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1. Grunduppgifter 
 
1.1 Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Lillåns skola F-6 är en kommunal grundskola med ansvar för ca 340 elever, 
från förskoleklass till åk 6. På skolan finns det även en kommungemensam 
särskild undervisningsgrupp, Eken. På Eken går 12 elever som har olika NPF 
diagnoser. 
 
Skolan ligger i villasamhället Lillån, norr om Örebro city.  
I närhet till skolan finns skog och rekreationsområden som används både i 
den ordinarie undervisningen och av skolbarnsomsorgen. 
Skolbarnsomsorgen (fritidshemmet) har sin verksamhet i en villa bredvid 
skolans huvudbyggnad, kallad Lillågården Det finns även 2 avdelningar i 
skolan, kallad Guldasken, och Kastanjen. Mellanmål till fritidshemsbarnen 
serveras i skolans matsal. 
På andra sidan skolgården ligger Lillåns skola 7–9 med vilka vi samarbetar 
kring slöjd, musik, och hemkunskapen i åk 6. Dessutom äter vi lunch 
tillsammans med 7–9 skolans elever i den gemensamma matsalen, samt 
delar idrottshall och omklädningsrum för idrotten. 
 

1.2 Ansvariga för planen 
Rektor och Trygghetsteamet på skolan är ansvariga för att årligen upprätta 
och implementera planen. 

 

1.3 Vår vision 
 

 

 

 

 

 

 

1.4 Planen gäller från 
2022-11-01 

 

Skolans trygghetsvision 
På vår skola har alla, elever och personal, någon att vara med och ingen 
känner sig utanför. Vi vågar vara oss själva och vi visar hänsyn till att alla är 
olika. Vi hjälper varandra och vi kan säga förlåt. Ingen blir illa behandlad, 
mobbad, kränkt eller utsatt eftersom vi behandlar varandra så som vi själva 
vill bli behandlade. Vi är bra kompisar som lyssnar och litar på varandra. De 
äldre eleverna är goda förebilder för de yngre. 
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1.5 Planen gäller till 
23-09-30 

 

1.6 Läsår 
Läsåret 2022–2023 

 

1.7 Elevens delaktighet 
Eleverna är delaktiga genom dagliga möten och samtal om elevernas 
upplevda trygghet mellan elever och pedagoger i klasserna och på fritids. 
Utöver de samtal och möten som sker i vardagen har alla elever i åk F-6 
deltagit i kartläggningar i form av en trygghetsenkät med frågor om deras 
upplevda trygghet.  
Efter att klasslärarna har analyserat resultatet i de aktuella årskurserna 
genomför trygghetsteamet en analys av resultatet i trygghetsenkäten. Under 
vårterminen kommer man att genomföra en uppföljande enkät för att se om 
resultatet förändrats. Eleverna i åk F-6 kommer att under höstterminen 
genomföra en kartläggning av otrygga/trygga platser under skoldagen och 
på fritidshemstid.  
 

1.8 Vårdnadshavarnas delaktighet 
Elevernas vårdnadshavare har möjlighet till delaktighet genom att frågor om 
trygghet och trivsel tas upp på utvecklingssamtal. De synpunkter som kommer 
fram utgör en del av skolans kartläggning. Vårdnadshavarna uppmanas i olika 
sammanhang att ta kontakt med skolan för att framföra synpunkter kopplat till 
elevernas trygghet. På läsårets första föräldraråd lyfts eventuella frågor från 
klassrepresentanterna. 

1.9 Personalens delaktighet 
Personalen på skolan är delaktiga genom samtal som förs i arbetslagen utifrån 
kartläggningen, med analys av kartläggningen och diskussion kring förslag på 
främjande och förebyggande insatser för läsåret 2022–2023. De personal som 
sitter i skolans trygghetsteam har varit delaktiga i hela processen med att 
arbeta fram denna plan. Planens främjande och förebyggande insatser 
kommer att följas upp i april och utvärderas i maj/juni. 
 
1.10 Förankring av planen 
Planen publiceras i sin helhet på skolans hemsida, på It’s Learning och på 
Teams. Klasslärarna ansvarar för att vårdnadshavare och elever får information 
om att denna plan är upprättad. Trygghetsteamet ansvarar för att all personal 
får information om att ny plan är upprättad och börjar gälla från och med 1 
nov 2022. Planen förankras i personalgruppen i samband med en 
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arbetsplatsträff i oktober. Planens förebyggande och främjande insatser 
förankras i elevgrupperna under hösten. 

2. Utvärdering 
 

2.1 Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
De förebyggande åtgärderna utvärderades av skolans trygghetsteam i 
maj/juni 2022. Personalen har diskuterat och följt upp insatserna i planen 
löpande arbetslagsvis i samband med att övriga mål i utvecklingsplanen följts 
upp. Eleverna har deltagit i utvärdering av planen genom att de deltagit i 
utvärderande samtal på klassråd. 

2.2 Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Personalen har varit delaktiga i form av utvärderande diskussioner i 
arbetslagen. Eleverna har varit delaktiga genom diskussion på klassråd. 
Trygghetsteamet har ansvarat för att samla ihop synpunkter från personal och 
elever som framkommit och sammanställt dessa. 

2.3 Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Analysen av elevenkätssvaren visar på att vi ser en förbättring gällande hur det 
känns på rasterna och med hur det känns med klasskamraterna. Vi tror att de 
goda resultaten beror på att vi har god tillsyn på barnen under hela deras 
skoldag.  Vi har även arbetat med gruppstärkande aktiviteter under skolåret.  
  
Vi har bibehållit samt omstrukturerat de organiserade aktiviteter på rasterna. Vi 
har bibehållit vår struktur kring rastvärdsskapet och alla rastvärdar har 
konsekvent rastvärdsvästar för att synas väl för barnen.   
Vi har sett över och köpt in mer lekmaterial och bestämt en organisation där 
klasserna har en dag de är ansvariga för materialet. Denna struktur har 
bestämts med hjälp av elevinflytande.   
  
Vi har också tittat på Brukarenkäten vårterminen 2022. Där ser vi att så gott 
som alla elever känner sig trygga och är nöjda med sin skolgång. Trots det 
goda resultatet överlag och förbättring gällande studiero från förra årets 
brukarenkät behöver vi fortsätta att jobba med studiero då det är ett område 
är prioriterat.  
  
Vi ser att utvecklingen gått framåt kring språkbruket och kränkande ord. Dock 
är detta ett område vi behöver arbeta vidare kring i både arbetslagen, på 
klassnivå och med hjälp av elevhälsan. Vi ser att behov finns att fortsätta 
arbeta aktivt för ett bra språkbruk på hela skolan under nästa läsår.  
  
I de fall där elever har känt sig utsatta för mobbning har ett arbete med berörd 
personal, föräldrar, trygghetsteam och elever utförts och följts upp. De 
ärenden som framkom i trygghetsenkäten på höstterminen är utredda och 
avslutade. Vid vårterminens uppföljningsenkät har det uppkommit ett nytt 
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ärende kring en elev som anser sig vara utsatt för mobbning. Detta ärende är 
uppmärksammat av trygghetsteamet.  
 
Presentationen av vilka som ingår i trygghetsteamet har inte följts upp av 
trygghetsteamet.    
Arbetet med den förkortade trygghetsplanen är ännu inte påbörjad. Därav 
har arbetet med att eleverna ska få lämna synpunkter på hur den kan 
utvecklas inte kunnat genomföras.   
 
Resultaten av svaren i trygghetsenkäten visar generellt på mycket 
goda resultat. Vi har valt att fokusera på vissa punkter/områden för att 
bibehålla och stärka de goda resultaten.   
Trygghetsenkäten är ett hjälpmedel för oss, där vi kan se vad vi 
behöver fokusera på under året. Det lades fokus på fyra områden 
under vårterminen och i maj gjordes en uppföljningsenkät som visar 
att trivseln och tryggheten bland skolans elever är fortsatt god. 
Uppföljningsenkäten visar på en stor förbättring under vårterminen i 
uppföljningsfrågorna. 
 
Generellt ser vi ingen större skillnad mellan pojkar och flickor i både 
höstens- och vårens trygghetsenkät. Vi ser en marginell skillnad 
mellan hur de upplever att det är på rasterna och hur de upplever 
att det är med klasskamraterna. Däremot ser vi att när det gäller 
kränkande ord så är det fler pojkar som upplever att de får höra 
kränkande ord mot sig.  
 
Utvecklingsområden 
• Trygghetsteamet behöver ta fram en förenklad trygghetsplan, som ska göras 

synlig för alla elever. Vi ser det som ett utvecklingsområde att eleverna blir 
delaktiga gällande trygghetsarbetet och trygghetsplanen genom att de får 
ta del av en förenklad version av trygghetsplanen samt att de vuxna 
presenterar trygghetsteamet och deras roll.  

• Alla som arbetar på skolan ska vara förtrogna med trygghetsplanen och 
arbeta i enlighet med den. Därför diskuteras trygghetsarbetet i arbetslagen 
kontinuerligt.  

• Trygghetsteamets presentation och information i klasserna behöver diskuteras 
och beslutas om hur detta ska ske. I samband med detta behöver även den 
förenklade trygghetsplanen presenteras och diskuteras i klasserna. Det ska 
leda till att eleverna blir mer medvetna om vikten av sitt beteende, samt hur 
de ska agera om något händer ur trygghetssynpunkt. För att göra raster och 
skolgården mer attraktivt och stimulera till mer lek så behöver vi se över hur 
skolgårdens ytor kan förbättras på bästa sätt genom t.ex. Kingrutor, hagar, 
bord mm.   

• Vi behöver jobba vidare med att förbättra studieron i alla klasser. Den fysiska 
miljön för eleverna behöver bli så bra som möjligt så att de orkar arbeta och 
hålla  
fokus under längre perioder. Likaså behöver vi fortsätta att arbeta med 
ledarskap och struktur i klassrummet.   

• När det gäller elever som har känt sig utsatta för mobbning/kränkningar så 
kan vi bli bättre på att följa den ärendegången som står skriven i 
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trygghetsplanen. Vi behöver även öka kunskapen om när vi ska skriva 
tjänsteanteckningar i Prorenata och hur vi ska använda systemet. 

• Vi behöver arbeta mer aktivt för att eleverna ska ha ett bra språkbruk mot 
varandra samt motverka kränkande handlingar. Samtliga arbetslag, 
skolledning och elevhälsan behöver se över hur vi kan hjälpas åt i det 
fortsatta arbetet. Detta kan kopplas till LGR22:s inledande delar och arbetet 
kring detta. 

• Arbetet med gruppstärkande aktiviteter behöver genomföras mer 
kontinuerligt under läsåret.   

 
 

 

2.4 Årets plan ska utvärderas senast 
Maj/juni 2023 

2.5 Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Personalen diskuterar och följer upp insatserna i planen löpande arbetslagsvis i 
samband med att övriga mål i utvecklingsplanen följs upp. Eleverna deltar i 
utvärdering av planen genom att de deltar i utvärderande samtal på klassråd. 
De förebyggande åtgärderna utvärderas av skolans trygghetsteam i maj/juni 
2021.   

2.6 Ansvarig för att årets plan utvärderas 
De som är ansvariga för att planen utvärderas är Trygghetsteamet där rektor 
och representanter från varje arbetslag deltar. Klasslärarna är ansvariga att 
eleverna utvärderar planen på klassråd. 

 

3. Främjande insatser 
 
Namn på främjande insats 1 
Rastaktiviteter styrda av pedagoger 
 
Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling och samtliga diskrimineringsgrunder 
 
Mål och uppföljning 
Mål: Genom att erbjuda eleverna organiserade och planerade rastaktiviteter 
kommer fler elever uppleva rasterna som attraktiva och trygga. Att röra på sig 
och ha roligt under ledning av pedagog är främjande för både inlärning och 
trygghet. 
 
Uppföljning: fritidspersonalen följer upp målet på en fritidskonferens under 
våren. 
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Insats 
Styrda vuxen- och elevledda rastaktiviteter som vi erbjuder eleverna under 
förmiddagsrasterna. 
Ansvarig 
Fritidspedagogerna. 
 
Datum när det ska vara klart  
2022-08-31. 
 
 
 
Namn på främjande insats 2 
Rastaktiviteter styrda av elever 
 
Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling och samtliga diskrimineringsgrunder 
 
Mål och uppföljning 
Mål: Genom att erbjuda eleverna organiserade och planerade rastaktiviteter 
som leds av elever i de äldre årskurserna (årskurs 3 för Bladets elever och 
årskurs 6 för Bokens elever på tisdagar och torsdagar på förmiddagsrasten) 
kommer fler elever uppleva rasterna som attraktiva och trygga. Det skapar 
goda relationer mellan elever i olika klasser. 
 
 
 
Namn på främjande insats 3 
Ha ett bra språkbruk. 
 
Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling och samtliga diskrimineringsgrunder. 
 
Mål och uppföljning 
Mål: Arbeta mer aktivt för att eleverna ska ha ett bra språkbruk mot varandra 
samt motverka kränkande handlingar.  
 
Uppföljning: Genom samtal med eleverna på klassråd samt vårens 
uppföljningsenkät följa upp vilken effekt arbetet har gett. 
 
Insats 
Pedagogerna har kontinuerliga samtal i klassen. Kuratorer och skolsköterska har 
gruppövningar med en del klasser, där språkbruk är en del i det arbetet. Även 
schemabrytande aktiviteter för att arbeta med språkbruk genomförs av 
klasslärarna kontinuerligt under läsåret. I de lägre årskurserna är detta en 
schemalagd aktivitet varje vecka.  
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Ansvarig 
Arbetslagen, elevhälsan och trygghetsteamet. 
 
Datum när det ska vara klart  
2022-11-01 
 
 
Namn på främjande insats 4 
Klassråd med stående punkt om värdegrund 
Områden som berörs av insatsen 
 
Mål och uppföljning 
Mål: Eleverna ska få möjlighet att diskutera och påverka sin skolmiljö. 
 
Uppföljning 
 
Insats 
Pedagogerna ger möjlighet till kontinuerliga samtal i klassen kring värdegrund 
under klassråd minst varannan vecka. Vid behov har klassen även extra samtal 
kring värdegrund.  
 
Ansvarig 
Klasslärare 
 
Datum när det ska vara klart  
 
 
 
Namn på främjande insats 5 
Kompisgrupper 
Områden som berörs av insatsen 
 
Mål och uppföljning 
Mål: Eleverna ska få möjlighet att möta varandra över årskurserna för att 
skapa en trygghet eleverna emellan.  
 
Uppföljning 
 
Insats 
Pedagogerna planerar för lekar och aktiviteter över årskurserna.  
 
Ansvarig 
Klasslärare 
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Datum när det ska vara klart  
220831 
 
Namn på främjande insats 6 
Rastvärdsschema 
Områden som berörs av insatsen 
 
Mål och uppföljning 
Mål: Alla elever ska känna sig trygga på skolgården.  
 
Uppföljning 
 
Insats 
Några pedagoger har bestämda platser utifrån vad trygghetsenkäten och 
skolgårdskartan identifierat som otrygga platser samt för att vuxna ska sprida ut 
sig mer. Det innebär därmed olika ansvarsområden.  
 
 
Ansvarig 
Klasslärare, fritidspedagoger och elevstödjare. 
 
 
Datum när det ska vara klart  
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4. Kartläggning 
 

4.1 Kartläggningsmetoder 
En viktig del av kartläggningen av elevernas upplevda trygghet sker genom 
dagliga möten och samtal mellan elever och pedagoger och 
vårdnadshavare och pedagoger. Dessa samtal sker i olika former och rör såväl 
skola som fritidshem. Utöver de samtal och möten som sker i vardagen har alla 
elever i åk F-6 under november månad deltagit i en kartläggning i form av en 
trygghetsenkät med frågor om deras upplevda trygghet. Bland annat svarar 
eleverna på hur de upplever sina raster, sina lektioner, hur de upplever sina 
klasskompisar, hur de blir behandlade av andra elever samt om det finns vuxna 
att vända sig till eller prata med. En fråga behandlar hur eleverna upplever sin 
arbetsro genom en fråga om hur det känns på lektionerna.  

Efter att trygghetsteamet genomfört en första analys av resultatet i 
trygghetsenkäten har klasslärarna i respektive klass analyserat resultatet i de 
aktuella årskurserna. Eleverna i åk 1-6 har tittat på en skolgårdskarta för att 
kartlägga otrygga/trygga platser under skoldag och fritids. På 
utvecklingssamtal mellan mentor, elev och vårdnadshavare samtalas om 
elevens upplevelse av trygghet och trivsel i skolan. Kränkningsärenden 
kartläggs genom att trygghetsteamet går igenom antalet ärenden som 
inkommit och sammanställer dessa utifrån, kön, plats och typ av kränkning. 

4.2 Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling och samtliga diskrimineringsgrunder. 
Trygghet med barn/elever/pedagoger/personal på skolan. 
Arbetsro/arbetsfokus i klassrummet. 
4.3 Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen 
Eleverna har involverats genom utvecklingssamtal, trygghetsenkät, titta på 
skolgårdskarta för att pricka ut otrygga platser och kontinuerliga samtal med 
eleverna kring otrygga platser. Vårdnadshavare har involverats genom den 
dagliga kontakten mellan hem och skola samt att samtal förts omkring 
elevernas trygghet på utvecklingssamtalen.  

4.4 Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Personalen på skolan är involverats i kartläggningen genom samtal som förs i 
arbetslagen utifrån kartläggningen, med analys av kartläggningen och 
diskussion kring förslag på främjande och förebyggande insatser för läsåret 
2021–2022. De personal som sitter i skolans trygghetsteam har varit delaktiga i 
hela processen med att arbeta fram denna plan.  
 
4. 5 Resultat och analys 
Enligt trivselenkätens resultat för läsåret 2021–2022, som genomfördes under 
höstterminen, så tyckte 95 % av eleverna att det är bra/mycket bra på 
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lektionerna/i klassrummet. 89 % tyckte att det känns bra eller mycket bra på 
rasterna när de är ute och leker. 91 % uppgav att det känns bra med 
klasskamraterna.   
I matsalen är det 97 % av eleverna som tyckte att det är bra eller mycket bra. 
96 % av eleverna uppgav att de känner sig trygga i idrottens 
omklädningsrum.  
Relationen mellan elever och elever och mellan elever och vuxna är mycket 
god på skolan. 98 % av eleverna tycker att de har bra eller mycket bra 
kontakt med de vuxna på skolan.  
98 % känner sig trygga när de går eller cyklar till och från skolan.   
När det gäller frågan om man blivit utsatt för mobbning svarade 99 % nej och 
gällande kränkande handlingar svarar 94 % nej. Vid frågan om man upplevde 
att man får kränkande ord riktade till sig svarade 86 % nej.  
En uppföljningsenkät gjordes i maj 2022 för att mäta skolårets trygghetsarbete 
utifrån frågeställningarna:  
 
Hur känns det med klasskamraterna? 
97% av eleverna upplever att det känns bra eller mycket bra med 
klasskamraterna. 
Hur känns det på rasterna?  
97 % av eleverna upplever att rasterna fungerar bra eller mycket bra   
Säger andra elever kränkande ord till dig?  
90 % av eleverna svarade att de inte blivit utsatta för kränkande ord av andra 
elever.  
Är du utsatt för mobbning?  
99,7 % av eleverna svarade nej på frågan om de var utsatt för mobbning.  
  
Dessa siffror är sammantagna för hela skolan. Flickornas och pojkarnas resultat 
är sammanräknade.   
Trygghetsenkäten är ett hjälpmedel för oss, där vi kan se vad vi behöver 
fokusera på under året. Det lades fokus på fyra områden under vårterminen 
och i maj gjordes en uppföljningsenkät som visar att trivseln och tryggheten 
bland skolans elever är fortsatt god. Uppföljningsenkäten visar på en stor 
förbättring under vårterminen i uppföljningsfrågorna. 
 
Generellt ser vi ingen större skillnad mellan pojkar och flickor i både höstens- 
och vårens trygghetsenkät. Vi ser en marginell skillnad mellan hur de upplever 
att det är på rasterna och hur de upplever att det är med klasskamraterna. 
Däremot ser vi att när det gäller kränkande ord så är det fler pojkar som 
upplever att de får höra kränkande ord mot sig.  
 
Analys 
Analysen av elevenkätssvaren visar på att elevernas trygghet under 
höstterminen till stor del var likvärdig med uppföljningsenkätsvaren under 
vårterminen. Vi tror att de goda resultaten beror på att vi har god tillsyn på 
barnen under hela deras skoldag.  
 
Vi har bibehållit samt utökat vår struktur kring organiserade aktiviteter på 
rasterna. Vi har bibehållit vår struktur kring rastvärdsskapet och alla rastvärdar 
har konsekvent rastvärdsvästar för att synas väl för barnen.  
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Vi har sett över och köpt in mer lekmaterial och bestämt en organisation där 
klasserna har en dag de är ansvariga för materialet. Denna struktur har 
bestämts med hjälp av elevinflytande.  
 
Gällande frågan om hur det känns på lektionerna ser vi en marginell 
försämring gentemot höstterminens trygghetsenkät. Vi har också tittat på 
Brukarenkäten vårterminen 2021. Där ser vi att studiero är ett område som vi 
behöver prioritera utifrån svaren från både årskurs 3 och årskurs 5. Vad detta 
resultat beror på är oklart och behöver lyftas vidare i arbetslagen.   
 
Vi ser inte att utvecklingen gått framåt kring språkbruket och kränkande ord 
trots att vi har haft ett utökat arbete kring detta i både arbetslagen, på 
klassnivå och med hjälp av elevhälsan. Vi ser att behov finns att fortsätta 
arbeta aktivt för ett bra språkbruk på hela skolan under nästa läsår. 
 
När det gäller kränkande handlingar har vi bibehållit resultatet, men vi ser inte 
att det förebyggande arbetet gett någon förbättring. I de fall där elever har 
känt sig utsatta för mobbning har ett arbete med berörd personal, föräldrar, 
trygghetsteam och elever utförts och följts upp. De ärenden som framkom i 
trygghetsenkäten på höstterminen är utredda och avslutade. Vid 
vårterminens uppföljningsenkät har det uppkommit ett nytt ärende kring en 
elev som anser sig vara utsatt för mobbning. Detta ärende är avslutat.  
 
Presentationen av vilka som ingår i trygghetsteamet har inte följts upp av 
trygghetsteamet.   
Arbetet med den förenklade trygghetsplanen är inte påbörjad. Därav har 
arbetet med att eleverna ska få lämna synpunkter på hur den kan utvecklas 
inte kunnat genomföras.  
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5. Förebyggande åtgärder 

 
Namn på förebyggande insats 1 
En förenklad trygghetsplan till vårdnadshavare och elever (samt en 
presentationsfilm om vilka som ingår i skolans trygghetsteam) 
 
Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling och samtliga diskrimineringsgrunder. 
 
Mål och uppföljning 
Mål: Synliggöra skolans trygghetsteam och göra eleverna medvetna om 
trygghetsteamets roll, samt vad eleverna kan göra om de blir utsatta eller ser 
någon bli utsatt för kränkande behandling eller trakasserier. 
 
Uppföljning: Genom samtal med pedagogerna under pedagogiska träffar 
följa upp om bland annat presentationsfilmen av Trygghetsteamet har visats i 
klasserna. Genom samtal med pedagogerna samt genom att följa upp vårens 
uppföljningsenkät se vilken effekt arbetet har gett. 
 
Insats 
En förenklad trygghetsplan gås igenom i klasserna för att medvetandegöra 
och synliggöra för eleverna hur skolan arbetar för att skapa trygghet.  
En film spelas in av skolans trygghetsteam som visas i klasserna. I samband med 
filmvisningen diskuteras trygghetsteamets roll på skolan och vad eleverna kan 
göra om de blir utsatta eller ser någon bli utsatt för kränkande behandling eller 
trakasserier 
 
Ansvarig 
Trygghetsteamet. 
 
Datum när det ska vara klart  
2022-11-01 
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Namn på förebyggande insats 2 
Skapa studiero dvs ha arbetsfokus i klassrummen 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling och diskriminering/trakasserier. 
Mål och uppföljning 
Mål:  
Utifrån den Trivselenkät, samt dess uppföljning och Brukarundersökning som 
genomförs årligen få en högre måluppfyllelse gällande studiero i klassrummet.  
 
Uppföljning:  
Uppföljning sker efter varje tillfälle som enkäterna görs dvs i november, mars 
och maj. 
 
Åtgärd 
På konferenser diskutera i arbetslagen hur skapa en gemensam struktur i 
arbetet med eleverna. Alla lärare som är i en klass har samma struktur vid start 
och avslut av sin undervisning. 
Föra samtal med eleverna kring vad studiero innebär. 
 
Datum när det ska vara klart 
 
 
PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING – 
Lillåns skola F-6 
Reglerna ska informeras om på först klassråd, sedan elevråd. Reglerna ska 
sättas upp synligt i klassrummet. Arbetslagen får i uppdrag att arbeta fram ett 
alternativt sätt att synliggöra reglerna utomhus på skolgården. 
Motivera åtgärd 
Behovet har framkommit i samtal med eleverna på skolan. Eleverna uttrycker 
att det uppstår konflikter och fusk vid dessa aktiviteter. Vi ser ett behov av att 
tydliggöra, synliggöra och förankra de regler som är framtagna. 
Ansvarig 
Trygghetsteamet ansvarar för att ge arbetslagen i uppdrag att arbeta fram ett 
sätt att synliggöra reglerna utomhus på skolgården. Arbetslagen ansvarar för 
att ta fram gemensamma regler för de olika aktiviteterna. Personal som är 
ansvariga för elevråd ansvarar för att reglerna lyfts på elevråd.  
Pedagogerna i respektive arbetslag ansvarar för att informera eleverna och 
synliggöra reglerna i klassrummet. 
Datum när det ska vara klart 
221101 
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6. Rutiner för akuta situationer 
 
6.1 Policy 
Rätten till likabehandling är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla elever i 
skolan ska ha samma rättigheter. Alla elever har rätt att vistas i skolan utan att 
utsättas för någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling. 

Allmänt 
• Det är den utsatte eleven som avgör om beteendet eller handlingen 
upplevs som kränkande. 
• Så snart någon i verksamheten får kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling föreligger 
skyldighet att utreda uppgifterna. 
• Utredningen ska syfta till att ta reda på om handlingen är kränkande 
behandling eller trakasserier i lagens mening. Utredningen ska sedan ligga till 
grund för vilka åtgärder som ska vidtas. Även i de fall då inte 
utredningen kunnat visa att kränkande behandling/trakasserier har skett så kan 
det ändå vara befogat att vidta åtgärder. 
• Om en elev upplevt sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande 
behandling är det viktigt att berörda vårdnadshavare informeras 
skyndsamt. 
• Åtgärder ska spegla kränkningens karaktär och omfattning. En kränkning ska 
inte göras mindre eller större än vad den är. Målet med åtgärderna är att 
kränkningar/trakasserier upphör och att en trygg situation ska skapas. 
• Det är viktigt att åtgärderna följs upp och utvärderas och att det blir ett 
tydligt avslut där alla parter är införstådda. 
• När personal misstänks ha utsatt elever för diskriminering eller kränkande 
behandling ska rektor alltid informera verksamhetschef, som ansvarar för 
utredningen. 
 

6.2 Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande 
behandling 
Vi informerar eleverna om att tala om för någon vuxen om de upplever sig 
kränkta eller om de sett någon bli dåligt behandlad. Genom att ha tät kontakt 
och dialog med vårdnadshavare kan vi tidigt få information om att något 
hänt. Vi genomför trygghetskartläggningar som vi kallar Trivselenkät samt 
skolgårdsöversyn för att titta på otrygga områden på skolgården. Vi har ett 
rastvärdsschema med fasta positioner, pedagogisk lunch, mentorssamtal, 
mellanmål, olika samtal med elever och vårdnadshavare under skoldag och 
fritids. 

6.3 Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
I vår verksamhet kan barn, elever och deras vårdnadshavare som vill ha stöd, 
vända sig till klasslärare, andra pedagoger som arbetar i klassen, rektor, 
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skolsköterska eller någon annan i elevhälsogruppen samt någon personal i 
trygghetsteamet.  
 

6.4 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av 
andra elever 
Skolan ska ha tolerans för att olika personer kan ha olika versioner och kan 
reagera på olika sätt. Skolans personal ska därför vara goda lyssnare och ta in 
information men förhålla sig neutrala. Utredningen ska kännetecknas av 
hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Trygghetsteamets ansvarar för 
skyndsam information till berörda föräldrar. 

Så snart skolans personal får kännedom om att trakasserier eller kränkningar har 
eller kan ha inträffat anmäls händelsen till rektor som skickar anmälan till 
huvudman och startar en utredning för att se om en kränkning har skett eller 
inte, vilket avgör hur man går vidare. Rektor deltar i trygghetsteamet och 
ansvarar för att utredning sker om vad som har hänt/pågår och avgör om 
anmälan till polis eller socialtjänst ska göras. Om den/de som har gjort något 
av ovan nämnda handlingar går på samma skola ska trygghetsteamets 
personal höra deras version. Om den/de som kränkt går på en annan skola ska 
rektor på den andra skolan kontaktas.  

Därefter ska åtgärdssamtal genomföras med den/de som utövat 
trakasserierna/kränkningen och den som blivit utsatt för trakasserier/kränkning. I 
samtalet med den/de som utövat trakasserierna/kränkningen ska det tydligt 
uttryckas att de trakasserande/kränkande handlingarna är oacceptabla och 
måste upphöra omedelbart. Samtalet med de berörda eleverna ska sedan 
riktas in på att hitta konstruktiva lösningar på problemet. I samtalet med den 
utsatta eleven är det viktigt att klargöra för eleven att de vuxna vet vad som 
pågår och att de vuxna inte kommer att ge upp förrän 
trakasserierna/kränkningen upphört. 

Trygghetsteamet ansvarar för att följa upp att trakasserierna och de kränkande 
handlingarna har upphört. Arbetslaget/arbetslagen informeras om ärendet för 
att fler vuxna ska ha uppsikt över inblandande elever och kunna vara med 
och säkerställa att inte trakasserierna/kränkningarna återupptas.  

Vid allvarliga trakasserier/kränkningar hjälper trygghetsteamet till. Åtgärderna 
ska spegla trakasseriers/kränkningarnas karaktär och omfattning. En 
trakassering/kränkning ska inte göras mindre eller större än vad den är. Det ska 
framgå vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa en trygg situation. Vid 
grova brott, som misshandel och sexuella övergrepp, ska rektor överväga om 
avstängning eller hemundervisning, samt ev. polisanmälan för den/de som 
begått brottet. 
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6.5 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av 
personal 
Om personal misstänks för diskriminering, trakassering eller kränkning av en elev 
ansvarar rektor för att utredning ska starta. Rektor ansvarar för att utredning 
sker om vad som har hänt/pågår och avgör om anmälan till polis eller 
socialtjänst ska göras. 

I samtalet med den som utövat trakasserierna/kränkningen ska det tydligt 
uttryckas att de trakasserande/kränkande handlingarna är oacceptabla och 
måste upphöra omedelbart. Samtalet ska sedan riktas in på att hitta 
konstruktiva lösningar på problemet. 

Ett uppföljningssamtal ska ske med berörda inom en vecka efter avslutade 
åtgärdssamtal. Därefter avgörs när nästa uppföljningssamtal ska ske. 
Uppföljningssamtalen upphör först när den utsatta eleven och rektor anser att 
situationen är trygg för den utsatta eleven. 

6.6 Rutiner för uppföljning 
Ett uppföljningssamtal ska ske med berörda inom en vecka efter avslutade 
åtgärdssamtal. Därefter avgörs när nästa uppföljningssamtal ska ske. 
Uppföljningssamtalen upphör först när den utsatta eleven och 
rektor/trygghetsteam anser att situationen är trygg för den utsatta eleven. 

6.7 Rutiner för dokumentation 
Vi följer de rutiner för anmälan och dokumentation som finns i Örebro 
kommun.  
1. Anmälan från personal, elev, vårdnadshavare till klasslärare/rektor eller 
direkt i Prorenata.  
2. De samtal som förs i utredningen dokumenteras 
som tjänsteanteckningar i Prorenata där även slutredovisning sker. 
  
6.8 Ansvarsförhållande 
Huvudman (Örebro kommun) är ytterst ansvarig för att utreda och åtgärda 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på skolan. I de flesta fall 
utreds ärenden på delegation av personal på skolan. Det kan vara rektor, 
representanter ur Trygghetsteamet, elevhälsan eller mentorer. Situationen runt 
händelsen, inbördes relationer och kränkningens art avgör vem/vilka som är 
bäst lämpade att genomföra utredning och ansvara för åtgärder och 
uppföljning. 
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