
 

  

PLAN MOT 

DISKRIMINERING OCH 

KRÄNKANDE 

BEHANDLING 
Läsåret 2019/2020 

Munktorpsskolan 

Sammanfattning 
På Munktorpsskolan ska vi genom förebyggande och främjande insatser arbeta för att elever 

och personal inte ska kränkas eller diskrimineras. Visionen är ett skolområde helt utan 
diskriminering och kränkning. 
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Inledning 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling är upprättad i enlighet med 

Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:571). Den gäller för alla 

verksamhetsgrenar inom Munktorpsskolan; förskoleklass, grundskola för åk 1–6 samt 

fritidshem.  

 

Skolledningen ansvarar för att planen används i det dagliga arbetet, utvärderas och omarbetas 

efter aktuell kartläggning. 

 

Planen gäller från och med höstterminen 2019 till och med terminsavslutningen vårterminen 

2020. En ny plan ska finnas upprättad från terminsstarten höstterminen 2020. 

Policy 

På Munktorpsskolan accepterar vi inte trakasserier och/eller kränkande behandling av något 

slag. Genom förebyggande och främjande insatser ska vi arbeta för att elever och personal 

inte ska kränkas eller diskrimineras. Visionen är ett skolområde helt utan diskriminering och 

kränkning. 

 

• Vi vill att alla elever ska vara trygga och känna sig sedda. 

• Vi vill ha en skola där elever och personal trivs och känner arbetsglädje. 

• Vi vill att alla på skolan talar ett vårdat språk och respekterar varandra. 

 

Genom att årligen arbeta med denna plan och därigenom utvärdera de metoderna 

och arbetssätt som beskrivs, håller vi dessa viktiga frågor ständigt aktuella i elev- och 

personalgrupper. 

Elevers, vårdnadshavares och personals delaktighet 

Eleverna involveras i upprättandet av planen genom att minst en gång per läsår arbeta med 

planen i elevråden för årskurserna 2-6. Representanterna från varje klass får information om 

vad som ska diskuteras i klassen, där klassläraren under en lektion har ett klassråd. 

 

Vårdnadshavarna hålls informerade via skolans hemsida och vid föräldramöten. 

 

Personalen diskuterar planens utformning i sina arbetslag och i flera andra forum under 

läsåret. Uppgifter till arbetslagsdiskussioner skickas till arbetslagen från Elevhälsan. 

 

Följande forum finns för att diskutera planen: 

• Arbetsplatsträffar 

• Arbetslagsträffar 

• Elevhälsan 

Utvärdering 

Planen ska utvärderas senast i maj varje år av lärararbetslagen, Elevhälsan och fritidshemmets 

arbetslag. I slutet av läsåret ska planen också utvärderas av elevråden. 

 

Utvärdering av 2018/2019 års plan 

Elevråd och klassråd har genomförts kontinuerligt enligt planen. 

  

Trivselenkät har genomförts med alla elever under höst- och vårterminen. Höstens resultat 

visade att de allra flesta elever trivs och känner trygghet på skolan och med personalen och att 



Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
Munktorpsskolan 2019/2020 

2 
 

det finns vuxna att vända sig till. De allra flesta uppger att de har någon att vara med i skolan. 

94% av eleverna anger att de alltid eller oftast har något att göra på rasten medan 6% tycker 

att de sällan finns något att göra.  

 

En person anställdes under hösten för att ansvara för rastaktiviteterna. Dessa har genomförts 

utifrån en idélåda där elever kunnat ge förslag på aktiviteter. Det har även varit tipspromenad 

på onsdagar och fredagsdisco på skolgården. 

 

De platser som eleverna upplever som mest otrygga i skolan är fortfarande toaletterna, det har 

dock blivit en förbättring sedan föregående läsår. Det framkommer att en del rycker i dörrarna 

som gör att man känner rädsla för att någon ska komma in. Sedan föregående läsår har 

klasslärarna diskuterat i sina klasser gällande detta. 

 

I omklädningsrummet framkommer det att elever upplever att det är jobbigt att byta om 

tillsammans med andra. Sedan föregående läsår har idrottslärare diskuterat med alla klasser 

om trivsel och trygghet i omklädningsrum.  

 

Gymnastiksal, matsal och klassrum är även i år platser där eleverna känner sig särskilt trygga. 

Även skolgården är en plats där de allra flesta alltid eller oftast känner sig trygga. Majoriteten 

av eleverna skulle berätta för en vuxen om man själv eller annan elev blev utsatt eller 

mobbad.  

 

Gemensamma trivsel- och ordningsregler för skolan har kontinuerligt tagits upp och 

diskuterats i klasserna. 97% av eleverna anger i enkäten att de vet vilka skolans ordnings- och 

trivselregler är. 

 

Enkätresultaten från höstens trivselenkät presenterades och diskuterades i klasserna och varje 

klass valde därefter tre frågor som de fortsättningsvis skulle jobba vidare med.  

 

Vårens trivselenkät visar inte några större skillnader från hösten. Det är en marginell ökning 

eller minskning från höstens resultat. Det som sticker ut är en upplevd minskning i trygghet 

när det gäller toaletter och omklädningsrum. Det är främst flickorna som upplever otrygghet 

där.  

 

Resultatet av utvärderingen av 2018/2019 års plan 

All personal har fått en genomgång av resultatet från trivselenkäten vilka i sin tur har 

kommunicerats ut i klasserna där det även har diskuterats gemensamma förbättringsåtgärder. 

En prioriterad åtgärd att fortsätta öka tryggheten på toaletterna och i omklädningsrum. 

 

Främjande och förebyggande insatser 

Främjande och förebyggande insatser är, genom kursplanernas formuleringar, en del av 

undervisningen i alla skolämnen. Vid sidan av denna undervisning finns ett stort antal årligen 

återkommande arbeten och arbetssätt som eleverna möter under åren i Munktorpsskolan. 

 

• Klasslärarsystem där klassläraren träffar eleverna dagligen. 

• Klassråd åk 1–6. 

• Elevråd åk 2-6 (åk 1 deltar vid sista mötet under VT-20). 

• Fritidspedagoger resurstid i skolan främst i åk F-3. 

• Rastvärdar. 
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• Organiserade rastaktiviteter. 

• Pedagogisk lunch från förskoleklass till åk 6. 

• Medveten gruppindelning. 

• Vuxen som följer eleverna till bussen kl 13. 

• Utvecklingssamtal, med helhetssyn. 

• Trivselenkäter två gånger per läsår i åk F-6. 

• Möjlighet för personalen att boka tid för möte med Elevhälsan vid behov. 

• Arbete med skolans värdegrund från förskoleklass till åk 6. 

• Arbete om värderingar och jag-stärkande åk 6. 

• Aktivitetsdag som åk 5 ansvarar för och omfattar åk F-6. 

• Kill- och tjejgrupp om pubertet åk 5. 

• Tema förpubertet åk 4. 

• Inskolningssamtal i förskoleklass. 

 

Främjande insatser 

Det främjande arbetet syftar till att skapa en trygg skolmiljö och stärka respekten för allas lika 

värde. Arbetet riktar sig till alla och genomförs kontinuerligt utan att det föranleds av något 

särskilt problem. Nedanstående insatser ska genomföras under året: 

 
Våra prioriterade insatser som ska 
genomföras under året för att främja barns 
och elevers lika rättigheter 

Ansvar Datum när 
det ska vara 
klart 

Trivselenkäten genomförs och följs upp en gång 

per termin (F-6) 

Klasslärare, Elevhälsa  

Gemensamma trivsel- och ordningsregler för 

skolan 

All personal och elevhälsa Kontinuerligt 

Genom elevråd, en gång i månaden, och 

regelbundet klassråd, får eleverna komma till 

tals och uttrycka sina synpunkter. 

Klasslärare, Lotta Nikka Kontinuerligt 

 

Förebyggande insatser 

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling och omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten identifieras 

som risker. 

 
Mätbart mål Åtgärd Ansvar Datum när 

det ska vara 
klart 

1. Ingen elev ska känna sig 

utsatt för mobbning eller 

kränkande behandling. 

Plan mot diskriminering 

och kränkande 

behandling ska förankras 

hos all personal. 

Rektor, 

arbetslagsledare,  

EHT 

Augusti 2019 

Planen diskuteras och 

arbetas med noggrant i 

klasserna. Till hjälp finns 

förenklad version. 

Klasslärare Augusti 2019/ 

kontinuerligt 

Trivselenkäten ska följas 

upp på individ- och 

Klasslärare En gång/ 

termin 
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klassnivå. Åtgärder för 

varje klass tas fram 

utifrån enkäten. 

2. Det ska finnas möjlighet 

för alla elever att ha något 

att göra på rasterna. 

Möjlighet att låna bollar 

och annan utrustning på 

rasterna 

Rastvärdar Kontinuerligt 

Organiserade 

rastaktiviteter 

Rastansvarig Kontinuerligt 

3. Alla elever ska känna sig 

trygga i skolan. 

Schemalagt 

rastvärdssystem. 

All pedagogisk 

personal 

Kontinuerligt 

Bestämda platser i 

matsalen. 

Klasslärare Kontinuerligt 

Kartläggning av trygga 

och otrygga platser 

genomförs med hjälp av 

trivselenkäter. 

Kurator Höstterminen 

2019 

Upprätta klasskontrakt 

där förhållningssätt 

gällande toaletter och 

omklädningsrum tas upp. 

Klasslärare Höstterminen 

2019 

 

Kartläggning 

För förskoleklass, åk 1–3, 4–6 finns trivselenkäter. Lärarna kan välja att genomföra enkäten 

eller i stället genomföra ett enskilt samtal. Andra viktiga delar i kartläggningen är 

hälsobesöket hos skolsköterskan och enskilt elevsamtal hos kurator, skolsköterska eller annan 

personal. 

 

Eleverna är delaktiga i kartläggningen genom: 

• Intervjuer eller enkätfrågor 

• Elevråd 

• Klassråd 

 

Personalen är delaktiga i kartläggningen genom: 

• Genomförandet av intervjuer och enkäter. 

• Rapportering till Elevhälsan, direkt när man fått kännedom om att någon 

elev upplevt sig kränkt. 

 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

På Munktorpsskolan lägger vi stor vikt vid att eleverna ska ha fått möjlighet att upprätta goda 

relationer med många vuxna på skolan. Vi strävar efter att varje enskild elev ska känna sig 

bekväm med att anförtro sig åt minst en person i personalen. Se kartläggningsmetoder ovan. 

 

Elevhälsans personal har ett utpekat ansvar, men eleverna kan vända sig till vilken personal 

som helst på skolan som eleven känner förtroende för. Rutiner finns för hur övrig personal för 

information vidare till Elevhälsan. 

 

Kontaktuppgifter till personalen i Elevhälsan finns på skolans hemsida, under rubriken 

”Elevhälsa”. Övrig personal finns under rubriken ”Om oss → Personal”.  
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Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks eller diskrimineras av andra 
elever 

1. Diskret insamling av information (genomförs samma dag). 

Vad, var och när har något hänt? Hur? Vem/vilka är inblandade? Varsamhet vid 

samtal med den kränkte eleven. Planeringsträff för de personer som skall 

genomföra samtalen. 

2. Enskilda samtal med de inblandade (genomförs samma dag). 

Var tydlig med att du tar kränkningen på allvar och inte accepterar fler kränkningar. 

Var också tydlig med att du noga kommer att följa upp att kränkningarna upphör. 

3. Samtal med vårdnadshavarna till ovanstående elever (genomförs samma dag). 

4. Uppföljningssamtal med ovanstående elever (genomförs efter ca två veckor). 

 

Det är i första hand personal som uppmärksammat kränkningen som tillsammans med 

klasslärare genomför stegen ovan. Om stöd önskas - eller om omfattningen är stor - kan 

Elevhälsans personal bistå. 

 

Enligt rutin ska blankett för kränkning fyllas i (lathund finns att tillgå). Blankett mejlas till 

rektor och kurator. Rektor anmäler kränkningar vidare till skolans huvudman. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks eller diskrimineras av 
personal 

Berättar en elev att en lärare kränker denne eller annan elev skall den personalen som får veta 

detta genast kontakta rektor. Uppföljning med eleven efter rektors agerande är viktigt. 

Rutiner för uppföljning 

Åtgärderna för att utreda och åtgärda kränkningar följs upp och utvärderas av personal i 

Elevhälsan eller den som har arbetat med ärendet. Rektor är ansvarig för att det sker. 

Rutiner för dokumentation 

Den som hanterar ett ärende om kränkning eller diskriminering har även ett ansvar att hantera 

dokumentationen av det samma. All dokumentation ska överlämnas till kurator och rektor. 

Skriftlig dokumentation diarieförs digitalt i W3D3, kurator ansvarar för diarieföringen.  

Blankett ”Kränkande behandling, anmälan” finns på intranätet.  


