverna berikas av 
varandras olikheter. 

Vi är en förebild för ett 
mer inkluderat samhälle 

oavsett bakgrund, 
förutsättningar och 

behov.

Respekt för individen

Våra elever lämnar 
intraprenaden Almby 

skola med god 
självkänsla, empatisk 

förmåga och väl 
förberedda för livet.
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1.6 Normer och värden (Lgr 22, kap 2.1) 
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika 
sammanhang. 

Mål 
Skolans mål är att varje elev 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om 
mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 
erfarenheter,  

• respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet, 
• tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande 

behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor, 
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen,   
• samt visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan ska  

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor också utanför den närmaste gruppen,  

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan 
människor,  

• i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av 
könstillhörighet,  

• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,  
• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett 

demokratiskt och normmedvetet förhållningssätt,  
• och i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som 

en ökande digitalisering medför 

Läraren ska  
• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet,  
• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,  
• synliggöra och med eleverna diskutera hur olika föreställningar om vad som är kvinnligt 

och manligt kan påverka människors möjligheter samt hur könsmönster kan begränsa 
egna livsval och livsvillkor,  

• planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans 
oberoende av könstillhörighet,  

• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 
förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,  

• tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, 
• och − samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler 

som en grund för arbetet och för samarbete.  
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1.7 Delaktighet i framtagande av planen 
 
1.7.1 Elevernas delaktighet 
Det är elevernas rättighet att vara delaktiga i trygghetsarbetet. De ska delta i arbetet med 
Intraprenaden Almby skolans trygghetsplan mot diskriminering och kränkande behandling. 
Delaktigheten ska anpassas efter elevernas ålder och mognad 4. 

Vid varje nytt läsår arbetas intensivt med trygghetsfrågor och utifrån mognad även med planen 
och dess innehåll. Synpunkter från klassen tar elevrådsrepresentanten med sig till det första 
elevrådsmötet i oktober. Trygghetsteamet väljer ut några frågeställningar att diskutera utifrån 
resultat från olika kartläggningsunderlag som en del i analysarbetet. 

Inför varje ny plan arrangeras dessutom en fototävling där varje klass får skicka in ett bidrag som 
speglar trygghet. Den vinnande klassens foto får pryda Trygghetsplanens framsida. 

1.7.2 Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vid varje nytt läsår informeras vårdnadshavare om planen på informationsträffen för 
vårdnadshavare och hänvisar till att den finns att läsa på Its learning. Eventuella synpunkter som 
en vårdnadshavare har, lämnas till en representant i trygghetsteamet. Inför detta läsår erbjöds 
vårdnadshavare i oktober respondera via en enkät.  

1.7.3 Personalens delaktighet 
I framtagandet av planen är all personal delaktig i kartläggningsarbetet och analys kring vad som 
ska finnas med i den nya planen.  

Det praktiska arbetet med att skapa planen leds av trygghetsteamets teamledare med stöd av en 
trygghetsteamsrepresentant från varje stadie. Det stadievisa resultat- och analysarbetet leds av 
trygghetsteamets stadievisa samordnare. 

1.7.4 Förankring av planen 
Teamledarna ansvarar för att den färdiga planen lämnas till IT-administratör som publicerar den 
på hemsidan och It’s learning. När den nya planen publicerats informerar teamledarna all 
personal och vårdnadshavare om att så skett. Trygghetsplanen implementeras i arbetslaget under 
november månad. Lärarna informerar eleverna och går igenom det mest väsentliga utifrån ålder 
och mognad på exempelvis klassråd, samt fortsätter arbeta med de olika delarna kontinuerligt 
under året.  

Trygghetsteamet genomför i början av varje läsår ett utbildningstillfälle för all ny personal. Om 
personal anställs vid annan tidpunkt under läsåret ansvarar arbetslagens teamrepresentanter för 
en introduktion av Trygghetsplanen.  

  

 
4 Förordning (2016:1011) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. 
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2. Utvärdering 
 
2.1 Utvärdering av fjolårets plans utvecklingsområde 
De planerade åtgärder vi beskrev i förra årets plan utvärderades under läsåret via enkäter till 
personal samt uppföljning i trygghetsteamet. Vi tar även information från Örebro kommuns 
skolenkät (åk. 2, 3, 5, 8), Almby skolas egen enkät samt elevrådet för att få en bredare bild.  

2.2 Resultat av utvärderingen av fjolårets plans utvecklingsområde 
Sammanfattning: 
Utifrån den begränsning som Covid19-pandemin inneburit valde vi att behålla målen från 
föregående läsår. Detta då vi haft hög frånvaro bland personal samt inställda möten på grund av 
rådande pandemi. 

2.2.1 Att all personal har kunskap om skolans värdegrund  
Arbetet med skolans värdegrund har fortsatt på samtliga enheter. Varje team/arbetslag har 
arbetet med detta utifrån respektive utvecklingsområde. Ett exempel på arbete som gjorts är att vi 
på konferenser haft föreläsning kring ”vägledande samspel. Majoriteten av personalen upplever 
att de har kunskap om skolans värdegrund.   

2.2.2 Att alla pedagoger har samsyn kring skolans arbete med värdegrund  
Samtliga team/arbetslag har utgått från filmen “Lära om, lära genom, lära för” i sitt arbete. 
Filmen är utgiven av Skolverket. Utvecklingsområdena ser olika ut beroende på 
enhet/team/arbetslag men alla har haft filmen som en gemensam utgångspunkt. Samtliga har 
identifierat utmaningar och därmed jobbat kring det. Vi kan se att det är av stor vikt att rutiner 
och strukturer hålls samt en hög vuxennärvaro. Vi har också uppmärksammat de utmaningar som 
finns i och med en större närvaro av eleverna på sociala medier.  

2.2.3 Vi har ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som genomsyrar 
undervisningen. 
Samtliga enheter arbetar med värdegrunden på olika sätt, detta utifrån elevernas ålder, mognad 
och förutsättningar. Förhållningssättet ska vara konsekvent utifrån skolans värdegrund och 
målbilden är gemensam. Något som genomsyrar hela Almby skola är att vi arbetar med hög 
personalnärvaro för att kunna stötta eleverna både i undervisningssituationer samt under raster. 
Vi försöker arbeta med en tydlig struktur och att eleverna ska få en tydlig bild av vad som 
förväntas av dem. Arbetet med värdegrunden och trygghetsfrämjande arbete i åk F-3 kan 
exempelvis ske via samarbetsövningar, lekgrupper och Stopp min kropp.  

2.2.4 Eleverna visar respekt för varandra och vår miljö. 
Vi har en ständig dialog med eleverna kring förhållningssätt mot varandra på skolan. Det 
innefattar vuxna – elever och elever – elever. Vi arbetar främjande och förebyggande med att 
stärka våra grupper, prata om problem som dyker upp enskilt som såväl på gruppnivå. Vi tar tag i 
situationer direkt och löser konflikter omedelbart. Under klassråd och elevråd berör vi elevnära 
frågor som eleverna får vara med och ta fram och diskutera kring. Ordningsreglerna tas upp i 
samtliga klasser och sitter i de flesta klassrum. Målet är att det ska finnas i alla klassrum. Vår bild 
är att de allra flesta eleverna visar respekt för varandra och vår miljö. De elever som behöver mer 
stöd kring ovanstående utvecklingsområde erbjuds stöd av elevhälsoteam tillsammans med 
ansvarspedagoger och vårdnadshavare.  
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2.2.5 Skolgårdsutveckling 
I och med ombyggnationen har skolgårdarna setts över för att skapa meningsfulla aktiviteter på 
raster. F-3:s och grundsärskolans skolgårdar är klara. Skolgårdarna för 4-6 och 7-9 kommer 
fortsätta att utvecklas de närmsta åren. Önskemål finns att renovera vår stora idrottshall och tills 
beslut finns om detta går det inte att göra några större förändringar på skolgården då dessa ligger 
i anslutning till idrottshallen. Under tiden arbetar vi vidare med de förutsättningar vi har och 
aktiva rastvärdar.  

2.2.6 Barnkonventionen 
Barnens rättigheter är en prioriterad fråga på hela Almby skola F-9 och diskuteras regelbundet på 
olika sätt i det olika enheterna. I barnkonventionen framkommer bland annat att barn ska ha rätt 
att uttrycka sin mening. Under föregående läsår har personalen i åk 4-6 arbetat riktat med 
begreppen delaktighet och inflytande. Begreppen har varit synliga i form av skyltar i samtliga 
klassrum. Pedagoger har medvetet kopplat undervisningen till dessa begrepp där eleverna också 
fått dela med sig av sina tankar om hur de haft inflytande respektive varit delaktiga. Genom att 
synliggöra dessa begrepp för eleverna hoppas personalen på att eleverna blir mer medvetna om 
att de har möjlighet att påverka sin skolsituation.  
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3. Främjande arbete – Nulägesbeskrivning 
 
Intraprenaden Almby skola har under många år arbetat systematiskt med att förbättra 
trygghetsarbete och beskrivit arbetet i en trygghetsplan. I och med detta har skolan tagit fram en 
rad främjande åtgärder som man som personal på skolan förväntas arbeta efter.  

3.1 Främja det positiva och likabehandling 
Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för 
likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka för 
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter5 och syftar till att alla ska få samma 
möjligheter och att vi utvecklar en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och 
utvecklas.6 Att de pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöerna har utformats så att de fungerar 
för alla elever. Det kan innebära att de ser olika ut för olika elever – men alla elever oavsett 
funktionalitet har likvärdig tillgång till lärande och kamratskap.  

Allt det främjande arbetet lägger grunden till individer som mår bra. Vår tanke utgår ifrån att 
man, om man mår bra själv, heller inte kränker andra7. Därför är främjande arbete i form av 
”värdegrundsarbete” och tanken om att olikheter berikar och att alla ska få vara ”sig själva” även 
gynnande för att motverka trakasserier och diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna8.  

Skolans personal verkar dagligen för elevernas förståelse för alla människors lika värde. Skolans 
personal arbetar aktivt och kontinuerligt för ett positivt språkbruk, kroppsspråk, attityder och 
värderingar i relationer mellan elever och personal (se nedan). 

 
3.2 Normkritik 
Att arbeta normkritiskt innebär att man lägger fokus på normerna och maktstrukturerna som gör 
att vissa personer uppfattas som avvikare i ett samhälle. Genom det kan vi synliggöra och 
förändra de föreställningar och normer som ligger till grund för diskriminering och trakasserier 
och möjliggöra för fler människor att få vara sig själva.  
 
Inköp av litteratur till bibliotek, och övrigt undervisningsmaterial, ska göras utifrån ett 
normkritiskt perspektiv.  

3.3 Inkludering 
Vi strävar efter ett inkluderande arbetssätt i alla grupper och i organisationen som helhet.  

Vi öppnar därför bland annat upp för möjligheter för grundsärskolans och grundskolans elever 
att mötas under positiva former. Det innefattar naturliga mötesplatser, så som skolgården eller 
matsalen samt även planerad verksamhet. All personal ansvarar för att möjliggöra detta. 

 
5 Se sid 7, utdrag ur Lgr 11, Normer och värden. 
6 Diskrimineringsombudsmannens sida för plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan. 
7 BEO-bloggen, Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman, 5 
november 08.51. 
8 Se Ordlista bilaga 7 för mer information om begreppens innebörd. 
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3.4 Tillitsfulla relationer 
En förutsättning som lyfts fram9 som viktig för ett framgångsrikt arbete med kunskaper och 
värden är tillitsfulla relationer mellan lärare och elever i klassrummet. Alla pedagoger strävar efter 
att ha en god relation till alla elever. 

3.5 Lärares/Pedagogers ledarskap och tillgängliga lärmiljöer 
Något som är mycket viktigt för elevernas trygghet och trivsel är en studiero där varje elev kan 
göra sitt bästa. Vi arbetar i de olika stadierna aktivt med hur man med hjälp av ledning och 
stimulans kan ge ännu större studiero, t.ex. en tydlighet i början och vid avslut på lektioner. 
Eleven ska kunna känna sig trygga med frågor som "Var ska jag vara/sitta?", "Vad ska jag göra?", 
"Hur ska jag göra?", "Vad ska jag lära mig?", "Vilka ska jag vara med/vem ska jag göra samma 
aktivitet som jag?", "Hur länge ska det hålla på?", "När slutar det?" och "Vad ska jag göra 
sedan?". 

Ansvarig pedagog styr över elevernas placering i klassrummet, gruppindelningar och lagindelning 
för att säkerställa inkludering. På skolan finns god tillgång till digitala verktyg, något som också 
kan främja lika möjligheter. Vi arbetar ständigt med att utöka kompetensen hos personal. I vissa 
grupper kompletteras även verbal och bildlig kommunikation med tecken som stöd.  

3.6 Elevdemokrati 
Att få tycka till om sin vardag är en mänsklig rättighet. Det innebär bland annat att levandegöra 
den demokratiska processen i klassråd och elevråd. I arbetslagen diskuterar vi under året hur vi 
kan göra eleverna mer delaktiga i sitt lärande, t.ex. i form av BFL (Bedömning för lärande), i IUP-
processen. I de högre stadierna även i bedömningsprocessen.  

3.7 Vägledande samspel (ICDP) 
Det positiva samspelet mellan barn och vuxna är viktigt för barns lärande och utveckling. 
Vägledande samspel är ett hälsofrämjande program som är väl grundat i forskning om barn. Det 
är inriktat på att göra oss vuxna medvetna om vår betydelse för barns utveckling. Vägledande 
samspel är inte en metod utan ett förhållningssätt i alla möten mellan barn och vuxna. Det bygger 
på sju pedagogiska principer för att öka vuxnas lyhördhet i kontakten med barn i alla vardagliga 
situationer.10 

3.8 Känslokoll, åk F-3 
I arbetet med känslokoll i åk F-3 arbetar vi med våra tio vanligaste känslor – oro, ilska, intresse, 
sorg, empati, glädje, förvåning, skam, avsmak och rädsla. Eleverna samtalar om vad är det som 
händer i kroppen, vilken funktion är det tänkt att våra känslor ska fylla, hur man kan hantera 
svåra känslor samt hur bra känslor kan hjälpa oss att uppnå det vi vill. Arbetsmaterialet grundar 
sig i Silvan Tomkins affektteori om att ”känslor smittar” och att det gäller det att inrätta sitt liv så 
att man upplever mer av de positiva och mindre av de negativa affekterna. I relationer till andra 
människor bör man på motsvarande sätt inrikta sig på att förstärka varandras positiva känslor och 
undvika att framkalla negativa affekter hos varandra. Utefter gruppens behov anpassas upplägget 
på undervisningen.  

 
9 Gehlbach, Hunter, Brinkworth, Maureen E. & Harris, Anna D. 2012, “Changes in Teacher-Student Relationships”, 
British Journal of Educational Psychology,82, pp. 690-704 
10 Örebro kommuns hemsida om Vägledande samspel 
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3.9 Övergångar 
Att gå från ett stadium till ett annat kan för en del elever kännas otryggt. Inför varje 
stadieövergång finns därför en plan för hur vi ska göra för att det ska bli så tryggt som möjligt.  

Film för blivande förskoleklasselever 
För att göra de blivande förskoleklasseleverna mindre oroliga för sin skolstart tog vi under 
vårterminen 2021 fram en film där årets förskoleklasser samt några ur elevhälsoteamet berättar 
om vår verksamhet och visar aktuella lokaler. Arbetet var mycket uppskattat och skapade 
trygghet hos elever och vårdnadshavare. Det positiva utfallet gör att vi behåller aktiviteten. 

Övergång årskurs 3-4 
Pedagoger har tillsammans med elevhälsan, överlämningar inför årskurs 4. Här är fokuset att få 
en så god start på mellanstadiet som möjligt och för att pedagoger ska kunna bemöta eleverna på 
allra bästa sätt. Pedagoger från årskurs 4 hälsar på åk 3 och träffar de nya klasserna. På så sätt får 
eleverna en bild av vem/vilka de kommer att möta efter sommarlovet. Innan skolstart eller vid 
höstterminens start, skickas ett mail hem till vårdnadshavare med information om de nya 
pedagogerna, mentorskap samt första dagarna på mellanstadiet.  

 
Att lära sig gå på högstadiet 7-9 
Steget upp till ett nytt stadie kan vara stort. Särskilt märks detta när elever kommer från sexan till 
sjuan. Detta dels för att eleverna då kommer från olika skolor där de är vana vid olika regler och 
upplägg, dels för att högstadiet innebär en större frihet när det gäller t.ex. raster. Detta gör att 
starten på högstadiet riskerar att bli stökig, vilket kan innebära ökad otrygghet bland eleverna.  

När ungdomarna börjar sjuan på högstadiet försöker vi därför jobba efter planen ”Lära sig att gå 
på högstadiet”. Där betonar vi att mycket tid ska läggas på att in våra nya elever i vårt system. Vi 
trycker extra mycket på ordningsregler och tydlighet vad som förväntas av eleverna. Det vi lägger 
stort fokus på är t.ex. att mobiler ska samlas in innan varje lektion, att alla elever har bestämd 
placering i klassrummen samt vad som gäller under respektive ämne när det gäller material och 
upplägg.  

Under första terminen av sjuan lägger vi fokus på teamtiden på att arbeta med värdegrunden 
samt att utveckla kunskaper som bidrar till att alla elever ska klara skolvardagen. Det kan t.ex. 
gälla användandet av datorn som hjälpmedel, studieteknik och hur man hanterar sociala medier. 
Ökad förståelse för hur man klarar av olika situationer genererar i ett större lugn, vilket leder till 
ökad trygghet. 

 
3.10 Ordningsregler 
Skolan har tagit fram gemensamma ordningsregler för att gynna trygghet och trivsel (bilaga 3). 
Till reglerna finns även information om konsekvenser om man inte följer dem. Vi 
medvetandegör eleverna på att arbetet kan ske både öppet och dolt och anpassar detta utifrån 
gruppen. Återkoppling till inblandade elever ska göras så att de blir medvetna om att vuxna 
markerar och ingriper.  
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3.11 Rastverksamhet 
På rasterna finns det rastpedagog/pedagoger med gula västar som uppmuntrar till positiv 
lek/samvaro och stöttar i det sociala samspelet. Schema för detta finns i alla stadier. På F-3 finns 
vid varje lunchrast även en lekansvarig med rosa väst som anordnar en aktivitet. (Bilaga 5a och 
5b) Grundsärskolans elever har alltid en vuxen med sig ute på rasterna. Den vuxne stöttar och 
hjälper eleven både i den aktivitet som eleven väljer men även i utbyte och samspel med andra 
elever. 
 

3.12 Pedagogisk lunch 
Samtlig personal äter kostnadsfri pedagogisk lunch. Det ger möjlighet till informella 
relationsbyggande samtal som skapar trygghet och en lugnare miljö. Uppdragsbeskrivning för vad 
det innebär att äta pedagogisk lunch finns (bilaga 4b).  
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4. Kartläggning 
Kartläggning av trygghetsläget på skolan beskrivs i ett årshjul (bilaga 1). Resultat och analys som 
görs läggs kontinuerligt in på i Trygghetsteamets team under ”Kartläggningsmaterial”.  

4.1 Kartläggningsmetoder 
 
4.1.1 I vardagen 
Skolans personal ska vara aktiva och forskande i sitt förhållningssätt. Personalen genomför 
fortlöpande kartläggningar och samtal med elevgrupper och enskilda elever för att få vetskap om 
eventuella kränkningar. Elevernas trygghet och trivsel tas även upp på klassråd, elevråd och i 
vissa fall fritidsråd. Arbetslagen utvärderar kontinuerligt rutiner och regler och ser över om det 
finns inslag som kan upplevas diskriminerande. Då personal upprättar ett dokument ska 
diskrimineringsgrunderna beaktas så att skolan inte av misstag utsätter någon elev för 
diskriminering. 

4.1.2 Elevnära och utökat elevhälsoarbete 
I arbetslagens elevhälsoarbete och utökade elevhälsoarbete med elevhälsoteamet (minst en 
gång/månad) kartläggs eventuella elever som utsätts, eller själva utsätter andra, för kränkande 
behandling. Information som är viktig för det gemensamma kartläggningsarbetet lämnas till 
arbetslaget trygghetsrepresentant.  

4.1.3 Elevråd 
Vid ett elevråd i oktober görs eleverna delaktiga i analysarbetet genom djupintervjuer kring några 
frågeställningar som skolan vill veta mer om. 

4.1.4 Enkäter – elever och vårdnadshavare 
Elever och vårdnadshavare till elever på fritidshem i åk 2 samt skola åk 3, 5 och 8 genomför 
årligen Örebro kommuns skolenkät (bilaga 2a). Eleverna får vissa år även svara på 
Skolinspektionens enkät (bilaga 2b). För att få en bredare bild genomför skolan egna enkäter 
(bilaga 2c), med liknande frågor som i ovanstående med de klasser som inte berörs av de 
kommunala/nationella enkäterna. Grundsärskolans personal gör en enkät kring trygghetsarbetet 
och elevernas upplevelse av trygghet då flera av eleverna har svårt att själva uttrycka sina åsikter. 
Vid behov görs även enkäter för att kartlägga/utvärdera årets prioriterade utvecklingsområden.  

4.1.5 I samband med utvecklingssamtal 
I de terminsvisa utvecklingssamtalen ska trygghetsfrågor (för F-3, bilaga 2f)(för 
träningsskolan/ämne 4-6, bilaga 2g) avhandlas utöver frågor om elevens kunskapsutveckling. 
Information som är viktig för det gemensamma kartläggningsarbetet lämnas till arbetslagets 
trygghetsteamsrepresentant och skrivs in i Trygghetsteamets kartläggningsmapp. 

4.1.6 Trygghetspromenad, åk F-3 
Klassansvariga ska i september varje år genomföra en ”Trygghetspromenad” (bilaga 2d). Dessa 
analyseras i arbetslaget. Trygghetsteamsrepresentanten dokumenterar. För skolan viktig 
information läggs in på S/Trygghetsteamet/Kartläggningsmaterial/F-3, senast 30 september.  

4.1.7 Trygghetsintervjuer, åk F-3 
Utifrån behov genomförs trygghetsintervjuer för att kartlägga trygghetsläget i klassen. Ett antal 
frågor finns som stöd (bilaga 2e). Svaren diskuteras i kärnarbetslaget. För skolan viktig 
information lämnas till trygghetsteamsrepresentanten. 
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4.1.8 Skolsköterskornas hälsosamtal 
Kommunens skolsköterskor genomför hälsosamtal i årskurs F, 2, 4 och 7. Utifrån de 
hälsoenkäter som görs under samtalet kan vi få ut statistik att använda som underlag vid 
framtagandet av planen. Genom dessa hälsoenkäter kan vi också få fram ett jämförelsetal med 
hela Örebro kommun.  

4.1.9 Enkät för vårdnadshavare 
På respektive klass/teamsida har en enkät lagts ut med två frågor att svara på digitalt.   

4.1.10 Statistik - anmälan om misstänkt kränkning 
Vi sammanställer årligen alla anmälningar om misstänkt kränkning för att kartlägga och se 
mönster kring var/när/hur kränkningar sker. Utifrån det kan vi se var åtgärder behöver sättas in. 
Under detta år har vi haft två olika system och arbetet med kartläggningen har försvårats, därför 
finns ingen djupare analys kring var och när kräkningar sker. Till kommande år kommer vi 
däremot ha en mycket mer tillförlitlig statistik att luta oss mot.  
 

4.2 Resultat och analys - Nulägesbedömning 
 
4.2.1 Trygghet 
Skolinspektionens enkät genomförs vartannat år varför vi detta år inte har något resultat från den. 
Resultaten enligt skolans kartläggningsunderlag visar på att i stort sett alla elever känner sig trygga 
på skolan. I många resultat ligger Almby skola över Örebro kommun som helhet, i några resultat 
under. Elever och vårdnadshavare är i hög grad nöjda med vårt trygghetsarbete. Enligt Örebro 
kommuns och Almby skolas enkäter upplever ca 90% av eleverna i åk F-9 att de känner sig 
trygga/ganska trygga på skolan och rasterna vilket är i princip lika resultat som föregående läsår. 
Vi har i kommunen jämförelsevis mycket hög måluppfyllelse gällande normer och värden.  

Grundsärskolans ämnesområde och ämne åk 4-6 

Skolinspektionens enkät genomförs vartannat år och därför har vi i år inget resultat från den.  

Grundsärskolans elever inom ämnesområde har inte förmåga att genomföra en enkät. 
Ämnesgruppen med sju elever har deltagit, vilket är ett litet antal deltagare vilket man behöver 
beakta när man läser resultatet. I enkäten uppger 71% att de är trygga på skolan och 86% att de är 
trygga på rasterna enligt Almby skolas skolenkät. 100% uttrycker däremot att de har någon att 
vara med på rasten om de vill. 100% av eleverna uppger att de vuxna på skolan behandlar dem 
bra och känner till att personalen arbetar för att alla elever ska känna sig trygga. 100% uppger att 
de tycker att de vuxna på skolan ingriper om någon blir illa behandlad. 

I de utvecklingssamtal vi haft har vårdnadshavarna uttryckt att de i hög grad är nöjda med 
verksamheten och att deras barn känner sig trygga.  

De vårdnadshavare som deltagit i hälsosamtal har uttryckt att de överlag är nöjda med skolans 
verksamhet och att de känner sig trygga med att lämna sina barn på skolan. 

Personalens egen bild är att våra elever överlag är trygga och blir behandlade väl. Fortsatta 
utvecklingsområde är att befästa rutiner vid misstänkt kränkning samt fortsätta 
utbildningsinsatser kring vägledande samspel. 
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F-3 

På Almby skola F-2 uppger 90% att de är trygga på skolan och 90% att de är trygga på rasterna 
enligt Almby skolas skolenkät. 92% av eleverna uppger att de vuxna på skolan behandlar dem bra 
och känner till att personalen arbetar för att alla elever ska känna sig trygga. 94% uppger att de 
tycker att de vuxna på skolan ingriper om någon blir illa behandlad. Vi är medvetna om att 
resultatet har sjunkit några procentenheter sedan förra läsåret. Detta är sedan läsårets start 
uppmärksammat och har arbetats kontinuerligt med inom berört arbetslag tillsammans med 
elevhälsoteam och Trygghetsteam. I två klasser inom ett arbetslag har färre än hälften av eleverna 
svarat på enkäten. Vilket också påverkar resultatet.  

Under utvecklingssamtalen har det kommit fram att eleverna på F-3 känner sig trygga. Det har 
framkommit att flertalet av förskoleklasseleverna upplever toaletterna som otrygga då de ofta blir 
inlåsta. Detta har åtgärdats av personal under läsårets gång. 

Örebro kommuns skolenkät för åk 3 visar att stor andel av vårdnadshavare och elever känner sig 
trygga. Vad gäller trygghet ser vi att 100% av vårdnadshavarna anser att sina barn är trygga i 
skolan och att de har någon att vända sig till om de behöver hjälp. 95% känner till att alla 
pedagoger arbetar för att barnen ska känna sig trygga. Av de elever som svarat på enkäten om 
fritidshem är det 97% som känner sig trygga. 96% svarar att de har kompisar att leka med om de 
vill, 93% känner att personalen bryr sig om dem.  

Utifrån enkäterna kan vi se att Almby skola ligger över Örebro kommuns snitt i näst intill 
samtliga frågor, en fråga är en procentenhet under snittet. De flesta elever i åk 3, 97%, känner att 
de har någon att vara med på rasten. Resultatet på frågan om vuxna i skolan behandlar dem bra 
visar på 99%. 93% av eleverna känner till att personalen på skolan arbetar för att alla eleverna ska 
känna sig trygga. På frågan om eleverna känner sig trygga i skolan svarar 93% att de är det och 
7% vet ej. 7% har svarat vet ej genomgående på hela enkäten vilket också bör tas med i analysen. 

Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare för åk 3 genomförs vartannat år och vi har därför 
inget resultat där detta år.  

På F-3 ser vi att vi har överlag trygga elever och vårdnadshavare. Utifrån resultatet ser vi att vi 
behöver förtydliga vårat trygghetsarbete arbete för eleverna. Vi ser att våra rutiner och strukturer 
samt den höga vuxennärvaron ger resultat men också något vi behöver fortsätta upprätthålla. Det 
har under perioder under året varit en utmaning på grund av den dåvarande pandemin.  

4-6 

På Almby skola åk 4 uppger 92% att de är trygga på skolan och 94% att de är trygga på rasterna 
enligt Almby skolas skolenkät. 97% av eleverna uppger att de vuxna på skolan behandlar dem bra 
och 90% känner till att personalen arbetar för att alla elever ska känna sig trygga. 92% uppger att 
de tycker att de vuxna på skolan ingriper om någon blir illa behandlad.  Resultaten från enkäterna 
visar att eleverna överlag upplever sig nöjda och trygga i skolan. Denna bild har även bekräftats 
av de utvecklingssamtal vi haft, samt elevernas skriftliga reflektioner, där elever och 
vårdnadshavare överlag visat sig trygga och nöjda med skolan.  
 
För att få en bra bild av nuläget har personal i åk 4 genomfört regelbundna enkäter där eleverna 
har fått besvara ett antal frågor. Utifrån dessa frågeställningar och elevernas svar har vi sedan 
kunnat fånga upp problemområden och arbetat kring dem. I enkäten har eleverna även haft 
möjlighet att i fritext lyfta deras funderingar vilket har varit en framgångsfaktor i 
kommunikationen mellan elever och vuxna.  
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På Almby skola åk 5 uppger 99% att de är trygga på skolan och 99% att de har någon kompis att 
vara med på rasten enligt Örebro kommuns skolenkät. 95% uppger att vuxna på skolan 
behandlar dem bra och 95% av eleverna upplever att de tycker de vuxna på skolan behandlar 
dem bra och 95 % känner till att personalen arbetar för att alla elever ska känna sig trygga. 87% 
uppger att de tycker att de vuxna på skolan ingriper om någon blir illa behandlad. Ett resultat 
som är över genomsnittet bland skolorna i Örebro kommun.  
 
På Almby skola åk 6 uppger 82% av eleverna att de känner sig trygga i skolan och 89% känner sig 
trygga på rasten. 80% av eleverna upplever att de vuxna på skolan behandlar dem bra och 71% 
känner till att personalen arbetar för att alla ska känna sig trygga.  Vid utvecklingssamtalen 
stämmer vi av hur alla elever trivs i skolan och vår uppfattning är att de flesta trivs bra i 
skolan.  Ett utvecklingsområde är att vi framför allt behöver vara tydligare mot eleverna med hur 
vi arbetar för att de ska känna sig trygga. Vi har haft kontinuerliga samtal i klasserna kring regler 
och gemensamma förhållningssätt för ökad trygghet och trivsel. Det här är någonting som vi ser 
som en framgångsfaktor och som vi fortsätter med. Vi har försökt vara konsekventa för att 
underlätta för våra elever att följa skolans regler.    
  
Vi ser ett fortsatt behov av att skapa och behålla tydliga gemensamma regler och rutiner som 
gäller 4-6, samt i ett F-9 perspektiv. Vi informerar vårdnadshavare om skolans regler, rutiner och 
konsekvenser i början av varje läsår för att öka förståelsen hos vårdnadshavare och på så sätt 
underlätta kommunikationen mellan pedagoger och vårdnadshavare när regelbrott eller liknande 
hänt. 
 
7-9 och grundsärskolan ämne 7-9 

På Almby skola i årskurs 7, årskurs 9 samt grundsärskolans ämne 7 – 9 uppger 85,5% att de är 
trygga på skolan och 86,5% att de är trygga på rasterna enligt Almby skolas skolenkät. 86,5% av 
eleverna uppger att de vuxna på skolan behandlar dem bra och 80% känner till att personalen 
arbetar för att alla elever ska känna sig trygga. 77,4% uppger att de tycker att de vuxna på skolan 
ingriper om någon blir illa behandlad.  

Utifrån dessa enkäter noterar vi att vi har stora lokala skillnader mellan de olika klasserna. I de 
klasser som fått ett lägre resultat har mycket arbeten gjort utifrån olika ärenden. Vi ser också att 
enkäterna är gjorda under en period då vi hade stor frånvaro av personal med anledning av 
corona. Detta kan ha gett negativ påverkan på känslan av tryggheten i skolan då det till viss del 
resulterat i att rastvärdskapet blivit lidande. Under föregående läsår förkom mycket konflikter via 
sociala medier som påverkade situationen i skolan. Vi ser att vi har ett arbete att göra i att 
synliggöra för eleverna att vi ingriper om någon blir illa behandlad.  

Örebro kommuns skolenkät för åk. 8 visar att 91% av eleverna känner sig trygga i skolan och 
94% av eleverna svarar att de har någon att umgås med. 91% av eleverna har svarat att de vuxna i 
skolan behandlar dem bra och 85% har svarat att andra elever på skolan behandlar dem bra. 82% 
av eleverna känner till att personal på skolan arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och 
79% av eleverna svarar att vuxna ingriper om någon blir illa behandlad. I Örebro kommuns 
skolenkät för vårdnadshavare till elever i årskurs 8 svarar 93% av vårdnadshavarna att deras barn 
känner sig trygg i skolan.  

När vi ställer resultaten emot varandra kan vi notera att när vi fått arbeta med eleverna under en 
tid hinner tryggheten i gruppen sätta sig mer och eleverna upplever därmed skolan som tryggare.  
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4.2.2 Anmälan om misstänkt kränkning läsåret 21/22 
På grund av byte av dokumentationssystem under vårterminen 2022 är föregående läsårs statistik 
uppdelad och inte lika specifik som föregående läsår. Åk F-3 har anmält 14 ärenden, åk 4-6 har 
anmält 9 ärenden, åk 7-9 har anmält 34 ärenden och grundsärskolans ämnesområde och ämne åk 
4-6 har anmält 3 ärenden. Samtliga är bedömda som kränkning.  

Antalet anmälningar har minskat något detta år. Då vi fortsatte utifrån samma mål som 
föregående läsår kan det ha skapat en kontinuitet och därmed trygghet kring vårat 
trygghetsarbete. Vi bytte dokumentationssystem under läsårets gång. Vi hoppas att det inte 
påverkat antalet anmälningar. Detta är något vi kommer vara uppmärksamma på och arbetet 
kring dokumentation kommer ske fortlöpande på bland annat konferenser.  

 

4.2.3 Utifrån enkäten med vårdnadshavare - Digital enkät 
En gemensam enkät har lagts ut till Almby skolas samtliga vårdnadshavare via It´s learning. 
Totalt har 122 svar inkommit. Av svaren framkommer ungefär lika många positiva kommentarer 
som förslag på utvecklingsområden. Flera av svaren har varit av liknande karaktär.  

Positiva kommentarer: 

Grundsärskolan 

Det inkom för få svar och kortfattade svar för att få en bild av vad vi gör bra och vad vi behöver 
göra bättre.  

Åk F-3 

Positiva kommentarer fanns bland annat om de rutiner vi har om situationer uppstår, samt i det 
dagliga arbetet. Vi har fått många positiva kommentarer om våra aktiva och närvarande 
pedagoger. Liksom förra året har vi fått feedback på att vi agerar snabbt när något händer. 
Skolsköterska och specialpedagog finns till hands och är närvarande i verksamheten. 

Åk 4-6 

Vårdnadshavarna lyfter att personalen är engagerad och arbetar med frågor som trygghet och 
värderingar. Det ses också som positivt att personalen är lyhörda och lätta att få kontakt med 
både för elever och vårdnadshavare.  

Åk 7-9 

Vårdnadshavarna lyfter att det är en hög personalnärvaro under skoltiden. Vår trygghetsplan samt 
aktiva trygghetsarbete upplevs som positivt. Vårdnadshavarna lyfter också att informationen till 
vårdnadshavarna gällande trygghetsarbetet varit bra och informativ på föräldramöten.  

Utvecklingsområden: 

Grundsärskolan 

Det inkom för få svar och kortfattade svar för att få en bild av vad vi gör bra och vad vi behöver 
göra bättre.  
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Åk F-3 

Ett par vårdnadshavare har uttryckt önskan om att vi ska synliggöra vårat trygghetsarbete och 
involvera vårdnadshavarna mer. Dels i det trygghetsarbete vi gör men också om det uppstått en 
konflikt.   

Åk 4-6 

Vårdnadshavarna önskar mer information om trygghetsarbetet. De uppkommer också en önskan 
om mer vuxennärvaro och möjlighet till organiserade lekar på rasterna, samt möjlighet att vuxen 
är med vid omklädning i samband med idrotten.  

Vårdnadshavare har också uttryckt en önskan om ett arbete kring sociala medier och de 
utmaningar som eleverna kan möta där.   

Åk 7-9 

En önskan om att överlämningen mellan årskurs sex och årskurs sju behöver ses över så att 
relevant information förs över till mottagande pedagoger i årskurs sju.  

Det framkom information om att det finns elever som inte vill gå på toaletten i skolan. Något 
skolan bör undersöka och fråga sig varför vill inte vissa elever gå på toaletten under skoldagen? 
Elever känner sig inte trygga med att byta om inför idrotten, hur kan vi hjälpa eleverna i det?  
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5. Förebyggande arbete - Nulägesbeskrivning 
 

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller 
kränkande behandling som finns i verksamheten. Arbete som idag grundar sig i tidigare 
kartläggningar och åtgärder.  

För att all personal ska veta hur skolan arbetar systematiskt med Trygghetsarbetet har vi tagit 
fram ett årshjul som alla arbetslag ska arbeta efter (bilaga 1).  

5.1 Levandegöra Trygghetsplanen 
I början av varje läsår informerar mentorer/ansvarspedagogerna i varje klass om trygghetsarbetet 
och planen utifrån trygghetsteamets arbetsmaterial. Trygghetsfrågor genomsyrar all verksamhet 
löpande under året, både i undervisningen och i olika forum för personal. Att lyfta upp detta vid 
flera tillfällen tror vi också bidrar till en ökad förståelse samt att dokumentet hålls levande i högre 
grad. 

5.2 Vid anställning 
Vid anställning av ny personal vägs kompetens kring trygghetsskapande arbete in. 

5.3 Introduktion av ny personal 
All personal ska känna till Trygghetsplanen. Därför har vi en träff för nyanställd personal där vi 
går igenom Trygghetsplanen. Detta ska göra varje läsår i augusti/september. Trygghetsteamets 
teamledare är ansvariga. Då det tillkommer ny personal under året ansvarar arbetslagets 
teamrepresentant. 

5.4 Fysisk miljö 
Den fysiska miljön är viktig för att man ska känna sig trygg på skolan. Upptäcks otrygga miljöer 
eller situationer ses det över och vid behov hanteras skyndsamt, till exempel flytt av elevskåp eller 
lås till toaletter som inte fungerar.  

Då skolan har renoverats har tillgänglighets- och trygghetsaspekter sett över för att skapa en 
tillgänglig miljö samt förhindra otrygga platser. Detta arbete kommer att fortsätta under de 
närmast åren då arbete ännu inte är helt klart.  

5.5 Integritet 
Alla elever har rätt att bestämma över sin egen kropp och hur nära man vill ha andra människor. 
Detta arbete har påbörjats men är också ett ständigt pågående arbete. Eleverna på 
Grundsärskolans ämnesområde/ämnen åk 4-6 är, utifrån bristen på ett verbalt språk, i extra 
utsatt situation och personalen måste vara extra lyhörda. Frågan om elevernas integritet behöver 
diskuteras kontinuerligt och personalen måste ständigt arbeta medvetet med denna fråga i alla 
stadier. 

5.6 Allergi- och överkänslighet 
På skolan råder parfymförbud samt nöt-, jordnöt, och mandelförbud. 

5.7 Rastverksamhet åk F-9 
På hela Almby skola F-9 arbetar vi med rastpedagoger. Syftet för rastpedagogerna varierar utifrån 
åldern på de elever som man arbetar med, men det gemensamma syftet är såklart att eleverna ska 
känna sig trygga.  
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På rasterna finns det rastpedagoger som stöttar i lekar och i det sociala samspelet för att till 
exempel hjälpa elever in i leken och/eller i relationen med andra. Ett ständigt arbete med att 
förbättra rutiner sker kontinuerligt under året. I åk F-3 arbetar rastpedagogerna med västar på sig 
utomhus. De bär gula västar, det finns också schemalagda rastaktiviteter som styrs av en lekvärd, 
denna har en rosa väst på sig. På årskurs 7-9 arbetar vi med rastpedagoger som stöd på raster och 
håltimmar. Det förs regelbundna samtal mellan personalen för att kartlägga vart behovet av 
vuxennärvaro är som störst.  

5.8 Omklädningsrummen 
Då det ofta i tidigare kartläggningar framkommit att omklädningsrummen är en riskplats för 
otrygghet ska det alltid finnas med minst en vuxen vid ombyte i åk F-3. I duschrummen finns det 
bås där eleverna kan duscha mer avskilt.  

5.9 Vuxennärvaro på Träningsskolan 
För Träningsskolans elever gäller att det alltid finns en vuxen i närheten för varje elev, under hela 
elevens skoldag.  

5.10 Trygghetspromenad, åk F-3 
I början av varje läsår genomför pedagogerna en promenad med eleverna över skolområdet så att 
de kan berätta vad de brukar göra ute, var de leker och hur trygga de känner sig på olika platser 
(bilaga 2d). Hur promenaden genomförs anpassas efter respektive grupp. Pedagogerna 
dokumenterar och lämnar en sammanställning av viktig information till trygghetsteamet. Detta 
ger oss både kartläggningsunderlag samt att eleverna kan inspirera varandra till ny lek. 

5.11 Sociala medier 
Inom ramen för befintliga kursplaner arbetar pedagogerna i grundskolans åk 1-9 med 
kunskapsinhämtande och diskussioner rörande möjligheter, hantering, källkritik och risker vid 
användning av sociala medier. Kränkningar på nätet som sker utanför skoltid men som påverkar 
skolan hanteras som om de skedde under skoltid.  

5.12 Specifika åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna 
Gemensamt för de sju diskrimineringsgrunderna är att vi arbetar utifrån tanken att vi är olika och 
att olikheter berikar. När vi väljer litteratur och bilder i undervisningen, tänker vi på att visa en 
mångfald i kön, etnicitet, funktionsvariationer osv. Vi utgår från de mänskliga rättigheterna och 
hänvisar till dem i olika sammanhang. För att kartlägga förekomst av kränkningar rörande de sju 
diskrimineringsgrunderna gör trygghetsteamet en digital enkät att genomföra med eleverna, 
senast i april månad. Arbete med dessa områden pågår hela året. 
 

Kön 
I klasserna samtalar vi om stereotypa könsroller, om integritet och samtycke, var ens gräns går för 
fysisk kontakt. Att all personal skall ingripa och reagera på alla former av sexualiserat språkbruk. I 
åk F-3 jobbar vi med diskussioner utifrån exempelvis ”Stopp – min kropp”. Om att man har rätt 
att bestämma över sin kropp och att ett nej är ett nej. I åk 4-9 jobbar vi med att belysa 
könsnormer och könsstereotyper i flera ämnen, exempelvis bild och SO. Vid sammansättningen 
av klasser och grupper strävar vi efter en jämn könsfördelning.  
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Könsidentitet eller könsuttryck 
I alla klasser arbetar vi med attityder och värderingar så att alla elever får förståelse för varandras 
likheter och olikheter och att var och en får vara den man är utan att bli ifrågasatt på ett 
nedlåtande sätt. Personalen diskuterar vilka ”fallgropar” och dilemman som finns för oss, även 
om vi vill väl. På längre sikt kommer arbetet i personalgruppen att intensifieras för att vi ska 
tillägna oss mer kunskap inom området. 

Etnisk tillhörighet 
I alla klasser arbetar vi med attityder och värderingar så att alla elever får förståelse för varandras 
likheter/olikheter samt skapar förståelse för olika kulturer, religioner och trosuppfattningar i 
undervisningen. Vårdnadshavare får information om möjligheten till tolkhjälp vid möten. 

Religion eller annan trosuppfattning 
Eleverna i åk 2-9 ska ha kännedom om religionsfrihet och vad detta innebär samt känna till olika 
religioner. Vi uppmärksammar fester och traditioner som är knutna till de stora 
världsreligionerna. Varje klasslärare/mentor/SO-lärare är ansvariga.  

Alla vårdnadshavare ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om 
att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra religiösa åskådningen. 
Varje klasslärare/mentor/SO-lärare är ansvariga.  

Sexuell läggning 
I alla klasser arbetar vi med attityder och värderingar så att alla elever får förståelse för varandras 
likheter och olikheter och att var och en får vara den man är utan att bli ifrågasatt på ett 
nedlåtande sätt. Se även stycket ”Normkritik” på sidan 13. Om personal hör ord som på ett 
negativt sätt anspelar på sexuell läggning, markerar hen direkt och pratar när tillfälle ges om vad 
orden betyder (se ordlistan på näst sista sidan). 

Funktionsnedsättning 
Vi är alla olika och har olika funktionsvariationer, alltså olika förutsättningar och behov. Många 
har olika funktionsnedsättning, varav en del syns och andra inte. Eleverna ska ha kunskap om de 
samhälleliga villkor som funnits och finns för människor med olika funktionsvariationer och att 
vi hjälps åt att stötta och respektera varandra oavsett behov. Alla klasser ska på något sätt ha 
arbetat med dessa frågor. Till hjälp kan man t.ex. ha materialet DATE från Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Varje ansvarspedagog/mentor ansvarar. För åk 7-9 sker fördjupade 
diskussioner främst inom SO-ämnena.  

All personal arbetar med individuella lösningar och anpassar till exempel undervisningen, 
läromedel, schema, elevarbetsplats och matsituation för att skapa tillgänglighet. Skolrestaurangen 
har väl markerad specialkost. 

Vi tar vid behov hjälp av elevhälsoteamet eller grundsärskolans personal för att förklara specifika 
funktionsnedsättningar hos elever, då frågan uppkommer.  

Ålder 
I alla klasser arbetar vi med attityder och värderingar så att ingen utsätts för nedsättande ord på 
grund av sin ålder.   



24 
 TRYGGHETSPLAN - LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 

 

 
 

6. Åtgärdande arbete - Rutiner för akuta 
situationer  

 
6.1 Policy 
Det råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på Almby skola. Om 
trakasserier eller kränkningar förekommer, eller misstanke om att kränkning förekommit, är det 
all personals skyldighet att skyndsamt vidta åtgärder för att förhindra att det fortsätter. 
 

6.2 Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande 
behandling 
Som beskrivits i kapitel 5 finns ett aktivt arbete för att förebygga och motverka trakasserier och 
kränkande behandling. Skolan arbetar aktivt för att ha lyhörda rastpedagoger som följer vad som 
händer, stöttar i lek och aktiviteter och som hjälper elever när konflikter sker. Diskussioner sker 
regelbundet kring elevers sociala samspel i det elevnära elevhälsoarbetet.  
 

6.3 Rutiner vid konflikter 
Vi är alla olika och tycker inte alltid lika. Att mötas i olikheter är något elever tränas i dagligen. 
Vissa gånger blir det en konflikt där någon eller båda parter blir ledsna. Alla konflikter leder inte 
till en kränkning utan är en del av socialiseringsprocessen, men behöver ändå bearbetas. På F-3 
har därför rutiner för hur dessa konflikter ska hanteras tagits fram (bilaga 6b). Strategier för 
stöttning kring konflikthantering riktat till elever har också tagits fram (bilaga 6a). Dessa visas i 
samband med den första informationskvällen för vårdnadshavare till de nya 
förskoleklasseleverna. 

6.4 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra 
elever   
Rutinen för hur vi arbetar med eventuella kränkningar elever emellan finns att läsa i form av ett 
flödesschema i detta dokument under rubrik 6.9 - flödesschema.  
 
 
6.5 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal  

1. Ärendet anmäls liksom kränkning elev-elev via kontaktformuläret på Prorenata.  
2. Rektor/biträdande rektor anmäler ärendet till nämnden.   
3. Rektor/biträdande rektor leder utredningen.  
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6.6 Samtalsstöd vid utredning  
Syftet är att samla in tillräckligt med information och kunskap om situationen för att kunna 
bedöma om barnet eller eleven har blivit utsatt och vilka åtgärder som i så fall måste genomföras 
för att få stopp på kränkningarna. När man gör utredningen och för samtal med elever finns vissa 
saker man behöver tänka på: 

• De ska genomföras förutsättningslöst och med respekt för eleven. 
• Samtala med en elev i taget om möjligt och både den som blivit utsatt och den som utsatt.  
• Fråga sakligt om vad som hänt och vilka som varit inblandade. 
• Undvik att lägga dina egna värderingar i det inledande utredningssamtalet (det kan dock 

komma att behövas i de eventuella åtgärdande samtalen).  
o Berätta vad som hände/vad du såg... 
o Enligt en annan person hände det här...Stämmer det? Hur kommer det sig att det 

hände? 
o Var det någon vuxen i närheten? 

• Glöm inte att informera vårdnadshavare skyndsamt om att samtal skett.  

 
6.7 Rutiner för uppföljning  
Uppföljning skall ske omgående och i tät följd nära händelsen för att sedan fortlöpa kontinuerligt 
med avtagande frekvens under ärendets gång. Vårdnadshavare informeras kontinuerligt/enligt 
överenskommelse, under ärendets gång. Ärendet dokumenteras fortlöpande i Prorenata. Avslut 
sker i samförstånd med samtliga berörda. 
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6.8 Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig till  
 
Trygghetsteamet  
 
Teamledare 
Linn Eisler, linn.eisler@orebro.se 
Matilda Anderot, matilda.anderot@orebro.se 
 
F-3 
F-klass  - Johanna Eklund, samordnare, johanna.eklund@orebro.se 
Åk 1 – Frida Nygren, frida.nygren@orebro.se 
Åk 1 – Niklas Norén, niklas.noren@orebro.se 
Åk 2 – Hanna Brändh, hanna.brandh@orebro.se 
Åk 3 – Linn Eisler, teamledare, linn.eisler@orebro.se 
 
4-6 
Åk 4: (Alfa): Maria Lundström, maria.lundstrom@orebro.se 
Åk 4: (Alfa): Josefine Johansson, josefine.johansson@orebro.se  
Åk 5: (Delta): Mikael Sjöholm, mikael.sjoholm@orebro.se 
Åk 5: (Delta): Maria Karlsson, maria.b.karlsson@orebro.se  
Åk 6: (Omega): Sören Bjuremar, soren.bjuremar@orebro.se 
Åk 6: (Omega) Helena Vigren, helena.vigren@orebro.se 
Samordnare Eva Ekendahl, eva.ekendahl@orebro.se  
 
7-9  
A0: Andreas Wirström, andreas.wirstrom@orebro.se 
A1: Anders Lundmark, anders.lundmark@orebro.se 
A2: Daniel Rasmussen, daniel.rasmussen@orebro.se 
A3: David Johansson Landin, david.johansson.landin@orebro.se 
A4: Sara Sandberg, sara.sandberg@orebro.se 
A4: Johan Albayrak, johan.albayrak@orebro.se 
A4: Susanne Matsson, susanne.mattsson@orebro.se 
A4: Veronica Larsson, veronica.larsson@orebro.se 
A4: Matilda Anderot, samordnare och teamledare, matilda.anderot@orebro.se 
 
Grundsärskolans ämnesområde/ämnen åk 4-6 
Ämne, åk 4-6: Rebecca Knutsson, rebecca.knutsson@orebro.se 
Äo, åk 1-9: Helmina Pallhed, helmina.pallhed@orebro.se 
 
Övriga funktioner 
Rektor F-9, verksamhetsansvarig åk 7-9: Viktoria Holmgren, viktoria.holmgren@orebro.se 
Bitr. rektor Grundsärsk. äo åk 1-9/ämnen åk 4-6: Helmina Pallhed, helmina.pallhed@orebro.se 
Bitr. rektor åk F-3: Helena Larsson, helena.larsson@orebro.se 
Bitr. rektor åk 4-6: Agneta Hedlund Medin, agneta.hedlund.medin@orebro.se 
Bitr. rektor åk 7-9: Henrik Ljung, henrik.ljung@orebro.se 
Skolkurator Almby F-3: Malin Gunnarsson Malmgren, malin.gunnarsson.malmgren@orebro.se 
Skolkurator Almby 4-6 och Grundsärskolan: Eva Ekendahl, eva.ekendahl@orebro.se  
Skolkurator Almby 7-9: Matilda Anderot, matilda.anderot@orebro.se 
Skolpsykolog: Ida Kongstad, ida.kongstad@orebro.se 
Studie och-yrkesvägledare: Ann-Louise Hedström, ann-louise.hedstrom@orebro.se  
Skolsköterska F-3: Eva Normark, eva.normark@orebro.se 
Skolsköterska Almby 4-6: Maryam Armandi Mohseni maryam.armandi.mohseni@orebro.se  
Skolsköterska 7-9: Sofie Biteus, sofie.biteus@orebro.se 
Skolläkare Georgios Syrakis, georgios.syrakis@regionorebrolan.se 
Specialpedagog F-3: Magdalena Aronsson, magdalena.aronsson@orebro.se 

mailto:frida.nygren@orebro.se
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Speciallärare 4-6: Anna Otterström, anna.otterstrom@orebro.se 
Speciallärare 4-6: Maria Eklund, maria.eklund@orebro.se 
Speciallärare 7-9: Camilla Örvill, camilla.orvill@orebro.se 
Speciallärare 7-9: Christina Waigel, christina.waigel@orebro.se 
Specialpedagog Grundsärsk. äo/ämnen åk 4-6: Ellika Melander, ellika.melander@orebro.se 
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**Utredningsmallar 
• Beskrivning av händelsen 
• Åtgärder som är vidtagna  
• Överenskommelser  
• Uppföljning av åtgärder och 

överenskommelser 
• Bedömning om huruvida det 

skett en kränkning eller ej 
• Ett ärende som är komplicerat 

kan behöva fler uppföljningar 
(finns tre uppföljningsmallar) 
 

***Tjänsteanteckningar 
(ärende för misstänkt kränkt elev 

samt delaktiga samlas i ett protokoll) 
• Samtal med berörda elever 
• Kontakter med vårdnadshavare 
• Glöm inte att kopiera in 

ärendenumret från anmälan om 
misstänkt kränkning, i varje 
tjänsteanteckning.  

*Kränkningsanmälan 
(Anmälan om misstänkt 
kränkande behandling) 

Prorenata: 
1. Biblioteket (bild med böcker) 
2. Kontaktformulär 
3. Anmälan om misstänkt kränkning 
4. Fyll i formuläret 

Skriv namn på alla inblandade, samt om 
det var skoltid eller fritidstid, så att 
chef=rektor/bitr.rektor, kan upprätta 
ärenden i Prorenata. 

Du får kännedom om att 
en elev anser sig kränkt.

Du (om du har fått tillgång till Prorenata) skriver en 
kränkningsanmälan via kontaktforumläret* samt informerar 

klasslärare/mentor. Du skriver även en första tjänsteanteckning 
(på papper eller din H-mapp) om situationen. 

Chef upprättar ett ärende i Prorenata och tilldelar utredaren 
ärendet (oftast den som anmälde). 

Utredaren kontaktar berörda elevers vårdnadshavare samma dag  
om inte chef beslutar om annat.

Trygghetsteamet utses till utredare, och 
fortsätter utreda ärendet samt ansvarar för 

tjänsteanteckningar***. 

Den som chef utser till ansvarig utredare får ett mail 
från Prorenata om att ett ärende är tilldelat och 

fortsätter utreda ärendet i utredningsmallarna och 
ansvarar för tjänsteanteckningar till alla inblandade i 

protokollet***.

Utredaren gör en tydlig uppföljning** med 
elever och vårdnadshavare när kränkningen 

upphört och ärendet är redo att avslutas. 

Meddela din chef att du är redo att avsluta 
ärendet. Invänta klartecken från chef innan du 

bockar i "ärendet avslutas" i uppföljningsmallen.  

Efter klartecken från chef avslutar utredare ärendet i 
uppföljningsdokumentet genom att bocka i "ärendet 
avslutas", skriver i datum samt "sparar och signerar". 

Meddela rektor.
Rektor avslutar ärende och protokoll. 

Trygghetsteamet, oktober 2022 

Instruktioner för handhavande i Prorenata finns på film/text via Intranätet:  
Start/ Service & stöd/ IT/ Verksamhetssystem/ Förskola, skola, vuxenutbildning - verksamhetssystem/ Prorenata 

Tips är att spara denna sida som en favorit genom att stjärnmarkera i högerspalten första gången.  
Du hittar den sedan snabbt på Intranätets startsida i vänsterspalten. 

Ärendehantering 
Rektor/biträdande rektor avgör om 
eventuellt annat stöd ska kopplas in, 
t.ex. trygghetsteam, elevhälsa eller polis. 
I dokumentet används bara ordet rektor. 
Ärendet tilldelas även ett TT-
representant som finns med som stöd 
vid behov. 
 

 

Vid hot och/eller våld, se även 
”Flödesschema vid Hot och våld”  

som i trygghetsplanen. 

6.9 Flödesschema - Rutiner vid misstänkt kränkande behandling, elev – elev 
(komplement för skolans personal till ”Rutiner vid akuta situationer”, i Trygghetsplanen) 
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6.10 Handlingsplan gällande hot och våld från elever 
 
Plan för agerande vid situationer av hot och våld där vi känner att det inte är gynnsamt för eleven/eleverna att 
vara kvar på skolan. 
 
Skolan ska vara en trygg plats. Samma regler ska gälla som i samhället i övrigt. Målet är att hotet och/eller våldet 
ska upphöra. 
 

 
 
 
 

   Mer ingående information vid hot, våld och kris finns i vår krisplan. 
      Oktober 2022 
 
 
 
 

1. Avbryt och säkra den uppkomna 
situationen för eleverna. 

2. Ta hjälp av kollegor, t.ex. närmaste 
kollega eller skolsköterska

3. Informera vårdnadshavare 
omgående. 

I samförstånd med vårdnadshavare 
kan man komma överens om att 

eleven får avsluta skoldagen.
Övernskommelsen dokumenteras. 

4. Informera rektor för vidare beslut. 

Polis- och socialtjänstanmälan 
övervägs. 

5. Ansvarig pedagog gör en 
planering av återgång i samråd med 
arbetslaget. När situationen bedömts 

som allvarlig ska ett möte först ske 
mellan rektor (eller den som rektor 
utsett), elev och vårdnadshavare. 

Handlingsplan upprättas.

6. Ett medlingsmöte ordnas på 
skolan om det bedöms lämpligt och 

båda parter samtycker. 
Vid upprepat hot/våld eller grovt 

våld kan andra disciplinära åtgärder 
vara aktuella (se ordningsregler med 

konsekvenser samt Handlingsplan 
mot vid hot och/eller våld).

I övrigt hanteras ärendet som ett trygghetsärende (anmälan om misstänkt kränkning. 
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7. Prioriterade utvecklingsområden 2022-2023 
Utifrån analysen har vi detta år nya prioriterade utvecklingsområden. Det skiljer sig lite från 
föregående läsår då varje stadie har två egna mål samt att det finns ett gemensamt F-9 mål.  

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika 
sammanhang. Utvärdering sker i en gemensam personalenkät samt utvärdering via elevråd i slutet 
av läsåret.  

Prioriterat 
utvecklingsområde:  Öka kunskapen kring digitala miljöer  

Åk F-9 

Motivering:   

  

Vi har under senaste åren sett ett ökat intresse samt 
användande hos våra elever kring digitala miljöer, framför 
allt sociala medier. Användandet är även något som sjunkit 
lägre ner i årskurserna. Personalgrupper på samtliga stadier 
ser därmed att ökat behov av pedagogers kunskap kring 
detta.   

Även i Lgr 22 har digitala medier fått en större roll. Vi ser 
också en önskan från de vårdnadshavare som deltog i 
enkäten föregående läsår, angående ett utökat arbete 
kring digitala miljöer. Underlaget för att detta ska vara ett 
gemensamt F-9 mål känns oerhört relevant. 

Målformulering:   Målet är att personalen ska få en större kunskap och 
medvetenhet kring elevers användning och utsatthet på 
sociala medier.  

Planerade aktiviteter:   

 

Trygghetsteamet ska ta del av föreläsningen ”Elevers 
utsatthet på nätet” med Caroline Engvall och Emma 
Carlström. All personal på skolan kommer få tillgång till 
denna föreläsning.  

Trygghetsteamen på respektive stadie ska se över material 
som finns för att pedagogerna ska kunna genomföra 
aktiviteter i klassrummen.  

Se konf. plan. Följs upp samt utvärderas via digital enkät i 
maj.  

Uppföljning/utvärdering:  

 

Följs upp av Trygghetsteamet under året. En enkät 
genomförs i slutet av läsåret om personalen anser att de 
ökat kunskapen kring digitala miljöer. 
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Prioriterat 
utvecklingsområde: Normer och värden 

Grundsärskolans ämnesområde och ämne åk 4-6 
 Främjande arbete 

– vägledande samspel 
Åtgärdande arbete 

- rutiner  
Motivering:  
 

Våra enkäter visar att vi i stort 
har trygga elever men 
behöver arbeta vidare med 
attityder och förhållningssätt 
hos elever och personal. Vi ser 
tillfällen då personal tappar sin 
professionalitet. Fokus är att 
arbeta främjande för ett klimat 
som ger trygghet och 
begriplighet. 

Örebro kommun har gått in i ett 
nytt verksamhetssystem för 
ärendehantering vid misstänkt 
kränkning. Den gamla rutinen 
behövdes göras om och nu 
implementeras för att den nya 
rutinen ska sitta och 
dokumentationen i ärendena ska 
bli tidseffektiv, adekvat och 
rättssäker. 
 

Planerade 
aktiviteter samt 
uppföljning och 
utvärdering:  
 

Föreläsning och diskussioner 
utifrån materialet Vägledande 
samspel. 
Handledning av psykolog kring 
”roll och person”. 
Större samarbete i ett F-9-
perspektiv. 
Se konf.plan. Följs upp samt 
utvärderas via digital enkät i 
dec. och maj. 
Implementering av Lgrsär22. 
 

Föreläsning och work shops. 
 
Se konf.plan. Följs upp samt 
utvärderas via digital enkät i dec. 
och maj. 
 

Mål på kort sikt: Personal tolkar och 
omsätter tillsammans 
med eleverna värdegrunden  
löpande i vardagen.  

Alla lärare har kännedom om 
rutinen för anmälan om misstänkt 
kränkande behandling och kan 
med stöd dokumentera ett 
ärende via Prorenata.  
 
Alla elevassistenter har kännedom 
om rutinen för anmälan om 
misstänkt kränkande behandling 
och kan med stöd skriva en 
tjänsteanteckning via Prorenata.  
 

Mål på lång sikt: Skolan har ett skolklimat där 
alla elever känner sig trygga 
och respekterade. 

Alla lärare känner sig säkra på 
rutinen för anmälan om misstänkt 
kränkande behandling och kan 
på egen hand dokumentera ett 
ärende via Prorenata.  
 
Alla elevassistenter känner sig 
säkra på rutinen för anmälan om 
misstänkt kränkande behandling 
och kan på egen hand skriva en 
tjänsteanteckning via Prorenata.  
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Prioriterat 
utvecklingsområde: Normer och värden 

Åk F-3 

Motivering:  
  

För att fortsätta det dagliga arbetet med att trygga våra elever 
i ett behöver personalen arbeta med de nya delarna i Lgr 22. 
Detta behöver samtlig personal ha en samsyn kring. 
  
För att fortsätta trygga våra elever i ett heldagsperspektiv ser vi 
ett behov av att se över och följa upp våra gemensamma 
regler på skolan.  
  
  

Målformulering:  
Beskriv hur det ser ut när 
målet är nått (arbeta 
utifrån principen smarta 
mål) 

Målet är uppnått när all personal är medvetna om och jobbar 
med skolans värdegrund utifrån Lgr 22 i ett heldagsperspektiv.  
  
Målet är uppnått när elever och personal följer skolans 
gemensamma regler. 

Planerade aktiviteter:  
Vad ska göras för att 
förbättra nuläget inom 
utvecklingsområdet? 
Vem ska göra vad? När 
ska det göras? Hur görs 
eleverna delaktiga? Hur 
säkerställer rektorn 
förutsättningar för 
utvecklingsarbetet?  

Arbete på konferenser och i arbetslagen.  
   
Elever tas med i arbetet kring att befästa våra gemensamma 
regler, genom tex klass- och elevråd, och hur vi ska vara rädda 
om vår miljö, varandra och våra saker. Vårdnadshavare 
informeras kring våra gemensamma regler.  
  
  

Uppföljning/utvärdering: 
Hur och när följs 
aktiviteter upp? Vem 
ansvarar för detta? Hur 
används utvärderingens 
resultat? 

Vi följer upp/stämmer av aktiviteter och arbete kontinuerligt, 
dels genom enkät men också egna observationer.  

 

Prioriterat 
utvecklingsområde: Normer och värden 

Åk 4-6 

Motivering:  
Varför har detta 
utvecklingsområde valts 
(koppling till verksamhetens 
måluppfyllelse)? 
Vilka underlag ligger till 
grund för valet? 

Trygghet är grunden för att ta till sig kunskap varför det här 
området måste vara ett prioriterat område. 
Vi har genom olika enkäter sett att vi inte nått 100% trygghet 
bland våra elever. 

Målformulering:  
Beskriv hur det ser ut när 
målet är nått (arbeta utifrån 
principen smarta mål)  

Målet är uppnått när vi ser att 100% av våra elever känner 
trygghet på skolan. 
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Planerade aktiviteter:  
Vad ska göras för att 
förbättra nuläget inom 
utvecklingsområdet? Vem 
ska göra vad? När ska det 
göras? Hur görs eleverna 
delaktiga? Hur säkerställer 
rektorn förutsättningar för 
utvecklingsarbetet?  

All personal på skolan är väl insatt i skolans trygghetsplan. 
  
Alla klasser arbetar med trygghetsskapande aktiviteter för 
att skapa gemenskap i de olika 
årskurserna/klasserna/arbetslagen. 
  
Arbetar aktivt med skolans ordningsregler. 
  
Alla vuxna på skolan arbetar för ett trevligt språkbruk. 
  
Biträdande rektor säkerställer att det finns tid avsatt till 
planering, genomförande och uppföljning av 
trygghetsarbetet. 
  

Uppföljning/utvärdering: 
Hur och när följs aktiviteter 
upp? Vem ansvarar för 
detta? Hur används 
utvärderingens resultat? 

Vi följer upp/stämmer av aktiviteter vecka 44, vecka 51, 
vecka 10. 
Vid läsårets slut utvärderas resultat av Almbys egna enkät 
och det trygghetsarbete som gjorts. 

 

Prioriterat 
utvecklingsområde: Normer och värden 

Åk 7-9 

Motivering:  
Varför har detta 
utvecklingsområde valts 
(koppling till verksamhetens 
måluppfyllelse)? 
Vilka underlag ligger till 
grund för valet? 

Ett av de utvecklingsområden som utmärker sig som ett 
utvecklingsområde i våra enkäter är elevernas 
medvetenhet om att personal på skolan ingriper om det är 
någon som blir illa behandlad.  
  
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera 
eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma 
värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling i olika sammanhang.     
   
I våra enkäter ser vi att vi att vi i stort har trygga elever men 
behöver arbeta vidare med attityder och förhållningssätt 
hos elever och personal.  
  

Målformulering:  
Beskriv hur det ser ut när 
målet är nått (arbeta utifrån 
principen smarta mål)  

Målet är uppnått när eleverna när mer medvetna om att all 
personal på skolan ingriper om någon blir illa behandlad 
och att våra enkäter visar att så är fallet. 
  
Målbilden är uppnådd när vi ser att eleverna själva deltar i 
våra gemensamma värderingar och kommer till uttryck i ord 
och handling. 
  
  

Planerade aktiviteter:  
Vad ska göras för att 
förbättra nuläget inom 
utvecklingsområdet? Vem 
ska göra vad? När ska det 
göras? Hur görs eleverna 

Ett fortsatt arbete med att personal rör sig bland elever 
under raster, luncher och andra tillfällen för att eleverna ska 
se att personalen ingriper. 
  
Ett fortsatt arbete med relationscirkeln och sociala 
fyrfältaren skapar bättre relationer med eleverna som då 
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delaktiga? Hur säkerställer 
rektorn förutsättningar för 
utvecklingsarbetet?  

även bidrar till ökade möjligheter att jobba med normer och 
värden. 

Uppföljning/utvärdering: 
Hur och när följs aktiviteter 
upp? Vem ansvarar för 
detta? Hur används 
utvärderingens resultat? 

Följs upp av teampersonal under avstämningsperioder enligt 
årshjulet. 
  
Uppföljning sker på elev, pedagog och vårdnadshavarnivå 
genom brukarenkäter och Almby skolas egna enkäter under 
vårterminen. Vissa delar av utvecklingsmålet följs upp under 
klassrådet samt elevrådet under årets gång. 
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8. Länktips 
8.1 Statens medieråd 
För att kunna fatta medvetna beslut i vår medievardag är idag medie- och informationskunnighet, 
MIK, en nödvändig kompetens för alla i samhället. Lär om medier vänder sig till lärare, 
bibliotekarier, föräldrar och andra vuxna som vill lära sig mer om dagens medielandskap. Här 
hittar du också MIK för mig. Det är ett digitalt verktyg fyllt med diskussionsfrågor, färdiga 
lektionspaket och övningar om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet. 

https://statensmedierad.se/ 

8.2 Örebro kommun: Att göra en anmälan till socialtjänst och polis  
Dessa rutiner är ett beslutsstöd för rektor och en del i ett gemensamt förhållningssätt till vad som 
motiverar en anmälan till socialtjänst eller en anmälan till polis. 
http://intranat.orebro.se/download/18.6c3b63211541e2be373333f/1461678829309/Att+g%C3%B6ra+
en+anm%C3%A4lan+till+socialtj%C3%A4nst+och+polis.pdf 

8.3 Skolverkets allmänna råd: Främja, förebygga, upptäcka och 
åtgärda 
Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är komplext. Rektorer, lärare 
och andra som arbetar i skolan behöver kunskaper om hur problemen uppstår och hur de kan 
motverkas. I detta stödmaterial refereras forskning om kränkningar och trakasserier och om hur 
skolor som lyckats bra har arbetat. 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3375 

8.4 Diskrimineringsombudsmannen 
Vi arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering 

http://www.do.se/ 

8.5 Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 196 länder har skrivit under och förbundit sig 
att följa reglerna.  

https://unicef.se/barnkonventionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://statensmedierad.se/
http://intranat.orebro.se/download/18.6c3b63211541e2be373333f/1461678829309/Att+g%C3%B6ra+en+anm%C3%A4lan+till+socialtj%C3%A4nst+och+polis.pdf
http://intranat.orebro.se/download/18.6c3b63211541e2be373333f/1461678829309/Att+g%C3%B6ra+en+anm%C3%A4lan+till+socialtj%C3%A4nst+och+polis.pdf
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3375
http://www.do.se/
https://unicef.se/barnkonventionen
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aug
•Utvärdering av skolstarten
•TT presenterar sig i klasserna

sep
•Utvärdering och ev. revidering av 

rastvärdsschema
• Trygghetspromenad (åk F-3)

okt
•Utvecklingssamtal - lämna ev. info till TT
•Elevråd - utv. trygghetsläget, djupintervju
•Temakväll för vh

nov/dec
•Implementering av planen

jan
•Utv. av elevhälsoarbetet (elevnära och 

utökade) utifrån ett trygghetsperspektiv 
(elevhälsan)

•Informationskväll för föräldrar (TLTT)

feb
•Almby skolas enkät, feb-mars  

görs i alla klasser (ej åk 3, 5 och 8)
•Utvecklingssamtal (v. 4-12 - Lämna 

ev. info till TT-representant

mars
•Örebros skolenkät, åk 2 (fritids), 3,5 

och 8
•Eventuella akuta ändringar i plan 

görs (sparas annars till ht).

apr
•Analys av resultatet i skolans enkät/örebros 

skolenkät 
•Elevråd - trygghetsteam - analys av enkätsvaren
•Enkät utifrån diskrimineringsgrunderna

maj/jun
•Utvärdering av föregående års plans 

mål - Digital enkät personal 
•Kartläggning, analys ev. samband i  

ärenden misstänkt kränkning

Bilagor 
Bilaga 1 – årshjul trygghetsarbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 oktober - Ny plan klar 

Trygghetsteamets teamledare 
planerar och driver trygghetsarbetet 
för Almby skola F-9.  

Samordning med rektorer via 
stabsmöte med rektorer samt adm. 
Chef. 

Varje stadie har en samordnare som 
leder det stadievisa trygghetsarbetet i 
arbetslagen.  

Arbetslaget representant leder det 
årskursvisa/arbetslagsvisa arbetet. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete  
På Almby skola F-9 (rev. Senast 25 okt -20) 

Hela trygghetsteamet ses var ca 6:e 
vecka: 

• Utvecklingsdiskussioner 
• Arbetet med planen 

. 

Vi genomför fortlöpande 
kartläggningar och kontinuerliga 
samtal med elevgrupperna och 
enskilda elever och vh för att få 
vetskap om ev. kränkningar. Vi 
diskuterar i arbetslag och åtgärdar. 
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Bilaga 2a – Örebro kommuns enkät  
Frågor om Normer och värden  
 

Fritidselever åk 2  
1. Jag känner mig trygg på fritidshemmet  
2. Om jag vill kan jag hitta en plats med lugn och ro  
3. Jag har kompisar på fritidshemmet  
4. Jag tycker att det är roligt att gå på fritidshemmet  
5. Personalen bryr sig om mig  
  
Vårdnadshavare, fritidselever åk 2  
1. Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet  
2. Mitt barn får möjlighet till lugn och ro under dagen  
3. Vuxna i fritidshemmet ser mitt barn och behandlar mitt barn väl  
4. Mitt barn tycker att det är roligt att vara på fritidshemmet  
5. Jag känner till att fritidshemmet arbetar för att alla barn ska känna sig trygga  
  
Elever åk 3, 5 och 8 
1. Jag känner mig trygg i skolan  
2. Jag har någon kompis att vara med på rasterna, om jag vill  
3. Vuxna i skolan behandlar mig bra  
4. Elever i skolan behandlar mig bra  
5. Jag känner till att personalen på skolan arbetar för att alla elever ska känna sig trygga  
6. De vuxna på skolan ingriper om någon blir illa behandlad  
7. Jag får lugn och ro på lektionerna när jag behöver det 
8. Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem  
 
Vårdnadshavare åk 3 och 5 
1. Mitt barn känner sig tryggt i skolan  
2. De vuxna på skolan ingriper om någon blir illa behandlad  
3. Mitt barn tycker att det är roligt att gå i skolan  
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Bilaga 2b – Skolinspektionens enkät  
Frågor om Normer och värden 
 
Vårdnadshavare Grundskola/Grundsärskola 

1. Jag upplever att mitt barns klasslärare/mentor ger killar och tjejer samma förutsättningar.  
2. Jag upplever att eleverna i mitt barns klass respekterar varandras olikheter.  
3. I mitt barns skola bemöter elever och personal varandra med respekt.  
4. Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna 
5. Jag upplever att mitt barns klasslärare/mentor säger till dem som stör på lektionerna 
6. Mitt barn uppger ofta att det är svårt att arbeta i klassrummet för att det är så hög 

ljudnivå (-) 
7. Mitt barn känner sig tryggt i skolan.  
8. Det finns elever på skolan som mitt barn är rädd för.  
9. Det finns personal på skolan som mitt barn är rädd för.  
10. Jag vet vem jag kan vända mig till på skolan om jag får reda på att en elev blivit kränkt.  
11. I mitt barns skola framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras.  
12. Jag upplever att mitt barns skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling.  

  
  
Pedagogisk personal  

1. På den här skolan pratar vi om mänskliga rättigheter.  
2. På den här skolan pratar vi om jämställdhet mellan könen.  
3. Mina elever får öva på att göra etiska ställningstaganden.  
4. På den här skolan ges killar och tjejer samma förutsättningar.  
5. På den här skolan respekterar eleverna varandras olikheter.  
6. På den här skolan respekterar elever och lärare varandra.  
7. Skolans personal uppträder enigt när det gäller att upprätthålla skolans ordningsregler.  
8. Jag är förtrogen med de upprättade ordningsreglerna i den här skolan.  
9. Eleverna följer skolans ordningsregler.  
10. Det är en god studiemiljö på skolan. 
11. Att upprätthålla ordningen i klassrummet tar upp en stor del av min undervisningstid (-) 
12. Mina elever har studiero på lektionerna 
13. Det är en trygg miljö för eleverna på skolan.  
14. De sociala relationerna mellan lärare och elever är goda.  
15. På den här skolan känner sig eleverna trygga. Jag har förutsättningar för att ingripa om 

elever är elaka mot varandra.  
16. Jag vet vad jag ska göra om jag upptäcker att en elev utsätts för kränkningar.  
17. På den här skolan bedrivs ett målinriktat arbete för att förhindra kränkande behandling.  

 
Elever 

1. I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter (åk 9) 
2. I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen (åk 9) 
3. I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden (åk 9) 
4. Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar (åk 9) 
5. I min skola respekterar vi varandra (åk 5) (varandras olikheter åk 9) 
6. I min skola respekterar elever och lärare varandra (åk 9) 
7. Mina lärare är rättvisa mot oss elever (åk 5) 



39 
 TRYGGHETSPLAN - LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 

 

 
 

8. Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (åk 5) 
9. I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns (åk 5 och 9) 
10. I min skola är vi elever med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha (åk 9) 
11. Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs (åk 9) 
12. Jag har studiero på lektionerna (åk 5 och 9) 
13. På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet (-) (åk 5 och 9) 
14. Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna (åk 9) 
15. I min skola finns det elever som jag är rädd för (-) (åk 5 och 9) 
16. I min skola finns det vuxna som jag är rädd för (-) (åk 5 och 9) 
17. Jag känner mig trygg i skolan (åk 5 och 9) 
18. Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling (åk 9) 
19. De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt (åk 9) 
20. De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon har varit elak mot en elev (åk 5) 
21. Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev (åk 9) 
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Bilaga 2c – Almby skolas enkät  
(Frågorna ska revideras under läsåret) 
 

Intraprenaden Almby skola göra en enkät för alla elever som inte ingår i Örebro kommuns enkät 
(åk 3, 5 och 8). Almby skolas enkät kommer alltså att genomföras av åk F, 1, 2, 4, 6, 7, och 9. Åk 
F-1 kommer få en med hälften av frågorna.  
  
Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att utbildningen ska kunna främja alla barns 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete 
(SKA) är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom 
att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela 
kunskap om vad som leder till framgång.   
  
Förarbete av enkätfrågor  
Då vi av erfarenhet vet att frågor kan tolkas på olika sätt och att en del av orden och begreppen 
kan vara svåra för eleverna att förstå, vill vi att alla klasser, utifrån ålder och mognad, går igenom 
frågorna med eleverna i god tid innan enkäten ska utföras.  
  
Vi har skrivit ihop förslag på ord/begrepp som vi tror kan bli svåra för vissa elever, framför allt i 
de yngre åldrarna. Utifrån kunskapen om er klass väljer ni hur ni vill förarbeta frågorna.   
  
Enkätfrågor  
  

• Vilken klass går du i?  
  

Nu kommer några påståenden som vi vill att du ska tänka på. Alternativen är:  
Stämmer helt och hållet  
Stämmer ganska bra  
Stämmer ganska dåligt  
Stämmer inte alls  
Vet ej (be dem undvika denna och fråga om de inte förstår frågan)  
  

• Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår vad jag ska göra.  
• Berättar/visar med bild och/eller text vad lektionen ska handla om och hur en 
uppgift går till.  
  

• Skolarbetet är intressant.  
• Spännande, gör att du vill lära dig nya saker.  
  
  

• Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer.  
  
• Jag kan nå målen i skolan om jag försöker.  

• Mål är det du ska lära dig, t.ex. addera 2+2 (visa aktuellt mål i din grupp)  
  

• Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det.  
  
• Jag kan få svårare uppgifter om jag vill.  
  
• På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor.  
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• Samtala, prata, säga vad du tycker  
  

• I min skola respekterar vi varandra.  
Vi är sjysta/snälla mot varandra. Lyssnar på varandra.   
  
• På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter.  

• Vi får vara med och tycka till om vissa saker. Men det betyder inte att det säker blir 
som just du vill.   
• Känner du att du får vara med och tycka till om lagom mycket?   
• Om du har en idé, blir den lyssnad på?  
  

• Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs.  
• Säger till den som inte följer. Berätta även att vi ibland, av respekt för eleven, pratar 
med eleven när inte andra elever är med.  
• Om ni inte redan gått igenom reglerna, gör det!  
  

• Jag har studiero på lektionerna.  
• Arbetsro  
• Samtal om att det kan vara olika ljudnivå beroende på typ av lektion (visa bild på 
olika pratnivåer, om ni har sådan i klassrummet)  
  

• Jag känner mig trygg i skolan.  
• Att du mår bra, att det känns bra och inte känner dig orolig, att andra är schyssta 
mot dig.  
  

• Jag känner mig trygg på rasten.  
• Att du mår bra, att det känns bra och inte känner dig orolig, att andra är schyssta 
mot dig när du är ute på rast.  
  

• De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon har varit elak mot en elev.  
• Markerar/Säger till/pratar med eleverna.   
• Berätta även att vi ibland, av respekt för eleven, pratar med eleven när inte andra 
elever är med.  
  

• Jag vet vilka på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev.  
  
• Jag vet vad jag kan få hjälp med av elevhälsoteamet.  

• Skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare, rektor.  
  

• Det finns någon vuxen på skolan att prata med när jag behöver det.  
  
• Jag är nöjd med min skola.  

  
/ SKA-gruppen på Almby skola  
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Bilaga 2d – Trygghetspromenad, på F-3 
 

Klass _______  
  
  
Syfte:  
Att ni som pedagoger och vi i trygghetsteamet får en bild över tryggheten på skolgården.  
  
Utförande:  
Gå med delar av din grupp runt hela skolgården och låt dem visa de olika platser som finns att 
leka och vara på. Alternatvit gör trygghetspromenaden digital. Utförandet anpassas efter gruppen. 
Låt barnen berätta var de tycker om att vara och vad de brukar göra där. Fråga och samtala om 
de olika ytorna. Samtala även kring om det finns något ställe där det inte känns lika bra? Skriv ner 
era/barnens tankar på baksidan av detta papper eller maila.  
  
Ungefärlig information till barnen:   
Vi är nyfikna på var ni gillar att vara och vad ni gillar att göra ute på rasten och på fritids. Så vi 
ska gå en promenad på skolgården så får ni visa och berätta. Finns det något ställe där det inte 
känns lika bra så kan ni även berätta det.  
  
  
Dokumentation:  
Skriv ner de synpunkter som kommit fram eller saker du uppfattat som du tror kan vara av värde 
för trygghetsteamet. Både positiva och negativa. Du får även gärna skriva något om detta sätt att 
kartlägga tryggheten på skolgården. Lämna in till samordnaren senast 30 september. 
  
  
  

                            /Trygghetsteamet 
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Bilaga 2e – Trygghetsintervjuer, åk F-3 
 

 

Samtal med en elev i taget. Frågorna är tagna från Gunnar Höistads arbete för att förebygga, 
upptäcka och stoppa alla former av mobbning. 

 

 

· Berätta hur du känner när du tänker på skolan/fritids? 

 

· Vågar du säga vad du tycker och känner? 

 

· Vem/vilka är du helst med på skolan? 

 

o Klassen? 

 

o Om den är sjuk, vem är du helst med då? 

 

· Finns det någon här i klassen/fritids som brukar bestämma? 

 

· Finns det några som brukar hänga på den som bestämmer? 

 

· Finns det någon i klassen som inte har det bra? 

 

· Vad kan du göra för hen? 

 

· Vad kan hen bidra med själv? 

 

 

 

Underrubrikerna är tänkt som ett stöd för intervjuaren. Gå igenom helheten i ditt 
kärnlag och det som ni tycker behövs i ert arbetslag. Kommer det fram saker som kan 
vara bra att vidarebefordra till trygghetsteamet, meddela lagets teamansvarig. 
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Bilaga 2f – Frågor inför utvecklingssamtal 
Lämnas till respektive klasslärare.  
  
 
Hur trivs du i skolan?  
  
________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________  
  
  
Känner du dig trygg i skolan?  
  
________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________  
  
  
Känner du att du har någon vuxen att prata med om du känner dig orolig/ledsen?  
  
________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________  
  
  
Hur bidrar du till studiero? 
  
________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________  

  
För dig som går på fritids, vänd blad.  
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Hur trivs du på fritids?  
  
____________________________________________________  
  
____________________________________________________  
  
  
Har du saker att göra på fritids?  
  
____________________________________________________  
  
____________________________________________________  
  
  
  
  
Lämnas till respektive klasslärare.  
Tack på förhand!  
  
/Personalen på Almby skola F-3  
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Bilaga 2g – Frågor inför utvecklingssamtal - Grundsärskolans 
ämnesområde/ämnen åk 4–6 
Lämnas till respektive innan utvecklingssamtalet.  
Används som diskussionsunderlag under samtalet. 

 

Känner du dig trygg med att skicka ditt barn till skolan?       Ja          Nej 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 
 
Upplever du att ditt barn trivs i skolan?              Ja          Nej 
 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 
 
Känner du dig trygg med personalen som arbetar med ditt barn?    Ja          Nej 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 
 
Känner du att du kan vända dig till någon på skolan om du har frågor eller synpunkter kring ditt 
barns skolgång?  
 
Ja          Nej 
 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

 
____________________________________________________ 
 

  

  

  

  

Namn: _______________ 
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Känner du att du kan vända dig till någon på skolan om du har frågor eller synpunkter kring hur 
ditt barn mår? 
 
Ja          Nej 
 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 
 
Övriga synpunkter: 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 
För dig med barn på fritids: 
 
Upplever du att ditt barn trivs på fritids och att det ger en meningsfull fritid?              Ja          Nej 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 
 
Lämnas tillbaka till skolan innan utvecklingssamtalet. 
Tack på förhand! / Personalen på Almby Grundsärskola  
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Bilaga 3 – Ordningsregler och konsekvenser 
 

Vår värdegrund  

  
  
Alla elever och vuxna på skolan är schyssta mot varandra så att vi mår bra, 
utvecklas och lär oss nya saker.  

  
Vi ansvarar var och en för att skapa en trygg miljö med god studiero.  
  
Ordningsregler  
  

Förskoleklass - årskurs 9  
  

• Vi tar av oss ytterkläder innan vi går in i klassrum och i skolrestaurangen.  
• Vi kommer i tid till lektionerna.  
• Vi är aktsamma om skolans saker, lokaler och skolgård.   
  Har du sönder något kan du få betala för det.  
• Vi parkerar cyklar, sparkcyklar, elsparkcyklar och mopeder på anvisad plats. 
• Cyklar, sparkcyklar, elsparkcyklar och mopeder får ej användas på 

skolgården.  
• Vid förflyttningar under skoltid följer vi gällande lagstiftning angående 

trafikregler och hjälm. 
• Vi använder bollar och andra rastleksaker utomhus.  
• Skolans område är fritt från parfym, pälsdjur, nötter, energidryck, tobak, 

snus och andra droger.  
• Snöbollskastning är förbjudet.  
• Alla typer av skojbråk och kränkningar är förbjudet.  

  
  
Förskoleklass – årskurs 6  
 

• Vi ber om lov då vi lämnar skolområdet.  
• Vi äter inte godis eller tuggar tuggummi under skoltid.  
• Vi är utomhus på rasten.  
• Vi lämnar in våra mobiltelefoner och smartklockor vid skoldagens början.  
• Vi tar av oss ytterkläder och skor när vi går in i klassrummet eller vid 

skogräns. 
• Vi använder ett schysst språk.  
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Årskurs 7–9  
  

• Sötsaker och dylikt får inte förtäras under lektionerna.  
• Mobiltelefoner läggs undan innan lektion eller samlas in av läraren i början  
     av lektionen.  
• Mobiltelefonen får ej användas i kränkande syfte. Detta gäller exempelvis  
     filmning av bråk eller kränkningar etc.   
• Ytterkläder hängs i skåpen innan lektion.   

  

  

Vad skolan kan göra när en elev bryter mot skolans regler  
  
I alla punkter ingår arbete kring värderingar, attityder och elevens välmående.  
  

Konsekvenser om ordningsregler inte följs:  
  

• Tillsägelse av personal. 
• Ansvarig pedagog informerar. 
• Kontakt med vårdnadshavare. 

  
Händelser där studiero och/eller trygghet äventyras kan 
innebära följande konsekvenser:  

  
• Utvisning från undervisningslokalen. 
• Omhändertagande av föremål – återlämning i slutet av dagen. 
• Omhändertagande av föremål – återlämning i samråd med 
      vårdnadshavare. 
• Insatser av elevhälsan. 
• Skriftlig varning.  
• Tillfällig avstängning.  
• Tillfällig omplacering på skolan.  
• Tillfällig placering vid annan skolenhet.  
• Permanent flytt till en annan skola.  

  
 I skolan följer vi samma lagar och regler som gäller i samhället i övrigt vad gäller 
våld, skadegörelser, droger etc. Det kan därför bli aktuellt med 
ersättningsskyldighet, socialtjänstanmälan och polisanmälan.  
  
Denna bilaga ska alla vårdnadshavare ta del av och gås igenom med alla elever i 
början av varje läsår. 
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Bilaga 4a – Trivselregler i skolrestaurangen  
  
Alla elever och vuxna på skolan uppträder på ett schysst sätt mot 
varandra så att vi mår bra, utvecklas och lär oss nya saker.  
  
Vi ansvarar var och en för att skapa en trygg miljö med god studiero.  

  
Förutom ordinarie ordningsregler tänker vi på följande i skolrestaurangen:  

  

  

• Vi tar av oss ytterkläder utanför skolrestaurangen eller på anvisad plats.  

• Vi går (springer inte). 

• Vi håller mattiderna så gott det går.  

• Vi hjälps åt att hålla snyggt. Ta upp om du tappar något. Se till att din plats  

     är ren när du går.  
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Bilaga 4b – Uppdragsbeskrivning för pedagogisk lunch 
  

• Att vi hjälper till att stötta de elever som behöver att efterleva reglerna i 

skolrestaurangen.  

o Om det finns papper på golvet så plockar vi upp det.  

o Se till att det är ordning och en trivsam ljudnivå i matkön.  

o Pedagogerna får vid behov visa om och om igen hur man gör när man tar mat, 

bestick, mackor mm.  

o Stötta eleverna i att de plockar undan efter sig.  

o Om man behöver byta tid någon dag kontaktar man en klass direkt eller kollar med 

en arbetslagsledare om det går att göra ett byte eller fungerar att det kommer en klass 

till och äter.  
o Pedagogisk lunch innebär i normalfallet att respektive lärare äter lunch med den 

klass man har före lunch.   
o F-3:   

 En personal från klassen går först och en annan sist.  

 Vi hjälper de yngre barnen att ta mat så går det fortare i kön.  

• Att vi visar en positiv inställning och matglädje vid måltiden.  

• Att vi visar vad en balanserad måltid är.  

o Samtalar kring kost och hälsa  

• Att vi sitter bland eleverna. En vuxen vid varje bord.  

  

 

Gås igenom med alla elever i början av varje läsår.  

  



52 
 TRYGGHETSPLAN - LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 

 

 
 

Bilaga 5a – Skolgårdsregler, F-3  
 

Vi alla på Almby är rädda om våra saker och vår miljö. 

Vi leker och spelar med sakerna på rätt sätt och på rätt plats. 

Vi lämnar tillbaka sakerna i förråden eller gröna lådan efter avslutad lek och 
efter rast.  

 

Var får vi vara? 

Åk F-1 innanför staketen på lilla skolgården. 

Åk 2-3 är på stora skolgården (Östra skolgården), innanför de markerade linjerna. 

 

Toalett  

F-klass du berättar för en rastpedagog och använder toaletterna på Södra övre. 

Åk 1 du berättar för en rastpedagog och använder toaletterna på Södra nedre. 

Åk 2-3 du använder rasttoaletten på skolgården. 

 

Skolgården 

• Alla får vara med i spel och lekar. 
• Skyddsglasögon skall användas på bandyplanen. 
• Spel innanför avsedd plan/område. 

 
Gungor 

Byte var 5:e minut/klocksiffra. 
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Bilaga 5b – Uppdragsbeskrivning för rastvärdar, F-3 
 

Alla elever och vuxna på skolan uppträder på ett schysst sätt mot varandra så att vi 
mår bra, utvecklas och lär oss nya saker.  

  
Vi ansvarar var och en för att skapa en trygg miljö med god studiero.  

  
Förskoleklass - årskurs 3  
  

• Komma ut så fort som möjligt, vara ute när rasten börjar.   

• Ha väst på sig.  

• Alla rastvärdar sprider ut sig.   
Minst en rastvärd ska alltid befinna sig vid fotbollsplanen och bandyplanen. Andra viktiga 

områden: östras framsida, sandlådan vid vaktmästeriet, bakom lilla idrottshallen.  
• Vid behov vara delaktig i elevernas aktiviteter.  

• Vid behov tipsa eleverna om lekar.  

• Hjälpa till vid konflikt.   
Börja lösa konflikten på en gång och eventuellt lämna över om det inte gick att lösa under 

rasten.  Inte gå upp med eleven till klassläraren eller säga att elevens personal ska ta 

konflikten när de kommer in.   

Ev. skriva kränkningsanmälan.  
• Hjälpa till vid skada.   
Skriva ev. olycksfallsanmälan.  
• Om du har ett ärende, prata endast med annan personal under 

en kort stund.   

• Undvik att använda mobiltelefon om det inte är akut arbetsrelaterat.  

• Lära känna eleverna i andra klasser, vara nyfiken på vad eleverna gör!   

• Rastlekvärden (rosa väst) – Erbjuda organiserad rastverksamhet.  

   
  
Gås igenom vid ett arbetslagsmöte i början av varje läsår.  
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Bilaga 6a – Strategier vid konflikter 
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Bilaga 6b – Rutiner vid konflikter 
 

En vuxen läser av graden av konflikt. Utifrån en bedömning hanterar skolan i stort sett konflikter 
mellan elever på tre olika sätt: 

 

1. Vid mindre konflikt 

Någon vuxen tar rollen som medlare och lyssnar på båda/alla inblandade. De 
samtalar om hur man kan tänka nästa gång något liknande händer. De ska 
kunna släppa det och fortsätta leka. De bygger då upp erfarenhet och känsla 
av förtroende. Kommer de hem och berättar, lyssna och försök förstå utan att gå 
in djupare på det. Hör ni inget. Låt det vara så. Då är den utagerad. Vi har 
många sådana konflikter i skolan. (Om ditt barn upplever att något stort har hänt 
och att du tror att någon vuxen faktiskt inte uppmärksammat det, hör då av dig 
till berörd personal men prata alltid gott om skolan inför ditt barn.) 

 

2. Vid något större konflikt 

Vi samtalar med barnen som ovan. Om vi tycker att det är så pass allvarligt att vi 
vill att ni också kopplas in, ber vi barnet att först berätta hemma. Detta för att ge 
barnen möjlighet till ökat ansvarstagande. Sedan ringer vi och frågar om ditt 
barn har berättat något för dig/er. Ibland kan barnen berätta delar av vad som 
hänt, vilket är bra, men att skolan kan också behöva komplettera med saker 
som också hänt eller ge en annan bild av händelsen. Vi kommer gemensamt 
överens om huruvida vi ska släppa det där, eller följa upp på något sätt dagen 
efter. Det utvecklar det sociala ansvarstagandet hos ditt barn. 
 

3. Vid större konflikt/kränkning 

En vuxen kontaktar dig/er om möjligt innan ditt barn kommit hem och vi samtalar 
om hur vi följer upp händelsen. 

 

Om att berätta 

Vill ni att barnen ska berätta för er, berätta själva om vad som hänt er under 
dagen. Vänta in. Ju mer ditt barn får träna på att berätta om dagens händelser 
som liten, ju större chans är det du får en bra kommunikation med sina 
kommande tonårsbarn. Det underlättar också skolsituationen mycket för ditt 
barn. 

/ Personalen på Almby skola genom Trygghetsteamet  
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Bilaga 7 – Ordlista med tydliggörande exempel 
 

Diskriminering  

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och 
behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
eller ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.  

 

Direkt diskriminering  
Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon 
av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst 
gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program.  

 

Indirekt diskriminering  
Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som 
verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med 
diskrimineringsgrunderna.  

Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som 
på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat.  

 

Trakasserier och kränkande behandling  

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs 
värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande 
behandling nedan).  

Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande 
generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper. Det kan 
också handla om att någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller liknande. Det 
gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, 
kränkt eller illa behandlad.  

 

Kränkande behandling  
Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs 
värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.  

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande 
som kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, 
utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier (till exempel Facebook).  

Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller 
kränkande behandling.  

Exempel på händelser som kan vara det som i lagen benämns kränkande behandling  
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• Carl blir ofta kontaktad på nätet av elever på skolan. Där kallar de honom ”pucko” och 
”tjockis”. De har också lagt ut bilder av Carl på sociala medier. Bilderna har tagits i 
duschen efter gymnastiken.  

• Lisa är stökig i klassrummet och vill inte lugna ner sig trots lärarens tillsägelse. Ett gräl 
som uppstår emellan dem slutar med att läraren ger Lisa en örfil.  

• Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka på rasterna. Han är hellre ensam än 
att behöva höra de andra säga att han inte får vara med. Skolans personal tror att Oliver 
är ensam för att han tycker om det. ”Han är en ensamvarg”, säger klassläraren. Oliver 
orkar inte förklara hur det egentligen ligger till.  

  

Sexuella trakasserier  
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier.  

Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt 
anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör 
vad som är kränkande.  

 

Repressalier  

Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av 
att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av 
trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, 
medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.  

  

Diskrimineringsgrunder  

Kön  

Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man.  

Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier:   

• Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder 
henne med argumentet ”Det är för hårt arbete för en tjej”. [diskriminering]  

• Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt 
att gå med i dansgruppen. [trakasserier på grund av kön]  

• Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och 
hånglar med vem som helst. [sexuella trakasserier]  

 

Könsöverskridande identitet eller uttryck  

Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte 
identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att 
tillhöra ett annat kön.  
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Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet 
eller könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att 
det som skyddas är en avvikelse från ”det normala”.   

Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara 
såväl homo-, bi- som heterosexuella.  

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier:   

• Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig med 
mascara och läppglans. [trakasserier]  

• Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn på sitt gymnasium för 
att tala om problem i familjen. Skolkuratorn ifrågasätter Kims könsidentitet och istället 
för att få prata om sina problem hemma, måste Kim förklara och försvara vad 
intergender betyder och innebär. [diskriminering]  

• Alex, som klär sig i kjol och klänning, blir utföst av de andra tjejerna från skolans 
tjejtoalett eftersom de tycker att Alex är för mycket kille för att få gå in där. [trakasserier]  

 

Etnisk tillhörighet  

Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, 
hudfärg eller annat liknande förhållande.  

Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, 
svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter.  

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier:   

• En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt 
svenska barn vid antagning av nya elever för att inte få en alltför segregerad elevgrupp. 
[diskriminering]  

• Thomas, som är svart, får många kommentarer från de andra eleverna om sitt hår och sin 
hudfärg. Många vill ta och känna på honom. Klassföreståndaren avfärdar honom med att 
”Ja, men du vet ju att du är annorlunda. Det är klart att de andra är nyfikna på dig. De 
menar ju inget illa”. [trakasserier]  

• Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på proven. 
Läraren vill inte ge Maria MVG, då svenska inte är hennes modersmål.[diskriminering]  

 

Religion eller annan trosuppfattning  

Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens 
proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband 
med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av 
diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar 
som inte har samband med religion faller utanför.  

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier:   
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• Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det av några klasskamrater. 
De säger det på skämt, men han tycker inte att det är roligt. [trakasserier]  

• Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI-undervisningen med motiveringen  

• ”Huvudduk är ett tecken på kvinnoförtryck”. Det innebär att Leila utestängs från sin 
utbildning. [diskriminering]  

• Rebecka är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på hennes skåp. [trakasserier]  

 

Funktionsnedsättning  

Med funktionsnedsättning menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller 
sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.  

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier   

• På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var 
och en förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. [diskriminering]  

• Elenas pappa har en CP-skada. Hon blir arg och ledsen när andra elever i skolan ropar 
”Din pappa är jävla CP.” [trakasserier]  

• Patrik, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan sitta still. Han 
lämnar hela tiden sin plats. En dag klarar lärarvikarien inte av situationen utan skickar 
hem Patrik med orden ”ADHD-barn borde inte få gå på högstadiet!” [diskriminering och 
trakasserier]  

 

Sexuell läggning  

Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell 
läggning.  

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier som har samband med 
sexuell läggning:  

• Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast kallar de 
henne ”äckliga lebb”. [trakasserier]  

• Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han 
svårt att få vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam.  

• James vill inte vända sig till sin lärare eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, 
men inte gör något. [trakasserier]  

• På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och Anna, som är ett par, får inte dansa den 
första uppvisningsdansen tillsammans. [diskriminering]  
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Ålder  

Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd.  

Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i 
olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. 
Skyddet gäller alltså även i skolan.  

Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en 
tillämpning av skollagen.  

Exempel på händelser som kan vara trakasserier:  

• Malte är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad på grund av detta.  
[trakasserier]  

• Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna i hennes klass. Hon blir sårad när de 
andra klasskamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, men de 
fortsätter i alla fall. [trakasserier]  

 
HBTQ-ordlista 

Hbtq: Samlingsnamn för personer som definierar sig själva som homosexuella, bisexuella, trans 
eller queer. 

Cisperson: Beskriver en person vars upplevda könsidentitet stämmer överens med det 
biologiska och juridiska kön som personen fick vid födseln. 

Queer: Som identitet innebär det en person som inte vill identifiera sig eller begränsas av viss 
sexualitet eller uttryck och som vill bryta mot heteronormen i samhället. 

Heteronorm: Den norm i samhället som bygger på att alla människor förväntas vara 
heterosexuella cispersoner som vill bilda familj med en person av motsatt kön. 

Normkritik: Synliggör och granskar rådande normer i samhället. 

Källor: RFSL och Forum för levande historia 
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