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Bakgrund  
Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: att skydda barn och elever mot 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelser om detta finns dels i 6 

kap. skollagen (2010:800) dels i de delar av diskrimineringslagen (2008:567) som rör 

utbildningsområdet. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en 

likabehandlingsplan medan det i skollagen framgår att verksamheten ska upprätta en årlig 

plan mot kränkande behandling.  

  

Kastellskolans policy och organisation  
I Lgr11 och i Kastellskolans värdegrund finns inskrivet principen om alla människors lika 

värde. Där de fyra värdegrundsorden trygghet, vänlighet, ödmjukhet och förvaltarskap 

genomsyrar verksamheten.  

  

Varje elev har rätt till personlig utveckling och för detta fordras en välkomnande och 

uppmuntrande miljö. Alla på skolan har ett ansvar att verka för en kärleksfull och trygg 

skolmiljö, så att varje individ kan känna sig välkommen och älskad. Alla som verkar på 

skolan har rätt att bli bemötta med respekt från både elever och personal  

  

Kränkningar är ofta ett uttryck för makt och förtryck. Vi anser att alla former av kränkningar 

av en annan individ, även de som inte är diskriminerande, är helt oacceptabla (Till sådana 

handlingar räknas till exempel mobbning, nedsättande kommentarer, utfrysning, hot, fysiskt 

våld). Det är skolans ansvar att förebygga, upptäcka och vidta åtgärder för kränkande 

behandling. En verksamhet där barn och elever upplever meningsfulla sammanhang, glädje 

och delaktighet främjar vänskap och förebygger kränkningar.  

  

Kastellskolans likabehandlingsplan gäller verksamheterna grundskola och fritidshem.  

  

Ansvarsfördelning:  
• Rektor har det övergripande ansvaret för arbetet mot kränkande behandling.  

• Skolledning tillsammans med personalen ansvarar för kompetensutvecklingen inom 

området.   

• Kastellskolans elevhälsoteam ansvarar för uppföljningen av arbetet med att motverka 

kränkande behandling.  

• All personal har samma ansvar och ska säga till/ avbryta redan när de ser minsta tecken på 

kränkande behandling.  

• Klasslärare/mentorer ansvarar för att genom observationer och samtal med elever och 

vårdnadshavare skaffa sig kunskap om elevernas skolsituation. Vid kränkande behandling 

ansvarar klasslärare/mentor för sina elever vad gäller att utreda och samla information om 

situationen samt att samtala med de inblandade och deras vårdnadsshavare.  

• Vid mer komplicerade situationer kan klasslärare/mentor lämna över till elevhälsoteamet 

som kan sätta in ytterligare åtgärder eller kalla in extern expertis. Detta sker genom att 

klasslärare/mentor fyller i blanketten Anmälan om ärende till EHT. Klasslärare ska 

fortsätta att sätta in nödvändiga åtgärder tills EHT eventuellt sätter in ytterligare åtgärder.   

  



3  

 

   Kastellskolan "Likabehandlingsplan" Antagen 20110818 Olsson Schéele      

                                                                                        Reviderad 20130811 Claesson Schéele

 Reviderad 20160818 Schéele   

  

Målsättning  
• Ingen form av kränkande behandling ska få förekomma på Kastellskolan.  

• Alla barn/elever och vuxna ska veta vem de ska vända sig till när de själva eller någon 

annan utsatts för kränkande behandling  

• Alla barn/elever, vårdnadshavare och personal skall känna till denna handlingsplan 

och aktivt samarbeta för att den revideras och efterlevs. Likabehandlingsplanen tas 

upp på föräldramöten, där vårdnadshavare, då eller vid senare tillfälle har möjlighet att 

lämna synpunkter på likabehandlingsplanen som beaktas inför kommande revidering.  

  

Vad är kränkande behandling?  
Kränkande behandling kan finnas i form av diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna, s.k. annan kränkande 

behandling. Exempel på kränkningar kan vara fysiska (t.ex. slag och knuffar), verbala (t.ex. 

hot eller ord som hora, bög), psykosociala (genom exempelvis utfrysning, ryktesspridning), 

text- och bildburna (t.ex. klotter, brev, sms, e-post, sociala medier mm).   

  

Definitioner och begrepp:  
Diskriminering  

Ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av 

individer utifrån olika grunder. Diskrimineringsgrunderna är:  

 kön 

 könsöverskridande identitet eller uttryck 

 etnisk tillhörighet 

 religion eller annan trosuppfattning 

 funktionsnedsättning 

 sexuell läggning 

 ålder. 

 

 

Trakasserier  

Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är alltså diskriminering och kan utföras av 

vuxna gentemot barn eller elever eller mellan barn och elever.   

  

Annan kränkande behandling  

Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns eller elevs värdighet.  

  

Mobbning  

En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller 

försöker tillfoga en annan skada eller obehag.  

  

Akutplan; rutiner och dokumentation.  
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Hur vi i personalen hanterar dessa frågor är mycket viktigt eftersom det blir en förebild för 

hur eleverna ska lösa sina egna konflikter.  

  

Vid misstanke om eller upptäckter av kränkande behandling är all personal skyldig att utan 

dröjsmål vidta åtgärder enligt nedan:  

  

1. Anmälan om kränkande behandling.  

Om du som finns inom Kastellskolan upptäcker eller blir informerad om att någon blir kränkt 

skall du efter att ha vidtagit de direkta åtgärder som situationen kräver för att avbryta 

kränkningen kontakta barnets förskollärare om kränkningen sker på förskolan eller elevens 

klasslärare eller mentor om kränkningen sker på skolan eller barnets fritidspedagog om 

kränkningen sker inom fritidshemmet. Gäller kränkningen en vuxen kontaktas chef för 

respektive verksamhet, förskolechef för förskolan och rektor för grundskolan och 

fritidshemmet. Beskriv vad som inträffat genom att fylla i och lämna en tillbudsrapport till 

förskollärare/klasslärare/mentor som ansvarar för barnet/eleven. Denne bestämmer snabbt vad 

som behöver göras och hur händelsen ska behandlas vidare enligt nedanstående punkter. 

(Tillbudsrapporten ska sedan överlämnas till rektor tillika förskolechef).  

 

2. Utredning: Bör söka ta reda på och analysera orsakerna till den uppkomna 

situationen.   

  

Samtal med utsatt elev  

När du som klasslärare/mentor har fått vetskap om att en elev utsatts för kränkande 

behandling ska du snarast söka upp den eleven för samtal. Låt eleven redogöra för vad som 

hänt och dokumentera händelsen skriftligt utifrån frågorna   

Vad har hänt?   

Hur gick det till?  

Hur ofta har det inträffat?   

Vilka har varit inblandade?  

  

Beskriv för eleven hur du kommer att agera. Berätta att du kommer att ta kontakt med 

elevens föräldrar och alla som deltagit i eller känner till händelsen.   

  

Samtal med andra iakttagare  

Tala med andra inblandade som kan komplettera bilden av vad som hänt, t.ex. kamrater eller 

lärare. Dokumentera deras iakttagelser skriftligt.  

  

Samtal med den eller de som utfört kränkningen 

Samtalen ska ske helst med två personer varav en är observatör. Tala enskilt med den eller de 

som utpekas för att ha utfört handlingarna och be dem beskriva vad som hänt. Be dem också 

beskriva sin relation till den som blivit utsatt. Om flera elever är inblandade, tala med en i 

taget och se till att övriga elever inte har möjlighet att prata sig samman. Finns en utpekad 

ledare bör de andra inblandade ge sin version först, för att helhetsbilden ska bli så korrekt 

som möjligt eftersom det kan ligga i ledarens intresse att dölja det inträffade.  

  

När det är klarlagt att kränkande behandling har inträffat behöver du 



5  

 

   Kastellskolan "Likabehandlingsplan" Antagen 20110818 Olsson Schéele      

                                                                                        Reviderad 20130811 Claesson Schéele

 Reviderad 20160818 Schéele   

  

• Klargöra att du vet vad som pågår. 

• Tala om vad skolan anser om kränkande behandling.  

• Fråga den som utsatt vad den tänker göra och anteckna svaren så att du kan följa upp 

att det efterlevs.  

• Berätta att skolan kommer att följa upp det som hänt genom uppföljningssamtal för 

att förvissa sig om att kränkningarna upphör.  

  

Upplys eleverna om hur du kommer att agera efter samtalet för att vidga förståelsen av det 

inträffade och för att kunna verifiera det som framkommit. Tänk på att samtalet är ett 

utredande samtal. Det finns ofta förklaringar till varför handlingen har skett, även om det 

aldrig rättfärdigar en kränkande handling.  

  

3. Beslut om ytterligare åtgärder  

Om situationen inte omedelbart kan lösas har mentor/klasslärare möjlighet att koppla in 

elevhälsosteamet. Detta görs genom att klassläraren fyller i blanketten anmälan om ärende 

till EHT. Denna blankett lämnas sedan till rektor.   

  

4. Presentera åtgärder  

Så snart som möjligt ska du tala med den utsattes och de kränkandes vårdnadshavare. Se till 

att ta kontakt med elevernas samtliga vårdnadshavare. Överlåt inte till föräldrarna att 

informera varandra. Ge vårdnadshavarna den information som finns. Berätta om åtgärderna, 

vad skolan gjort och vad som nu kommer att hända.   

  

5. Öppna för försoning  

Om den som utsatt erkänner och verkligen ångrar sitt handlande och vill försonas bör du 

bidra till att detta sker om den drabbade kan medge och acceptera detta.  

  

6. Kontinuerliga uppföljningssamtal 

Se till att alla inblandade förstår att uppföljande samtal kommer att göras under en längre tid. 

Till en början dagligen om behov finns, sedan veckovis eller månadsvis. Kastellskolan måste 

förvissa sig om att kränkningen har upphört.  

  

7. Fortsätt stödja den utsatte och dennes familj 

• Stöd och uppföljning för den drabbade eleven från klasslärare efter behov.  

• Samtal med skolsköterska där det behövs. 

• Uppmuntran till positiva elevkontakter. 

• Bygga upp den drabbade elevens självkänsla genom att hitta och uppmuntra positiva 

egenskaper. 

• Ha en nära kontakt med hemmet. 

  

Det ska upprättas en fullständig dokumentation, med namn på de personer som varit 

inblandade och med datering. Dokumentationen ska förvaras säkert och är naturligtvis 

sekretessbelagd.    

  



6  

 

   Kastellskolan "Likabehandlingsplan" Antagen 20110818 Olsson Schéele      

                                                                                        Reviderad 20130811 Claesson Schéele

 Reviderad 20160818 Schéele   

  

Kastellskolans rutiner vid misstanke om att personal begått kränkande 

behandling:  
Om någon av skolans personal utsätter en elev för hot eller våld ska detta omedelbart 

anmälas till rektor av den som bevittnat händelsen.   

  

I de fall personal misstänks för kränkning av en elev skall rektor ansvara för utredningen.   

  
I de fall rektor misstänks för kränkning av elev eller personal kontaktas verksamhetens 

huvudman.  

  
• Rektor samtalar med den/de som har anmält kränkningen.   

• Händelsen dokumenteras med namn och datum.  

• Rektor samtalar med den personal det gäller. 

• Utifrån ovanstående samtal kan rektor besluta om att ta kontakt med berörd elevs 

vårdnadshavare och kallar till ett samtal på skolan med berörda parter. Detta gäller i 

de fall rektor anser att kränkning skett. Syftet med samtalet är att klargöra hur 

situationen har uppkommit och bakomliggande orsaker. Åtgärder för att upprätta 

relationen igen skrivs ner.  

• Uppföljningssamtalet den kommande månaden bestäms av rektor och genomförs i 

rektors närvaro. Önskar vårdnadshavare närvara beslutar rektor om detta i enskilda 

fall.  

• Beslut om polisanmälan och åtgärder inom skolan görs i samråd med EHT.  

  

Hur identifierar vi kränkande behandling?  
För att upptäcka och känna igen kränkande behandling fordras att all personal, föräldrar och 

elever känner till vad som avses med detta. Alltså måste alla informeras och utbildas för att 

vara vaksamma på ett tidigt stadium. Om följande kanaler fungerar kan vi upptäcka 

kränkande handlingar i tid.  

  

All personal har tillsynsansvar  

Vi talar inte om dina och mina elever utan all personal har skyldighet att lyssna till och värna 

om alla elever. Om något anmärkningsvärt inträffar har all personal skyldighet att ingripa och 

meddela elevens klasslärare/mentor omgående.  

  

Rastvärdar  

Rastvärdar har en viktig funktion för att hålla uppsikt över eleverna och vara en 

stabiliserande faktor ute på skolgården. Det är viktigt att vara uppmärksam på relationerna 

mellan elever och mönster som kan uppstå för att se till att ingen blir åsidosatt eller isolerad i 

umgänget. Det är varje lärares skyldighet att fullfölja sin tjänst som rastvärd.  

  

Föräldrakontakt  

Där tecken finns att elever har någon form av problem i skolan eller i hemmet har klasslärare 

och övrig personal skyldighet att hålla tät föräldrakontakt.  
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Förebyggande arbete mot kränkande behandling 

  

Den bästa modellen mot kränkande behandling är att långsiktigt arbeta för goda relationer 

och ett positivt klimat i skolan mellan alla som verkar på skolan.   

  

Verksamhetsnivå 

• Rektor, skyddsombud och elevskyddsombud arbetar tillsammans för att se till att 

verksamhetens organisation, tillämpningar av bestämmelser, arbetsklimat, arbetssätt 

och organisatoriska beslut främjar likabehandling.  

• Skolans personal har ett gemensamt ansvar att arbeta med likabehandlingsfrågor samt 

ansvar för att likabehandlingsplanen kommuniceras ut till eleverna.  

• Personalen är rastvärdar vilket innebär att vuxna finns ute bland eleverna på rasterna.  

• Personalen förutsätts ha vetskap om frågor som rör värdegrund, att känna igen 

kränkande behandling, sorg och krishantering mm. Kunniga vuxna har kännedom om 

grundläggande kunskaper om hur diskriminering, trakasserier och annan kränkande 

behandling förebyggs, upptäcks och motverkas. Om personalen tycker att detta är ett 

utvecklingsområde skall detta tas upp som en punkt under medarbetarsamtalet.   

• Skolan tar, i samråd med elever och föräldrar, fram tydliga ordningsregler som 

revideras vid behov.  

• Vi informerar föräldrarna om vårt arbete på föräldramöten och genom veckobrev.  

• Temadagar kring värdegrunden. Valet av teman ska bidra till ökad kunskap och 

förståelse för andra människors livsvillkor och ge eleven perspektiv på sin egen 

verklighet.  

• Elevhälsoteamet samtalar med berörd personal kring elevärenden för att 

uppmärksamma den psykosociala miljön i skolan.  

  

Gruppnivå  

• Det är varje lärares skyldighet att utifrån situationer som uppstår i vardagen samtala 

med eleverna om hur vi bemöter och tilltalar varandra, för att utveckla elevernas 

sociala kompetens och bygga relationer. Som underlag för samtal kan man dessutom 

använda sig av lekar, filmer, böcker mm.  

• Relationsbyggande tillfällen skall anordnas i klassrumssituationer t.ex. genom drama 

och värderingsövningar. Dessa tillfällen ger alla möjlighet att upptäcka och lära 

känna varandra.  

• Klassråd och elevråd hålls, där eleverna utifrån ålder och mognad utövar inflytande 

över den psykiska och fysiska arbetsmiljön. Dessa är också forum för att ta upp, 
förankra och se över likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling.  

  

Individnivå  

Elev  

• Utveckla elevens sociala kompetens genom att göra dem uppmärksamma på hur de 

bemöter varandra i ord och gärning.   

• Kurator ansvarar för att enkäter angående arbetsmiljö och trivsel skall genomföras 

under läsåret. Frågorna ska kunna visa på hur eleverna mår och hur de trivs i klassen 

och i skolan. Resultaten sammanställs och analyseras samt utgör grunden för de 

åtgärder som behöver vidtas.   
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• Utvecklingssamtalet som skall hållas en gång per termin är ett utmärkt tillfälle att 

kommunicera hur eleven lyckas i sin skolgång. Det ger alla parter en möjlighet att 

lyssna på varandra och bättre förstå elevens skolsituation och olika bakgrundsfaktorer 

som påverkar skolarbetet och trivseln. Läraren ska vara lyhörd för och uppmuntra till 

öppna samtal kring relationer och trivseln. Utvecklingssamtalet ska leda fram till en 

individuell utvecklingsplan där målsättningar för eleven formuleras. Det kan gälla 

personliga, sociala eller kunskapsorienterande mål att arbeta mot.  

  

Föräldrar  

• Föräldrarna har det yttersta ansvaret för sina barn och därför kräver en bra skola ett 

nära samarbete mellan skolan och hemmet. Föräldramöten används för att skapa 

speciella tillfällen att informera om vision, policy, arbetssätt, skolmiljö, personal, 

regler och rutiner. Skolan har av föräldrarna en delegerad auktoritet att under skoltid 

undervisa och fostra barnen. För att kunna samarbeta behöver vi och föräldrarna lära 

känna varandra och hålla en nära kontakt. Att samtala med och lyssna till föräldrar 

ger förutsättningar för att tillsammans lösa problem som uppstår. Klasslärarna har 

ansvar för att anordna minst ett föräldramöte per termin.  

• I mitten av vårterminen svarar föräldrarna på en enkät om hur skolan uppfyller 

föräldrarnas förväntningar på skolan och hur föräldrarna tror att eleverna trivs. 

Enkäten är en viktig del av utvärdering och kvalitetssäkring av skolan och skall 

redovisas innan läsårets slut.  

  

Personal  

• Det måste vara alla i personalens målsättning att följa upp och lösa de problem som 

finns.  

• All personal har ett gemensamt ansvar att ingripa vid alla former av kränkande 

behandling så fort de märker något.  

• Personalen behöver ur elevhälsosynpunkt reflektera över och utvärdera sina 

arbetsmetoder, regler, klassrumssituationer, konsekvenser av beslut och hanteringen 

av elevärenden.  

• Personalen är förebilder för barnen, i sitt agerande mot varandra och mot barnen 

anger de tonen för hur vi bemöter och tilltalar varandra inom Kastellskolan. All 

personal har ett eget ansvar för att bidra till ett gott klimat bland de vuxna inom 

Kastellskolan. 

 

 

  

Utvärdering av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 

2015/2016.     
  
Under läsåret 2015/2016 har vi bedrivit ett starkt åldersövergripande arbete för att skapa 

trygghet mellan elev-elev oavsett vilken klass man går i. Detta arbete leder även till att 

samtlig personal känner samtliga elever (och vice versa) vilket även det skapar trygghet och 

förtroende hos eleverna. Det åldersövergripande arbetet har bland annat bestått i att olika 

elevgrupper har hållit i olika aktiviteter för skolan, ex friluftsdagar, temadagar med fokus på 

värdegrunden mm. Varje månad har hela skolan träffats i aulan för ett stormöte. I dessa 
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möten har eleverna klassvis planerat innehållet i och hållit i mötet. Detta har varit ett tillfälle 

för elever i oavsett ålder att mötas. 

 

Samtliga klasser har arbetat med Husmodellen i syfte att kartlägga vart kränkningar kan 

uppstå samt arbeta förebyggande för att trygga upp dessa situationer. Eleverna har på så sätt 

varit delaktiga i att informera om hur de upplever såväl den fysiska som den psykosociala 

skolmiljön.  

 

I förskoleklass och upp till årskurs 3 har pedagogerna arbetat med tidigare inköpt material 

Start och stegvis, ett material för social och emotionell utveckling. Detta är ett visuellt 

arbetsmaterial där vardagskonflikter lyfts upp och diskuteras på ett pedagogisk sätt. 

  

När vi analyserar när/hur de allra flesta tillbud uppstår så visar det tydligt på att det sker i 

samband med raster/avslut av raster. Ofta är det även vid samma platser på skolgården som 

tillbuden inträffar. Vi har upprättat ett rastvaktsschemat så att två vuxna alltid har varit ute 

vid rasterna. Under vissa perioder har även dessa rastvärdar varit bundna till olika platser 

alternativt olika elevgrupper. Detta är en viktig del i det förebyggande arbetet som bedrivs på 

Kastellskolan. Personalen uppmärksammar och tar itu med konflikter direkt när de 

uppkommit.   

 

På Kastellskolan har vi arbetat med fadderskap, där de äldre eleverna har varit faddrar till 

dem yngre eleverna.  

 

Elevhälsoteamet på skolan har under läsåret haft kontinuerliga möten varje vecka där har de 

tillbud som kommit in analyserats, diskuterats och utifrån de beslut som tagits har arbetet 

delegerats vidare till berörda aktörer. I elevhälsoteamet har rektor, specialpedagog, kurator 

och skolsköterska ingått. 

  

Samtliga elever och vårdnadshavare har tagit del av Kastellskolans förväntansdokument. 

Detta dokument är ett förtydligande av vad olika aktörer (personal, elever och 

vårdnadshavare) kan förvänta sig av varandra.   

  

Kastellskolans personal äter pedagogisk lunch tillsammans med eleverna. Detta är ett bra sätt 

att bygga en relation till eleverna och föra samtal i andra forum än klassrumssituationer. Vi 

upplever det som positivt att många vuxna finns med under måltidssituationer som en 

stabiliserande faktor.  

  

Vi har fastslagit och utvärderat Kastellskolans ordningsregler under elevrådsmöten. Vid 

dessa möten deltar representanter från samtliga klasser på skolan samt rektor. En stående 

punkt i dagordningen har varit just ordningsregler och trivsel. Det som kommer upp i 

elevrådet återkopplas sedan till klasserna och berörd personal arbetar vidare för en ökad 

trivsel på skolan. 

 

Under läsåret 2015/2016 har personal funnits tillgängliga i elevernas omklädningsrum för att 

skapa en trygg tillvaro och förebygga risken att kränkningar uppkommer. Elevhälsan har 
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även upprättat en tjejgrupp i en av klasserna där vi arbetat med att stärka relationerna mellan 

eleverna.  

  

Vi har arbetat mycket med att säkerställa att tillbud dokumenteras och vidarelämnas till 

rektor direkt efter händelsen ägt rum. Vi upplever att vi kommit långt i detta arbetet, men 

kommer att fortsätta med detta arbete för att säkerställa att samtliga händelser rapporteras 

och analyseras.   

  

Vi har följt de olika steg som finns angivna i Kastellskolans sanktionstrappa (se bilaga 1). Ett 

utvecklingsområde är att samtliga i verksamheten måste bli bättre på att dokumentera de 

sanktioner som utfärdas. 

  

Kartläggning inför läsåret 2016/2017  
  
Den utvärdering som gjorts gällande planen för 2015/2016 visar på att Kastellskolan bör 

fokusera på följande utvecklingsområden för grundskolan:  

  

• Fortsätta med det aktiva värdegrundsarbetet. Vi anser att detta stärker relationerna 

mellan elev-elev, men även mellan personal-elev.  

• Arbeta med att eleverna blir medvetna om hur de talar till varandra. Minska det 

negativa språkbruket på skolan  

• Ingen elev på skolan ska bli retad, knuffad, mobbad eller på annat sätt kränkt.  

• Fortsätta arbeta åldersövergripande även då klasserna inte är åldersövergripande. Vid 

gruppindelningar ska samtliga elever känna trygghet oavsett vilka elever de placeras 

med.  

• Utse elevskyddsombud och skapa tydliga riktlinjer för vad det innebär att vara 

elevskyddsombud, samt erbjuda utvalda elever utbildning inom området. 

• Fortsätta utveckla med att förankra strukturer för dokumentation av tillbud hos 

personalen.  

• Genomföra trivselenkäter i klasserna. Förskoleklass och klass 1- 3 under hösten, 

årskurs 4-9 under våren.   

• Upprätta ett fungerande föräldraråd. 

• Bibehålla ett fungerande rastvaktsschema. Rastvärdarna ska ha gula västar på sig så 

att elever lätt ser dem.   

• Upprätta en samverkansgrupp med Kristinaskolans personal i syfte att stärka 

relationerna mellan skolorna och dess elever. Samverkansgruppen har ansvar att 

planera och genomföra skolgemensamma aktiviteter. Det utgör även ett forum för 

vidare arbeta med kontinuerliga förbättringar gällande samverkan mellan skolorna.  

• Alla elever på skolgården ska ha samma rättigheter, samma värde och gemensamma 

skolgårdsregler ska råda. Skolorna ska arbeta för en gemenskap och minimera 

tankarna kring ”vi och dem”.  

• Elevhälsan anordnar tjej- och kill-grupper i utvalda klasser. Med syfte att stärka 

relationerna mellan eleverna och att skapa ett forum där det är okej att lyfta svåra 

frågor.    

• Arbeta med elever från 8-9:an som förebilder för de yngre eleverna, exempelvis 

under raster och i korridoren.  
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Plan för Fritidshem  
  
Hämtat från Kastellskolans lokala arbetsplan för fritidshem:   

  

Vår vision är att Kastellskolans fritidshem ska komplettera skolan och hemmet på ett bra sätt. 

Våra elever ska, under sin tid inom fritidshemmet, erbjudas möjlighet att utveckla leklust, ett 

initiativtagande, en social samvaro samt praktisera demokrati och inflytande. De aktiviteter 

som fritidshemmet erbjuder ska vara meningsfulla för individen och utgå från dennes 

erfarenheter och behov.  

  

I och med att de olika verksamheterna grundskola och fritidshem har olika förutsättningar är 

det viktigt för oss att poängtera och tydliggöra hur vi arbetar förebyggande även i vårt 

fritidshem:  

 

- Vi erbjuder pedagogledd konflikthantering om en sådan situation skulle uppstå.  

  

- Vi erbjuder skolbarnen en lugn start på morgonen där de tillsammans äter frukost och vi 

diskuterar vad som står på agendan för dagen.  

  

- Vi utgår från skolbarnens egna önskemål och ideér; vi vill bevara barnens entreprenörsanda 

och arbetar med inflytande och demokrati.  

  

- Genom att vi lyssnar på vad barnen har för önskemål gällande olika aspekter för 

verksamheten.   

  

- Genom att variera vårt utbud av aktiviteter så att det passar alla.   

  

- Lyfta elevers olikheter som något positivt. Vi arbetar mycket med att lära av varandra. Vi 

anser att våra likheter är större än våra olikheter.   

  

- Fritidshemmet arbetar för att alla barn ska känna till Kastellskolans likabehandlingsplan 

samt plan mot kränkande behandling.   

  

- Genom att, på ett positivt sätt, lyfta och arbeta med de olika nationaliteter som finns i  

barngruppen.   

  

- Genom att jämföra och samtala om olika kulturer.  

  

- Genom att ta vara på barnens egna erfarenheter och upplevelser  

  

- Genom att få med ett mångkulturellt perspektiv i det vardagliga arbetet.   

 

- Vi arbetar utifrån varje barns behov, intressen och erfarenheter. Vi anser att ett nära 

samarbete därför krävs mellan skola och fritidshem för att analysera barns behov utifrån de 
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olika faktorerna för barns utveckling. Det är även viktigt att analysera i vilka situationer 

olika behov framträder.   

  

- Ha fasta rutiner och regler för fritidshemmet.  

  

- Se och prata med alla barn.  

  

- Erbjuda en nära föräldrakontakt.   

  

Kastellskolan arbetar för att skapa en naturlig röd tråd för arbetet i alla våra verksamheter. 

När man är inskriven i någon av våra verksamheter ska målet vara att barnet/eleven inte 

känner att denne enbart tillhör exempelvis Kastellskolans förskola utan istället tillhör man 

Kastellskolan (samtliga verksamheter). Vi arbetar därför aktivt för att överbrygga de olika 

verksamheterna. Detta gör vi genom att erbjuda vår integrerade verksamhet. Vi vill att 

samtliga barn/elever ska känna trygghet var de än är på Kastellskolan.  

  

Vår integrerade verksamhet är ett tydligt bevis på hur ett samarbete mellan skola och förskola 

skapar relationer som är applicerbara i fritidsverksamheten. Det har lett till att våra skolbarn 

och förskolebarn funnit trygghet och tillit hos varandra. Detta ser vi som viktigt då 

verksamhetens spenderar en del av sin tid i förskolans lokaler tillsammans med 

förskolebarnen.   

  

Utvärdering av fritidshemmets förebyggande arbete  

  

Barnnivå 

Vår avsikt är att verksamheten ska följas upp kontinuerligt genom pedagogledd utvärdering 

tillsammans med barnen vid exempelvis samlingar. Barnen får då komma med synpunkter på 

verksamheten och samtidigt, på ett konstruktivt sett, komma med förslag på hur densamma 

kan utvecklas.   

  

Föräldranivå  

Under 2016/2017 kommer vårdnadshavare svara på en enkät gällande deras åsikter om vår 

verksamhet. Detta kommer att vara en betydande faktor i vårt systematiska kvalitetsarbete för 

fritidshemmet. Fokuspunkter för enkäten är:  

- Har vi följt lagar och styrdokument?   

- Har vi upplevts vara ett bra komplement till barnens fritid?   

- Barnets trivsel.  

- Förslag på hur verksamheten kan utvecklas  

  

Organisationsnivå  

Pedagogen utvärderar tillsammans med ledningsgrupp hur verksamheten bedrivits under året 

(medarbetarsamtal). Dialog tillsammans med enkätsvar ligger därefter som grund för en årlig 

revidering.   

  

Hantering av Likabehandlingsplanen  
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• Handlingsplanen skall kontinuerligt användas och följas upp så att den hålls aktuell i 

vardagen.  

• Elevrådet samt fritidsrådet ska inför den årliga utvärderingen ge sina synpunkter på 

innehållet och funktionen av handlingsplanen.  

• Föräldrar har möjlighet att meddela sina synpunkter under föräldramöten, eller genom 

att själv kontakta skolan.  

• Rektor gör tillsammans med lärarna en årlig utvärdering och en eventuell revidering.  
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 Tillbudsrapport (Ifylld blankett lämnas 

till rektor).                                                                                              
Datum och tidpunkt för det inträffade: ..............................................   

Plats: ..................................................................................................   

Den/de drabbade: ...............................................................................   

Den/de som utfört hot/våld: ...............................................................   

Vilken aktivitet pågick:  ....................................................................   

 ...........................................................................................................    

 ...........................................................................................................  

Vittnen:  .............................................................................................   

  

  

Upplevd grad av händelse (Kryssa Ja eller Nej, vet du inte så lämna tomt!)    Nej 

  Ja  

Verbalt eller fysiskt hot (enligt beskrivning nedan)    

Fysiskt våld (enligt beskrivning nedan)    

Fysiskt våld med tillhygge t.ex. kniv flaska, skjutvapen m.m.    

Begärdes polishjälp    

Är ärendet polisanmält i skrivande stund    

Utsattes någon av personalen för fysisk skada    

Är vårdnadshavare kontaktade i skrivande stund    

Övrigt att tillägga/Ytterligare beskrivning av situationen 

............................................................   

 

......................................................................................................................................................   

 

......................................................................................................................................................   

 

......................................................................................................................................................   
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Vidtagna åtgärder:    

.....................................................................................................................   

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................   

  

Vilka åtgärder bör tas för att undvika liknande händelser:  

.........................................................   

 

......................................................................................................................................................   

 

......................................................................................................................................................   

 

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................   

  

  

Uppföljning:  

................................................................................................................................   

 

......................................................................................................................................................   

 

......................................................................................................................................................   

 

......................................................................................................................................................   

 

......................................................................................................................................................    

  
Tillbudsrapporten skriven av:                                                                                 
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Namn:______________________________Befattning/Årskurs:_______________________ 

 

Tillbudsrapport inlämnad till rektor datum: ________________________________________ 

Rektor rapporterar vidare till huvudmannen.  

  

  

  


