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3.1 Inledning 

Barnens röster 

 

 

Föräldrarnas röster 

 

 

Pedagogernas röster 

 

 

 

Rektorns röst 

 

 

Huvudmannens röst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill längta till skolan, förskoleklassen och fritids, det gör man om alla är snälla. Vi vill att de 
vuxna i skolan ska lyssna på alla och hjälpa oss när vi behöver det. Vi vill att de vuxna är 
snälla, bestämda och skojiga. Man ska behandla andra som man vill bli behandlad själv 

Våra barn har rätt att känna sig trygga i skolan! 
Skolan ska vara en plats där man mår bra och där man kan få vara som man är.  Att alla är 
trygga och mår bra ger möjlighet till bra lärande. Bra kommunikation mellan personal, elever 
och föräldrar är viktigt.   

 
Verksamheten ska skapa utrymme för att alla ska känna delaktighet, finna sin drivkraft och 
utveckla självständigt tänkande. 
Vi vill ha en kultur där varje individ vågar lyckas, misslyckas, blir sedd och bekräftad. Alla ska 
ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och stärka sin självkänsla. 
Ömsesidig tillit är viktig. 

Jag vill att alla elever ska uppleva Segersta nya skola som en trygg och trivsam skola för 
lärande. Ingen ska känna sig diskriminerad eller kränkt. Alla elever ska känna att vi vuxna 
uppmärksammar, lyssnar, reagerar och agerar för en trygg skola där alla får vara sig själv. 

Som huvudman är vi ansvariga för att förskoleklass, fritidshem och skola bedriver ett 
målinriktat arbete dels för att främja lika rättigheter och möjligheter, dels för att förebygga 
och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Vi vill att alla barn i sin tillvaro på 
skolan ska finna glädje och kamratskap. Rektor ska alltid informera huvudmannen om ett 
barn eller elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling och tillsammans 
arbetar vi för att alla barn på Segersta Nya skola trivs, känner trygghet och accepteras som 
de är. 
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4. 1 Vår vision 
Vår strävan är att Segersta nya skola ska vara en plats där alla ska känna sig trygga och välkomna. 
Atmosfären ska präglas av trygghet, kunskap och glädje och ingen ska känna sig diskriminerad eller kränkt.  
En reflekterande miljö ska råda där det goda samtalet spelar en central roll.  
Verksamheten ska skapa utrymme för att alla ska känna delaktighet, finna sin drivkraft och utveckla 
självständigt tänkande.  

Vi vill ha en kultur där varje individ vågar lyckas, misslyckas, blir sedd och bekräftad. Alla ska ha möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och stärka sin självkänsla. Ömsesidig tillit är viktig. 

 

4.2 Ur Lgr 11  

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 solidaritet mellan människor,  

• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och  

• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 
förhållningssätt.  

 
4.3 Segersta nya skolas övergripande mål:  

● Alla elever ska känna sig trygga på Segersta nya skola  

● Ingen elev ska uppleva sig utsatt för diskriminering eller kränkande behandling.  

● Alla elever ska känna till likabehandlingsplanens innebörd  

● Alla elever ska känna att de kan vända sig till vuxna om de behöver hjälp.  

● Alla elever ska känna att vi vuxna uppmärksammar, lyssnar, reagerar och agerar mot 
diskriminering och kränkningar.  

 
Verksamhetsformer som omfattas av planen  
Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan.  
 
Ansvariga för planen  
Göran Holm, rektor  
Personalen på Segersta nya skola  

 
Planen gäller från och till: 20170820-20180630 
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5.1 Skapandet av likabehandlingsplanen  
Likabehandlingsplansarbetet är inte ett separat projekt som kan avhandlas på vissa schemalagda lektioner, 
Likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten- undervisning, förhållningssätt, regler och rutiner.  
Naturligtvis är det även en del av skolans ordinarie värdegrundsarbete. Alla som berörs av verksamheten ska 
ges möjlighet att delta aktivt i likabehandlingsarbetet- all personal, elever, och vårdnadshavare.  
Att uppmuntra delaktighet är också ett sätt att aktivt främja lika rättigheter och förebygga diskriminering 
och kränkande behandling. (DO, Lika rättigheter s 9)  
 
 

5.2 Elevernas delaktighet i skapandet  
Genom trygghetsvandringar inomhus såväl som utomhus och enskilda barnintervjuer tillsammans med alla 
barn på skolan ville vi i personalen kartlägga våra behov. De fysiska miljöerna kartlades genom vandringar i 
Åk f-2, användning av karta i Åk 3-6, en personal med en grupp barn. Kommentarer skrevs ner och miljöer 
som barnen nämnde som bra fick en grön prick, de områden som nämndes som otrygga fick en röd prick.  
 
De enskilda barnintervjuerna skedde med känd pedagog. De ställda frågornas svar skrevs ner:  

● Vilka leker du med? 

● Vilka vill du leka mer med? 

● Finns det något barn du känner dig otryggt med? 

● Finns det någon vuxen du känner dig otrygg med? 
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5.3 Vårdnadshavarnas delaktighet i skapandet 
Information om skapandet av likabehandlingsplanen presenterades i veckobladen Vt 17. Föräldrarna fick 
möjlighet att fylla in en anonym enkät i Maj -17. Frågorna i enkäten löd: 

● Har du fått information om likabehandlingsplanen? 
● Vet du var den finns tillgänglig för dig att läsa? 
● Vad inom likabehandlingsplanens område (vilken handlar om normer, värden, kränkningar och 

diskrimineringsgrunderna) anser du att skolan bör jobba mer med? 
● Övriga funderingar och frågor. 

 
 

5.4 Personalens delaktighet i skapandet  
All skol, fritidshems och förskoleklasspersonal har varit delaktiga när valet av kartläggningsmetoder valts. 
Metoderna har valts med syftet att få in information med stor bredd. Kamratrelationer, vuxen-
barnrelationer, föräldrars åsikter samt den fysiska inomhus- samt utomhusmiljön.  
 
 

5.5 Förankring av planen  

Den färdiga planen presenteras för all personal samt styrelse innan den presenteras på föräldramötet Ht 17. 
Planen finns att tillgå på skolans hemsida samt i pappersform i ingången. Planen presenteras för barnen i 
både i storgrupp och liten grupp. Vi kommer att aktivt arbeta med likabehandlingsplanen i verksamheten, läs 
mer under förebyggande och främjande arbete. 
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6. Utvärdering av tidigare likabehandlingsplan  
Då all personal kände att det inte funnits en aktiv likabehandlingsplan har vi fokuserat på att skapa en ny 
plan som genomsyrar varje dags arbete. 
 
Årets plan ska utvärderas senast  
Juni 2018  
 
Beskriv hur årets plan ska utvärderas  
Skolans Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling ska enligt lag (6 kap. 8 § Skollagen 
2010:800. 16 § Diskrimineringslagen 2008:567) utvärderas och skrivas om varje år.  
 
Rektor ansvarar för att detta genomförs och att plan mot diskriminering och annan kränkande behandling är 
ett levande dokument för personal, elever och föräldrar. Segersta nya skolas personal ska varje år skriva en 
ny plan.  
 
Årets plan kommer att utvärderas genom  

● Trygghetsvandringar   

● Elevintervjuer  

● Föräldraenkäter 

● Diskussioner och uppföljning löpande både i personalgruppen och i elevgrupperna.  

 
Underlag för en ny plan tas fram efter resultat av följande: det dagliga värdegrundsarbetet, EHTs 
regelbundna möten och arbete, utvecklingssamtal, trygghetsvandringar och elevintervjuer. Under våren 
genomförs en enkät bland föräldrar. Denna ger en indikation på hur väl planen mot diskriminering och annan 
kränkande behandling fungerar. Rektor och personal sammanställer resultatet från trygghetsvandringar och 
elevintervjuer och skapar handlingsplaner.  
Resultatet av utvärderingen av likabehandlingsplanen presenteras på skolans hemsida, där även planen mot 
diskriminering och annan kränkande behandling finns utlagd.  
 
Ansvarig för att årets plan utvärderas  
Göran Holm, rektor 

Segersta nya skolas personal   



 
  8 
 

 
7. Lagar och styrdokument  

Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

 

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 /bristande tillgänglighet  

● sexuell läggning  

● 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 
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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.  
Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.  
 
Kränkningarna kan vara:  

● fysiska T ex knuffar och slag  

● verbala T ex bli hotad eller kallad hora, bög  

● psykosociala t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning  

● text- och bildburna meddelanden T ex klotter, brev, lappar, e-post, sms och mms och på chatforum  

● materiella kränkningar T ex någon tar din väska, gömmer din tröja, har sönder någon personlig sak.  
 
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.  

 
Mobbning  

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling 
när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. 
Förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former av 
kränkande behandling. Vidare råder en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för 
mobbning. 
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8. Förklarande av diskrimineringsgrunderna 

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

Könsidentitet eller könsuttryck 
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. 
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. 

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. 

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. 

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. 

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

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. 
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9.1 Främjande insatser 

Segersta nya skola arbetar vi både enskilt och grupporienterat. I T ex förskoleklassen, fritidshemmet, 
rasterna och under idrott och musiklektioner är relationerna mellan eleverna och mellan eleverna och 
personalen, viktiga redskap i arbetet. Betydelsefulla inslag i verksamheterna är lekfullhet, barnens fria lek 
samt rörelse och skapande. I framförallt förskoleklass och fritidshem finns det många möjligheter för 
lärandet att ske både formellt, informellt och situationsstyrt. (Skolverkets allmänna råd 2014 sid 14) 

I övrig skolverksamhet arbetar vi både i grupp och individuellt. I de individuella situationerna får eleverna 
möjlighet att enskilt reflektera över sin egen roll och delaktighet. 

Mål  

Eleverna: (ur Lgr 11): 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 

rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 

• respekterar andra människors egenvärde, 

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck 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. 
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9.2 Insatser 
Organisationsnivå 
För att kunna arbeta målstyrt kommer våra APT samt veckovisa personalmöten att innehålla diskussioner om 
diskrimineringsgrunderna, den egna rollens påverkan, samt skollagen, styrdokument såsom allmänna råd 
och Lgr 11. Enligt likabehandlingsplanens årshjul kommer det avsättas tid för de olika kartläggningarna under 
läsåret. Vi kommer arbeta med konkreta tips kring t ex talutrymme, salutogent bemötande och förstärkande 
beteenden. 

 
Elevnivå i skolan och i förskoleklass 
För att lyfta diskrimineringsgrunderna kommer vi arbeta med en grund per månad. Vi kommer att använda 
oss av storsamlingar för att få en vi-känsla och en gemensam upplevelse vid varje påbörjad grund. I 
storsamlingar kommer vi använda oss av drama, värderingsövningar och lekar för att starta igång. Varje 
pedagog ansvarar sedan för att hålla ämnet vid liv i form av film, litteratur, Lgr 11 mål samt 
värderingsövningar. 
 

Elevnivå i fritidshemmet 
Att vid samlingar se till att alla får komma till tals genom handuppräckning.  Att alla lyssnar på den som 
pratar och att alla blir medvetna om demokrati och allas enskilda åsikter. 

Genom dagliga enskilda samtal och värderingsövningar samt organiserad utelek inspireras barn till att ta 
avstånd mot diskriminering och istället värna om varandras bästa.  

Barnen ska få tillfälle att samtala om relationer, förhållningssätt, regler, normer och värderingar. 
Värderingsövningar, dramaövningar, organiserad utelek och kompissamtal är några av metoderna som 
används.  

 

Individnivå 
Skapa utrymmen för enskilda samtal utifrån sinnesstämning hos barnen. Ta tillvara på barnens behov, 
nyfikenhet och intressen.  

Barnen får verktyg till att hantera och eventuellt lösa konflikter på egen hand eller med vuxenstöd. Det görs 
genom att fritidspersonalen inspirerar och tar upp goda exempel 

Ansvariga 

Segersta nya skolas personal 

Datum när det ska vara klart 
Arbetet är pågående under hela året 

Ansvariga 
All personal 
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10.1 Kartläggning Vt 17 

Kartläggningsmetoder: trygghetsvandringar, elevintervjuer och föräldraenkäter 
I förskoleklass och i Åk 1-2 skapades mindre grupper med 5-7 barn/grupp som gick en trygghetsvandring 
inomhus såväl som utomhus tillsammans med en pedagog och en karta. Otrygga platser markerades och 
kommentarer från eleverna skrevs ner. I Åk 3-6 gjordes också mindre grupper som tillsammans med vuxen 
tittade på en karta över inomhus och utomhusmiljön. Platserna markerades på samma sätt. 
 

Enskilda elevintervjuer gjordes med en pedagog.  
Frågorna löd: 

● Vilka leker du med?  
● Vilka skulle du vilja leka med?  
● Finns det något barn du är otrygg med?  
● Finns det någon vuxen du är otrygg med. 

 
Analysen och åtgärderna av kartläggningsmetoderna utfördes av hela skolpersonalen tillsammans. 
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10.2 Resultatet av kartläggningen 

10.2.1 Resultatet av trygghetsvandringarna 
Inomhus  
Flera elever nämner att det är stökigt i ingången. Skor och saker överallt gör det svårt att hitta.  

 
Flera elever kommer tidigare till skolan för att sitta i trappan med sin mobil, det har nämnts som otäckt av 
flera av de yngre barnen. 

 
Det är trångt och stökigt på fritids 

 
I matsalen nämner flera att det kan vara högt ljud. 
 

Toaletterna behöver städas oftare nämner några elever. Även att de ofta kan vara trasiga på något sätt. 
Några elever nämner att de kan störas av andra som rycker i dörren när de är på toaletterna, de tycker det 
känns otryggt. Killtoan på plan tre behöver renoveras. 
 

Det luktar avlopp i målarrummet. 
 

Flera av eleverna nämner att det kan vara trångt och högljutt i omklädningsrummen. Idrottssalen är liten och 
det finns inga linjer. Basketkorgarna är dåliga 

 
Två elever nämner att det kan vara rörigt när andra inte lyssnar på musiklektionerna. 
 

Stökigt i korridorerna utanför klassrummen. Både bland kläder men också att flera springer och skriker där. 
 
Flera elever nämner att andra i Åk 3-6 svär mycket. 

 
Flera andra saker nämns som positiva såsom att det alltid luktar så gott från matsalen, att idrottssalen är kul 
att vara i, bra hylla för skridskor, fritids är roligt för lekar och skapande, det är mysigt i 1-2:ans klassrum och 
att biblioteket och 5-6:ans grupprum är bra. 

 
Utomhus 
Ingen städar på lekplatsen. 

 



 
  15 
 

 
Ett barn säger att det ofta blir bråk på gräsplanen och det finns inte alltid någon vuxen där. Samma plats 
omnämns som otrygg vid snöbollskastning på vintern. 
 

Sargar och dörrar behöver ses över till hockeyrinken. 
 
Ibland blir det bråk vid kojan. 

Barnen är generellt mycket positiva till utemiljön. Flera nämner att Lillskogen är den bästa platsen, att det är 
jättekul att åka madrass i slänten, att det är så bra att både ha asfalt och isplan, kojan och klätterställningen 
är roliga. Bäcken och snöhögarna på vintern är också jätteroliga. 
 

Elevernas egna lösningar och frågor: 
Dela av i matsalen så vi sitter årskursvis. Lugnare då. 

Åka till större idrottssal ibland. 

Måla linjer i idrottssalen. 

Gemensamma städdagar i korridoren. 

Vuxna går fram och tillbaka på framsidan/baksidan. 

Vem ska ansvara för att kojan hålls fin? 

Kan vi inte få vara på stora fotbollsplanen på sommaren? 

Egen ingång till 5-6;an. 

Gärna en familjegunga. 

Gärna ett staket/nät vid fotbollsplanen på baksidan. 

Avbytarbänk vid fotbollsplanen på baksidan. 

 

10.2.2 Analysen av resultatet från trygghetsvandringarna  
Inomhus: 
Vi tror att eleverna kommer tidigare till skolan just för att få vara tillsammans och med sina mobiltelefoner, 
vi tror också att det har blivit en statusgrej, att sitta i trappan med sin telefon och visa alla. 

 
Trångboddheten på fritids och korridorerna och ingången vet vi om. Vi kommer behöva återinföra städdagar 
för det har fungerat bättre. 
 

Toaletthygien och uppträdande runt toaletterna är något vi behöver påminna om oftare. 
 
Ljudnivån i matsalen arbetar vi ständigt med. Vi har gjort skyltar på vägen ner, provat att ha lugn musik. Bra 
med elevernas egna förslag gällande att sitta ålderhomogent. 
 

Ljudnivån i omklädningsrummen behöver vi prata med eleverna om. Det är trångt när de större barnen är 
där. 
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Musiklärare är informerad att några upplever det som att några inte lyssnar och att det blir stökigt. 
 
Språkbruket arbetar vi ständigt med och ser att det är viktigt att fortsätta. 

 
Vi har diskuterat elevernas förslag gällande utomhusmiljön och kommer utse ansvarig gällande kojan. Ett 
eventuellt nät vore bra. Rastvakterna behöver röra sig på båda sidorna av skolan. 

10.2.3 Förebyggande åtgärder  
Åtgärder efter kartläggningens resultat  

 
Mål  

● Eleverna ska känna sig trygga i all fysisk miljö.  
 

Åtgärder  
Toaletter  

● Hygienkurs och toalettrutiner med alla barn.  
● Respektera att någon annan använder toaletterna. 

 
Korridorerna och trångboddheten 

● Eleverna är välkomna in i skolan från Kl 8:00, innan dess vistas de ute. 
● Gemensamma veckostädningar i korridorerna. 
● Under Ht -17 kommer vi få en paviljong tillägnad förskoleklass och fritidshemmet. Det kommer 

underlätta städ och ordning. 
● Även källarutrymmet ställs i ordning med hyllor för förvaring. 
● Under Ht -17 kommer 4-6:ans barn gå in i ingången vid matsalen. 

 
 
Omklädningsrum och idrottssal  

● Vuxennärvaro  
● Samtala med barnen om både ljud och tid  
● En vuxen kommer se över om vi kan få linjer målade i salen 

 
Matsal 

● Vi placerar eleverna åldershomogent så långt det går med tanke på platser. 
 
Musik 

● Eleverna har fasta platser i form av en stol eller matta. Extra stöd i form av en vuxen kommer finnas i 
de grupper där behov finns. 

 
Språkbruk 

● Det arbetar vi ständigt med och ser vikten att fortsätta tillsammans med barn och föräldrar. 
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Utemiljö 

● En vuxen kommer bli utsedd som ansvarig för kojan. 
● Rastvakterna ska röra sig på fram och baksida. Vid behov kommer vi vara två ute. 
● En vuxen ser över om nät går att fixa till gräsplanen 

 
 
 

10.2.4 Resultatet av enskilda elevintervjuer 
 

I stort sett alla elever blir nämnda under fråga 1, alltså där barnen angett vem de helst leker med. De barn 
som inte blivit nämnda anger själva att de har kamrater. 

 
Tretton elever säger att de är nyfikna på andra kompisar och nämner dessa vid namn. 
 

Flera elever har nämnts som otrygga att vara med. Några barn blir nämnda flera gånger. 
 
Några vuxna blir nämnda av elever som otrygga. Som att de blir arga och skriker, inte bryr sig på rasten eller 
står för nära. 
 

10.2.5 Analysen av enskilda elevintervjuer 
Vi ser vilka elever som blir nämnda få gånger, flera av dessa förvånar oss. Dock anger dessa elever att de har 
flera kompisar. Så kanske det är varför vi vuxna inte sett dem som ensamma. 
 

De elever som har blivit nämnda som otrygga känner vi vuxna till. Vi arbetar redan kring och med dem både 
individuellt och i grupp men ser att vi behöver göra större insatser i höst. 

 
Rektor är informerad om de vuxna som omnämns. 
 

 
10.2.6 Förebyggande åtgärder  
Mål:  Alla elever ska känna sig trygga med varandra och skolans personal. 
 

● Vi kommer ha resultaten som grund när vi delar in grupper och gör placeringar i korridorer, 
klassrum, matsal och i musiksalen. 

● Vi kommer ha resultaten som grund hur vi delar in barnen vid grupparbeten och i uppdrag. 
● De lever som blivit omnämnda flera gånger som otrygga har vuxen pratat med. Även föräldrar har 

kontaktas. 
● Rektor ansvarar för vuxna som omnämnts. 
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10.2.7 Resultatet av föräldraenkäten 
 
Av 55 familjer har vi fått tillbaka 12 st enkäter. 

Fråga 1. Har du fått information om likabehandlingsplanen? 

3 st svarar JA  9 st svarar NEJ 

Fråga 2. Vet du var den finns tillgänglig för dig att läsa? 

3 st svarar JA  9 st svarar NEJ 

Fråga 3. Vad inom likabehandlingsplanens område (vilken handlar om normer, värden, kränkningar och 
diskrimineringsgrunderna) anser du att skolan ska jobba mer med? 

” Skolan, ja skolor i allmänhet ska arbeta mer för elevernas trygghet genom att främja gemenskap och 
kamratskap  t ex gemensamma aktiviteter där de äldre barnen sköter aktiviteter för de mindre barnen. 
Skolan bör även ha en tydlig struktur och systematik för arbetet mot kränkningar och trakasserier. 
Vårdnadshavare, elever och personal ska känna till/veta hur arbetet går till” 

”Hur vi pratar, uttrycker oss till varandra. Små barn tar efter, hur får vi fina förebilder?” 

”Fortsätt med samtliga områden” 

”Respekt för varandra i beteende och språk” 

”Vet ej” 

” Hur man uttrycker sig till varandra. Det verkar vara en hård jargong bland barnen. Hör ord som Fuck you, 
kuk, fitta etc. Som de lär av varandra eller Youtube? Vet ej” 

”Kränkning. Vad är mobbning/gruppvåld” 

”Kränkningar pga. kön och ras. Är man tok-kär så att man inte vet var man ska ta vägen är det inte ok att slå 
eller dra ner brallorna på kärleksobjektet” 

Fråga 4. Övriga funderingar och frågor: 

”Föräldraråd?” 

”Ordning och arbetsro i klassrummet. Att barnen under lektionstid respekterar läraren och tar hänsyn till 
sina klasskamrater” 
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10.2.8 Analys av föräldraenkäten 
Eftersom vi i personalen känner att likabehandlingsplanen inte varit ett levande dokument förvånar inte 
resultatet oss.  
 
Vi ser att vi behöver lyfta diskrimineringsgrunderna oftare och ständigt arbeta mot kränkningar. 
 

Enkäten skulle delas ut vid utvecklingssamtalen men glömdes flera gånger. Dock skickades de hem med alla 
barn vid annan dag. I veckobladet påmindes det om planen vid tre tillfällen. 

 

 
10.2.9 Förebyggande åtgärder 
 

● Vår likabehandlingsplan ska vara grunden för allt arbete som sker i verksamheterna. 
● Vi kommer arbeta djupare med varje diskrimineringsgrund. En grund per månad. 
● Likabehandlingsplanen ska finnas på hemsidan samt i pappersform i ingången. 
● Styrelsen i form av huvudman ska läsa igenom planen innan den tas i bruk. 
● Vid första föräldramötet Ht -17 ska planen presenteras. 
● Nästa år ska svarsfrekvensen öka genom att enkäten skickas hem med länk. 

 
11. Rutiner för akuta situationer  
Det är viktigt att de vuxna är tydliga auktoriteter som sätter klara och kända gränser. På Segersta nya skola 
ska all personal markera direkt när det upptäcks att någon gör något kränkande i ord eller handling. Om det 
återupprepas ska händelserna dokumenteras och lämnas till berörd personal för vidare befordran till rektor. 
Vid upprepade eller enskilda allvarliga händelser ska vårdnadshavare informeras  

 
12. Rutiner för att utreda och åtgärda kränkande behandling  
All personal på Segersta nya skola ska ingripa vid kränkande behandling. Samtliga former av kränkande 
behandling ska skyndsamt anmälas till förskolechef eller rektor.Rektor arbetar enligt följande modell:  

1. Vårdnadshavare informeras 
2. Inblandade parter ska av personal hållas under extra uppsikt i klassrum, korridorer, matsal och på 
skolgården. 
3. Ärendet anmäls skyndsamt av rektor till huvudmannen, i första hand via ordförande. 

4. Rektor eller den/de som rektor utser ska skyndsamt utreda vad som hänt genom att tala med samtliga 
berörda parter. Ärendet samt åtgärdsplan dokumenteras och åtgärder vidtas där skolkurator, skolpsykolog 
eller skolsköterska kopplas in vid behov. Återkommande samtal förs med vårdnadshavare och berörda 
elever. Ytterligare åtgärder kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Tid för uppföljning 
ska anges i dokumentationen. 

5. Rektor eller den/de som rektor utser följer upp ärendet som antingen avslutas eller går vidare om den 
kränkande behandlingen fortgår. Vid behov anmäls ärendet till andra myndigheter, såsom socialtjänst. 
Rektor ansvarar för att nödvändiga åtgärder tas i samråd med vårdnadshavare. Rektor rapporterar till 
huvudman. 
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6. Elev som är utsatt för kränkande behandling eller mobbning och inte får tillräcklig hjälp 

från skolan, eller förälder, kan anmäla skolan till Barn- och elevombudet (BEO) vid 
Skolinspektionen. 
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