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1. Inledning 

På Segrande Liv Grundskola accepterar vi inte någon form av diskriminering eller annan form av 

kränkande behandling. Vårt mål är att alla elever och all personal ska trivas, känna sig trygga och 

respekterade. Segrande Liv Grundskolas elever och personal ska känna till sina rättigheter och 

skyldigheter när det gäller likabehandling, diskriminering och annan kränkande behandling. På 

skolan bedriver vi ett aktivt arbete för att förebygga och förhindra diskriminering och kränkande 

behandling.  

 

Syftet med Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsplan är att tydliggöra skolans mål för 

elevernas trivsel och umgänge mellan alla som finns på skolan. I likabehandlingsplanen finns 

rutiner för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp kränkande 

behandling. Alla på skolan ska behandlas lika oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet 

och uttryck. 
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2. Definitioner av diskriminering och kränkande behandling  

 

Diskriminering: 

1. direkt diskriminering betyder att en person behandlas sämre än någon annan, om denna 

negativa behandling beror på den andre personens kön, ålder, etniska tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande 

identitet och uttryck. 

2. indirekt diskriminering betyder att en person behandlas sämre än någon annan genom ett 

beslut som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, ålder, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

könsöverskridande identitet och uttryck. 

3. trakasserier betyder att en person har ett sätt som kränker någon annans värdighet och som 

har anknytning till kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet och uttryck. 

4. sexuella trakasserier betyder att en person har ett uppträdande på ett sexuellt sätt som 

kränker någon annans värdighet. 

5. instruktioner att diskriminera betyder att en person ger order eller instruktioner om att 

diskriminera någon annan på ett sätt som beskrivs i punkterna 1 - 4. 

 

Kränkande behandling innebär ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt ovan 

nämnda punkter, ändå kränker ett barns eller en elevs värdighet. Bedömningen utgår alltid från 

elevens personliga upplevelser. 
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3. Skolans organisation för att främja likabehandling och förebygga 

diskriminering och kränkande behandling 

 

Att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling 

Alla som arbetar på Segrande Liv Grundskola har ansvar för att det råder ett tryggt klimat på 

skolan. I det dagliga pedagogiska arbetet ägnas tid åt att förebygga diskriminering och kränkande 

behandling. Detta sker på olika sätt, till exempel genom morgonsamlingar med hela skolan varje 

dag, klassråd, ett aktivt Elevråd, ett team kring Elevhälsan, drama, inbjudna gäster, 

värderingsövningar och samtal kring värdegrundsfrågor.  

 

Främjande åtgärder: 

• Skolans likabehandlingsplaner ligger ute på skolans hemsida. 

• En genomgång av skolans likabehandlingsplan görs med samtliga elever varje läsår. 

• Skolans ”Policy vid misstanke att barn far illa” gås igenom av samtlig personal minst en gång 

per läsår. 

• Skolans personal fortbildas i värdegrundsfrågor och arbete mot diskriminering. 

• På den schemalagda skoltiden arbetar personalen även specifikt mot diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder 

och sexuell läggning. Detta sker regelbundet under schemalagda lektioner genom 

filmvisning, värderingsövningar och diskussioner. Eleverna får diskutera olika scenarier av 

diskriminering och kränkande behandling och komma med förslag på hur man skulle 

kunna lösa situationen bättre. Det diskuteras också om vad som är rätt och fel och hur 

man skulle känna sig om man var utsatt för diskriminering eller annan kränkande 

behandling. 

• När lärarna delar ut skriftliga test eller andra arbeten som eleverna gjort har skolan en 

policy att eleverna inte ska prata med varandra. Alla elever ska få tillbaka sina test och 

arbeten utan att visa sina resultat för varandra eller jämföra den respons de fått. Detta för 

att tona ner eventuell jämförelse med varandra. 

• Varje lärare har i åtanke under ordinarie lektioners gång att arbeta mot diskriminering och 

annan kränkande behandling genom att föregå med gott exempel på hur vi ska behandla 

varandra samt uppmärksamma om ett dåligt beteende skulle förekomma. 
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• Varje lärare ska uppmuntra varje elev till att uttrycka sina egna åsikter och respektera 

varandras åsikter. Läraren ska skapa ett klassrumsklimat där varje individ kan känna sig 

trygg i vetskapen om att skilda åsikter respekteras. 

• Vid sammansättningen vid grupparbeten och dylikt är målet att motverka diskriminering 

och kränkande behandling. 

• Personalen tar ansvar som rastvärdar för att skapa trygghet innan skolan börjar och på 

rasterna. 

• Inför varje utvecklingssamtal får eleverna göra en självvärdering utifrån följande 

kategorier: Självkänsla, Empati, Samspel med andra, Ansvarstagande i gruppen, 

Demokrati, Hälsa, Arbetsro och arbetsglädje, Planering av studier, Medvetenhet och 

förståelse för omvärlden, Reflektion och bedömning av sitt eget lärande, Analysera och 

dra slutsatser, Kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, Använda sig av 

många olika källor, Uppskattning och rimlighet. 

Sedan under utvecklingssamtalet leder eleven själv sitt samtal genom att utgå från det som 

han/hon skrivit i sin självvärdering. 

• Varje skoldag börjar med en gemensam morgonsamling med rektor, lärare och samtliga 

elever. 

• Skolans Elevråd arbetar förebyggande med samtliga klasser på skolan genom att bland 

annat arrangera gemensamma aktiviteter. 

• En enkät genomförs varje skolår för att mäta elevernas trygghet på skolan och för att 

kunna genomföra förbättringar. 

• Varje termin anordnar skolan en temadag om ”Likabehandling/värdegrunden" där bland 

annat skolans likabehandlingsplan gås igenom och diskuteras med eleverna. Dessa 

temadagar har olika innehåll och målet är att informera och förebygga diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling och att fördjupa sig i värdegrundsfrågor. 

• Varje termin anordnar skolan en temadag om de nationella minoriteterna. 

Varannan höst har eleverna temadag om "Sverigefinnar och Tornedalsfinnar" och 

varannan höst om "Judarna". 

Varannan vår har eleverna temadag om "Samerna" och varannan vår om "Romerna". 

• Varje läsår får eleverna arrangera en ”Nobelfest” tillsammans med personalen. Under 

festen delas det ut diplom till varje elev och till var och en i personalen. På diplomet står 

deras positiva egenskaper beskrivna. Rektor Annika och eleverna i klass 6-9 formulerar 

tillsammans de positiva kommentarerna till varje elev i 6-9:an och till personalen. När 

formuleringen görs till en elev får den eleven lämna klassrummet. 
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Klassföreståndare Stina gör likadant med eleverna i klass F-5. 

• Varje läsår får eleverna i åk 4-6 och åk 7-9 en temadag om ”Sex och Samlevnad”. 

• I slutet av vårterminen arrangerar skolan en dag då samtliga elever tillsammans med 

personal genomför en utvärdering kring läsårets likabehandlings- och värdegrundsarbete. 

En kartläggning inför kommande läsår görs också då. 

• Skolan har också en policy av att bjuda in gäster till skolan som kan dela viktiga 

erfarenheter och tankar till eleverna. 

  



 7 

4. Att upptäcka och anmäla diskriminering och annan kränkande 

behandling 

 

De tydliga rutiner som finns på Segrande Liv Grundskola för att tidigt upptäcka diskriminering 

och annan kränkande behandling är klassråd, utvecklingssamtal, hälsosamtal med skolsköterskan, 

hälsosamtal med kuratorn och trivselenkät. På Segrande Liv Grundskola finns även ett schema 

för rastvärdar som täcker varje morgon innan skolan börjar och alla raster och innebär att det 

finns vuxenuppsikt över utrymmen och platser där eleverna vistas. 

 

All personal blir informerad om sitt individuella ansvar gällande uppmärksamhet kring 

diskriminering och kränkande behandling. Personalgruppen diskuterar vilka utrymmen och 

situationer som kan vara extra viktiga att ha uppsikt över. Vid upptäckt, eller misstanke om 

diskriminering och annan kränkande behandling, är skolans policy att berörd personal agerar 

omedelbart. För detta finns följande riktlinjer och rutiner: 

 

• En lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling eller trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med 

verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. 

• Rektorn som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 

behandling eller trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

• Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 

kränkningarna eller trakasserierna eller sexuella trakasserier och i förekommande fall vidta 

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

• Huvudmannen ska skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna. 

 

Därutöver finns även följande riktlinjer och rutiner: 

 

• Klassföreståndare eller annan personal kontaktar rektorn. 

• Rektor kontaktar teamet kring Elevhälsan. 

• Skolans personal har tät kontakt med vårdnadshavarna.  

• Elevernas situation diskuteras under arbetslagsträffar. 
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• Olika uppkomna situationer och grupp-processer diskuteras regelbundet under 

arbetslagsträffarna. 

• Teamet kring Elevhälsan diskuterar elever regelbundet. 

• Teamet kring Elevhälsan diskuterar också uppkomna situationer som skett under 

lektioner, raster, luncher och dylikt. Teamet diskuterar även grupp-processer regelbundet. 

• Varje läsår ska skolsköterskan erbjuda ett hälsosamtal med eleverna i åk 4 och åk 8 och 

med eleverna i förskoleklassen tillsammans med deras vårdnadshavare. 

• Varje läsår ska skolsköterskan erbjuda ett kortare hälsobesök för eleverna i åk 2 och åk 6. 

• Varje läsår ska kuratorn erbjuda ett hälsosamtal med eleverna i åk 2 och åk 6. 

• Vid händelser som kräver andra åtgärder skrivs en utredningsrapport. 

• En lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling eller trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med 

verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. 

• Rektorn som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 

behandling eller trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

• Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 

kränkningarna eller trakasserierna eller sexuella trakasserier och i förekommande fall vidta 

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

 

På den schemalagda skoltiden arbetar personal även specifikt mot diskriminering på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning 

och annan kränkande behandling. Personalen på Segrande Liv Grundskola arbetar kontinuerligt 

med att uppmärksamma all form av diskriminering och kränkande behandling. 
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5. Att utreda och dokumentera diskriminering och annan kränkande 

behandling 

 

Om diskriminering och annan kränkande behandling upptäcks finns följande rutiner: 

• Huvudmannen ska skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna. 

• Rektor eller den rektor utser, ansvarar för att en ordentlig utredning genomförs bland 

annat genom att samtala med berörda personer eller personer som kan ha sett och hört 

relevanta saker i ärendet. Samtal med berörda elever sker alltid. 

• Rektor eller den rektor utser, ansvarar för att se till att lämpliga åtgärder genomförs 

utifrån det som framkommit i utredningen. 

• Rektor har kontakt med vårdnadshavarna. 

• Rektor och eventuellt en kollega har samtal med vårdnadshavarna. 

• Rektor och/eller medlemmar ur teamet kring Elevhälsan kallar till elevkonferenser med 

vårdnadshavare vid behov. 

 

Händelsen skrivs ned i en utredningsrapport som detaljerat beskriver händelseförloppet, vilka 

som var delaktiga och vem som blivit utsatt. Rektor ansvarar för utredningen och gör också vid 

varje enskilt fall en bedömning om hur allvarlig kränkningen är, vilken sorts diskriminering det 

rör sig om och om anmälan till andra myndigheter ska göras.  

 

 

  



 10 

6. Att åtgärda och följa upp diskriminering och annan kränkande 

behandling 

 

Vid akuta situationer som rör diskriminering och annan kränkande behandling reagerar skolans 

personal. Vid dessa akuta situationer agerar skolans personal efter följande rutiner: 

 

• Den som uppmärksammar situationen samtalar med de inblandade på plats. 

• Information kring händelsen vidarebefordras till rektor eller klassföreståndare som pratar 

om händelsen med sina elever. 

• Hemmet kontaktas kontinuerligt. 

• Annan myndighet kontaktas om situationen kräver det. 

• Den som blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling erbjuds samtal med 

skolsköterskan och/eller kuratorn. 

• Huvudmannen ska i förekommande fall vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att 

förhindra kränkande behandling i framtiden. 

 

 

Om en elev har utsatts för diskriminering eller kränkning av en i personalen på skolan kan eleven 

berätta detta för någon vuxen på skolan som den har förtroende för som i sin tur kontaktar 

rektorn. Om en annan i personalen på skolan har uppmärksammat detta kontaktas rektorn 

omedelbart som sedan samtalar med den det berör i personalgruppen. Eleven som blivit utsatt 

får samma stöd som vid annat fall av diskriminering och kränkande behandling. 

 

 

För att åstadkomma långsiktiga lösningar följer skolan följande rutiner: 

• Regelbunden kontakt med hemmet. 

• Teamet kring Elevhälsan kopplas in vid behov. 

• Personalen bryter ordinarie undervisning under en period för att med andra metoder och 

riktat innehåll åstadkomma en bestående förändring. 

• Uppföljningsmöten och utvärdering med inblandade. 
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För att förändra strukturer och förhållanden elever emellan följer skolan någon eller samtliga av 

följande rutiner: 

• Tillfällig eller permanent förändring av olika gruppsammansättningar av elever. 

• Tillfälligt eller permanent platsbyte i klassrum. 

 

All personal arbetar regelbundet med att åtgärda uppkomna situationer. Rutinerna och åtgärderna 

ovan gäller för all form av diskriminering och kränkande behandling.  
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7. Ansvarsfördelningen 

 

Skolans personal har följande ansvarsområden: 

• Rektor är ansvarig för utredandet av utredningsrapporter och vid de fall där någon i 

personalen har utsatt elever på skolan för någon form av kränkning. Rektor är ansvarig 

för att en anmälan skrivs till myndigheter (främst polisen), kallar till elevkonferens samt 

ansvarar för att göra likabehandlingsplanen känd och förankra den hos personalen. 

• Rektor leder teamet kring Elevhälsan. 

• Skolsköterskan har hälsosamtal och hälsokontroller med elever. 

• Skolsköterskan är med i teamet kring Elevhälsan. 

• Kuratorn har hälsosamtal med elever. 

• Kuratorn är med i teamet kring Elevhälsan. 

• Lärarna arbetar förebyggande med att motverka diskriminering och kränkande 

behandling, kontaktar hemmet, ser till att rektor blir informerad samt ansvarar för att 

uppföljning sker.  

• Teamet kring Elevhälsan för regelbundna diskussioner om elevernas psykosociala hälsa 

och beslutar om åtgärder. Vid dokumenterade mobbningssituationer sker samtal och 

uppföljningssamtal med den/de som har utsatt någon annan för kränkning. 

• Rastvärden är synlig och tillgänglig och skriver utredningsrapport vid behov. 

• Elevrådet arbetar förebyggande med samtliga klasser på skolan bl. a. genom att arrangera 

gemensamma aktiviteter för hela skolan. 

 

All personal på skolan har ansvar att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far 

illa. Skolan har en skriftlig ”Policy vid misstanke att barn far illa”. 

All personal på skolan har ansvar för att följa likabehandlingsplanen och att anmäla då någon 

bryter mot denna.  
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8. Delaktighet, medverkan och förankring 

All personal ska läsa igenom och ge synpunkter på likabehandlingsplanen. Detta ska också göras 

av elevrådet, som består av elevrepresentanter från samtliga klasser. Likabehandlingsgruppen 

består av rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare samt två lärare och de är ansvariga för 

upprättandet av likabehandlingsplanen utifrån dessa synpunkter. 

En ny likabehandlingsplan upprättas vid varje läsårs start och läggs ut på skolans hemsida. 

Föräldrar kommer vid varje föräldramöte uppmanas att ta del av planen samt lämna in 

synpunkter och åsikter till likabehandlingsgruppen. 

Likabehandlingsgruppen gör även en enklare version av likabehandlingsplanen för att garantera 

att alla elever, oavsett läskunskapsnivå, ska förstå innehållet i likabehandlingsplanen och känna till 

sina rättigheter.  

 

Fortlöpande under läsåret görs en utvärdering av årets likabehandlingsplan för att säkerställa 

likabehandlingsarbetet och att målsättningar följs och att åtgärder görs. 

Vid varje läsårs slut görs en sammanfattande utvärdering av årets likabehandlingsplan för att 

komma fram till vad som fungerat bra och vad som behöver förbättras och förändras. Det görs 

även en kartläggning med eleverna för att komma fram till vilka målsättningar och åtgärder som 

eleverna och personalen vill ha i nästa läsårs likabehandlingsplan.  

Vid varje läsårs start upprättas en ny likabehandlingsplan som delas ut till all personal och rektorn 

går igenom innehållet. Vid behov görs ändringar i likabehandlingsplanen när som helst under 

pågående skolår.  
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9. Åtgärder för Segrande Liv Grundskola läsåret 2020-2021 
 

 

Främjande åtgärder med ansvarig tjänst för läsåret 2020-2021 

• Skolan ska anordna en temadag om värdegrunden/likabehandling under höstterminen. 

Eleverna önskar mer drama, samarbetsövningar och att göra en quiz. 

Ansvarig: Lärare Nils 

• Skolan ska anordna en temadag i början av höstterminen då personal och elever ska 

uppdatera skolans ordningsregler. 

Ansvarig: Lärare Nils 

• Skolan ska anordna en temadag om värdegrunden/likabehandling under vårterminen. 

Ansvarig: Lärare Nils 

• Skolan ska anordna en temadag i slutet av vårterminen då personal och elever utvärderar 

läsårets värdegrundsarbete och likabehandlingsplan och gör en kartläggning inför 

nästkommande läsår. 

Ansvarig: Lärare Nils 

• Skolan ska arrangera en hajk för klass 6-9 när höstterminen börjar.  

Ansvarig: Lärare Nils 

• Skolan ska arrangera en hajk för klass 3-5 när höstterminen börjar. 

Ansvarig: Lärare Stina 

• Skolan ska arrangera en hajk för klass F-2 när höstterminen börjar. 

Ansvarig: Lärare Karin 

• Skolan ska arrangera en hajk för klass 6-9 vid vårterminens slut.  

Ansvarig: Lärare Nils 

• Skolan ska arrangera en hajk för klass 3-5 vid vårterminens slut. 

Ansvarig: Lärare Stina 

• Skolan ska arrangera en hajk för klass F-2 vid vårterminens slut. 

Ansvarig: Karin 

• Skolans elever ska tillsammans med lärarna arrangera en fest för alla elever och all 

personal i slutet av höstterminen. Alla elever och lärare ska få ett diplom där personens 

positiva egenskaper är beskrivna. 

Ansvarig: Lärare Stina 

• Skolan ska anordna en temadag om de nationella minoriteterna varje termin. Denna 

hösttermin ska vi fokusera på minoriteten Sverigefinnar och Tornedalsfinnar. 
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Ansvarig: Lärare Nils 

• Skolan ska anordna en temadag om de nationella minoriteterna varje termin. Denna 

vårtermin ska vi fokusera på minoriteten samerna. 

Ansvarig: Lärare Nils 

• Skolan ska bjuda in gäster som kan dela viktiga erfarenheter och tankar till eleverna. 

Ansvarig: Lärare Nils 

• Skolan ska anordna en temadag om sex och samlevnad under höst- och vårterminen för 

åk 6-9. Lärarna ska utveckla och bredda undervisningen genom att se över och uppdatera 

planeringen av vilka områden eleverna ska få undervisning i. 

Ansvarig: Lärare Stina 

• Skolan ska anordna en temadag om sex och samlevnad under läsåret för åk 4-5. 

Ansvarig: Lärare Stina 

 

 

Förebyggande åtgärder med ansvarig tjänst för läsåret 2020-2021 

• Skolan ska undervisa eleverna i nätetik med syfte att: 

- utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar, såsom att kunna värdera, ta 

ställning och agera på ett ansvarsfullt sätt. 

- träna eleverna att själva kunna göra personliga ställningstaganden i olika frågor, agera 

ansvarsfullt mot sig själv och andra och att verka i samhället med respekt för andra 

människor. 

- öka elevernas förståelse av betydelsen att själva sätta gränser för att värna den egna 

integriteten. 

- öka elevernas förståelse och respekt för sin egen och andras integritet. 

- öka elevernas förståelse och medvetenhet om hur det som publiceras på sociala medier 

sprids och påverkar människor.  

- öka elevernas kunskaper om konsekvenserna av användandet av sociala medier och hur 

lagstiftningen i Sverige ser ut kring hot och kränkningar. 

Ansvarig: Lärare Nils för åk 6-9 och åk 3-5. Lärare Stina för åk F-2. 

• Skolans lärare ska arbeta för att få eleverna i 6-9:an mer delaktiga i planeringen och 

genomförandet av lektionerna. Detta ska bland annat göras genom att varje ämneslärare 

börjar terminen med att göra en terminsplanering tillsammans med eleverna. 

Ansvarig: Rektor Annika 



 16 

• Skolans personal ska aktivt arbeta med att få eleverna i både 6-9:an och 3-5:an att våga 

säga vad de tycker och känner. Detta ska bland annat göras genom att träna både 

individen och gruppen i att lyssna utan att visa missnöje och att våga uttrycka sina egna 

tankar. 

Ansvarig: Rektor Annika 

• Skolan ska förbättra luncherna genom att skollunchansvarig låter eleverna genomföra en 

enkät vad gäller mest populära maträtter. 

Ansvarig: Lärare Helena 

• Skolan ska vidareutveckla rastaktiviteterna, framför allt under den kallare årstiden. 

Ansvarig: Lärare Stina 

• Skolans personal ska vidareutveckla morgonsamlingarna. Morgonsamlingarna ska bland 

annat innehålla mer rörelse och lek. 

Ansvarig: Respektive klasslärare  

• Ett läx- och provschema ska upprättas för eleverna i 6-9:an. 

Ansvarig: Lärare Marléne 

 

 

 

Specifikt  

All personal på skolan kommer att fortsätta arbetet mot all form av diskriminering och kränkande 

behandling i och utanför lektionssituationer. Alla pedagoger kommer att fortsätta läsa ny 

skollitteratur och annat undervisningsmaterial för att försäkra sig om att skolans 

likabehandlingsplan är utformad i överensstämmelse med dem. 
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10. Utvärdering av Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsarbete 

under läsåret 2020-2021 

 

Allmänt 

Skolans likabehandlingsplan kommer att utvärderas fortlöpande under läsåret och en ny plan 

revideras och upprättas årligen. Även teamet kring Elevhälsan gör årligen en utvärdering för att 

kunna förbättra sitt arbete inför kommande läsår. Varje läsår får eleverna i åk 3-5 och åk 6-9 samt 

lärarna besvara enkäter med frågor kring värdegrunden och likabehandlingsarbetet. 

I slutet av varje läsår arrangeras en dag då samtliga elever tillsammans med personal genomför en 

utvärdering kring läsårets likabehandlings- och värdegrundsarbete. En kartläggning inför 

kommande läsår görs också då. 

 

Resultat av elevenkäten vad gäller värdegrunden och likabehandling 

I slutet av vårterminen fick eleverna i åk 3-5 och åk 6-9 enskilt besvara en enkät med frågor som 

handlade om deras åsikter kring värdegrunden och likabehandling.  

Eleverna fick ta ställning till en rad olika påståenden och sedan rangordna dem i en 4-gradig skala, 

utifrån hur hög grad de tyckte att påståendena stämde överens, från ”Instämmer helt” till ”Instämmer 

inte alls”. I redovisningen av resultatet har vi även lagt till en kolumn där vi räknat ut ett 

medelvärde för att lättare se i hur hög grad eleverna instämde med de olika påståendena. Högst 

poäng (om alla elever instämmer helt) ger medelvärdet 4 och lägst (om alla svarar instämmer inte 

alls) ger medelvärdet 1. 

 

För åk 6-9 fick följande två påstående högst poäng: ”Möjligheterna för varje individ är lika 

oavsett funktionshinder” (3.8) och ”Möjligheterna för varje individ är lika oavsett religion eller 

annan trosuppfattning”. 

Lägst poäng fick påståendena: ”Jag tycker det är lugnt och skönt vid skolluncherna”(2,5) samt 

”Årets temadagar om Sex och Samlevnad gav mig ny kunskap” (2,7) och ”Jag vågar alltid säga 

vad jag tycker” (2,7). 

 

För årskurs 3-5 fick följande påståenden högst poäng: ”Jag känner att skolans likabehandlingsplan 

är viktig och berör mig” (4,0), ”Jag tycker att utvecklingssamtalen är bra och viktiga” (3,9) och 

”Jag har minst en vuxen i skolan jag kan gå till om jag har ett problem” (3,9). 

För årskurs 3-5 fick följande påstående lägst poäng: ”Jag tycker det är lugnt och skönt vid 

skolluncherna” (3,3). 
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Enkäten eleverna fick besvara finns som bilagor. 

Se bilaga 1: Enkäten vad gäller skolans värdegrundsarbete och likabehandlingsplan som eleverna i 

åk 6-9 besvarade 2021-04-19 

Se bilaga 2: Enkäten vad gäller skolans värdegrundsarbete och likabehandlingsplan som eleverna i 

åk 3-5 besvarade 2021-04-19 

 

  

Resultat av lärarenkät vad gäller värdegrunden och likabehandling 

I slutet av vårterminen fick lärarna på skolan besvara en enkät med frågor kring värdegrunden 

och likabehandling. 

Lärarna fick ta ställning till en rad olika påståenden och sedan rangordna dem i en 4-gradig skala, 

utifrån hur hög grad de tyckte att påståendena stämde överens, från ”Instämmer helt” till 

”Instämmer inte alls”. I redovisningen av resultatet har vi även lagt till en kolumn där vi räknat ut 

ett medelvärde för att lättare se i hur hög grad lärarna instämde till de olika påståendena. Högst 

poäng (om alla lärare instämmer helt) ger medelvärdet 4 och lägst (om alla svarar instämmer inte 

alls) ger medelvärdet 1. 

 

Högst värde fick 11 påståenden, bland annat: ”Lärarna behandlar varandra med respekt” (4,0), 

”Det finns flera elever på skolan som har förtroende för mig och vågar komma till mig vid 

behov” (4,0), ”Jag är uppmärksam och reagerar om någon blir kränkt i skolan” (4,0). 

Lägst värde fick påståendena: ”Under mina lektioner vågar ALLA säga vad hon/han tycker och 

känner” (3,0), ”Jag tycker det är lugnt och skönt vid skolluncherna” (3,0), ”Jag tycker jag blivit 

mer medveten på att upptäcka och se eventuella gruppbildningar och/eller utanförskap” (3,2). 

Enkäten lärarna fick besvara finns som bilaga. 

Se bilaga 3: Enkäten vad gäller skolans värdegrundsarbete och likabehandlingsplan som lärarna 

besvarade 2021-04-15 

 

 

Utvärdering av läsåret som gått och kartläggning inför kommande läsår 

 

2021-04-19 fick eleverna göra en utvärdering av läsåret som gått och därefter komma med förslag 

på hur verksamheten kan förbättras inför kommande läsår. 

Efter en sammanställning av utvärderings- och förbättringsfrågorna framkom att eleverna bland 

annat tyckte följande: 
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*Att det fungerat bra med att jobba i Google Classroom och att det gjort lektionerna mera 

effektiva. 

*Flertalet av eleverna har använt sig av Inläsningstjänst inom So- och No-ämnena. 

*Att temadagarna varit givande och utvecklande. Speciellt gillade eleverna temaveckorna kring 

USA. 

* Eleverna tyckte det var positivt med att vi haft olika gemensamma lekar och aktiviteter på 

rasterna typ leken ”King Out”. 

*Eleverna i åk 3-5 tyckte att sättet vi behandlar varandra på blivit bättre under året. 

 

Efter en sammanställning av utvärderings- och förbättringsfrågorna framkom följande förslag på 

förbättrings- och utvecklingsområden: 

*Att öka delaktigheten i planeringen av undervisningen och framför allt när man planerar in 

proven. 

 

 

 

Utvärdering av de främjande och förebyggande åtgärderna för läsåret 2020-2021 

Här nedan återfinns de åtgärder skolan hade för läsåret 2020-2021. De är markerade med kursiv 

stil. Utvärderingen följer under respektive punkt med vanlig stil.  

 

 

 

Utvärdering av de främjande åtgärderna med ansvarig tjänst för läsåret 2020-2021 

• Skolan ska anordna en temadag om värdegrunden/likabehandling under höstterminen. Eleverna önskar 

mer drama, samarbetsövningar och att göra en quiz. 

Ansvarig: Lärare Nils 

Måndagen den 5 oktober hade hela skolan likabehandling som tema. 

Årskurs F-2 

För eleverna i åk F-2 innebar det att de fick tänka till omkring skolans ordningsregler. 

Huvudregeln i skolan är ”Allt som jag säger eller gör ska bygga upp”. Eleverna fick 

se och höra exempel på ord och handlingar som bygger upp och ord och handlingar som 

river ner. De fick i uppgift att bedöma vilken kategori handlingen tillhörde genom att ge 

tummen upp eller tummen ner. Hur det känns när man får höra uppbyggande ord och 

hur det känns när någon säger eller gör något som river ner diskuterades i klassen. 
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Därefter läste läraren upp några av de ordningsregler som finns på skolan. 

Därefter såg klassen två korta filmer från UR ur serien ”Ugglan och kompisproblemet”.  

Den första filmen ”Vara utanför” tog upp hur man ska göra om man känner sig utanför.  

Den andra filmen ”Skylla på andra” handlade om att våga säga sanningen även om det är 

svårt. Efter båda filmerna fick eleverna reflektera och diskutera om det som filmerna 

handlade om.  

Årskurs 3-5 

Först började vi med att förklara begreppet likabehandling. 

Därefter såg vi en film från UR som hette ”William och Youtubekanalen” som handlade 

om en kille som gjorde en film och fick dåliga kommentarer från sina kompisar.  

Filmen visade på hur två olika slut skulle kunna se ut, först ett dåligt och sedan ett 

alternativt slut där man löste problemet. 

Vi hade en kort diskussion kring filmen och vad man måste tänka på när man skriver på 

nätet.  

Sedan pratade vi om ordningsreglerna och klassen delades in i fyra grupper där varje 

grupp fick göra ett drama kring någon av ordningsreglerna. 

Årskurs 6-9 

Tillsammans gick vi först igenom vår likabehandlingsplan och de olika 

diskrimineringsgrunderna.  

Efter det tog vi upp ordningsreglerna och de fick i tre grupper diskutera dessa och ta 

fram vilka regler de tyckte var speciellt bra.  

Efter förslag från några elever, utifrån vad vi talat om under Nätetiksdagen, tog vi också 

upp begreppet hbtq och gick igenom de olika orden i begreppet. 

 

• Skolan ska anordna en temadag i början av höstterminen då personal och elever ska uppdatera skolans 

ordningsregler. 

Ansvarig: Lärare Nils 

Detta gjordes den 5 oktober. Se texten ovan. 

 

• Skolan ska anordna en temadag om värdegrunden/likabehandling under vårterminen. 

Ansvarig: Lärare Nils 

Detta gjordes inte. 

Vårens värdegrundsarbete i F-2:an 

Under våren tittade F-2:an på serien om "Grodan och hans vänner" på SVT Play. 
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Grodan och hans vänner bjuder in till funderingar kring många viktiga ämnen såsom 

vänskap, rädsla, kärlek och främlingsfientlighet. 

Varje avsnitt ledde till bra diskussioner, och mycket av det filmerna visade kunde eleverna 

koppla till saker som hände i klassen. 

Eleverna tittade även på långfilmen "Ella Bella Bingo" som handlar om att vänskap blir 

större om man delar den. 

 

Vårens värdegrundsarbete i 3-5:an 

I 3-5:an har eleverna sett några korta filmer från AV-Media. De är från en serie som heter 

”Du och jag” och tar upp hur det är att leva nära en person som har någon form av 

funktionshinder. Efteråt har eleverna pratat om filmen tillsammans. 

3-5:an har skrivit diplom till varandra. Utgångspunkten har varit att de ska säga positiva 

egenskaper om klasskompisarna som klassläraren därefter har skrivit ner. Det har blivit en 

bra träning i att säga bra saker om varandra och att lyfta fram varandras styrkor. 

På några av klassråden har eleverna önskat att få leka olika lekar tillsammans. Det har de 

tyckt vara roligt och det har stärkt samhörigheten i klassen. 

Eleverna i klassen har också haft en "hemlig kompis". Det innebär att alla elever får en 

hemlig kompis i klassen som de ska vara extra snäll emot under en vecka. När veckan är 

slut får alla gissa vem de haft som hemlig kompis. Om en elev gissar rätt, visar det att den 

hemliga kompisen gjort ett bra jobb. 

Eleverna har också haft en "kakdag" vilket innebär att alla elever tagit med sig en kaka 

som de bjuder en kompis på. 

 

• Skolan ska anordna en temadag i slutet av vårterminen då personal och elever utvärderar läsårets 

värdegrundsarbete och likabehandlingsplan och gör en kartläggning inför nästkommande läsår. 

Ansvarig: Lärare Nils 

Måndagen den 19 april hade alla elever på skolan en temadag kring 

likabehandlingsplanen. 

Utvärderingen av läsåret 2020-2021 och kartläggningen inför läsåret 2021-2022 gjordes i 

respektive klass, var klass för sig. 

Klass F-2 

För eleverna i åk F-2 innebar det att de fick tänka till och svara på olika frågor om hur det 

varit under läsåret. 
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Först gick rektor Annika igenom vad ordet ”Likabehandling” betyder, nämligen att man 

ska behandla varandra lika oavsett: 

-vilket land man kommer ifrån, hudfärg 

-när man är född, ålder 

-kön 

-tro, religion ex kristendom, islam, judendom 

Om man inte behandlar andra lika, eller trycker ner andra utifrån ovanstående så betyder 

det att man diskriminerar andra. 

Därefter samtalade elever och lärare om hur det blivit i klassen med olika företeelser som 

till exempel: 

Arbetsron, raster, luncher, göra vad läraren säger, störa andra i klassrummet, vänta på sin 

tur, visa respekt och teamkänslan i klassen. 

Eleverna tyckte att det blivit bättre när det gäller dessa punkter men tyckte även att det 

kunde bli ännu bättre och att de skulle fortsätta att jobba med det. 

Lektionen avslutades med att varje elev fick säga vad de lärt sig detta läsår inom olika 

områden. 

Klass 3-5 

Skolans rektor samlade tillsammans med klassläraren eleverna i åk 3-5 i en ring och 

började med att fråga hur de hade det och hur det fungerade i klassen. Det mynnade ut i 

ett mycket bra samtal där eleverna var ärliga mot varandra och där de fick lätta sina 

hjärtan. Det resulterade i att stämningen i klassen blev mer tillåtande och respektfull 

eleverna emellan. Efteråt uttryckte en av eleverna glatt ”nu har jag tömt ur mig helt”. 

Därefter fick eleverna skriftligen svara på kartläggning och utvärderingsfrågor. De 

avslutade sedan med att fylla i en individuell enkät kring likabehandlingsfrågor. 

Klass 6-9 

Lektionen inleddes med en genomgång av vad likabehandlingsplanen innebär. 

Vi tittade på de olika diskrimineringsgrunderna och gick igenom vad de innebar med lite 

olika exempel. Begrepp såsom direkt och indirekt diskriminering, kränkning och 

mobbning, togs också upp. 

Eleverna var engagerade och flera ställde frågor eller kom med exempel som vi kunde 

diskutera. 

Efter rasten fick eleverna svara enskilt på frågor. Dels om kartläggning och utvärdering 

samt svara på en enkät kring likabehandlingsfrågor. 
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• Skolan ska arrangera en hajk för klass 6-9 när höstterminen börjar.  

Ansvarig: Lärare Nils 

Klass 6-9 var på en 2-dagars hajk den första skolveckan av höstterminen.  

Första stoppet var Kullaberg Naturreservat. Elever och lärare tittade på Fyren, besökte ett 

Natrurrum där eleverna fick bekanta sig med olika slags djur som lever i havet t ex 

eremitkräfta, sjöstjärna etc. Alla vandrade sedan ned till Visitgrottan - en spännande 

upplevelse för många att få klättra över stora stenblock och titta på den storslagna 

naturen. Det blev också tid för en stunds håvning i vattnet för att se vilka slags fiskar/djur 

man kunde hitta just där.  

Under eftermiddagen checkade alla in i Höganäs scoutstuga och eleverna lagade själva till 

en egenkomponerad middag efter att först ha beräknat och inhandlat alla matprodukter.  

På kvällen blev det fotboll och bad nere vid Kvickbadet i Höganäs.  

Övernattning och sedan frukost och hemfärd. Alla elever var mycket nöjda med hajken. 

 

• Skolan ska arrangera en hajk för klass 3-5 när höstterminen börjar. 

Ansvarig: Lärare Stina 

Förväntningarna var höga när det äntligen var dags för 3-5:ans hajk 20-21 augusti.  

Hajken inleddes med att klassen delades upp i två lag som sedan fick utmana varandra i 

en tävling där det gällde att spotta en gelégroda så långt som möjligt. Därefter var det 

dags för en rolig karaoketävling där eleverna fick släppa loss och sjunga tillsammans. 

Tävlingen avslutades med glass! 

På eftermiddagen var det dags att åka till Camp Wild West där det blev härligt bad i 

utomhuspool och fika. De planerade utomhusaktiviteterna ändrades, på grund av regnigt 

väder, till mysiga inomhusaktiviteter. Det blev legobygge, brädspel och frågespel.  

Till kvällsmat blev det Tacos som eleverna tillagade tillsammans. Efter mer spel och mys 

på rummen somnade alla gott i sina sängar. 

På fredagsmorgonen, efter frukost tillsammans, hann eleverna med ett snabbt dopp i 

poolen innan det var dags att städa och återvända till skolan. 

Framme på skolan blev det NO lektion och eleverna fick i uppdrag att ta reda på fakta 

om de fåglar som finns på skolans område. Klassen blev indelad i grupper som gick för 

att iaktta olika fågelbon och leta fakta om fåglarna från faktaböcker och sedan skriva svar 

på de frågor som de fått. 

Hajken avslutades med lunch på skolan. 
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• Skolan ska arrangera en hajk för klass F-2 när höstterminen börjar. 

Ansvarig: Lärare Karin 

Torsdagen och fredagen 20-21 augusti hade eleverna i klass F-2 äventyrsdagar. 

Torsdagen startade med en spännande skattjakt. 

På eftermiddagen hade eleverna roliga aktiviteter med Cirkus Thea, och dagen avslutades 

med glass. 

Under fredagen hade eleverna tipsrunda med picknick i skogen. 

 

• Skolan ska arrangera en hajk för klass 6-9 vid vårterminens slut.  

Ansvarig: Lärare Nils 

Eleverna i klass 6-9 hade en fantastisk dag på Ven där de hyrde cyklar för att kunna cykla 

runt på ön. De stannade på olika platser där lärare Nils Malmström berättade lite kring 

öns historia. Senare grillade de vid havet, badade, spelade fotboll samt besökte öns 

hembygdsgård. Detta uppskattades mycket av eleverna. En äldre herre guidade och 

berättade på ett levande sätt om äldre tider och han var mycket glad över elevernas stora 

intresse. 

På fredagen anordnades en tipspromenad med frågor om Ven. Eleverna spelade även 

Dodgeball och de som ville fick prova på den mekaniska tjuren, och det uppskattades 

mycket. 

 

• Skolan ska arrangera en hajk för klass 3-5 vid vårterminens slut. 

Ansvarig: Lärare Stina 

Torsdagen den 3:e juni åkte klass 3-5 på hajk.  

Efter samling på skolan bar det av till Landskrona där färjan till Ven väntade. En härlig 

båttur och sen blev det en heldag på Ven. En riktigt härlig dag med bästa tänkbara väder, 

cykling i fantastisk natur, bad i havet, besök på Tycho Brahe museum, matpauser med 

underbar utsikt, glass och härlig gemenskap mellan eleverna.  

När det var dags att åka tillbaka till fastlandet var eleverna supernöjda och njöt av ännu en 

skön och fläktande båttur. Dagen avslutades med härligt goda hamburgare som en av 

föräldrarna hade förberett när barnen kom till Camp Wild West. 

Eleverna åkte hem och sov hemma på grund av de rådande omständigheterna och de 

rekommendationer skolan tagit del av angående smittspridning av coronaviruset. 

På fredagsmorgon träffades eleverna först på skolan för att tillsammans planera vad de 

skulle bidra med på sommaravslutningen. Därefter åkte de till Camp Wild West för att 
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njuta av bad i utomhuspool och ägna sig åt lekar som boccia och fotboll. Även denna dag 

visade sig vädret från sin bästa sida. Hajken avslutades med lunch på skolan. 

 

• Skolan ska arrangera en hajk för klass F-2 vid vårterminens slut. 

Ansvarig: Karin 

Torsdagen 3 juni: 

Eleverna i åk 2 fick gå på ”Uppdrag i vildmarken”, där de fick möta flera roliga 

utmaningar såsom bergsklättring, ta sig över ån, båtrace och de fick äta sin egen matsäck i 

skogen. 

Eleverna i förskoleklassen fick ta en promenad i skogen och samla naturmaterial, som de 

sedan fick använda för att skapa fina tavlor. Därefter fick de genomföra en spännande 

skattjakt, och sedan återsamlades klassen för att äta glass. 

Efter glass-stunden fick eleverna gå till en bild- och en träslöjdsstation där de fick tillverka 

en elefant som de sedan målade. 

Dagen avslutades med lägerbål och grillning. 

Fredagen 4 juni: 

Eleverna tränade inför skolavslutningen och genomförde några aktiviteter såsom 

bullriding och blåsrör. 

 

• Skolans elever ska tillsammans med lärarna arrangera en fest för alla elever och all personal i slutet av 

höstterminen. Alla elever och lärare ska få ett diplom där personens positiva egenskaper är beskrivna. 

Ansvarig: Lärare Stina 

Detta gjordes inte i slutet av höstterminen. 

Eleverna i 5-9:an fick däremot skapa en Vårfest för hela skolan fredagen den 28 maj. 

Alla elever och lärare fick sitt diplom under skolavslutningen den 10 juni. 

 

• Skolan ska anordna en temadag om de nationella minoriteterna varje termin. Denna hösttermin ska vi 

fokusera på minoriteten Sverigefinnar och Tornedalsfinnar. 

Ansvarig: Lärare Nils 

Under en temadag om de nationella minoriteterna Sverigefinnar + Tornedalsfinnar 

började eleverna klass 6-9 med en kort genomgång av de nationella minoriteterna och 

minoritetsspråken. Därefter delades klassen upp i två grupper. En grupp jobbade med 

språket meänkieli och en grupp med språket finska. De fick ta reda på fakta om språken 

samt lära oss alla några enkla ord och meningar på respektive språk. Efter deras 
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redovisning såg vi två korta filmer med programledare Max Landergård som hette ”Jakten 

på språket”. Filmen handlade om meänkieli respektive finska. 

Torsdagen den 12/11 hade åk 3-5 en temalektion om den nationella minoritetsgruppen 

tornedalingar. 

Först fick eleverna se på en karta var Tornedalen ligger. Det blev tydligt att Tornedalen 

ligger väldigt långt från Skåne och om vi åkte söderut, lika långt som Tornedalen ligger 

norrut, så skulle vi hamna långt ner i Italien. Eleverna fick en inblick i tornedalingarnas 

historiska bakgrund, varför deras land delades år 1809 i en svensk och en finsk del vid 

Torneälv. 

Ordet minoritet och vilka de andra fyra nationella minoriteterna är diskuterades också. 

Därefter fick klassen se filmen om Johannes "Johannes tornedalska historia" där man fick 

följa honom på en resa till Tornedalen där han tar reda på sina rötter. Johannes reste från 

Stockholm till Tornedalen. 

Efter filmen diskuterade eleverna frågor som ställts om innehållet i klassen. 

 

• Skolan ska anordna en temadag om de nationella minoriteterna varje termin. Denna vårtermin ska vi 

fokusera på minoriteten samerna. 

Ansvarig: Lärare Nils 

Samer åk F-2 

Den 1 februari hade åk F-2 en lektion om minoriteten samerna. I början av lektionen 

berättade läraren om samernas historia, deras land Sapmi, att de har en egen nationaldag 

den 6:e februari, ett eget språk. Eleverna fick även veta hur samerna bodde förr och lite 

om renskötseln. 

Därefter fick klassen se några korta filmklipp ”Landet Sapmi och folket samerna” och 

från UR ”Samernas nationaldag – Lilla Aktuellt”. Sen följde en frågestund och lektionen 

avslutades med att eleverna fick färglägga samernas flagga. 

Samer åk 3-5 

Den 2 februari hade åk 3-5 en lektion om minoriteten samerna. De fick börja lektionen 

med att säga vilka de fem olika svenska minoriteterna är. Därefter berättade de vad de 

kände till om samerna. Det blev bra repetition för de äldre och en del ny kunskap för de 

yngre eleverna. 

Eleverna såg sen en film från AV-Media ”Samer” som handlar om samernas historia, 

kultur och om hur de lever idag. De fortsatte med en frågestund om filmen och fick 

slutligen välja mellan att färglägga en samepojke eller en sameflickas kolt. 
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Samer i åk 6-9:an 

Tema om samerna med i 6-9:an började med en kortfattad genomgång av de fem 

nationella minoriteterna och deras språk. Därefter samtalades om Sápmi, om språket och 

om vem som är same. Vi pratade även om vad ett urfolk är och gav exempel på olika 

urfolk på jorden. Därefter lyssnade vi på när några samer jojkar. 

Vi avslutade med att se en film om rennäring och kalvmärkning. 

 

• Skolan ska bjuda in gäster som kan dela viktiga erfarenheter och tankar till eleverna. 

Ansvarig: Lärare Nils 

Detta gjordes inte på grund av Coronapandemin. 

 

• Skolan ska anordna en temadag om sex och samlevnad under höst- och vårterminen för åk 6-9. Lärarna 

ska utveckla och bredda undervisningen genom att se över och uppdatera planeringen av vilka områden 

eleverna ska få undervisning i. 

Ansvarig: Lärare Stina 

Åk 6-9 hade undervisning i sex och samlevnad måndagen den 23/11. Eleverna fick först 

se en film från AV-media ”Snacka om sex – puberteten” som på ett bra sätt tog upp vad 

som händer under puberteten. Efter filmen blev det tid för frågor där eleverna fick 

möjlighet att ta upp saker de undrade över. 

Efter en kort rast blev det en stund med ordkunskap där eleverna fick förklara eller få 

förklarat för sig vad olika ord betyder. Därefter gjordes en 4-hörns övning där eleverna 

fick ta ställning till olika frågeställningar genom att gå till olika hörn i klassrummet. 

Exempel på frågeställning: 

Du är kär i någon som inte är kär i dig. Åtminstone visar han eller hon inte det. Vad 

tycker du om det? 

• Det är härligt att vara kär. Det gör inte så mycket om det inte är besvarat. 

• Helt meningslöst. Bättre att rikta in sig på någon annan. 

• Det är bättre att det är obesvarat. Det blir bara en massa problem i verkligheten. 

• Öppet hörn, eget förslag 

När eleverna valt sitt hörn och tagit ställning fick de sedan förklara hur de tänkt och 

varför de tyckte som de gjorde. Lektionen avslutades med att alla fick skriva en anonym 

utvärdering av lektionen. Av utvärderingen kunde man bland annat läsa att de tyckt det 

varit intressant att höra kompisarnas åsikter, roligt med 4:hörnsövningen och att de fått 

nya kunskaper. 
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Måndagen den 1 februari hade åk 6-9 en tema-eftermiddag om sex och samlevnad. Inför 

denna  hade eleverna önskat att vara uppdelade i en tjej-grupp och en kill-grupp, vilket de 

inte varit de senaste gångerna. Frågorna som diskuterades hade eleverna vid ett tidigare 

tillfälle fått förbereda och skriva anonymt. Även nya frågor kom upp under 

eftermiddagen, och diskuterades i grupperna. 

En reflektion efter eftermiddagen är att när klassen var uppdelad, var det fler elever som 

deltog i diskussionen och de kände sig mer bekväma med att ställa frågor. 

 

• Skolan ska anordna en temadag om sex och samlevnad under läsåret för åk 4-5. 

Ansvarig: Lärare Stina 

Eleverna i åk 4-5 hade en eftermiddag med tema puberteten torsdagen den 4 februari. 

Lektionen började med att de fick skriva anonyma frågor på lappar. Därefter följde en 

öppen och givande diskussion/frågestund om vad som händer när man kommer in i 

puberteten. I utvärderingen som eleverna skrev efter lektionen framkom att flertalet var 

nöjda med upplägget och att de fått svar på frågor som de haft. 

 

 

Utvärdering av de förebyggande åtgärderna med ansvarig tjänst för läsåret 2020-2021 

• Skolan ska undervisa eleverna i nätetik med syfte att: 

- utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar, såsom att kunna värdera, ta ställning och agera 

på ett ansvarsfullt sätt. 

- träna eleverna att själva kunna göra personliga ställningstaganden i olika frågor, agera ansvarsfullt mot 

sig själv och andra och att verka i samhället med respekt för andra människor. 

- öka elevernas förståelse av betydelsen att själva sätta gränser för att värna den egna integriteten. 

- öka elevernas förståelse och respekt för sin egen och andras integritet. 

- öka elevernas förståelse och medvetenhet om hur det som publiceras på sociala medier sprids och 

påverkar människor.  

- öka elevernas kunskaper om konsekvenserna av användandet av sociala medier och hur lagstiftningen i 

Sverige ser ut kring hot och kränkningar. 

Ansvarig: Lärare Nils för åk 6-9 och för åk 3-5. Lärare Stina för åk F-2. 

Nätetik F-2 

Måndagen den 21 september hade åk F-2 en lektion om Internet.  
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Eleverna fick först fundera på vad Internet eller nätet är. Därefter fick de berätta vad de 

brukar göra på nätet. Det blev intressanta berättelser där eleverna delade med sig när det 

inte gått som de tänkt.  

Vi talade även om varför det är viktigt att till exempel stava rätt när man söker 

information om något eller att allt som står eller skrivs på nätet inte är sant och att det 

finns personer som vill luras på olika sätt.  Tog bort den sista bisatsen 

Därefter såg eleverna filmerna ”Surfarna – Digitala missförstånd” och ”Surfarna – 

Nätfiske” där just dessa saker togs upp på ett bra och intressant sätt. 

Nätetik 3-5 

Under lektionen i nätetik med eleverna i 3-5:an använde vi boken "Värsta Bästa Nätet" av 

Marie Dufva. 

Lektionen började med att läraren läste högt ur kapitlet "Bara en omgång till... Om 

spelproblematik." Eleverna kände direkt igen sig från bokens exempel och vi hade en 

mycket öppen diskussion kring spel och varför det är så svårt att sluta när man väl börjat. 

Eleverna var mycket engagerade och öppna med sina egna erfarenheter. 

Nätetik 6-9:an 

Lektionen i nätetik med 6-9:an började med att ta upp ordet etik och frågan om rätt och 

fel.  

Därefter delades eleverna upp i tre grupper. Varje grupp skulle formulera fem etiska 

regler för användandet av ett forum för social media. De valde tre olika medier: Twitter, 

Instagram och Tik Tok.  Varje grupp redovisade sedan för de andra vad de kommit fram 

till.  

Det blev speciellt diskussion kring Tik Tok som verkar sakna några riktiga regler idag, 

enligt eleverna. Som exempel tog de upp begreppet "Body Shaming" som de menade ofta 

förekom. Vi avslutade lektionen med diskussion kring hur kommentarer kring folks 

kropp och utseende kan få så negativa konsekvenser. 

 

Tema nätetik i åk F-2 den 18/1 

Den 18 januari hade åk F-2 en lektion om nätetik. Eleverna fick börja med att berätta vad 

de brukar göra när de är ute på nätet. Därefter samtalade eleverna om att det kan komma 

upp hemska bilder som skrämmer och som kan göra att man får mardrömmar. Detta 

ledde till en en bra diskussion i klassrummet. Eleverna fick därefter titta på två korta 

filmer från AV-media, ”Surfarna-klickbeten” och ”Surfarna – Cookies” som förklarar hur 
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det går till när man ska söka efter något på nätet. Slutligen fick eleverna rita och måla 

något som visade vad de brukar göra när det använder Internet. 

Tema nätetik i årskurs 3-5 den 19/1 

Eleverna fick se filmen Surfarna-nätetik från AV-centralen. Den tog upp de fem frågor 

som man kan ställa sig till en källa på nätet: vem, vad, när, varför och hur. 

Därefter bestämde vi oss för att tillsammans söka något på nätet, och vi valde att söka på 

Corona. 

Vi undersökte två av de resultat som kom fram vid en sökning. Först Region Skånes 

hemsida och sedan en sida med alternativa nyheter. Med hjälp av frågorna tittade vi på 

sidorna tillsammans och hittade varför vi kan lita på Region Skåne, men ska vara mera 

kritiska till den andra sidan. Flertalet av eleverna var väldigt aktiva och gav förslag på hur 

vi skulle klicka för att söka efter mer information. 

Tema nätetik i årskurs 6-9 den 20/1 

Lektionen inleddes med filmen Surfarna och nätetik på AV-centralen. Vi repeterade de 

fem frågorna som man alltid ska ställa sig när man läser från en källa på nätet: vem, vad, 

när, varför och hur.  

Vi gjorde också samma sökning som åk 3-5 på Corona och gick igenom Region Skånes 

information och en annan alternativ sida. Vi gick mera på djupet och tittade på vem/vilka 

som skapat den alternativa sidan och vilka andra saker de skrivit. Sista delen av lektionen 

gick vi också igenom hur de ska ange källor i det NO/SO arbete de ska skriva under 

våren. 

 

• Skolans lärare ska arbeta för att få eleverna i 6-9:an mer delaktiga i planeringen och genomförandet av 

lektionerna. Detta ska bland annat göras genom att varje ämneslärare börjar terminen med att göra en 

terminsplanering tillsammans med eleverna. 

Ansvarig: Rektor Annika 

Under läsåret gjordes detta i stort sett av alla lärarna. Eleverna fick bland annat vara med 

och bestämma vilka teman de ville ha i ämnena engelska och tillval. 

Eleverna i åk 9 fick själva bestämma vad de skulle göra i slöjden för att nå de mål och 

kunskapskrav de ville nå. 

 

• Skolans personal ska aktivt arbeta med att få eleverna i både 6-9:an och 3-5:an att våga säga vad de 

tycker och känner. Detta ska bland annat göras genom att träna både individen och gruppen i att lyssna 

utan att visa missnöje och att våga uttrycka sina egna tankar. 
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Ansvarig: Rektor Annika 

Under läsåret gjordes detta. Framför allt gjordes det på morgonsamlingarna, under 

lektionerna i So-ämnena och under temadagen kring Nätetik. 

 

• Skolan ska förbättra luncherna genom att skollunchansvarig låter eleverna genomföra en enkät vad gäller 

mest populära maträtter. 

Ansvarig: Lärare Helena 

Detta gjordes! 

 

• Skolan ska vidareutveckla rastaktiviteterna, framför allt under den kallare årstiden. 

Ansvarig: Lärare Stina 

Detta gjordes framför allt genom att elever fick ansvar för att skapa olika aktiviteter/lekar 

och tävlingar. 

Många elever blev uppmuntrade att hjälpa till att arrangera olika rastaktiviteter för hela 

skolan under vinterhalvåret. Bland annat arrangerades en FIFA-turnering på X-box på 

den stora projektorduken uppe i restaurangen, en danstävling utifrån ”Just Dance” och en 

pingisturnering. 

 

• Skolans personal ska vidareutveckla morgonsamlingarna. Morgonsamlingarna ska bland annat 

innehålla mer rörelse och lek. 

Ansvarig: Respektive klasslärare 

Detta gjordes i olika perioder. 

 

• Ett läx- och provschema ska upprättas för eleverna i 6-9:an. 

Ansvarig: Lärare Marléne 

Detta gjordes! 
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11. Bilaga 1: Enkäten vad gäller skolans värdegrundsarbete och 

likabehandlingsplan som eleverna i åk 6-9 besvarade 2021-04-19 

Medelvärdet i högerkolumnen är uträknat genom att multiplicera antalet elever i 

kolumnerna med 4 för instämmer helt, 3 för instämmer till stor del, 2 för instämmer till 

viss del och 1 för instämmer inte alls. Dessa har sedan lagts ihop och därefter dividerats 

med antalet elever. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Instämmer 
helt 

 

 

Instämmer 
till stor del 

 

 
 

Instämmer 
till viss del 

 

 

Instämmer 
inte alls 

 

 
Medel-
värde 

Jag trivs på skolan 4 7 1   3,1 

Jag har alltid någon att vara med 
på rasterna          
 7 4     3,6 

Jag känner mig trygg på rasterna 5 7    3,4 

Det finna alltid en vuxen jag kan få 
hjälp av på rasterna 5 3 3  1 3,0 

Jag tycker det är lugnt och skönt 
vid skolluncherna        
 2 4 4   2 2,5 

Jag känner mig trygg när vi har 
grupparbeten I skolan            
  6 6      3,5 

Jag känner mig trygg I 
omklädningsrummet när vi har 
idrott 7 3   1 3,1 

Jag känner mig trygg när vi åker I 
skolbussen 7 4    3,2 

Jag känner att skolans 
likabehandlingsplan är viktig och 
berör mig 7 3 1   3,6 

Elevrådet utvecklar skolan positivt          
  6 3 2   1 3,2 

Utvecklingssamtalet är 
betydelsefullt för min utveckling 
som person 6 5   1 3,3 

Utvecklingssamtalet ger mig 
möjlighet att se hur jag ligger till I 
skolans ämnen 7 4 1    3,5  
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När jag läste diplomet jag fick på 
årets Nobelfest blev jag positivt 
berörd av det som stod där 10 1       3,6  

Årets Nobelfest stärkte 
gemenskapen mellan eleverna i 
skolan 5 5 1    3,1 

Morgonsamlingarna är givande 
och dem ger mig ny kunskap 3 8 2   3,2 

Årets temadagar om sex och 
Samlevnad gav mig ny kunskap 2 6 2  2 2,7 

Årets temadagar om Sex och 
Samlevnad gav mig möjlighet att 
få ställa mina frågor 8 2 2   3,5 

Under årets temadagar om Sex 
och Samlevnad fick jag möjlighet 
att få svar på mina frågor och 
funderingar som jag hade 7 3 2   3,6 

Lärarna i skolan är 
uppmärksamma och reagerar om 
någon blir kränkt I skolan 6 3 3   3,2 

Jag har minst en vuxen i skolan jag 
kan gå till om jag har ett problem 3 6 2     3,0 

Jag respekterar alltid vad andra 
tycker även om det är något jag själv 
inte håller med om           

 6 5 1    3,4 

Jag vågar alltid säga vad jag tycker 4 3 4   2,7 

I vår klass vågar alla säga vad         

han/hon tycker och känner 5 5 2   1 3,3 

Jag har än mer funnit min unika 
egenart            

 4 5 3   3,0 

Jag har gjort personliga framsteg 
och övervunnit svårigheter  7 3 2   3,4 

Jag har utvecklat min förmåga att 
leva mig in I och förstå andra 
människors situation 7 4 1   3,5 

Jag har utvecklat min respekt för 
andra människors egenvärde 7 4 1   3,5 

Jag har blivit bättre på att agera 
utifrån andra människors bästa 6 6    3,5 

Möjligheterna för varje individ är 
lika oavsett kön 8 3 1   3,6 

Möjligheterna för varje individ är 
lika oavsett etnicitet (folkslag) 8 3 1   3,7 

Möjligheterna för varje individ är 8 3    3,7 
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lika oavsett religion eller annan 
trosuppfattning 

Möjligheterna för varje individ är 
lika oavsett funktionshinder 10 2    3,8 

Möjligheterna för varje individ är 
lika oavsett sexuell läggning eller 
könsöverskridande identitet eller 
uttryck 6 5 1   3,4 

Möjligheterna för varje individ är 
lika oavsett ålder 7 4 1   3,5 
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12. Bilaga 2: Enkäten vad gäller skolans värdegrundsarbete och 

likabehandlingsplan som eleverna i åk 3-5 besvarade 2021-04-19  

Medelvärdet i högerkolumnen är uträknat genom att multiplicera antalet elever i 

kolumnerna med 4 för instämmer helt, 3 för instämmer till stor del, 2 för instämmer till 

viss del och 1 för instämmer inte alls. Dessa har sedan lagts ihop och därefter dividerats 

med antalet elever. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Instämmer 
helt 

 

 

Instämmer 
till stor del 

 

 
 

Instämmer 
till viss del 

 

 

Instämmer 
inte alls 

 

 
Medel-
värde 

Jag trivs på skolan 6 3    3,7 

Jag har alltid någon att vara med 
på rasterna          
 7 2      3,8 

Jag känner mig trygg på rasterna 7 2    3,8 

Det finna alltid en vuxen jag kan få 
hjälp av på rasterna 6 2 1   3,5 

Jag tycker det är lugnt och skönt 
vid skolluncherna        
 3 6     3,3 

Jag känner mig trygg när vi har 
grupparbeten I skolan            
  6 2      3,7 

Jag känner mig trygg I 
omklädningsrummet när vi har 
idrott 5 4    3,5 

Jag känner mig trygg när vi åker I 
skolbussen 7 2    3,7 

Jag känner att skolans 
likabehandlingsplan är viktig och 
berör mig 9 1    4,0 

Elevrådet utvecklar skolan positivt          
 6 1     3,8 

Jag tycker att utvecklingssamtalen 
är bra och viktiga 8 1      3,9  

Jag gillar morgonsamlingarna 
6 1  2    3,4 
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Lärarna i skolan ser om någon elev 
blir ledsen och gör något åt det 5 3 1    3,8  

         

Jag har minst en vuxen i skolan jag 
kan gå till om jag har ett problem 8 1      3,9 

6Jag respekterar alltid vad andra 
tycker även om det är något jag själv 
inte håller med om           

 6 3     3,6  

Jag vågar alltid säga vad jag tycker 5 4    3,5 

I vår klass vågar alla säga vad         

han/hon tycker och känner 7 1 1    3,7 

Jag respekterar andra människor            

 7 2    3,8 

Jag kan leva mig in i och förstå 
andra människors situation 7 2    3,8 

Jag kan tänka mig in i mina 
kompisars situation och tänker 
därför på vad jag gör och säger 7 1 1   3,7 

Jag har blivit bättre på att tänka 
mer på mina kompisar 7 2    3,8 

Jag tycker att flickor och pojkar får 
göra likadant på vår skola, att 
flickor och pojkar blir behandlade 
på samma sätt 7 2    3,8 
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13. Bilaga 3: Enkäten vad gäller skolans värdegrundsarbete och 

likabehandlingsplan som lärarna besvarade 2021-04-15 

 

 

 

Medelvärdet i högerkolumnen är uträknat genom att multiplicera antalet lärare i kolumnerna med 

4 för instämmer helt, 3 för instämmer till stor del, 2 för instämmer till viss del och 1 för 

instämmer inte alls. Dessa har sedan lagts ihop och därefter dividerats med antalet lärare.  
 

   

Instämmer 
helt 

 

 

Instämmer 
till stor del 

 

 
 

Instämmer 
till viss del 

 

 

Instämmer 
inte alls 

 

 
Medel-
värde 

Jag är aktiv som rastvärd under 
rasterna 2 2    3,5 

När jag är rastvärd är jag synlig 
och aktiv för eleverna          
 2 2      3,5 

Jag är medveten och har alltid en 
strategisk plan inför 
gruppindelningar och dylikt 3 1    3,7 

Jag är en ledare som förmår 
eleverna att konfrontera sina 
problem 2 2    3,5 

Jag lär eleverna att hantera 
konflikter på olika sätt när de 
uppstår på lektioner och raster        
 2 2     3,5 

Jag lugn och sätter säkerhet alltid I 
första rum när jag kör transporter 
under skoltid             
 4       4,0 

Jag känner att skolans 
likabehandlingsplan är viktig och 
berör mig 3 1    3,7 

Jag känner mig trygg under mitt 
arbete I skolan 4     4,0 

Jag känner mig delaktig I 
elevrådets aktiviteter 2 2    3,5 

Jag känner att jag har möjlighet till 
att utvecklas I min lärartjänst          
  3 1     3,7 

Morgonsamlingarna är givande 
och det är bra för samhörigheten 
på skolan 2 2       3,5  



 38 

Lärarna på skolan behandlar 
varandra med respekt 4      4,0 

Jag känner att det jag gör på min 
arbetsplats är viktigt och 
betydelsefullt 4     4,0 

Jag vågar alltid säga vad jag tycker 
på morgonsamlingarna 4     4,0 

Jag vågar alltid säga vad jag tycker 
på arbetslagsträffarna 3 1    3,7 

Det finns minst en elev på skolan 
som har förtroende för mig och 
vågar komma till mig vid behov 4     4,0 

Det finns flera elever på skolan 
som har förtroende för mig och 
vågar komma till mig vid behov 4     4,0 

Jag är uppmärksam och reagerar 
om någon blir kränkt I skolan 4       4,0 

Jag är koncentrerad på och känslig 
för elevernas signaler          

 2 2     3,5 

Jag förmedlar budskapet att man har 
rätt att vara den man är 4     4,0 

Det finns personer på skolan jag har 
förtroende för och kan gå till om jag 
har ett problem         

 4      4,0 

Jag respekterar alltid vad andra 
tycker även om det är något jag 
själv inte håller med om            

 4     4,0 

Under mina lektioner vågar de 
flesta säga vad han/hon tycker 
och känner  3  1   3,5 

Under mina lektioner vågar ALLA 
säga vad han/hon tycker och 
känner 1 2 1   3,0 

Jag tycker det är lugnt och skönt 
vid skolluncherna  4    3,0 

Jag tycker att jag blivit mer 
medveten på att upptäcka och se 
eventuella gruppbildningar 
och/eller utanförskap  1 3    3,2 

       
 
 


