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Inledning
Volgsjö skola skall vara en trygg och säker plats för alla som vistas här. Vi vill leva i en
skola som vi trivs och mår bra i. En skola där vi tar hand om varandra. Där vi ser
varandras styrkor och försöker framhäva dessa istället för att påpeka varandras brister.
Där vi varvar ansträngning och utmaning med skratt och lek. Där vi känner gemenskap
och samhörighet. En plats där vi berömmer varandra. Förstår varandra. Visar välvilja
och empati. En skola där vi inte bara lär oss räkna, skriva och läsa utan också lär oss hur
vi kan leva, bemöta, förstå och verka tillsammans i livet.
Volgsjö skola skall efter bästa förmåga med både elever, föräldrar och personal
tillsammans, arbeta för att omsätta dessa ord i verklighet. Att göra dem till vår vardag.
Vi vuxna har ett stort ansvar i att skapa denna vardag genom att leva som vi lär. Det är
först då som vi kan påverka eleverna. Att vi genom handling blir goda förebilder som
eleverna kan följa.
Vi lovar er därför att göra vårt bästa för att som vuxna vara goda förebilder för eleverna
i detta. Att bemöta dem med välvilja, förståelse och empati och jag hoppas att du kan
lova oss att göra detsamma. För utan varandra kommer vi inte kunna lära barnen det vi
vill. Men tillsammans, tillsammans med dig kan vi ge eleverna de bästa
förutsättningarna de kan få för att ta sitt ansvar i att bemöta varandra och oss så som vi
bemöter dem.
För att underlätta detta arbete krävs en tydlig struktur. Syftet med detta dokument är att
bidra till den strukturen oavsett om du är personal på skolan, elev eller förälder.
Dokumentet redogör därför för hur Volgsjö skola arbetar för att vara en trygg och säker
plats för alla, fri från diskriminering och kränkande behandling. Dokumentet innehåller
också vägledning för hur personal, elever eller vårdnadshavare kan agera vid olika fall
av diskriminering eller kränkande behandling.
Dokumentet är en viktig del för att uppnå vår vision om att bli Lapplands bästa
utbildningskommun. Det är en vision vi helt och fullt tror att vi kan uppnå tillsammans.

_____________________________________

Vänligen
Volgsjö skolas skolledning
Lena Olofsson, Sara Sjölund Bång, Anna Sjögren
2018-02-28
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Sammanfattning
Under året har vi beslutat att vår PDK (Plan mot diskriminering och kränkande behandling)ska
utvärderas och revideras så att vi har den nya planen klar under början av vårterminen. Den ska
då gälla ett år framåt. Arbetsgången finns nedan beskriven i både bild och text. Här redogörs
även för skolans rutiner vid kränkning eller diskriminering.
Här finns utvärdering från föregående plans främjande insatser, samt en analys av de resultat
man sett. Resultaten från elevenkäter visar att de flesta eleverna trivs och känner sig trygga på
skolan, vilket är glädjande. Stort värde sätts på de gemensamma aktiviteter som genomförts i
syfte att stärka gemenskapen och Vi-känslan på skolan. Skapandet av skolans trygghetsteam ses
som mycket positivt av både elever, personal och vårdnadshavare. Det har hjälpt oss att agera
snabbare och bättre vid de kränkningsärenden som uppkommit under året.

Vidare finns här även de främjande insatser vi kommer att genomföra under 2018 beskrivna.
Detta för att förebygga och undanröja risker för diskriminering och kränkande behandling. Det
handlar om ex. tillsättande av en rastvärd som genomför aktiviteter med eleverna på rasterna,
en trygghetsvärd som aktivt jobbar hela skoldagen med att skapa trygghet samt om ökad
vuxennärvaro i omklädningsrummen.
Undersökningar och analys av resultat har gett oss underlag för beslut av åtgärder i olika
elevgrupper. Dessa finns beskrivna för varje arbetslag.

Innebörden av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
Diskriminering
Diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska
också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder

Trakasserier
Trakasserier är när personal eller barn kränker ett barns värdighet och kränkningen har
samband med diskrimineringsgrunderna. Det är trakasserier även när ett barn kränks på grund
av en förälders sexuella läggning, funktionsvariation med mera.

Kränkande behandling
Kränkande behandling är när personal eller barn kränker ett barns värdighet, men kränkningen
har inte samband med någon diskrimineringsgrund. När man bedömer kränkande behandling
mellan barn fäster man stor vikt vid barnets upplevelse. Skolan ska alltid utreda om barnet blivit
kränkt.
Trakasserier och kränkande behandling kan vara






Fysiska (slag, knuffar)
Verbala (hot, svordomar, öknamn)
Psykosociala (utfrysning, grimaser)
I texter och bilder (lappar, foton)
Mobbning (upprepade kränkningar i avsikt att tillfoga någon annan skada eller obehag)
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Volgsjö skolas Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling
Enligt 6 kap 8§ Skollagen, ska skolan upprätta en plan med översikt över de åtgärder som
behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska
innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder man avser påbörja eller genomföra under
det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i
efterföljande års plan.
Enligt 3kap 2§ Diskrimineringslagen, ska skolan arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är
ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och
på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Främjande insatser
De främjande insatserna görs för att undanröja risker för kränkningar, trakasserier och
diskriminering. Här berörs diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet
eller läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionshinder och
sexuell läggning. Arbetet syftar till en ökad trivsel och trygghet, men även att alla elever
behandlas likvärdigt.

Förebyggande åtgärder/Aktiva åtgärder
De förebyggande åtgärderna innebär att skolan, utifrån identifierade behovsområden
sätter in riktade åtgärder mot just dessa.

Skolans policy/ riktning
Volgsjö skola har en nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. För att på bästa sätt motverka förekomsten av diskriminering och
5

kränkande behandling är det av stor vikt att skolan har tydliga rutiner och åtgärder
rörande detta som förenklar och förtydligar detta arbete i vardagen. Detta gäller för
både elever och den skolpersonal som skall se till att rutinerna och åtgärderna
genomförs i verkligheten.
Är skolans nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling och vad som
händer om man inte respekterar detta väl känt av elever, personal och vårdnadshavare
är skolans bedömning att det i sig har en mycket god förebyggande effekt. Ser elever och
vårdnadshavare att skolan snabbt och konsekvent utreder och åtgärdar kränkande
behandling så kommer antalet kränkningar enligt skolans bedömning minska i en
betydande utsträckning.

Arbetsgång
För att på ett systematiskt och strukturerat sätt arbeta för att förebygga och undanröja
risker för diskriminering och kränkande behandling har Volgsjö skola en cirkulär
arbetsgång som sträcker sig ett år i taget.
Nya underlag hämtas in genom olika undersökningar två gånger per år. Föregående PDK
utvärderas, resultat sammanställs och analyseras. Nya åtgärder sätts in, dels inom vårt
Systematiska kvalitetsarbete (SKA), men även i ny reviderad PDK.
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April
• Elevenkät

Februari

Maj

• Beslut om nya
insatseroch
åtgärder.
• Planen revideras
och nya insatser och
åtgärder påbörjas

• Resultat
sammanställs
och presenteras

Januari

Juni

• resultaten
analyseras

• analys av
resultat

December

September

• Resultat från
undersökningar
redovisas
• utvärdering av
årets PDK

• Beslut om nya
åtgärder i vårt
systematiska
kvalitetsarbete

November
• Elevenkät
• Trygghetsvandr
ing

Utvärdering av PDK för 2017
Vem har utvärderat och hur?
Personal och elever har i respektive arbetslag utvärderat föregående plans insatser vad gäller
både de främjande insatserna och de förebyggande åtgärderna. Utifrån synpunkter från
utvärderingen samt analys av resultat har nya förslag på insatser och åtgärder getts.
Vårdnadshavare har tillgång till vår PDK på skolans hemsida. Genom skolrådet har de getts
möjlighet att framföra synpunkter.
Utvärdering av årets plan (2018) sker senast 2018-12-20 Ansvarig för att utvärderingen sker
är Skolledningen på Volgsjö skola.
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Resultat samt analys av de främjande insatserna för 2017
Stärka gemenskapen och vi-känslan:
Vi har genomfört olika gemensamma aktiviteter så som Julkul, friluftsdagar, Karnevalen,
Lilla Vasaloppet och olika former av fadderverksamhet. Lilla Vasaloppet skedde till fots,
eftersom skidföret förstördes av det milda vädret.
Både elever och personal menar att dessa aktiviteter är värdefulla och man vill att de ska
fortsätta. Man känner även att detta hjälper våra elever att utveckla den sociala
kompetensen. En plan för de elever som har svårt med ”schemabrytande aktiviteter”
bör finnas. Fadderverksamheten ger en ökad trygghet och de äldre elevernas
självförtroende stärks när de får ta ansvar för de yngre. Det kan dock vara svårt att
planera fadderverksamheten när man har flera olika gruppindelningar.
Flera ser positivt på att ha ”Lilla Vasajoggen”. Då undviker vi problemet med att hitta
skidor till alla elever.
Man upplever även fördelar med att ha en fritidspedagog/ rastvärd ute på rasterna. Det
har varit mycket värdefullt med rastaktiviteter dit alla är välkomna.
Några känner att vi har haft för få friluftsdagar och efterlyser vinteraktiviteter.
Man har även önskemål om att lägga in fler samhörighetsstärkande aktiviteter och att vi
då utformar ett års- hjul med planering för dessa. Olika aktiviteter kan ligga i olika
årskurser. Man lyfter även önskemål om att jobba ännu mer för att integrera våra
nyanlända i skolans gemenskap.
Öka kunskapen bland personalen om att förebygga kränkningar bland eleverna:
Tyvärr räckte inte tiden till för att genomföra Skolverkets utbildningspaket kring detta.
Önskemål finns om att vi genomför fortbildningsinsatsen längre fram istället.
PDK är känd bland personal, elever och vårdnadshavare:
Det tog tid innan PDK var klar så den blev inte känd hos alla parter. Den fastställdes
bland personalen på ett APT. Alla vårdnadshavare har tillgång till den via vår hemsida. I
en del klasser har man gått igenom den med eleverna. Några upplever att eleverna fått
ökad medvetenhet om hur man ska vara mot varandra.
Önskemål om att tydliggöra rutiner kring detta har framförts. Det bör läggas in i vårt
årshjul när vi ska genomföra varje del. I klasserna bör man kontinuerligt lyfta planens
innehåll så att den blir ett levande dokument som genomsyrar det dagliga arbetet.
Öka kvalitén i skolans insatser vid kränkningsärenden:
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Under året har ett trygghetsteam med sex personer tillsatts. Teamet utreder mobbning och
allvarliga kränkningar inom två dagar. Detta upplevs mycket positivt. Arbetsgången finns
beskriven på sid.24 och 25. Eleverna förstår att vi ser allvarligt på kränkningar. De upplever
även en ökad trygghet. Både elever och personal upplever att de får stöd av teamet. I
utvärderingarna lyfts vikten av att trygghetsteamet presenterar sig för klasserna vid varje
skolstart på hösten. Man lyfter även önskemål om utbildningsinsatser för representanter i
trygghetsteamet. Kommunikationen mellan klassföreståndare och trygghetsteamet är viktigt.
Det har ibland varit oklart vem som ska kontakta vårdnadshavare. Eleverna önskar att fler ur
trygghetsteamet finns ute på rasterna tillsammans med dem.

Övrigt:
För ökad trygghet är det viktigt att alla vuxna agerar lika och stöttar eleverna i
konfliktsituationer. Det är viktigt att alla vuxna ute bär väst, så att de syns tydligt

Nyckeltal från elevenkäten
Resultaten från elevenkäten sammanställs i s.k. nyckeltal, där vi strävar efter att uppnå det
maximala värdet 4. I svarsalternativen innebär värdet 1 en låg grad av trygghet och
likabehandling och 4 en hög grad. Vi betraktar värden under 3 som särskilt oroande.
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Främjande insatser för hela Volgsjö skola 2018
Område
Trygg och
respektfull
skolmiljö

Mål
Ökad trivsel och
trygghet

Nyckeltal
2017

Insats

Målgrupp

Slutdatum

Ansvarig

Elever

2019-02-01

1.Skolledning

1.Bås runt duschar på
idrotten

Nyckeltal
2018

2.Skolledning
samt övrig
personal

2.Ökad vuxennärvaro i
omklädningsrummen
utifrån behov

3.All personal

3.Gemensamma trivsel- och
ordningsregler

4.Skolledning
5.Rastvärden

4.Rastvärd på skolan

6.Skolledning

5.Synliggöra planerade
rastaktiviteter

7.SkolledningSko
lledning

6.Trygghetsvärd på skolan
8.Skolledning

7.Fräscha upp toaletterna
och byta lås i dörrarna.

Stärka
gemenskapen/
Vi-känslan

8.Rastkontaktsschema
klart vid skolstart
1.Flera gemensamma
aktiviteter för skolan (ex.
julkul, karneval)
2. Bestämda aktiviteter för
varje årskurs, ex paddla
kanot, Levande
frågelåda/studiebesök,
cykelutflykt
3.Fler gemensamma
friluftsdagar
4. Särskolan Orion samt vår
förberedelseklass inbjuds
att delta i olika

Elever och
personal

2019-02-01

1.All personal

-

2.Förstelärare,
EHT
3.Undervisande
personal
4.Undervisande
personal
5.Förstelärare,
EHT

10

gemensamma aktiviteter i
arbetslagen.

7.Särskild
arbetsgrupp

5.systematiskt
värdegrundsarbete
6.Utarbeta en plan för
mottagande av nyanlända
elever i klasserna.
PDK är känd
bland personal,
elever, och
vårdnadshavare

1.Införa rutiner för hur
elever, personal och
vårdnadshavare får
kunskap om PDK

Elever,
Vårdnadshavare,
Personal

2019-02-01

1.Trygghetsteamet följer
åtgärdstrappan vid
mobbning eller andra
allvarliga kränkningar.

-

2.Skolledning,
IKT-pedagog

2.PDK ligger tillgänglig på
skolans hemsida
3.PDK finns översatt till
olika språk
Ett
trygghetsteam
för ökad trivsel
och trygghet

1.Skolledning

3.Skolledning

Elever och
personal

2019-02-01

1.Trygghetsteamet, TT

-

2.Trygghetsteamet, TT

2.Trygghetsteamet går runt
i klasserna och presenterar
sig och sitt arbete i början
av varje läsår.
Trygghet,trivsel
och
likabehandling

Ett kontinuerligt
arbete med
värdegrundsfråg
or i alla klasser

Fr.o.m. ht-2018
schemaläggs
värdegrundsarbete varje
vecka

Elever och
personal

2019-02-01

Undervisande
personal
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Förebyggande åtgärder för varje årskurs/arbetslag 2018
Orion
Enhet
Grundsärskol
a 1-6
Orion

Behovsområden
2018
Mobbning/
kränkning
Mobbning
/kränkning

Nyckeltal
2017

Analys av
orsaker

Mål

Åtgärder

Ansvarig

Slutdatum

Insikt i vilka
skyldigheter man har
gentemot andra
Alla har samma värde

Kontinuerliga samtal om hur man
agerar för att andra ska trivas och
känna trygghet
Gemensamma samtal om hur vi
förhåller oss till
diskrimineringsgrunderna. Vad
gör vi och vad kan vi göra bättre?
Samarbeta med andra klasslärare
och ordna möten och aktiviteter
med andra elevgrupper.

Skolperso
nalen

2019-02-01

Skolperso
nalen

2019-02-01

Skolperso
nalen

2019-02-01

Tillsammans skapa förståelse för
varandras olikheter

Skolperso
nalen

2019-02-01

Insatser i hallen vid terminens
början

Skolperso
nalen

Vi arbetar under året med olika
teman som berör
diskrimineringsgrunderna kön,
könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan
trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.

Undervis
ande
personal

Trivsel

Fadderverksamhet
med andra klasser på
skolan

Trygghet

Fadderverksamhet
med andra klasser på
skolan

Likabehandling

Ett lugnt och tryggt
kapprum
Vi bemöter varandra
med respekt och har
förståelse och kunskap
om olikheter

Resultat
2018

2019-02-01
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Fritidshemmen Bikupan, Hörnan, Fjället
Enhet
Fritids

Behovsområde
2018

Nyckeltal
2017

Mobbning/
Kränkning
Bikupan/Fjället

3,59

Hörnan

3,86

Trygghet

Likabehandling

3,68

Analys av
orsaker
Vi har ny barngrupp varje år,
vilket kan
påverka
nyckeltalen
Trånga lokaler
med många
elever skapar lätt
konflikter
Samlingarna före
mellanmålet
fungerade inte. En
del elever kom
inte och de övriga
fick vänta. Detta
skapade oro och
konflikter.
Ljudnivån är hög
under
mellanmålet

Mål

Åtgärder

Ansvarig

Slutdatum

-Eleverna behandlar
varandra respektfullt
genom att inte kränka
varandra
-Höjt nyckeltal

-Eleverna uppmanas att säga ifrån
till den som beter sig illa samt att
berätta för personalen
-Gruppstärkande aktiviteter

Fritidsper
sonal

2019-02-01

Minska risken
konflikter

Vi flyttar ut verksamheten och
påbörjar utomhuspedagogiken
från v. 36.

för

Resultat
2018

Ingen samling och inget led till
mellanmålet.
Gruppstärkande aktiviteter.

Minska oro och
ljudnivå under
mellanmålet

Fasta platser/rutiner redan från
skolstart

Fritidsper
sonal

2019-02-01

Vi bemöter varandra
med respekt och har
förståelse och kunskap
om olikheter

Vi arbetar under året med olika
teman som berör
diskrimineringsgrunderna kön,
könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan
trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.

Undervisa
nde
personal

2019-02-01
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Förskoleklasserna- Tjatsie, Dålle och Biegke
Enhet

Fsk
Tjatsie
Dålle
Biegke

Behovsområde
2018

Nyckeltal
2017

Trivsel

3,72

Trygg
arbetsgrupp

Bibehålla en god
trivsel

Gruppstärkande
samarbetsövningar

KLF

2019-02-01

Trygghet

3,82

Trygg
arbetsgrupp

Bibehålla tryggheten

Gruppstärkande
samarbetsövningar

KLF

2019-02-01

Vi bemöter varandra
med respekt och har
förståelse och kunskap
om olikheter

Vi arbetar under året med olika
teman som berör
diskrimineringsgrunderna kön,
könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan
trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.

Undervisa
nde
personal

2019-02-01

Likabehandling

Analys av
orsaker

Mål

Åtgärder

Ansvarig

Slutdatum

Resultat
2018
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Åk 1- Strix
Enhet

Behovsområde
2018

Nyckeltal
2017

Trivsel

3,72

Trygg
arbetsgrupp

Bibehålla en god
trivsel

Gruppstärkande
samarbetsövningar

KLF

2019-02-01

Trygghet

3,82

Trygg
arbetsgrupp

Bibehålla tryggheten

Gruppstärkande
samarbetsövningar

KLF

2019-02-01

Mobbning/
Kränkning

3,43

Bristande respekt
Dåligt språkbruk
Kontaktsökning

Eleverna behandlar
varandra respektfullt

-Gruppstärkande
samarbetsövningar
- stärker varandra till att vara
goda förebilder
Vi arbetar under året med olika
teman som berör
diskrimineringsgrunderna kön,
könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan
trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.

Personal i
arbetslag
et

2019-02-01

Undervisa
nde
personal

2019-02-01

År 1
Strix

Likabehandling

Analys av
orsaker

Mål

Vi bemöter varandra
med respekt och har
förståelse och kunskap
om olikheter

Åtgärder

Ansvarig

Slutdatum

Resultat
2018
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ÅK 2-Omega

Enhet
Årskurs
2
Omega

Behovsområde
2018

Nyckeltal
2017

Mobbning/
Kränkning

3,36

Likabehandling

Analys av
orsaker

Mål

Åtgärder

Ansvarig

-Flera elever
missförstod
frågor i enkäten.
Därför stämmer
inte nyckeltalet.
-Några elever har
varit oroliga på
rasterna.
-Elever som
använder ett
ovårdat språk

-Alla får vara med och
leka och känner att
man har kamrater
- alla beter sig schysst
mot varandra
- Alla elever använder
ett vårdat språk

Samarbetsövningar/lekar
- Elevsamtal
-Fasta placeringar i klassrum och
”gåled” och matsal
-Forumteater

KLF

Vi bemöter varandra
med respekt och har
förståelse och kunskap
om olikheter

Vi arbetar under året med olika
teman som berör
diskrimineringsgrunderna kön,
könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan
trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.

Undervisa
nde
personal

Slutdatum

Resultat
2018

2019-02-01

Nyckeltal

Trygghets
värd/Rast
värd

2019-02-01
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Åk 3- Tellus
Enhet

Årskurs
3
Tellus

Behovsområde
2018

Nyckel
tal
2017

Mobbning/
kränkning

3,6

Analys av orsaker

Några få elever kränker
andra. De insatser som
gjorts har inte förändrat
läget.

Mål

-alla vuxna ska
reagera på alla
kränkningar

Bygga upp den
empatiska
förmågan hos
eleverna

Åtgärder

-Tydliga trivselregler för hela
skolan
-Alla tar tag i kränkningar direkt,
oavsett vilken klass eleverna
tillhör
-Se och diskutera känslor med
hjälp av arbetsmaterielet” Evas
känslokoll”

Ansvarig

Slutdatum

Skolperso
nal,
elevråd,
skolråd
Skolperso
nal
KLF

2019-02-01

Personal i
arbetslag
et

2019-02-01

KLF

2019-02-01

Undervisa
nde
personal

2019-02-01

Resultat
2018

2019-02-01

-Arbete med ”lagandan”
Trivsel

3,69

Trygghet

3,83

Likabehandling

Vi samarbetar inom hela
arbetslaget med att främja
trivseln. Alla raster har
legat samtidigt för alla
elever.
Vi arbetar i mindre
grupper som gör eleverna
tryggare
med
både
varandra och med vuxna.
Vi bemöter
varandra med
respekt och har
förståelse och
kunskap om
olikheter

Vi arbetar under året med olika
teman som berör
diskrimineringsgrunderna kön,
könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan
trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.
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Åk 4- Troja
Enhet
Årskurs
4
Troja

Behovsområde
2018

Nyckeltal
2017

Mobbning/
Kränkning

3,65

Trivsel

3,37

Trygghet

3,39

Analys av
orsaker

Mål

Åtgärder

Några få elever
kränker andra. De
insatser som
gjorts har inte
förändrat läget.
Eleverna
upplever
ostädade
toaletter, osäker
duschmiljö,
skräpig utemiljö
Eleverna
upplever att det
är svårt att förstå
vem de kan vända
sig till på rasten.
Eleverna
upplever att alla
inte ingriper vid
konflikter.
Eleverna känner
sig otryggga i
skolans
omklädningrum.

Alla elever har vänner
och är ute och leker på
rasterna.

Vi behöver jobba mer med
värdegrundsfrågor.
Läraren uppmärksammar
eleverna på att det finns
rastvärdar.
Vi medvetandegör eleverna om
deras egen delaktighet i att hålla
rent omkring sig. Vi utvärderar
frågan (arbetsmiljö) på klassråd
regelbundet.

KLF

Vi pratar om trivselreglerna och
PDK på klassråd och
föräldramöten.

KLF

Alla trivs, vi har
fräscha lokaler och en
ren utemiljö.

Eleverna vet vem de
kan vända sig till när
de är ute på rast.
Eleverna upplever att
de får stöd när det
uppstår konflikter.

Eleverna känner sig
trygga med att byta
om och duscha i
anslutning till idrott.

Ansvarig

Slutdatum

Resultat
2018

KLF

Rastvärdar bär alltid väst.
Vi samtalar dagligen med
eleverna och tränar
konfliktlösning.
Undervisande lärare visar sin
närvaro i omklädningsrummet. Vi
pratar med eleverna om hur man
visar respekt mot varandra i ett
omklädningsrum. Idrottslärare
informerar om vikten av att sköta
sin hygien.

Idrottslär
are/ KLF
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Likabehandling

Vi bemöter varandra
med respekt och har
förståelse och kunskap
om olikheter

Vi arbetar under året med olika
teman som berör
diskrimineringsgrunderna kön,
könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan
trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.

Undervisa
nde
personal

2019-02-01
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Åk 5- Blixten
Enhet
Årskurs
5
Blixten

Behovsområden
2018

Nyckeltal
2017

Analys av orsaker

Trygghet

3,3

Ett trygghetsteam
på skolan har gett
effekt

Eleverna känner sig
trygga i skolans
omklädningsrum.

Trivsel

3,54

Kamratövningarna
”Friends” har varit
värdefulla

Ingen ska behöva
vara ensam

Mobbning/
Kränkning

Likabehandling

3,65

Kamratövningarna
”Friends” har varit
värdefulla

Mål

Åtgärder

Ansvarig

Slutdatum

Undervis
ande
personal

2019-02-01

Samtal om vikten att inbjuda till
lek och gemenskap
Vi har samtal om rastaktiviteter.

Elever

2019-02-01

Eleverna behandlar
varandra respektfullt
genom att inte
kränka varandra

1.Gruppstärkande
samarbetsövningar
2. Träna konfliktlösning
3. Värdegrundsdiskussioner

KLF

2019-02-01

Vi bemöter varandra
med respekt och har
förståelse och
kunskap om
olikheter

Vi arbetar under året med olika
teman som berör
diskrimineringsgrunderna kön,
könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan
trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.

Undervis
ande
personal

2019-02-01

Samtal i klasserna om hur vi
skapar trygghet i
omklädningsrummen.

Resultat
2018
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Åk 6- Iden
Enhet
Årskurs
6
Iden

Behovsområden
2018

Nyckeltal
2017

Trygghet

3,16

Ofräscha
omklädningsrum
Inga draperier

Eleverna känner sig
trygga i skolans
omklädningsrum.

Vi samtalar i klasserna om hur vi
skapar trygghet och trivsel i
omklädningsrummen

KLF

2019-02-01

Mobbning/
Kränkning

3,74

KLF

2019-02-01

3,13

Eleverna behandlar
varandra respektfullt
genom att inte kränka
varandra
Ökad trygghet mellan
klasserna

Gruppstärkande
samarbetsövningarFriendsarbete

Trivsel

Gruppstärkande
övningar har
förbättrat
resultatet
Otrygghet mellan
klasserna

Gemensamma aktiviteter i 6A och
6B

KLF

2019-02-01

Vi bemöter varandra
med respekt och har
förståelse och kunskap
om olikheter

Vi arbetar under året med olika
teman som berör
diskrimineringsgrunderna kön,
könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan
trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.

Undervis
ande
personal

2019-02-01

Likabehandling

Analys av
orsaker

Mål

Åtgärder

Ansvarig

Slutdatum

Resultat
2018
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Volgsjö skolas rutiner vid Diskriminering och andra kränkningar
Förhindra att kränkningar alls uppstår
Det är av stor vikt att skolan medvetet skapar strukturer och miljöer som förhindrar att
kränkningar alls uppstår genom att exempelvis främja och förstärka positiva beteenden
och aktiviteter. Detta kan exempelvis ske genom att





skolan har god uppsyn över skolgården samtidentifierade riskområden så som omklädningsrum och toaletter
personal leder särskilda rastaktiviteter
skolan ökar antalet gruppstärkande aktiviteter så som exempelvis gemensamma
trivselkvällar, elevdiscon, utflykter m.m.

Volgsjö skola utgår från att elevgrupper som har roligt tillsammans får bättre
förutsättningar att bli trygga tillsammans. Desto tryggare en elevgrupp är desto mindre
risk finns för att elever inom gruppen skall kränka varandra. Möjligheterna för god
samhörighet och gemenskap ökar istället vilket i sin tur ökar möjligheterna för ett
vänligt bemötande mellan eleverna. Att därför lägga stor vikt vid att stärka tryggheten
bland eleverna ses därför som ett prioriterat område på Volgsjö skola och ovanstående
punkter arbetar skolan aktivt med för att utveckla.

Tidigt upptäcka kränkningar
Av lika stor vikt är att skolan också skapar miljöer och strukturer som ökar
möjligheterna för att upptäcka och åtgärda kränkningar i ett så tidigt skede som möjligt.
Detta försöker skolan att göra genom exempelvis





god insyn i elevernas jargong och språkbruk
skapa förtroendefulla relationer mellan elever och skolpersonal så att elever som
blir kränkta eller ser kränkningar vågar berätta för personal
öka elevernas medvetenhet om vad kränkningar är och när man faktiskt utsätter
någon för kränkande behandling samtöka kunskapen om hur skolan agerar vid kränkningar för att på så sätt trygga
elevernas förståelse för att skolan agerar om man anmäler en kränkning

När en kränkning har begåtts - fullständig utredning inom 48 timmar
För att möjliggöra så konstruktiva åtgärder som möjligt är det av stor vikt att ett
kränkningsärende handläggs direkt när det uppstår. Volgsjö skola har därför en policy
om att ett kränkningsärende skall vara helt utrett inom 48 timmar från det att skolan fått
kännedom om kränkningen tills det att ärendet utretts och åtgärd satts in. I praktiken
innebär detta att ett ärende bör påbörjas samma dag det aktualiseras, dock senast
nästkommande dag. Undantaget är om ett ärende aktualiseras på en fredag eftermiddag
då ärendet istället påbörjas nästkommande vardag. På de två nästkommande sidorna
illustreras steg för steg hur skolan hanterar ett kränkningsärende.
Syftet med skolans hantering av kränkningsärenden är att snabbt och tydligt markera
att skolan inte accepterar att elever kränker andra elever. De åtgärder skolan vidtar vid
en kränkning är till för att alla elever skall kunna känna sig trygga på skolan. Det är dock
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lika viktigt att skolan hela tiden är mån om att bibehålla goda relationer med alla
inblandade elever och vårdnadshavare. Ett sätt att göra detta är att vara tydlig i att det
är för alla elevers rätt till en trygg skola som åtgärderna vidtas. Utgångspunkten vid all
hantering av kränkningsärenden skall vara lösningsfokuserad och tydligt inriktad på att
uppnå empati mellan de inblandade eleverna. Skolpersonal som utreder
kränkningsäreden skall bemöta alla inblandade med respekt och lugn för att på så sätt
bidra till ett förtroendefullt samtalsklimat.
Klassföreståndare börjar alltid med att bilda sig en uppfattning om det handlar om
kränkning, allvarlig kränkning eller mobbning. Vad som skall klassas som kränkning,
allvarliga kränkning eller mobbning blir alltid en bedömningsfråga för den undervisande
personalen. Vill de ha hjälp att avgöra detta kan de alltid ta kontakt med någon ur
trygghetsteamet.
Bedömer man att det är en kränkning som begåtts ansvarar KLF för att ärendet utreds,
åtgärdas och följs upp enligt nedanstående åtgärdstrappa. Bedömer man att det handlar
om en allvarlig kränkning eller mobbning överlämnas ärendet till skolans
trygghetsteam.

Trygghetsteamet
Om ett ärende handlar om en allvarlig kränkning eller mobbning så ansvarar
trygghetsteamet för att utreda ärendet enligt nedanstående åtgärdstrappa. Syftet med
trygghetsteamet är att snabbt kunna hantera allvarligare ärenden som uppkommer och
som ofta kräver mer tid och resurser än vad en KLF kan erbjuda utifrån sitt uppdrag att
bedriva undervisning.
Trygghetsteamet består av ett antal medlemmar som arbetar utifrån ett jourschema.
Jourschemat är upplagt så att medlemmarna har varsin veckodag. Medlemmarna
ansvarar för alla ärenden som aktualiseras den dag de har jour. Medlemmarna har vid
behov stöttning av skolans elevhälsa.
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Volgsjö skolas åtgärdstrappa vid olika former av kränkning

Kränkning

Allvarlig
kränkning

Mobbning

1. Direkt tillsägelse

1. Direkt tillsägelse

1. Direkt tillsägelse

2. Direkt information till jourhavande inom
Trygghetsteamet

2. Direkt information till jourhavande inom
Trygghetsteamet

3. Trygghetsteamet utreder vem som har sagt/gjort vad
och varför

3. Trygghetsteamet utreder vem som har sagt/gjort vad
och varför

4. Fokus på att uppnå empati och förståelse mellan de
inblandade där vi eftersträvar en ursäkt

4. Fokus på att uppnå empati och förståelse mellan de
inblandade där vi eftersträvar en ursäkt

5. Överenskommelse om att kränkningen kommer att
upphöra

5. Överenskommelse om att kränkningen kommer att
upphöra

6. Möte med kränkt elev och dennes VH samt den elev
som utfört kränkningen och dennes VH

6. Möte med kränkt elev och dennes VH samt den elev
som utfört kränkningen och dennes VH

2. Undervisande personal utreder i samförstånd med
KLF så snart som möjligt om det är en kränkning,
allvarlig kränkning eller mobbning
3. Undervisande personal utreder vem som har
sagt/gjort vad och varför genom att använda
incidentrapportmallen
4. Fokus på att uppnå empati och förståelse mellan de
inblandade där vi eftersträvar en ursäkt
5. Överenskommelse om att kränkningen kommer att
upphöra

7. Skriftlig varning

7. Skriftlig varning

6. Information till elev samt VH om vad som händer ifall
fler kränkningar förekommer (mobbning) och
åtgärdstrappa

8. Information om vad som händer ifall fler kränkningar
förekommer och åtgärdstrappa

8. Information om vad som händer ifall mobbningen
fortsätter samt åtgärdstrappa

7. Information till KLF

9. Diciplinär åtgärd (om kränkningen fortsätter efter en
skriftlig varning)

9. Diciplinär åtgärd (om mobbningen fortsätter efter en
skriftlig varning)

10. Uppföljning efter 2 veckor

10. Uppföljning efter 2 veckor

11. Kort uppföljning 1gång/mån de nästkommmande 2
månaderna.

11. Kort uppföljning 1gång/mån nästkommande 4 mån

12. Ärendet avslutas om inga fler kränknigar
förekommit

12. Ärendet avslutas om kränkningarna upphört

8. Uppföljning efter 2 veckor
9. Ärendet avslutas om inga fler kränkningar
förekommit
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Volgsjö skolas rutiner vid disciplinära åtgärder

1. SKRIFTLIG VARNING
Om en elev har begått
en allvarlig kränkning
eller mobbar annan elev
kommer eleven att få en
skriftlig varning enligt 5
kap § 11 Skollagen.

2. DISCIPLINÄR ÅTGÄRD
Om en elev fortsätter att kränka
annan elev eller personal efter
en skriftlig varning har skolan
rätt att vidta disciplinära
åtgärder enligt 5 kap § 12-14
Skollagen. De disciplinära
åtgärderna kan exempelvis vara
att bedriva undervisningen inom
annan lokal, byte av skola, eller
avstägning från skolan (gäller ej
fskl).

3. INDIVIDUELL
HANDLINGSPLAN
Fortsätter eleven att
kränka andra elever
efter det att
disciplinära åtgärder
vidtagits kommer en
individuell
handlingsplan att
skapas för eleven.
Diciplinära åtgärder
kan i vissa fall
fortfarande vara
aktuella men primärt
läggs fokus på andra
åtgärder för att nå en
så konstruktiv lösning
som möjligt för eleven.
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Uppföljning och avslut av ett kränkningsärende
Kränkningsärenden följs alltid upp 3 veckor efter det att ärendet utretts och åtgärder
vidtagits. Visar det sig vid uppföljningen att inga fler kränkningar förekommit betraktas
ärendet som formellt avslutat. Har fler kränkningar förekommit betraktas det som
mobbning och blir därefter ett ärende för Trygghetsteamet.
Allvarliga kränkningar följs upp under längre tid. Första uppföljningen sker efter 3
veckor. En kortare uppföljning sker sedan 1 gång i månaden de 2 nästkommande
månaderna. Har inga fler kränkningar förekommit avslutas ärendet vid sista
uppföljningstillfället. Förekommer det fler kränkningar under tiden vidtar skolan
disciplinära åtgärder.
Mobbningsärenden följs upp tre veckor efter det att ärendet aktualiserats, sedan 1 gång
i månaden under de nästkommande 4 månaderna. Har inga fler kränkningar förekommit
under den tiden avslutas ärendet. Förekommer fler kränkningar under tiden vidtar
skolan disciplinära åtgärder.

Akuta situationer
Med akuta situationer avses i detta sammanhang till exempel allvarliga slagsmål mellan
elever, våldshandlingar riktade från elever mot personal eller vice versa eller
våldshandlingar från föräldrar eller för skolan okänd part. För att få en akut situation att
upphöra får rektorn och lärarna vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är
befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet1. Uppstår akut hotfulla eller våldsamma
situationer har skolan en separat handlingsplan för detta. Skolpersonalen genomför
även regelbundna utbildningar för denna typ av situationer.
Krav finns från skolverket att skolan skyndsamt skall utreda akuta situationer. En akut
situation utreds med vägledning av arbetsgången för allvarlig kränkning.

Kontaktuppgifter till de man kan vända sig till vid kränkning
Upplever du som elev eller vårdnadshavare att ditt barn har blivit kränkt så skall du
kontakta klassföreståndaren.
Upplever du som elev eller vårdnadshavare att ditt barn blivit kränkt av personal skall
du kontakta skolans rektor.
Upplever du som elev eller vårdnadshavare att ditt barn blivit kränkt av rektorn skall du
kontakta utbildningsnämndens förvaltningschef.

Dokumentation
Alla typer av kränkningsärenden dokumenteras. Ansvarig för dokumentationen är den
som utreder ärendet, d.v.s. klassföreståndare eller ansvarig person för ärendet inom
trygghetsteamet. Dokumentationen delges alltid skolans rektor samt huvudmannen. Alla
inblandade parter har rätt till insyn i dokumentationen. Med part menas den eller de
1

Skolverkets allmänna råd - arbetet mot diskriminering och kränkande behandling sid. 36
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elever som har kränkt och deras vårdnadshavare samt den eller de som kränkts och
deras vårdnadshavare.

Klagomål
Har du som elev eller förälder klagomål mot skolan bör du i första hand vända dig till din
klassföreståndare. Berör klagomålet klassföreståndaren skall du vända dig till skolans
rektor. När elev eller förälder framför klagomål mot skolan utreds ärendet enligt skolans
klagomålsrutiner. Rutinerna finns för att kvalitetssäkra hantering av klagomålet så att
både skola samt den part som framför klagomålet vet hur klagomålet hanteras, vilka
eventuella åtgärder som beslutas samt att ärendet dokumenteras till fördel för alla
inblandade.

Ansvarsförhållande
Klassföreståndaren ansvarar alltid för att utreda det första skedet av ett
kränkningsärende. Bedöms ärendet vara av allvarligare karaktär ansvarar skolans
trygghetsteam över ärendet. När ett kränkningsärende uppstår är skolpersonal skyldig
att anmäla detta till rektor eller förskolechef som i sin tur är skyldig att anmäla ärendet
till huvudmannen.

Elever och föräldrars medverkan
Elevernas delaktighet tillgodoses genom att klassföreståndaren presenterar resultaten
av skolans enkätundersökningar för eleverna. De får då vara med att analysera
orsakerna bakom resultaten samt ge förslag på åtgärder. Eleverna får vara med att
utvärdera föregående års PDK. Elevernas synpunkter tas tillvara inför revidering av
planen.

Vårdnadshavare har tillgång till skolans PDK via skolans hemsida. Inför revidering av
planen samlas synpunkter in via skolråd och föräldramöten.
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