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Planen gäller till  
2020-09-12  
  
Läsår  
2019/2020  
  
Elevernas delaktighet  
Eleverna är delaktiga i kartläggningen av tryggheten och trivseln på skolan genom att fylla i en 
Olweus trygghetsenkät under läsåret.  
På elevrådet diskuteras och utvärderas planen.  
På klassråden diskuteras och utvärderas planen.  
  
Vårdnadshavarnas delaktighet  
Vårdnadshavare informeras om planen på samrådsmöten, föräldraråd, föräldramöten och 
utvecklingssamtal. Planen går att hämta hem från skolans hemsida. De kan också lämna 
synpunkter på planen och planen utvärderas med vårdnadshavare vid samrådsmöte.  
Vårdnadshavare ges möjlighet att lämna synpunkter till skolledning via e-mail, telefon eller samtal.  
  
Personalens delaktighet  
All personal tar del av planen individuellt och tillsammans i arbetslagen. Planen diskuteras och 
synpunkter lämnas inför den årliga utvärderingen.  
På arbetslagsmöten och på arbetsplatsträffar tas frågor och synpunkter upp kring arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling.  
  
   
Förankring av planen  
Lärare/förskollärare/fritidspersonal senast början av september på konferenstid/APT.  



  

   

Alla pedagoger går igenom planen med eleverna vid varje läsårsstart samt när ny plan upprättas.  
Information om planen ges vid föräldramöten och skolråd både höst och vår.  
Planen tas även upp vid utvecklingssamtal.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

   

Söderskolans arbete mot mobbning och kränkningar  
  
  
Lagstiftning  
  
Söderskolan följer och arbetar efter Skollagen § 6 Diskrimineringslagen (2008:567) i arbetet mot 
kränkningar och mobbning.  
  
  
  
Vår vision  
På Söderskolan är vi trygga, delaktiga och tar ansvar för vårt lärande.  
Vi samarbetar, delar med oss av våra kunskaper och utvecklas tillsammans. Vi 
har höga och positiva förväntningar på varandra.  
  
  
  
  

Våra mål för läsåret 2019/2020  
Mål 1  
Minska antalet konflikter och användandet av icke-acceptabla ord på rasterna.   
Mål 2  
Trygga övergångar/förflyttningar mellan klassrum/korridor/måltider och raster.  

  

Rutiner för akuta situationer  

Policy  
På Söderskolan ska det råda nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande 
behandling. Alla ska känna sig trygga och trivas på skolan och fritidshemmet.  

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling  
Rastvakter på alla raster som tidigt kan uppmärksamma och reagera om någon blir utsatt för 
kränkande behandling.  
Uppdragsbeskrivning för rastvakt och mentor gås igenom med alla nyanställda och anslås i 
personalrum/GAFE.  



  

   

Olweusgruppen träffas regelbundet och går igenom aktuella ärenden samt arbetar kontinuerligt 
med att kartlägga problemområden.  
Skolan kartlägger genom enkäter samt att samtliga elever har enskilda samtal med sin mentor om 
det finns elever som uppger att de själva eller andra är utsatta för diskriminering och kränkande 
behandling.  
Inkomna LISA-anmälningar ses över skyndsamt.  

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till  
Klasslärare/mentor  
Personal på fritidshemmet  
Olweusgruppen  
Socialpedagog  
Rektor 
Bitr. rektor  
Kurator  
Skolsköterska  
  
  

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever  
All personal på skola och fritidshem är skyldiga att reagera omedelbart på diskriminering och 
kränkande behandling.  
1. Den vuxne som sett incidenten pratar med de berörda eleverna för att få en bild över vad som 

hänt. Den vuxne gör en bedömning om det är ett tillbud eller en kränkning som skett.  
2. En anteckning görs om inte möjlighet finns att skriva in i LISA direkt. Anmälan i LISA ska 

göras inom 24 timmar.  
3. Vårdnadshavare till de inblandade eleverna kontaktas av den vuxne som varit med vid 

incidenten.  
4. LISA-anmälan kommer in till huvudman och rektor.  
5. Vid anmälan om kränkning startar rektor utredning.  
  
  
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal  
1. Direkt samtal med den som agerat tvivelaktigt.  
2. Informera rektor kring incidenten.  
3. Kränkning rapporteras i LISA, inom 24 timmar  
4. Rektor utreder och dokumenterar händelsen.  
5. Rektor vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra fortsatt diskriminering eller kränkande 

behandling samt tar eventuella kontakter med berörda myndigheter.  
  



  

   

  

Rutiner för uppföljning  
Personal som har genomfört utredning i ett ärende följer upp med berörd elev/elever för att 
säkerställa att kränkande behandling har upphört.  
Om kränkningen inte upphört kallas elever och vårdnadshavare till samtal.  
  

Rutiner för dokumentation  
LISA anmälning fylls i digitalt  
Utredning sker på blankett som rektor mailar till berörd personal  
Dokumentation av samtal på "Protokoll elevsamtal"- Olweus 
Utredning och dokumentation arkiveras hos rektor Dokumenten 
ska arkiveras i 10 år.  
  

Ansvarsförhållande  
Rektor ansvarar för:  
planen mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas och upprättas varje år och att 
personal, vårdnadshavare och elever görs delaktiga i arbetet.  
planen mot diskriminering och kränkande behandling förankras hos all personal.  
rutiner i planen diskriminering och kränkande behandling presenteras vid introduktion av ny 
personal.  
  
  
Personal ansvarar för:  
planen mot diskriminering och kränkande behandling förankras hos eleverna.  
planen mot diskriminering och kränkande behandling presenteras för nya elever som kommer 
under läsåret.  
planen mot diskriminering och kränkande behandling presenteras för vårdnadshavare på 
föräldramöten. rutiner i planen mot diskriminering och kränkande behandling följs. 
planerade främjande insatser och åtgärder genomförs under året.  
  
Vårdnadshavare ansvarar för att:  
ta del av planen mot diskriminering och kränkande behandling . informera skolan om 
eleven berättar något som tyder på diskriminering och/eller kränkande behandling .  
delta vid utvecklingssamtal och föräldramöten.  
  
  
Elever ansvarar för att:  
ta till sig innehållet i planen mot diskriminering och kränkande behandling.  



  

   

delta i elevdemokratiska möten där elevers arbetsmiljö, trivsel och trygghet diskuteras. delta 
i samtal och kartläggningar under året.  
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