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3. Inledning 

Barnens röster 

 

 

 

Vårdnadshavarnas röster 

 

 

 

Pedagogernas röster 

 

 

 

 

Rektorns röst 

 

 

 

Huvudmannens röst 
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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. Det råder nolltolerans mot diskriminerad eller              

kränkt.  

En reflekterande miljö ska råda där det goda samtalet spelar en central roll och det ska alla barn få öva. 

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 att de kan vända sig till vuxna om de behöver hjälp.  

● Alla elever ska känna att vi vuxna uppmärksammar, lyssnar, frågar, reagerar och agerar mot              

diskriminering och kränkningar.  

 

Verksamhetsformer som omfattas av planen  

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan.  

 

Ansvariga för planen  

Helena Olsson, rektor  

Personalen på Segersta nya skola  

 

Planen gäller från och till: 20190701-20200701 
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5. Lagar och styrdokument  

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

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 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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6. 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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7.1 Skapandet av planen 
Arbetet mot diskrimineringar och kränkningar är inte ett separat projekt som kan avhandlas på vissa               

schemalagda lektioner. Arbetet 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 arbetet mot diskrimineringar och kränkningar- 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)  

 

 

7.2 Elevernas delaktighet i skapandet  
Genom trygghetsvandringar inomhus såväl som utomhus och enskilda barnintervjuer tillsammans med alla            

barn kartlägger vi 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 rektor Helena. 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? 

● Har du blivit eller sett någon annan blivit utsatt för fysiskt våld? Har du utsatt någon? 
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7.3 Vårdnadshavarnas delaktighet i skapandet 

Alla vårdnadshavare fick ett mail i maj månad med en uppmaning om att delta i vår kartläggning. Frågorna i                   

enkäten löd: 

● Har du fått information om likabehandlingsplanen? 
● Vet du var den finns tillgänglig för dig att läsa? 

● Ett av våra mål har varit att tydligare återkoppla till vårdnadshavare om händelser som blivit olösta                

eller saker som påverkat eleverna från dagen. Hur tycker du det har fungerat? 

● Vad inom likabehandlingsplanens område (vilken handlar om normer, värden, kränkningar och           

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

 
 
7.4 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. Incident och kränkningsrapporteringar               

ligger också som en grund i skapandet av en ny plan. Kamratrelationer, vuxen-barnrelationer, föräldrars              

åsikter samt den fysiska inomhus- samt utomhusmiljön.  
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8.1 Kartläggningar läsåret 18/19 

Kartläggningsmetoder: trygghetsvandringar, elevintervjuer och föräldraenkäter 

I förskoleklass och i Åk F-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 rektor Helena.  

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. 

● Har du någon blivit, eller sett någon annan bli utsatt för fysiskt våld? Alt utsatt någon annan? 

 

Enkäter till vårdnadshavarna innehöll frågorna: 

● Har du fått information om likabehandlingsplanen? 
● Vet du var den finns tillgänglig för dig att läsa? 

● Ett av våra mål har varit att tydligare återkoppla till vårdnadshavare om händelser som blivit olösta                

eller saker som påverkat eleverna från dagen. Hur tycker du det har fungerat? 

● Vad inom likabehandlingsplanens område (vilken handlar om normer, värden, kränkningar och           

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

 

 

Resultatinsamlingen, analysen och åtgärderna av kartläggningsmetoderna utfördes av hela skolpersonalen         

tillsammans. 
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8.2 Resultat av kartläggningarna 

8.2.1 Resultatet av trygghetsvandringarna 

o Inomhus  

Vi har valt att skriva de saker som är nämnda fler än en gång av eleverna. De andra sakerna som uppkommit                     

har personalen sett och synliggjort, de finns hos rektor. 

 

● Flera nämner att det kan vara högt ljud i matsalen 

● Flera av eleverna nämner att det kan vara trångt och högljutt i omklädningsrummen. 

● Flera elever upplever att det kan vara stökigt i entréerna, med skor och kläder. 

● Flera elever nämner toaletterna som orena och att det kan finnas klotter där. 

 

Flera andra saker nämns som positiva såsom att idrottssalen är rolig att vara i. Att 5-6:an nya                 

lunchplaceringar är bra. Att biblioteket är lugnt och mysigt,  

 

Utomhus 

● Kojan kan ha spikar som sticker ut. 

● I lillskogen är bänkarna trasiga 

● Stökigt i förrådet 

● På fotbollsplanen kan det vara jobbigt med lagen. 

 

Det som nämns som positivt är t ex Lillskogen som en rolig plats med många varierande lekar, gungor och                   

lekplatsen samt asfaltsplanen. Kojan nämns som rolig. 

 

8.2.2 Analysen av resultatet från trygghetsvandringarna  

Inomhus: 

Ljudnivån i matsalen arbetar vi ständigt med och ser behov av fortsättning. Vi tycker att projektet kring                 

matsvinn gav annat, positivt fokus i matsalen. Vi vuxna behöver nämna de bra dagarna oftare för att                 

synliggöra för eleverna att det ofta är bra. 

 

Ljudnivån i omklädningsrummen behöver vi prata med eleverna om. Det är trångt när de större barnen är                 

där. Alla barn ska ha namnade platser. Vi vuxna behöver vara på plats i omklädningsrummen för att visa                  

goda exempel och ha trevliga samtal. 

 

Gällande utomhusmiljön kommer vi behöva se till att trasiga saker repareras. Kojan fick en uppfräschning på                

elevens val i påskas. Vaktmästaren har bytt ut bänkarna i lillskogen i juni -19 

 

Rastaktiviteterna behöver fortsätta och förbättras. 
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8.2.3 Förebyggande åtgärder  
Åtgärder efter kartläggningens resultat  

 
Mål  

● Eleverna ska känna sig trygga i all fysisk miljö.  

 

Åtgärder  
 

Omklädningsrum och idrottssal  
● Vuxennärvaro i båda omklädningsrummen 

● Samtala med barnen om både ljud och tid  

● Idrottsansvariga ansvarar för att eleverna ska ha egna, namnade platser i omklädningsrummen 

 

Matsal 

● Klassansvariga ansvarar för att märka ut vuxenplatser 

● Ha fler projekt som matsvinn för att få annat fokus som är positivt 

● Vi vuxna ska omnämna de trevliga dagarna ofta 

 

Utemiljö 

● Vaktmästaren är utsedd som ansvarig för kojan. 

● En vuxen är ansvarig för rastaktiviteter, denne har tid för planering både ensam och med               

eleverna som kommer utses 

8.2.4 Resultatet av enskilda elevintervjuer 
 

Nästan alla elever blir nämnda under fråga 1, alltså där barnen angett vem de helst leker med.  

 

Få elever anger att de är nyfikna på andra än de som de leker med just nu. 

 

Färre elever blir nämnda som otrygga än förra året. De eleverna som blev nämnda ifjol blev nämnda färre                  

gånger i år och ofta med ett tillägg att “det var mer förut”. 

 

Ett tiotal barn nämner att de sett eller blivit utsatta för fysiskt våld, med följdfrågor om när och vilka anger                    

tre barn att det skett de senaste året. De andra som nämnt fysiskt våld nämner incidenter som varit för                   

mellan tre-sex år sedan 

 

De vuxna som omnämnts är pga att de varit stränga, eller talat med stark och arg röst. 
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8.2.5 Analysen av enskilda elevintervjuer 
Vi blir glada av att se att alla elever känner att de har någon att leka med. Några elever behöver vi arbeta in i                        

grupperna. 

 

De elever som har blivit nämnda som otrygga känner vi vuxna till. Vi är glada att de som blev nämnda ifjol                     

anges färre gånger i år.  

 

Rektor pratar med nämnda vuxna. 

 

Den sistnämnda frågan var viktig. Barnen som nämnde gamla konflikter fick chans att prata om dem och                 

lägga det bakom sig. De som nämnts som aktiva till våld senaste året är vi vuxna medvetna om och behöver                    

fortsätta vara. 

 

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

 

● Alla elever ska ha chans till en stark grupptillhörighet. det ska vi fortsätta arbeta med. 

● Vi kommer arbeta med trestegsmodellen med alla elever under Ht -19, vi kommer också gå igenom                

den på föräldramötet. 

● De elever som blivit omnämnda flera gånger som otrygga har vuxen pratat med. Även              

vårdnadshavare har kontaktas. 

● De elever som angetts som kompisar de andra gärna vill vara med har samlats och               

uppmärksammats positivt av rektor, vårdnadshavare har informerats. 
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8.2.7 Resultatet av föräldraenkäten 
 

Av ca 35 familjer har vi fått in 15 stycken svar. 

Fråga 1. Har du fått information om likabehandlingsplanen? 

86,7 %   svarar JA 13,3  svarar NEJ  

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

62,5 %  svarar JA 33,3 svarar NEJ 3,7 % anger Annat 

Fråga 3. Ett av våra mål har varit att tydligare återkoppla till vårdnadshavare om händelser som blivit                 

olösta eller saker som påverkat eleverna från dagen. Hur tycker du det har fungerat? 

Har ingen egen erfarenhet från olösta fall. Men vi får alltid fin återkoppling i slutet av dagen vid hämtning                   

och om barnet har varit med om något särskilt, mått på ett visst sätt, etc. 

Kunde bli bättre 

bra, vi får återkoppling och det är "rätt nivå vid rätt tillfälle.. Tidigare kan det blivit lite för mycket info och                     

över barnens huvud i entre´n vid hämtning. 

Bra, tidigare va det lite för mycket info över barnens huvud vid hämtning. 

Oftast bra, men kan ibland tycka att man inte får höra så mycket hur dagen varit utan man måste fråga själv                     

för att få veta. 

Det fungerar bra. 

4. Vad inom likabehandlingsplanens område (vilken handlar om normer, värden, kränkningar och            

diskrimineringsgrunderna) anser du att skolan ska jobba mer med? 

Jag tycker att ni har jobbat fram en bra likabehandlingsplan och det verkar som att ni ständigt jobbar utifrån                   

den, förbättrar och analyserar. Jag kan inte se att det finns några specifika brister. Som förälder känns det                  

viktigt att bli informerad om händelser och det upplever jag görs bra. 

Normer och värden 

Fortlöpande arbete som alltid är aktuellt, det är viktigt att upprepa och förklara begrepp som kränkning och                 

mobbning för alla inom verksamheten. så att alla förstår och kan känna igen det. 

Viktigt att se skillnaden mellan att vara osams, arg, ledsen och kränkning/mobbning. 

Alltid aktuellt. 

alla inom verksamheten skall förstå begreppen och känna igen kränkning och mobbning. 

Normer och värden. Hur man är en bra kompis och medmänniska. Kan vara väldigt fult språk mellan barnen. 

Positivt tänkande och coachande övningar 
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Genus och värdegrund 

Nollvisionen 

 

Fråga 5. Övriga funderingar och frågor: 

Jag körde fast på frågan om "händelser som blivit olösta" eftersom jag inte vet vad det innebär att lösa en                                       
händelse. För mig själv var jag tvungen att byta ut ordet "händelse" mot "problem" eller "bråk" för att kunna                                     
svara.  

8.2.8 Analys av föräldraenkäten 
Svarsfrekvens blev låg trots att förskola och skolas vårdnadshavare fick den. Vi tror det beror på att länken                  

som rektor skickade första gången inte kunde öppnas, vid andra försöket kanske många valde att inte                

försöka. 
 

Vi ser att vårdnadshavare tycker väldigt olika, om de tycker arbetet känns som en del av verksamheten,                 

också vilket fokus vi bör ha. 

 

 

 

 

8.2.9 Förebyggande åtgärder 
 

● Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling ska vara grunden för allt arbete som sker i                

verksamheterna det ska alla vårdnadshavare och elev känna till. 

● Vi kommer implementera trestegsmodellen för alla elever och vårdnadshavare. 

● På föräldramötet kommer vårdnadshavare att få tid till att diskutera fråga nr 3 och 4. 

● Planen ska finnas på hemsidan till skolstart -19 

● Rektor ansvarar för att handlingsplanerna gås igenom med nyanställd personal. 

● Rektor ansvarar för att sammanställa kränknings och incidentrapporteringar varje månad. Tas upp            

vid tisdagsmöten inför all personal. EHT informeras och vid behov kopplas in. 

 

8.2.10 Andra observationer 
Personalen att det vid flertal tillfällen ringer vårdnadshavare om konflikter som är utredda på skolan.               

Vårdnadshavarna känner inte till att det har utretts. 
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8.2.11 Analys 
Konflikter händer varje dag i skolan, eleverna måste få chans att träna sig i att lösa dem i trestegsmodellen.  

Personalen behöver fortsätta vara noga i att återkoppla konflikter som inte känts helt lösta eller om de som                  

verkat påverka eleven under dagen. 

 

8.2.12 Förebyggande åtgärder 
● Incident och kränkningsrapporterna gås igenom av rektor varje månad för att upptäcka eventuella             

mönster 

● Rastaktiviteter fortsätter och utökas 

● Under föräldramötet -19 kommer vi ha en bikupediskussion där vi tar fram tre magiska frågor som                

man som vårdnadshavare kan börja med att ställa till sitt barn om barnet berättar om en konflikt när                  

den kommer hem. Rektor ansvarar för att prata med skolpsykolog om bra frågor för att               

utreda/komma vidare/djupare. 
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9.1 Resultat och förankring av planen  

Resultaten för läsåret 18/19 har gåtts igenom av all personal under året. I juni gjordes en analys av material                   

för omformandet av verksamheten och den nya planen. Den nya planen kommer att presenteras på               

föräldramötet Ht -19. Planen ska finnas att tillgå på skolans hemsida från Ht -19. Planen presenteras för                 

barnen i både i storgrupp och liten grupp. Vi kommer att aktivt arbeta mot diskrimineringar och kränkande                 

behandling i verksamheten, läs mer under förebyggande och främjande arbete. 

 

9.2. Utvärdering av tidigare plan  
I analysen av föregående likabehandlingsplan ser vi i personalen följande: 

● Vi behöver fortsätta diskutera normer och värden i personalgruppen, en person utses som ansvarig              

för att så sker. 

● Smågrupperna var svåra att få till pga frånvaro. 

● Då diskrimineringsgrunderna ligger till grund i allt arbete kommer vi ta bort fokus med en               

grund/månad och istället göra planer för hur vi motverkar diskriminering. 

● Rastaktiviteterna kommer omformas till att eleverna är delaktiga att driva arbetet. 

● Kartläggningsmetoderna har fungerat bra och kommer fortsätta. Mycket info och stor bredd i             

svaren. 

● Trestegmodell börjar användas till konflikthantering 

● Vårdnadshavare inbjuds till diskussion om att ta fram tre magiska frågor (tillsammans med             

skolpsykolog) 

 

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 

● Kränknings och incidentrapporteringar (rektor ansvarar för sammanställningar) 

● 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, kränknings och          

incidentrapporter. Under våren genomförs en enkät bland föräldrar. Denna ger en indikation på hur väl               
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planen mot diskriminering och annan kränkande behandling fungerar. Rektor och personal sammanställer            

resultatet  och skapar handlingsplaner.  

Planen presenteras på skolans hemsida. 

 

 

10 Främjande insatser 

Segersta nya skola arbetar 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. 

 

 

11. Insatser på olika nivåer 

Exempel på arbete med diskrimineringsgrunderna 

Vi ska alla aktivt arbeta med de sju diskrimineringsgrunderna, genom: 

● Val av media, läromedel och litteratur för inkludering av alla. 

● Förebilder ska nämnas oavsett kön, sexuell läggning, ålder, kön, funktionsvariation, religion eller 

etnisk tillhörighet. 

● Diskutera med eleverna vilka normer som råder hos oss, i samhället och i världen. 

● Arbeta med talutrymmet för att alla ska ha möjligheten att komma till tals. 

● Inspirera eleverna till att prova nya saker oavsett norm. 

● Inspirera och vägleda till lek och arbete tillsammans med alla. 

 

Organisationsnivå 
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För att det ska bli något av likabehandlingsarbetet måste målen och visionerna avspeglas i ord och handling.                 

Personalen och skolledningen spelar här en avgörande roll. Vårt agerande visar hur arbetet mot              

diskriminering och kränkande behandling  genomförs i praktiken 

Det är viktigt att diskutera vilka normer som präglar den egna verksamheten, vi kommer en gång i månaden                  

ha en av diskrimineringsgrunderna som diskussion i personalgruppen. Arbetsledaren avsätter tid på            

personalmötet. Det är också viktigt att fundera över hur normer kring de olika diskrimineringsgrunderna kan               

samverka och förstärka utsatthet för exempelvis diskriminering. Det kan till exempel handla om hur              

personers utsatthet påverkas av både normer kring etnisk tillhörighet och kring kön. Personalen har under               

året fått utbildning och handledning som ligger till grund för att diskutera normer och attityder hos sig själva.  

Rektor ansvarar för årshjul, insamlande av information och ge möjlighet till personal till reflektion och               

planerade insatser utifrån barngruppens behov. 

 

Elevnivå i skolan och i förskoleklass 

r Under början av terminen kommer vi gå igenom trestegsmetoden med alla elever för att de själva ska kunna                  

få verktyg. 

 

Under Ht-19 kommer en personal ansvara för att rastaktiviteter drivs tillsammans med några elever. Det för                

att främja elevernas välmående på rasterna. Eleverna som engagerar sig i arbetet ska få gå på                

utbildningsdagar tillsammans med de andra friskolornas elever och personal. Utbildningen ska fokusera på             

hur man startar upp lekmiljöer för alla. 

 

Elevnivå i fritidshemmet 

Genom dagliga enskilda samtal och värderingsövningar samt organiserad utelek inspireras barn till att ta              

avstånd mot diskriminering och istället värna om varandras bästa.  

r 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. Här ansvarar planerande fritidspedagog för att se möjligheterna till större teman. 

 

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. I konfliktsituationer där konflikten inte är löst eller där barnen en incident eller 

tillbudsrapport har upprättats  ska personalen ta kontakt med vårdnadshavare. Där barnen har fått hjälp av 

vuxen till en lösning ska denne återkoppla till barnet. 

Ansvariga Segersta nya skolas personal 

Datum när det ska vara klart Arbetet är pågående under hela året  Ansvariga: All personal 
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12. 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. Nedan 

följer tre olika handlingsplaner. 

 

12.1 
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