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INLEDNING 

Vår handlingsplan har byggts upp utifrån skrivelser i skollagen och diskrimineringslagen. Det är 

skolans skyldighet att bedriva ett aktivt arbete för att motverka trakasserier och diskriminering 

samt att redovisa det arbetet i en årligen reviderad likabehandlingsplan. 

I planen finns en redovisning av våra insatser, såväl främjande (förebyggande), som åtgärdande 

när det gäller olika former av kränkande behandling, oavsett grund. 

Den elev som känner behov av hjälp i sin skolsituation ska kunna ta kontakt med den lärare eller 

personal som eleven känner mest förtroende för och på så vis få stöd att gå vidare med sin sak.  

Skolan har skyldighet att agera så snart man får kännedom om att en elev känner sig 

kränkt och all personal delar ansvar för elevernas välbefinnande med rektor och 

huvudman som ytterst ansvarig.  

DEFINITION AV BEGREPP SOM RÖR LIKABEHANDLING 

Kränkande behandling är att kränka en människas värdighet. Det kan vara en fysisk kränkning, 

som t.ex. genom slag och knuffar, verbal kränkning, som hot, öknamn, en psykosocial kränkning - 

utfrysning, blickar eller kränkning via texter och bilder – lappar, sms, fotografier och liknande. 

Diskriminering är när någon på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och 

missgynnandet har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskriminering kan 

även ske genom skolans regler, undervisning, läroböcker etc. 

Trakasserier är när någon kränker en elevs värdighet och det har samband med kön, 

könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det kan handla om att retas, mobba, frysa ut 

någon, knuffas med mera. Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av en förälders 

sexuella läggning, funktionshinder etc. 

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan 

handla om beröringar, tafsande, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. 

Både elever och skolpersonal kan göra sig skyldiga till trakasserier.  

Mobbning - en person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under viss tid, blir 

utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. 

Befogade tillsägelser – förbudet för skolpersonal att utsätta elever för kränkningar gäller inte 

tillrättavisning som är befogad för att upprätthålla ordning och god miljö, även om eleven kan 

uppleva tillrättavisningen som kränkande. 
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PRESENTATION AV SKOLANS ORGANISATION & MÖJLIGHETEN TILL DELAKTIGHET I 

LIKABEHANDLINGSPLANENS INNEHÅLL 

På Röbroskolan finns elever i år 7-9 och vi har tre parallella klasser i årskurs 8 och 9 samt två 

klasser i årskurs 7. Utöver detta har vi en integrerad särskola. Sammanlagt är det 136 elever. 

En rektor är anställd på heltid och skolan har 22 lärare och 3 elevassistenter under läsåret 

2013/14, alla arbetar dock inte heltid på enheten. Varje elev har en mentor. Röbroskolan delar 

skolsköterska och kurator med flera andra skolor.    

Ett lokalt elevhälsoteam som träffas en gång i veckan finns på skolan. Teamet består av 

specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska, rektor samt studie- och yrkesvägledare 

och/eller elevassistenter vid behov. 

Eleverna påverkar sin skolsituation via mentor, klassråd, elevråd samt elevskyddsombud. Under 

läsåret 2013/2014 kommer en ny typ av elevorganisation att påbörjas, där eleverna får anmäla 

intresse till elevrådet Falken som sedan kommer att fördela olika ansvarsområden som t.ex. 

elevrådsordförande, sekreterare, budgetansvarig, idrottsansvarig och elevskyddsombud m.m. 

En likabehandlingsenkät genomförs under skoltid. Där finns frågor som rör t.ex. trivsel, studiero, 

trygghet i skolan, elevinflytande etc. Det som framkommer i likabehandlingsenkäten lyfts vid t.ex. 

arbetsplatsträffar, konferenser, i elevorganisationerna etc. och skrivs ner i en handlingsplan 

gällande arbetsmiljö, den nya likabehandlingsplanen och/eller i Röbros Mål- och 

visionsdokument, något som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan. 

Ett utkast till ny plan, baserat på föregående års likabehandlingsplan, går på remiss till samtliga 

elever. Vi informerar alla elever på skolan om Likabehandlingsplanens innehåll och sedan har de 

fått bearbeta den i smågrupper. Bland annat har de svarat på frågor gällande förebyggande och 

främjande likabehandling: Vad kan skolan göra? Vad kan eleverna göra? och Vad är det som gör att 

skolan inte alltid får redan på det som händer? Elevernas svar har sammanställts och skickats ut till 

samtliga i personalen och kommer att ingå i det fortsatta arbetet på skolan och i utformningen av 

likabehandlingsplanen. Detta gjordes i oktober 2013. 

Alla personal får ge synpunkter på förnyelse av planen under konferenstid.  

Rektor har, när planen till sist granskats av såväl elever som personal, ansvaret för att alla, såväl 

elever, skolpersonal som föräldrar får kännedom om den färdiga planen och var den kan hittas, 

bl.a. på skolans hemsida, på skolans interna nätverk samt i nyanställdpärmen. 

KARTLÄGGNING AV VERKSAMHETEN OCH DESS BEHOV 

Under slutet av vårterminen gjordes en likabehandlingsenkät bland eleverna i år 7-9. De svarade 

då bl.a. på frågor om trivsel, trygghet och inflytande. Endast 110 elever av 163 svarade på enkäten 

då enkäten tyvärr genomfördes alltför sent på terminen. Många elever var lediga och enkäten 

genomfördes dessutom i en turbulent tid där tyvärr flera elevassistenter fick lämna skolan p.g.a. 

nedskärningar. Tyvärr har detta påverkat enkätens reliabilitet. Dock, en resultatpresentation och 

ett försök till analys ska ändå göras. 

Frågeställningar till eleverna i enkäten rörde följande områden: 
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 Allmän trivsel och trygghet med personal och andra skolkamrater. 

 Kartläggning av skolmiljön – var kan man känna sig otrygg? 

 Elevers inställning till medbestämmande. 

 Elevers syn på lärarnas stöd i skolarbetet. 

 Kartläggning av kränkningar – förekomst och art av kränkningar. 

Frågorna i årets enkät har förändrats i samarbete med elevrådet, t.ex. frågan ”Har du blivit kränkt 

under din tid på Röbro?” har förändrats till ”Har du blivit kränkt Röbro under detta läsår?”. Detta 

ger oss möjlighet att se förändringar år till år istället föra att grunda vårt utvecklingsarbete på 

upplevelser som kan ligga tre år tillbaka i tiden. 

Enkäten visade att 90,9 % av eleverna trivs på skolan och 93,6 % har en kompis dom kan lita på. 

Siffror skiljer sig inte från förra årets mätning. Återigen är det en låg andel som känner att man 

kan be en vuxen om hjälp då man blir kränkt eller mobbad under skoltid, 81,8 % jämfört med 84,3 

% förra året. 90,9 % av eleverna känner sig trygga under rasterna detta år (jämfört med 92,9 % 

vid förra mätningen). Tyvärr en minskning trots att vi har haft flera vuxna ute på rasterna under 

läsåret. Följfrågan ”Var har du känt dig otrygg under rasterna detta läsår?” uppger tio elever att 

det bl.a. är omklädningsrummen i idrottshallarna, korridorerna och ute på skolgården man 

upplevt otryggheten. Dock verkar det vara något ”oseriöst” svar då platser som anges är bland 

annat ”i skogen”. Men trots det så är det ett antal elever som känner otrygghet och det måste tas 

seriöst. Att öka de vuxnas förtroendekapital måste fortsättningsvis vara ett prioriterat mål för 

läsåret 2013/2014. Vilka metoder vi ska använda blir en diskussion vid uppstarten i augusti 2013. 

Tryggheten i matsalen har ökat från förra året, 90,9 % jämfört med 86,4 % vid förra mätningen. 

Detta kan vara en effekt av att flera av de vuxna har ätit pedagogiskt med eleverna. 28,2 % 

upplever dock att ljudnivån har varit för hög i matsalen under året och 38,2 % har även känt sig 

stressade i matsalen. Att undersöka vad denna stress beror på kan bli ett uppdrag för t.ex. 

elevrådet i höst. 

50 % av eleverna uppger vidare att de vill vara med och bestämma saker i skolan, medan 50 % 

säger nej på frågan. 37,3 % uppger att de har fått varit med och bestämma redovisningsformer 

och 25,5 % uppger att de har fått varit med och bestämma arbetsformer. 39,1 % uppger att de inte 

har fått varit med och bestämma någonting alls.  

Det finns också kritik mot hur klassråden har fungerat och till hösten planeras en ny typ av 

elevorganisation där de elever som verkligen vill arbeta med skolans utveckling och 

elevdemokrati ska göra det. Dessa elever ska representera all årskurser men inte nödvändigtvis 

två representanter ur varje klass. Dessa elever ska sedan få dela på de områden som tidigare varit 

uppdelade på tre elevorganisationer (elevråd, idrottsföreningen Falken IF och 

elevskyddsombuden). Vi hoppas att med denna tillspetsning av elevrepresentanter så kan vi nå ut 

till alla elever på skolan på ett bättre sätt, så att fler elever får en reell känsla av elevinflytande på 

skolan. Dock, vi måste fortsätta arbeta med begreppet elevinflytande. Många elever anser att de 

ska få bestämma allt och det är inte fullt så enkelt då det finns flera viljor än en på en skola. Men, 

detta resultat hoppas vi kunna förbättra till nästa mätning. 

86,4 % av eleverna säger att de får hjälp på lektionerna då de har bett om det (jämfört med 83,5 % 

förra året). Detta är en liten ökning men ändå en ökning i positiv riktning. Att vi inte har ett högre 

resultat där kan bero på att när lärarna tränar eleverna i t.ex. självständighet och problemlösning, 
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så kan eleverna uppleva att de inte får hjälp, men då det egentligen är en sätt att utveckla de mer 

övergripande förmågorna och en medveten tanke från lärarens sida. 

På frågan ”Har någon sagt något kränkande till dig under skoltid detta läsår? (t ex rakt ut, via 

kompisar, via sms, Facebook, Instagram etc).” så svarar 41,8 % ja. På frågan ” Har någon sagt 

något kränkande till dig på fritiden under detta läsår? (t ex rakt ut, via kompisar, via sms, 

Facebook, Instagram etc.)” så svarar 33,6 % ja. Dessa frågeställningar har vi ändrat sedan förra 

mätningen för att få syn på var kränkningarna sker, på skolan eller fritiden.  

Även på frågan om man någon gång har stannat hemma från Röbro av rädsla för att bli kränkt, 

svarar 13,6 % ja (jämfört med 14,3 % förra året). Detta är fortsättningsvis en mycket hög andel, 

även fast frågeställningen är förändrad så att vi ska kunna avgöra om det skett under detta läsår 

eller inte.  

Som ett led i att ytterligare medvetandegöra likabehandlingsplanen och ge eleverna möjlighet till 

inflytande så har utkastet till ny plan, baserat på föregående års likabehandlingsplan, gått på 

remiss till samtliga elever. Vi har under ht-13 informerat alla elever på skolan om 

Likabehandlingsplanens innehåll och sedan har de fått bearbeta den i smågrupper. Bland annat 

har de svarat på frågor gällande förebyggande och främjande likabehandling: Vad kan skolan 

göra? Vad kan eleverna göra? och Vad är det som gör att skolan inte alltid får redan på det som 

händer? Elevernas svar har sammanställts och skickats ut till samtliga i personalen och kommer 

att ingå i det fortsatta arbetet på skolan och i utformningen av likabehandlingsplanen.. 

 

Bland de mest frekventa svaren på vad skolan kan göra återfanns bl.a. prata med eleverna, vara 

mer aktiv när något händer, ta tag i saker direkt, hålla mer koll på raster, lärare ska vara ute mer 

på raster, lärare ska vara mer uppmärksamma, fråga elever hur de mår, uppmärksamma om 

någon är ensam, mer aktiviteter, t.ex. Laisok-läger. Bland de mest frekventa svaren på vad 

eleverna själv kan göra återfanns bl.a. Säga till en vuxen, berätta för någon, säga snälla saker, 

säga hej, behandla andra som man själv vill bli behandlad, stå upp för de som blir utsatta, säga till 

de som mobbar, ”hålla käft” istället för att säga elaka saker, inte döma folk, inte kommentera 

utseende, inte mobba. Och, på den sista frågan, gällande varför inte alltid skolan får reda på 

saker då det händer: Man vågar inte berätta, tycker det är pinsamt att berätta, är rädd att det ska 

bli värre, vill inte skvallra, vuxna är inte ute på rasterna - de som mobbar gör det när vuxna inte är 

där.  

I det kommande avsnittet redogörs för skolans elevhälsoarbete och de insatser som gjort under 

året för att arbeta förebyggande med ovanstående frågor. Även en plan på vilka förändringar som 

kan göras i skolans förebyggande arbete redogörs för. 

BESKRIVNING AV RÖBROSKOLANS FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ELEVHÄLSOARBETE 

På skolan finns ett elevhälsoteam (RHT) som träffas en gång per vecka. Där gås aktuella 

elevärenden igenom och strategier för dessa läggs upp. I RHT ingår specialpedagog, speciallärare, 

kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och rektor. På skolan finns rutiner kring hur 

man arbetar kring elevhälsan, dessa beskrivs bl.a. i skolans likabehandlingsplan. På 

lärarkonferensen som genomförs en gång per vecka så har vi en stående punkt med elevärenden. 

Där tas olika elevärenden upp, t.ex. nya åtgärdsprogram, överenskommelser med hemmen, om det 
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finns nya diagnoser och hur man i så fall bemöter eleven på bästa sätt etc. Här kan även andra 

frågor tas upp, t.ex. pedagogiska tips, frågor om hur enskilda elever verkar må i skolan eller om 

man har märkt något avvikande som ger anledning till oro etc. 

Elevhälsoteamet på Röbroskolan har eleven i fokus, vi arbetar hela tiden för att individen ska må 

bra och lyckas med skolarbetet. Gruppen håller effektiva och strukturerade möten, arbetar 

lösningsfokuserat i nära samarbete med hemmen och eleven. Elevärenden följs hela tiden upp och 

inget ärende faller mellan stolarna även om alla problem inte har en snabb lösning. Sammantaget 

har vi ett elevhälsoarbete där lärare, assistenter och RHT samarbetar för att skapa ett skyddsnät 

kring våra elever, både på ett studierelaterat plan men också på ett socialt och psykosocialt plan. 

Vi samarbetar också med BUP, socialtjänst och polis i elevärenden i förekommande fall. 

Likabehandlingsplanen på skolan revideras varje år tillsammans med elevorganisationerna, även 

om likabehandlingsenkäten visar på att det finns elever som upplever att de inte har fått varit med 

och bidra där. Vi tror att med den nya elevorganisationen så kommer fler elever att få insyn i det 

elevinflytande som faktiskt finns på skolan, och missnöjet kan förhoppningsvis minska. 

Skolan har genomfört Tobaksfri Duo under året men tyvärr kan vi ändå se en ökning av 

tobaksanvändningen bland våra elever.  Vi planerar för olika typer av insatser mot detta under 

läsåret, bl.a. undersöka möjligheten att starta en ”Sluta Röka-grupp”, information till föräldrar i 

Skolnytt m.m. 

För att skapa en tryggare arbetsmiljö i skolan har vi bland annat brutit upp stora sittgrupper, och 

införskaffat andra typer av möbler som inte möjliggör större elevgrupper att samlas på liten yta. 

Många elever känner otrygghet då de passerar en större grupp elever (där individer skyddas av 

massan) och det har vi försökt förebygga. Vi har även flyttat ett pingisbord in till ett rum som 

tidigare var en samlingslokal med dålig insyn för vuxna, detta för att undvika just samlingar av 

elever där kränkningar kan ske i en ”skyddad” miljö. 

I slutet av terminen hade vi ett föräldramöte som handlade om droger och droganvändning bland 

unga i Storuman och på avslutningsdagen har föräldrar fått information om vuxenvandring 

tillsammans med polis och socialtjänst. Även skolans kurator och skolsköterska deltog i denna 

vuxenvandring. 

Under året har skolan haft det prioriterade målet förtroendefulla relationer, och det har blandats 

mellan föreläsare utifrån, gemensamma aktiviteter på skolan, schemalagt mingel och fria 

pedagogiska luncher för personal. 

År 7 åker i början av läsåret till Laisok på ett sammansvetsningsläger, detta för att bygga en så god 

känsla för gruppsammanhållning som möjligt inför den kommande högstadietiden. Detta kommer 

vi att fortsätta med även kommande läsår men då med ännu mera fokus på gruppkänsla och 

tillhörighet. 

Enskilda ämnen har också arbetat särskilt med att bygga broar mellan eleverna. Bland annat har 

eleverna i årskurs nio varit ”lärfaddrar” till elever i årskurs sju i SO-ämnena. 

I kommunen har en ny plan för hemmasittande elever arbetats fram och mallarna för 

åtgärdsprogram och arbetet med dessa har reviderats.  
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MÅLSÄTTNINGAR UTIFRÅN KARTLÄGGNING 

Elevhälsoteamets utvärdering av läsåret som gått har gett följande utvecklingsområden för 

skolans förebyggande arbete: 

 Tätare närvarokontroll av mentorer samt avstämningar fyra gånger per läsår av RHT. 

 Aktualisera anmälningsblanketten till RHT för personal igen. 

 Mentorsexperterer i år 7 

 Skapa gemensamma rutiner inledning/avslutning lektion (bl.a. inspirerat av Stefan Hertz’ 

föreläsning). Gemensam hållning i åk 7-9 med plan att sprida vidare till F-6. 

 Genomföra likabehandlingsenkäten första veckan efter jullovet. 

I dokumentet Röbroskolans Mål & Visioner återfinns även skolans prioriterande mål för läsåret 

2013/2014. Med grund i forskning och beprövad erfarenhet som visar att en skolans 

målsättningar ska bestå över längre tid och inte förändras från år till år, samt att de prioriterade 

målen bör vara få och greppbara så är Röbroskolans övergripande mål fortsättningsvis: 

”Skapa förtroendefulla relationer mellan vuxna och elever på skolan” 

och 

”Utveckla metoder för formativ bedömning som gynnar elevernas utveckling mot målen” 

I Röbroskolans Mål & Visioner finns en metodbank som ska föra oss framåt mot detta mål. 

Metoderna har arbetats fram i personalgruppen under pedagogiska konferenser ht-13. I 

Röbroskolans Mål & Visioner finns också en beskrivning av våra gemensamma rutiner kring 

lektioners start och avslutning. 

ANSVARSFÖRDELNING - RÖBROSKOLANS FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE 

ELEVHÄLSOARBETE 

Vår ambition är att skapa en verksamhet där allas förutsättningar, kompetens, vilja och kunskap 

kommer till sin rätt oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, könsöverskridande 

identitet eller sexuell läggning. Vi anser att alla har lika stora rättigheter att lyckas och vi tolererar 

inte någon form av kränkande behandling mellan individer.  

Vår målsättning ska nås genom att: 

 Alla på enheten är väl förtrogna med likabehandlingsplanen och vår målsättning. Med 

”alla” menas här: rektor, pedagogisk personal, elever, skolassistenter, bibliotekarie, 

bespisningspersonal, lokalvårdare samt vaktmästare. Ansvar: rektor. 

 Likabehandlingsplanen utvärderas varje år av rektor, personal och elever och 

nödvändiga justeringar görs. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna 

genomförts under skolåret ska tas med i den reviderade planen. Ansvar: rektor. 

 All personal ser det som sin uppgift att förhindra ett hårt och kränkande språkbruk på 

skolan. Likaså ska all personal ingripa mot tendenser till nedsättande behandling eller 

våld mellan individer på skolans område. Ansvar: all personal på skolan 
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 Likabehandlingsplanen aktualiseras varje år för personal, föräldrar och elever. 

Nyanställd personal får planen i sin mapp. Planen omarbetas varje år efter utvärdering. 

Ansvar: rektor 

 Målinriktat arbete bedrivs mot de områden som prioriterats i måldokumentet ”Röbros 

Mål & Visioner”. Främjande och åtgärdande mot olika former av kränkande behandling 

bedrivs på skolan. Ansvar: rektor och personal 

 Skolan har skyddsombud och elevskyddsombud. Elevskyddsombud utses vid i 

elevorganisationen Falken. SAM-gruppen* planerar och genomför en årlig utbildning för 

elevskyddsombuden. Elevskyddsombuden ger regelbundet lägesbeskrivningar 

angående trivseln i klasserna tillsammans med vuxna skyddsombud. Ansvar: 

skyddsombud 

 I avsikt att stärka banden mellan elever/elever samt elever/lärare hålls inskolningsläger 

för skolår 7. Ansvar: mentorer år 7 

 Friluftsdagar och temadagar anordnas under läsåret. Ansvar: rektor och skolans personal 

 I årskurs 8 (svenska) arbetar eleverna årligen med ett läsprojekt för att främja arbetet 

mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 9:s årliga tema är arbete mot 

rasism, studie av härskartekniker samt könsroller. Ansvar: undervisande lärare 

 Årskurs 9 arbetar inom SO varje år med tema kring människor lika värde och rasism. I 

temat ingår bl.a. studier om förintelsen och de stora världsreligionernas syn på 

människans värde. Frågor relaterade till temat kommer även upp kontinuerligt i de 

övriga årskurserna. Ansvar: undervisande lärare 

 År 8 arbetar varje år med likabehandling i arbetsområdet sex och samlevnad. Ansvar: 

undervisande lärare 

 Varje vecka hålls mentorsträffar och klassråd hålls med jämna mellanrum. Ansvar: 

mentorer och representanter för elevorganisationerna 

 Skolans ordningsregler (bilaga 6) är kända av alla. Ansvar: personalen på skolan 

 Vi använder oss av ett trygghetssystem under elevers fria tid med bland annat 

pedagogiska luncher och schemalagt mingel. Under pedagogiska luncher skall 

gemenskapen lärare - elev stå i centrum. Ansvar: rektor och skolans personal 

 Alla lärare har schemalagt mingel (30 minuter/vecka) för att på så sätt bygga upp 

förtroendefulla relationer med eleverna även utanför klassrummet. Ansvar: rektor och 

skolans personal 

 Alla elever erbjuds kuratorkontakt. Ansvar: kurator 

 Elevassistenterna på skolan träffar specialpedagog för utvärdering och handledning vid 

behov. Ansvar: Specialpedagog och elevassistenter 

 RHT* arbetar med skolans elevvård. Teamet träffas varje vecka. Ansvar: RHT 

 Vid varje veckovisa personalkonferens finns punkten Elevärenden, där aktuella ärenden 

tas upp och förslag på anpassningar eller åtgärder diskuteras. Ansvar: Specialpedagog 

 Varje år genomför vi en elevenkät där elever svarar på frågor om trivsel och trygghet på 

skolan. Resultaten analyseras av såväl personal som elever/föräldrar. Nya åtgärder 

riktade mot de problemområden som uppmärksammats föreslås. Ansvar: Skyddsombud 

och rektor. 

 Under läsåret samarbetar skolan med bland andra föreningsliv t.ex. kvinnojour, polis, 

socialtjänst, fritidsverksamheten och skolkyrka.  
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 Skapandet av täta föräldrakontakter. Ansvar: mentorer, undervisande lärare och skolans 

personal i övrigt  

 Föräldrar informeras om likabehandlingsplanen varje läsår. Ansvar: rektor 

* RHT - Röbros HälsoTeam, SAM – Skyddsombud och ArbetsMiljö 

 

UPPFÖLJNINGAR OCH UTVÄRDERINGAR 

Arbetet med Röbroskolans främjande, förebyggande och åtgärdande arbete mot kränkningar och 

diskriminering genomförs och följs upp kontinuerligt samt vid uppdateringen av följande års 

likabehandlingsplan samt Röbroskolans Mål och visioner. 
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ARBETE SOM ÅTGÄRDAR OLIKA FORMER AV KRÄNKNING 

Om det trots främjande arbete uppstår problem påbörjas de åtgärdande insatserna. Till hjälp för 

detta finns klart uttalade planer för hur och av vilka det fortsatta arbetet ska genomföras. Dessa 

planer revideras liksom likabehandlingsplanen i sin helhet, varje år.  

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

utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 

rektorn. Rektor ska i sin tur anmäla detta till huvudmannen. 

Elever och/eller vårdnadshavare anmäler diskriminering, trakasserier eller kränkande 

behandling till någon i personalen på skolan. Denne ansvarar för att åtgärder görs i enlighet med 

nedanstående mallar. 

 Vid misstanke om kränkande behandling eller mobbning används den elevvårdsplan som 

upprättats vid Röbroskolan (bilaga 1). 

 Vid misstanke om att vuxen i verksamheten kränkt elev används den för ändamålet 

upprättade planen (bilaga 2). 

 Mall för samtal vid misstänkt mobbing (bilaga 3). 

 Mall för samtal med vittnen till händelser (bilaga 4). 

 För dokumentation av åtgärdande arbete används vår blankett (bilaga 5).  

Övrig skriftlig dokumentation dateras och undertecknas av deltagare. Dokumentationen skall 

sparas i dokumentskåp hos specialpedagogen under respektive årskurs eller aktuell elev. 
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BILAGA 1 

ELEVVÅRDSPLAN –  ÅTGÄRDANDE ARBETE VID KRÄNKANDE BEHANDLING, 

DISKRIMINERING ELLER MOBBING MELLAN ELEVER 

Använd vår blankett för dokumentation, bilaga 5. Använd mall för samtal kring misstänkt mobbing, 

bilaga 3.  

Alla fall av misstänkt kränkande behandling, diskriminering eller mobbning ska utredas så snabbt som 

möjligt. 

1. Elevens mentor, undervisande lärare eller annan inblandad skolpersonal:   

 Samtalar med eleven 

 Beskriver/sammanfattar problemet eller behovet tillsammans med eleven 

 Den vuxne som har samtalat med eleven ska skyndsamt informera elevens mentor 

  2. Mentor: 

 Ska alltid känna till den situation som uppstått och vara drivande i försök att klarlägga och hitta 

lösning på problemet.  

 Informerar vårdnadshavare. 

 Diskuterar problemet med de personer som ska vara behjälpliga. Ärendets karaktär avgör vilka 

som ska informeras; rektor, arbetslag, elevskyddsombud, socialtjänst, polis etc.  

 Polisanmälan? 

 En utredning som belyser situationen ska göras av mentor. De som ska samarbeta i ärendet 

söker hitta åtgärder som är passande för den situation som uppstått. OBS! Detta ska 

dokumenteras och snarast lämnas till rektor som i sin tur anmäler till huvudmannen. 

Uppföljning/utvärdering 

 Mentor följer upp problemet tillsammans med elevhälsoteamet eller arbetslag. Dokumentera 

uppföljning. 

 Om situationen ej förbättrats börjar man om på punkt ett. 

 Rektor ska hållas informerad om ärendets gång. 

En skriftlig sammanställning görs av RHT varje läsår över kränkande händelser/incidenter på skolan. 

Sammanställningen lämnas till rektor och tas med vid nästa års revidering.  

 

Rektor måste anmäla kränkande behandling till huvudman (Skollagen 2010:800, 6 kap. 10 §, 1 st.).  

Rektor måste även anmäla trakasserier eller sexuella trakasserier på så sätt som avses i 

diskrimineringslagen till huvudman (Skollagen 2010:800, 6 kap. 10 §, 2 st.). 
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BILAGA 2 

RUTINER NÄR VUXEN I VERKSAMHETEN KRÄNKER ELEV 

Använd vår blankett för dokumentation, bilaga 5. 

Händelsens art avgör hur ärendet behandlas. Förbudet för skolpersonal att utsätta elever för 

kränkningar gäller inte tillrättavisning som är befogad för att upprätthålla ordning och god miljö, även 

om eleven kan uppleva tillrättavisningen som kränkande. Ibland kan det vara tillräckligt om rektor för 

samtal med berörda parter för att få händelsen klarlagd och därmed utagerad. I andra fall kan det bli 

nödvändigt med en mer omfattande utredning.  

Rektor måste anmäla kränkande behandling till huvudman (Skollagen 2010:800, 6 kap. 10 §, 1 st.).  

Rektor måste även anmäla trakasserier eller sexuella trakasserier på så sätt som avses i 

diskrimineringslagen till huvudman (Skollagen 2010:800, 6 kap. 10 §, 2 st.). 

Åtgärdsgång i ärendet: 

1. Rektor, eller dess ställföreträdare samtalar med kränkt elev. Eleven har möjlighet att ha 

stödperson med sig. 

2. Rektor, eller dess ställföreträdare samtalar med den vuxne som eleven menar kränkt 

honom/henne. Den vuxne har möjlighet att ha stödperson med sig. 

3. Vårdnadshavare informeras. 

4. Parterna kallas till samtal med rektor. Både eleven och den vuxne ska erbjudas att ha med sig 

en stödperson vid samtalet. Utgången av samtalet samt den hittills inhämtade informationen 

runt ärendet ger rektor skäl att besluta om händelsen kan betecknas som utredd och utagerad 

eller om mer omfattande utredning är nödvändig. 

När mer omfattande utredning är nödvändig skall rektor 

 Samtala med alla de eventuella vittnen som finns till händelsen (såväl elever som vuxna).   

 Efter att ha gjort en allsidig utredning skall bedömning göras om det är nödvändigt att anmäla 

händelsen till andra myndigheter för vidare utredning. 

Det åligger rektor att försäkra sig om att den elev som känner sig kränkt inte drabbas av repressalier 

under och efter utredning. 
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BILAGA 3 

MALL FÖR SAMTAL VID MISSTÄNKT MOBBING/KRÄNKANDE BEHANDLING 

Håll enskilda samtal med den som känner sig mobbad och med den eller de som sägs mobba.  Var två 

vuxna personer; förslagsvis mentorer i klassen. Var så konkret som möjligt i samtalen och för 

noggranna anteckningar över frågor - svar. Mål för samtalen bör vara att klarlägga situationen 

(ansvarsbilden) och få slut på den eventuella mobbing som förekommer.  

Samtalsmall för personal med den mobbade: 

 Uppmana eleven att berätta vad som hänt.  

 Fråga vem eller vilka som deltagit i mobbingen. 

 Fråga om det finns det vittnen till det som inträffat? Hör även dessa (enligt bilaga 4). 

 Ta reda på tidsperspektivet runt händelserna; när började det, hur ofta osv. 

 Beskriv den policy som skolan i sin likabehandlingsplan bestämt sig för. Upplys om att samtal 
kommer att hållas med de som eleven menar mobbat honom eller henne. Förklara att en ny 
träff kommer att ordnas inom två veckor och att personal under tiden kommer att hålla 
speciell uppsikt runt de som finns med i händelsen. 

 Den som håller i mötet informerar övrig personal skyndsamt. 

 Tar kontakt med vårdnadshavare samma dag. 

Samtalsmall för personal med de/den som ev. mobbar (enskilda samtal): 

 Berätta om de anklagelser som riktas mot eleven. 

 Uppmana den anklagade att berätta vad han/hon vet. 

 Beskriv skolans policy och att ärendet inte kommer att släppas förrän en godtagbar lösning 
nåtts. 

 Förklara att en ny träff kommer att hållas inom två veckor och att skärpt uppmärksamhet råder 
från personalens sida kring dem som finns med i händelsen. 

 Den som håller i mötet informerar övrig personal skyndsamt. 

 Tar kontakt med vårdnadshavare samma dag. 

Uppföljning/utvärdering: 

 Inom två veckor ska en uppföljning av den första träffen ske. Uppföljningen ska dokumenteras. 
Då möts samma parter åter – antingen tillsammans eller skilda åt som vid den initierande 
träffen. Det är nu speciellt viktigt att den elev som anser sig ha blivit mobbad får redogöra för 
om och i så fall hur situationen förändrats samt att de åtgärder som satts in utvärderas. 
Utgången av uppföljningen avgör om fortsättning är nödvändig.  

 En mobbingrapport ska upprättas och skickas hem till de inblandade elevernas vårdnadshavare 
– kopia till rektor. Rapporten ska innehålla händelse, vad de inblandade beskrivit och vilka 
åtgärder som vidtagits och med vilket resultat. 

Om problemet kvarstår: 

 Stor träff med vårdnadshavare för båda parter, RHT, och mentorer. I de fall där det bedöms 
lämpligt ska en polisanmälan göras, då ska även skolchef informeras. Behov av polisanmälan 
måste dock avgöras i varje enskilt ärende. 
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BILAGA 4 

SAMTALSMALL FÖR VITTNEN 

 Uppmana vittnet att berätta vad som hänt.  

 Fråga vem eller vilka som deltagit i mobbingen/kränkningen/incidenten. 

 Ta reda på tidsperspektivet runt händelserna; när började det, hur ofta osv. 

 Beskriv den policy som skolan i sin likabehandlingsplan bestämt sig för. Upplys om att samtal 

kommer att hållas med de som elever som är inblandade. Förklara att en ny träff kommer att 

ordnas inom två veckor och att personal under tiden kommer att hålla speciell uppsikt runt de 

som finns med i händelsen.  

 Uppmana eleven att komma till en vuxen och berätta och han/hon får reda på eller ser något 

mer. 

. 
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BILAGA 5 

DOKUMENTATION VID KRÄNKANDE BEHANDLING, MOBBNING SAMT ÖVRIGA 

INCIDENTER 

 

Datum:_______________________  Plats:_________________________________________  

Deltagande vid dokumentationen:______________________________________________________       

__________________________________________________________________________________ 

Vad har hänt? (samtal med inblandade parter) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Hur går vi vidare? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Datum för uppföljningssamtal: _______________________________ 

 

Underskrift: 

 

………………………………………………….. …………………………………………………..          

 

UPPFÖLJNING 

Hur har ärendet utvecklat sig? Fortsatta åtgärder? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Ev. datum för ytterligare uppföljning: __________________________  
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BILAGA 6 

REDOGÖRELSE FÖR GENOMFÖRT FRÄMJANDE LIKABEHANDLINGSARBETE PÅ 

RÖBROSKOLAN LÄSÅRET 2012/13 

Nedan följer en redogörelse av det förebyggande och främjande likabehandlingsarbete som 

genomförts på skolan under läsåret 2012/2013: 

 Val av elevskyddsombud gjordes och utbildningsdagar genomfördes med de valda 

representanterna. Arbetet under året har haft fokus på arbetsmiljö och utvecklingsfrågor som 

ligger nära elevernas vardag. 

 Likabehandlingsplan och tillhörande ordningsregler har särskilt genomarbetats hos 

elevorganisationernas representanter. 

 Den lägerverksamhet och de temadagar skolan brukat anordna har genomförts enligt 

planerna. 

 Elevorganisationerna har sammankallat till och genomfört möten enligt de demokratiska 

principer som råder och förutbestämda rutiner. 

 Klasserna/mentorsgrupperna har haft veckovisa mentorsträffar och klassråd med jämna 

mellanrum. 

 Arbete med ”Tobaksfri duo” har genomförts under läsåret 2012/13. 

 Elevassistenterna har haft träff med specialpedagog vid ett tillfälle i veckan. De har utvärderat 

arbetet och träffarna vid läsårets slut. 

 RHT har träffats en gång per vecka under läsåret. 

 Under läsåret har olika typer av samarbete funnits med grupper utanför skolans värld; polis 

har informerat eleverna. Socialtjänsten och skolan har haft ett bra samarbete främst kring 

elever som behövt stöd såväl i skola som i hemmiljö. Skolkyrkan har funnits till hands med 

personal under viss del av skolveckan. 

 FRIDA-möten en gång per månad där skola, socialtjänst, kyrkan, fritidsverksamheten, 

sjukvården m.fl. samverkar kring elevernas bästa i Storuman som helhet. Rektor eller en 

representant för skolan har deltagit. 

 Årskurs 9 har arbetat med ett block där människans lika värde bearbetas genom inslag om t.ex. 

världsreligionernas syn på människovärde och verkliga händelser såsom förintelsen. 

 Under svenskan har man i åk. 8 och 9 jobbat mot rasism och diskriminering. Eleverna har också 

fått utbildning i att upptäcka s.k. ”härskartekniker”. 

 År 8 har arbetat med likabehandling i arbetsområdet sex och samlevnad. 

 Genomgång av likabehandlingsplan med personal och elever har genomförts. För eleverna 

gjordes en ”enklare” version i PP-format som presenterades på mentorstiden. Eleverna 

informerades även om var de kan hitta planen i sin helhet.  

 Enkätundersökningen av elevernas trivsel på skolan har genomförts. 

 Elevorganisationerna har haft en temadag med fokus på deras uppdrag 

 Otympliga spelen (år 7-9) med samarbetsövningar har genomförts. 

 IQ- dagen (år 7-9) med samarbetsövningar har genomförts. 

 Mentorskampen. Aktivitet för att öka gemenskapen i mentorsgrupperna.  
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 Mentorsexperter. Mentorerna arbetade med sina klasser i något av följande arbetsmaterial 

(en expert på varje material i varje årskurs): Chilla/Tjalla, Netikett, Rasism/fördomar.  

 Arbetsplatsträffar (pedagogiska aftnar) med personal på temat ”Skapa förtroendefulla 

relationer” 

 Fortbildning (föreläsning) med Stefan Hertz ”så skapar du lugn i klassrummet” 

 Elevassistenter och elevhälsoteamet har haft fortbildning i Gordon Neufelts tankar om att 

bygga förtroendefulla relationer. Detta har även diskuterats i stora personalgruppen på 

konferenstid. 

 Teaterföreställning – Vem kan du älska 

 Teater föreställning - Annorlunda/Sïerrelaakan/Iežálágán 

 Föreläsning av Tommy Deogan för elever och personal 

 Drogvaneundersökning genomförd av Lass Klasson, socialtjänsten 

 Föreläsning av Andreas Jonsson, ”Superman” 

 Skolinspektionens granskning av Demokrati och värdegrund 

 Operation Dagsverke till förmån för barnhem i Ryssland 

 Teckenspråkskurs för personal 

* RHT - Röbros HälsoTeam 

Likabehandlingsplanen finns på skolans hemsida på www.storuman.se.    

 

  

http://www.storuman.se/


 

20 

 

BILAGA 6 

RÖBROSKOLANS TRIVSELREGLER 2013 – 2014 

Dessa ska revideras och processas med hjälp av den nya elevorganisationen, klasserna och personalen 

under höstterminen 2014. Nya trivselregler kommer att läggas in i likabehandlingsplanen då de är 

klara. 

RÖBROSKOLANS TRIVSELREGLER 2012 - 2013 

På Röbroskolan har vi regler som vi ska försöka följa för att alla ska trivas och må bra. Vi berättar för någon i 
personalen om något har hänt som bryter mot reglerna. Man får vara anonym om man vill. 

Vi är rädda om skolböcker och kläder. Kläderna hänger vi upp i kapprummen till skoldagens slut. Kläder som du 
glömt kan du få tillbaka om du kontaktar expeditionen, annars skänks de bort vid terminens slut. Böcker förvarar 
vi i skåpen. Böcker som är förstörda får man betala. 

Om du är sjuk ringer föräldrarna till skolan varje dag eller för in det i Dexter. Om du vill vara ledig tar föräldrarna 
kontakt med din mentor. 

Skolans datorer används bara till skolarbete och till skolmailen. 

Enligt lag är rökning förbjuden inom skolans område. Du som är under 18 år får inte snusa under skoltid. Vi tar 
kontakt med dina föräldrar om du röker eller snusar.  

REGLER 

§ Alla ska vara förberedda till lektionen. Ha med dig arbetsmaterial och kom i tid.  

§ Var rädd om skolan och dess inredning. Städa efter dig!  

  Om du haft sönder med flit får du laga eller betala (se kommunens Policy vid skadegörelse). 

§ Ytterkläder är tillåtna i korridorerna. När man vistas i andra delar av skolans lokaler lämnas ytterkläder i 
kapprummen. Huvudbonader är tillåtna på lektionstid (utom på hemkunskapen) OM läraren har bestämt att det 
är tillåtet. 

§ Läsk är tillåtet i nedre korridoren, godis och tuggummi i alla korridorer. På lektioner, i biblioteket och i 
matsalen är det inte tillåtet med godis och läsk. Tuggummi är tillåtet på lektionerna om det inte stör, dock ej på 
idrotten och musiken. Lärare och skolans personal bestämmer om det stör. 

 Om det stör ska man spotta ut eller lämna ifrån sig t ex godiset (men man får igen det vid lektionens 
slut). Man ska städa efter sig om man spiller eller skräpar ner. 

§ Mobiltelefonerna får vara påslagna, men på ljudlöst och utan vibration i fickan/väskan så länge det inte stör. 
Detta gäller även på biblioteket. Efter lektionen, när du lämnat klassrummet eller biblioteket, får du ta fram din 
mobil. Vid viktiga samtal pratar man med respektive lärare före lektionens början. Mp3 och Ipod får du ha med 
dig och lyssna på i hörlurar när du har ensamarbete, inte vid genomgång, grupparbete, prov eller redovisning. 

Lärare och skolans personal avgör om det är störande eller inte. 

 Om den stör under lektionen beslagtar läraren mobilen, Mp3 eller Ipoden. (Se Skollagen 2010:800, 5 
kap. 22-24 §§) 

§ I matsalen ska man hänga upp stolarna efter sig och ta med sig allt från bordet (t.ex. servetter, glas bestick). 
Man får inte använda mobilen eller ha på sig kepsar, mössor, huvor eller hilkor. 
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BILAGA  – HAR TAGIT DEL AV HANDLINGSPLANENS INNEHÅLL 

Arbetstagarens namn Underskrift Datum 
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Arbetstagarens namn Underskrift Datum 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


