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Rektorn har ordet
Ur Lgr 11
Skolans uppdrag
“Skolans uppdrag är att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och utveckla
kunskaper och värden.”
“Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.”
För att vår skola ska lyckas med detta viktiga uppdrag på ett tillfredställande sätt, ställer det
stora krav på den miljö som eleverna ska vistas i, hur vi tar hand om våra barn och elever och
hur de tar hand om varandra.
Personalen på Ängsdals skola måste leva som de lär.
Om våra barn ska kunna sätta in sig i andra människors situationer och respektera andras
tankar och levnadssätt, måste personalen bemöta barn och elever på detta sätt och verka i
samma anda.
Om våra barn ska kunna utveckla förmågan att uttrycka egna tankar och ställningstaganden,
måste personalen ta barnen och eleverna på allvar, tillåta detta och göra dem delaktiga.
Om våra barn ska utveckla sin förmåga att ta ansvar för sig själva och sin omgivning, måste
personalen skapa förutsättningar för barn och elever att träna på detta och vara goda förebilder.
Ängsdals skola ska vara en trygg och miljö, där varje barn och elev ska utvecklas utifrån sina
individuella förutsättningar. Vi ska verka utifrån barnets bästa och se möjligheter och lösningar
istället för hinder och problem. Alla barn och elever ska tillåtas att lyckas.
För att detta ska bli verklighet krävs medvetna insatser och att uppdraget tas på allvar. Ängsdals
skolas likabehandlingsplan ska utgöra en viktig stöttepelare för att lyckas med detta.
Johan Risborn
Rektor
Ängsdals skola
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Tänkvärt
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Inledning
Ängsdals skolors verksamhet utgår från den värdegrund som beskrivs i Lgr 11 samt Lpfö 98,
reviderad 2010 och främjar en arbetsmiljö där inte diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling får förekomma. Alla som verkar i skolan ska bidra aktivt till att motverka och
förebygga alla former av kränkande behandling.

Vision

På Ängsdals skolor får varje barn och elev möjlighet att utvecklas i en trygg miljö utifrån sina
egna individuella förutsättningar. Vår personal verkar alltid utifrån barnets bästa och ser
möjligheter och lösningar istället för hinder och problem. Alla barn och elever hos oss tillåts att
lyckas.
Vi bedriver en verksamhet som ständigt utvecklas. Vi är stolta över vad vi erbjuder men vill
ständigt bli bättre. Ängsdals skolor ska bidra till samhällsutveckling, inte anpassa sig efter den.
Vår skola ska vara en skola för alla och hos oss skall alla barn och vuxna känna sig trygga och
mötas med respekt.
De barn och elever som lämnar oss ska vara rustade för att kunna fortsätta lyckas!

Mål
All verksamhet (inom företaget) ska utformas och organiseras på ett sätt som främjar
likabehandling och delaktighet i alla relationer; vuxna-vuxna, vuxna-barn samt barn-barn.

Syfte
Syftet med Ängsdals skolors likabehandlingsplan är att skapa förutsättningar för en trygg
arbetsmiljö och tydliggöra förskolans/skolan, samt tydligt informera om hur vi löser konflikter
och veta vart och till vem man ska rapportera.

Vänskapsgruppen
Vår likabehandlingsgrupp har valt att använda sig av namnet “Vänskapsgruppen” för att spegla
vårt bemötande gentemot varandra och våra olika verksamheter och därigenom visa vad
likabehandling står för.
Representanter i “Vänskapsgruppen” ska bestå av pedagoger från de tre olika förskolorna,
fritidshemmet och skolan.

Årets representanter:
Johan Risborn, rektor Ängsdals skola
Charlotte Overup, förskolechef, Ängsdals förskolor
Elisabet Hellgren, lärare, Ängsdals skola
Vicky Blomqvist, fritidspersonal, Ängsdals skola
Selma Sezgin, förskollärare, Ängsdals förskola, Limhamn
Christian Skarped, barnskötare, Ängsdals förskola, Klagshamn
Charlotte Dako, genuspedagog, Ängsdals förskola, Bunkeflostrand
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Förväntansdokument
Du kan förvänta dig av ledningen att
•
•
•
•

vi ansvarar för att likabehandlingsplanen årligen revideras och utvärderas
skolan samverkar genom Elevhälsan
skolan samverkar genom Skolföreningen
skolan har rutiner för att arbeta främjande för att upptäcka och åtgärda alla former av
kränkande behandling

Elever och vårdnadshavare kan förvänta sig att personalen ska
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bemöta eleverna med respekt och hänsyn
arbeta för att vi ska acceptera varandras olikheter samt lyssna på varandra
ingripa mot alla former av kränkningar och mobbning
ansvara för att skapa lugn och trivsam arbetsmiljö/vistelsemiljö
ge kontinuerlig information gällande ert/era barn via SchoolSoft, föräldramöten, samt
utvecklingssamtal
ha en god dialog med hemmet
arbeta för att vara goda förebilder
ansvara för att kränkningar, trakasserier och diskriminering anmäls till rektor
finnas representerade vid Skolföreningens möten

Vi som personal på skolan förväntar oss av er som vårdnadshavare att
•
•
•
•
•
•
•
•

ni skaffar er löpande kännedom kring ert/era barns situation på skolan
ni pratar hemma om vad kränkning, trakasserier och diskriminering är
ert/era barn kommer i tid och är utvilat.
respekterar våra riktlinjer vid sjukdom samt sjukanmäler via SchoolSoft
ert/era barn kommer till skolan med utrustning och kläder som de kan behöva under
dagen
att ni tar del av skolans information på SchoolSoft
att ni går på möten/samtal för att ta del av verksamheten och därigenom få insyn i vårt
arbete med ert/era barn
besöker och tar del av pedagogiska caféer som skolan anordnar

Vi som pedagoger förväntar oss av dig som barn att
•
•
•
•
•

du arbetar för att du och andra ska få studiero
du respekterar och följer skolans regler
du visar respekt, accepterar andras olikheter samt lyssnar på alla
du respekterar och vårdar vår gemensamma arbetsmiljö
du använder ett vårdat språk
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Regelverk som styr skolans arbete
Diskrimineringslagen (2008:567)
1§ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder
samt bristande tillgänglighet.

Skollagen (2010:800), kap 6
(Utdrag)
6§ Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.
7§ Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn
och elever utsätts för kränkande behandling.
8§ Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en 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 som avses att påbörjas eller genomföras
under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska
tas in i efterföljande års plan.
10§ En lärare, förskollärare 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 förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor 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 huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att
skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Barnkonventionen
Artikel 2

1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion
de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett
barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavarens ras, hudfärg, kön, språk, religion,
politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom,
handikapp, börd eller ställning i övrigt.
2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet
skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars,
vårdnadshavarens eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter.

Artikel 29
1. Konventionsstaterna är överens om att barnens utbildning skall syfta till att
a) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk
och egenvärden, för vistelselandets och ursprungslandet nationella värden och för
kulturer som skiljer sig från barnets egen;
b) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred,
tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan folk, etniska, nationella och
religiösa grupper.
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Definitioner
Likabehandling
Likabehandling är att alla elever/barn ska behandlas så att de har lika rättigheter/möjligheter.
Det betyder inte att alla ska behandlas lika. (Se direkt och indirekt diskriminering)

Diskriminering
Diskriminering innebär att en elev missgynnas på grundval av någon av de sju lagstadgade
diskrimineringsgrunderna:
• kön
• könsöverskridande identitet
• religion eller annan trosuppfattning
• etnicitet
• funktionshinder
• sexuell läggning
• ålder
• bristande tillgänglighet
Diskriminering förutsätter ett maktunderläge hos den som utsätts för det. Det betyder att lärare
eller annan personal på skolan/förskolan kan diskriminera eleven/barnet.
Elever/barn i skola/förskola och i fritidshem kan däremot inte i juridisk mening diskriminera
varandra.

Direkt diskriminering
Direkt diskriminering är när du blir sämre behandlad än en annan person i jämförbar situation.
Ett exempel på direkt diskriminering är om huvudmannen för t ex. en skola nekar en elev
tillträde till en viss utbildning på grund av att hon/han har en viss sexuell läggning.

Indirekt diskriminering
En regel eller föreskrift som framstår som neutral men i praktiken innebär att någon behandlas
sämre t. ex på grund av sin etniska tillhörighet. Ett exempel på indirekt diskriminering kan vara
att en elev/ett barn missgynnas genom att tillsynes neutrala regler tillämpas så att de i
praktiken får en diskriminerande effekt.

Trakasserier
Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna. (se ovan) Trakasserier är alltså diskriminering och kan
utföras av vuxna gentemot elever/barn eller mellan elev/barn och elev/barn.

Sexuella trakasserier
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. Det kallas då för sexuella trakasserier.
Det kan handla om beröring, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt
anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig
flirt genom att det är ovälkommet. Det är du som är utsatt som avgör vad som är kränkande.
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Kränkande behandling
Ett uppträdande som utan att vara diskriminerande enligt diskrimineringslagen kränker
ett barn/elevs värdighet. Kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.
Mobbning är en form av kränkande behandling. Både vuxna och elever/barn kan göra sig skyldig
till kränkning.
Kränkande behandling kan t.ex. vara:
• Fysisk (slag, knuffar, maktlekar)
• Verbal (hot, svordomar, öknamn)
• Psykosociala (utfrysning, blickar, gester)
• Texter och bilder (lappar, SMS, fotografier, sociala nätverk)
• Materiella (förstörelse av kläder, böcker etc.)
Den utsatta personen avgör själv om han/hon känner sig kränkt.

Mobbning
Eleven/barnet är mobbad när han/hon upprepade gånger under viss tid blir utsatt för
negativa handlingar från en eller flera personer (Olweus, 1998)
Rasism
Rasism är en föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån
uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa
folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera.

Främlingsfientlighet
Främlingsfientlighet betecknar en rädsla, misstro och fientlighet och främlingar. Den riktas ofta
mot invandrare och etniska och kulturella minoriteter. Till skillnad från rasism
grundas främlingsfientlighet inte på en föreställning om olika mänskliga biologiska
raser, utan om olika kulturer som inte borde samexistera.

Homofobi
Är en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och
som ger uttryck för en stark negativ syn på homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella
personer.

Annan kränkande behandling
Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en elev/ett barns värdering.
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Ängsdals skolors kartläggning och insatser
Främjande och förebyggande arbete – personalpolicy
På Ängsdals skolor agerar och verkar personalen som en enhet. Är vi trygga i vårt sätt att agera
och uttala oss, hjälper detta till att bygga upp den trygghet som vi önskar att alla som kommer i
kontakt med Ängsdals skolor ska uppleva.
Ett normkritiskt likabehandlingsarbete belyser orsaker till diskriminering och kränkningar
snarare än behandlar symptomen som synliggör och problematiserar de diskriminerande
normerna snarare än det som synliggörs som onormalt och avvikande d.v.s. vi kan i de
kränkande behandlingarna i mobbningssituationer se vilka normer som finns i vår verksamhet.
När vi sett dessa och medvetet arbetar med dem måste vi också fråga oss själva, vad blir den nya
normen? Genom normkritik är vi medvetna att det är vi som producerar och reproducerar
normer och kritiserar normen istället för individen. På så sätt kan man se maktstrukturen i
verksamheten.
Vi bemöter barn/elever/vuxna utifrån ett relationellt perspektiv, vilket innebär att vi är
medvetna om att alla människor uppfattar situationer olika utifrån sina tidigare erfarenheter.
Bilden av sig själv och andra påverkar din relation till andra medmänniskor.
Vi på Ängsdals skolor har valt att inte arbeta efter en specifik metod utan tar “godbitarna” från
alla.

Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på Ängsdals skola (F-9)
På Ängsdals förskolor främjas likabehandlingsarbetet genom att trivselenkäter lämnas ut till
barn, elever, vårdnadshavarna, pedagogerna och till övrig personal en gång/år. Det är önskvärt
att vårdnadshavarna deltar på föräldramöten och Ängsdals skolas skolförening för att få en
inblick i verksamheten.
Vidare samtalar pedagogerna kontinuerligt med barn och elever om kamratskap, relationer och
olika sorters känslor. Pedagogerna på Ängsdals skola och fritidshem skapar en lustfylld
verksamhet där självförtroende, delaktighet, respekt och tolerans får genomsyra miljön genom
att de tänker likabehandling vid all planering och genomförande av aktiviteter. Pedagogerna
använder sig av “lyssnandets pedagogik” och de tar del av barnens och elevernas känslor,
önskemål, erfarenheter, tankar och funderingar.
Pedagogerna på Ängsdals skola och fritidshem planerar sin verksamhet efter rådande
styrdokument. Både när det gäller den fysiska miljön och dagliga rutiner är det viktigt att alla
barn och elever känner sig delaktiga och inkluderade. Närvarande pedagoger är a och o för att
upptäcka om någon känner sig exkluderad i verksamheten.
Vi dokumenterar situationer som kan upplevas som kränkande ur de olika perspektiven t.e.x.
barn-barn, vuxen-barn, vuxen-vuxen. På våra pedagogiska möten reflekterar och diskuterar vi
de olika händelserna för att lära av varandra.
I Elevhälsan ingår rektor, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska och kurator. På mötena
diskuteras aktuella händelser med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Skolan har även ett
Kamratstödjarteam med elevrepresentanter.
Det förebyggande arbetet har som mål att minska risken för kränkande behandling,
diskriminering eller trakasserier. Arbetet omfattar de områden som har identifierats i
kartläggningen av verksamheten.
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Alla elever, vårdnadshavare och personal har möjlighet att anmäla fall av kränkande behandling
till skolan (Bilaga 1). Dessa ska komma skolledningen till känna omgående. Skolledningen har i
sin tur skyldighet att anmäla uppkomna situationer och anmälningar till huvudman.
Ängsdals skolas personal försöker aktivt att tänka normkritiskt, att de har ett medvetet
arbetssätt, de behandlar inte pojkar och flickor olika. I alla årskurser har man kontinuerliga
samtal tillsammans med barnen och eleverna om hur man är en bra kompis, hur man ska göra
om man har gjort någon ledsen, hur man gör någon glad och hur man bemöter varandra och
varandras olikheter. Pedagogerna har en positiv inställning och arbetar efter att ha ett tillåtande
och demokratiskt klimat där barn och elever har ett aktivt inflytande på verksamheten.
Personalen är lyhörda, närvarande och observanta i ett förebyggande syfte för att kunna
förebygga utanförskap.
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Arbetet med likabehandlingsfrågor (2015-2016)
Resultat från likabehandlingsenkät, elever åk F-5
Sammanlagt besvarades enkäten av 143 elever (av 150).
Har du läst eller har någon presenterat skolan likabehandlingsplan för
dig?

Nej
12%

Ja
88%

På vilka platser och i vilka situationer upplever du att det kan vara
mindre tryggt i skolan?
Övriga
I biblioteket
I grupprummen
Under lunchen
På utolykter

Andel (procent)

När vi åker buss
I omklädningsrummet
I entréerna
I klassrummet
0

20

40

60

Kommentarer

80

100

När eleverna ska ange övriga platser de kan uppleva otrygghet på anger de i stället att de inte
känner sig otrygga någonstans.
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Hur trygg känner du dig när du går till din skola/klass?
45
40
35
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25
20

Andel (procent)

15
10
5
0
1 (Inte alls
trygg)

2

3

4

5

6 (Helt
trygg)

Hur trygg känner du dig när du är i skolan/klassen?
50
45
40
35
30
25
Andel (procent)

20
15
10
5
0
1 (Inte alls
trygg)

2

3

4

5

14

6 (Helt
trygg)

På vilka platser och i vilka situationer upplever du att det kan vara
mindre tryggt på rasterna?
Övriga
"Fyra rutor"-planerna
Cykelställen
Andel (procent)

Fotbollsplanen
"Lilla" skogen
Afrikaparken
0

10

20

30

40

50

60

Kommentarer

När eleverna ska ange övriga platser de kan uppleva otrygghet på anger de i stället att de inte
känner sig otrygga någonstans.
På vilka platser och i vilka situationer upplever du att det kan vara
mindre tryggt på fritids?
Övriga
Biblioteket
Rörelserummet
"Fyra rutor"-planerna
Andel (procent)

Cykelställen
Fotbollsplanen
"Lilla" skogen
Afrikaparken
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Kommentarer
När eleverna ska ange övriga platser de kan uppleva otrygghet på anger de i stället att de inte
känner sig otrygga någonstans.

15

Det @inns alltid någon vuxen på skolan att vända sig till om det hänt något.
45
40
35
30
25
20
Andel (procent)

15
10
5
0
1
(Stämmer
inte alls)

2

3

4

5

6
(Stämmer
mycket
bra)

Jag blir uppmärksammad av personalen på skolan varje dag.
50
45
40
35
30
25
20

Andel (procent)

15
10
5
0
1
(Stämmer
inte alls)

2

3

4

5

Kommentarer

6
(Stämmer
mycket
bra)

På frågan om det fanns något att tillägga som inte kom med bland frågorna har majoriteten av
eleverna uttryckt att de inte anser det. Ett par elever har valt att kommentera hur bra de trivs på
skolan och hur mycket de tycker om sina ”fröknar”. En elev önskar mer vuxennärvo på
fotbollsplanen.

Resultat från likabehandlingsenkät, elever 6-9
Sammanlagt besvarades enkäten av 92 elever (av 107).
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Har du läst eller har någon presenterat skolan likabehandlingsplan för
dig?

Nej
34%

Ja
66%

På vilka platser och i vilka situationer upplever du att det kan vara
mindre tryggt i skolan?
Övriga
På vägen mellan skolorna
Vid cykelställen
På fotbollsplanen
I matsalen
I biblioteket
I grupprummen
Under lunchen
På utolykter
När vi åker buss
I omklädningsrummet
I korridoren
I klassrummet

Andel (procent)
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Kommentarer
När eleverna ska ange övriga platser de kan uppleva otrygghet på anger de i stället att de inte
känner sig otrygga någonstans.
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Hur trygg känner du dig när du går till din skola/klass?
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Hur trygg känner du dig när du är i skolan/klassen?
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På vilka platser och i vilka situationer upplever du att det kan vara
mindre tryggt på rasterna?
Övriga
I matsalen
I Wihlborgs Arena
Omklädningsrummen

Andel (procent)

På Fair Play
Cykelställen
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Kommentarer

När eleverna ska ange övriga platser de kan uppleva otrygghet på anger de i stället att de inte
känner sig otrygga någonstans.
Det @inns alltid någon vuxen på skolan att vända sig till om det hänt något.
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Jag blir uppmärksammad av personalen på skolan varje dag.
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Kommentarer
På frågan om det fanns något att tillägga som inte kom med bland frågorna har eleverna uttryckt
att de inte anser det utan uttrycker hur trygga de känner sig och att de trivs på Ängsdals skola.
En elev efterfrågar en fråga om hur man trivs i klassen.

Resultat från likabehandlingsenkät, vårdnadshavare F-9
Sammanlagt besvarades enkäten av 66 vårdnadshavare.
Har du läst eller har någon presenterat skolan likabehandlingsplan för
dig?

Nej
44%
Ja
56%
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Vi upplever att vårt barn blir uppmärksammad av personalen på skolan
varje dag.
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Hur tryggt upplever ni att ert barn känner sig i skolan?
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På vilka platser och i vilka situationer upplever ni som vårdnadshavare
att det kan vara mindre tryggt i skolan?
Övriga
I biblioteket
I grupprummen
Under lunchen
På utolykter
När vi åker buss

Andel (procent)

På rasterna
På skolgården
I omklädningsrummet
I entréerna
I klassrummet
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Kommentarer
När vårdnadshavarna ska ange övriga platser de kan uppleva otrygghet på anger de i stället att
de inte upplever otrygghet någonstans.
Upplever ni att det alltid @inns någon vuxen på skolan att vända sig vid
behov?
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I vilken uttsräckning anser ni att pedagogerna fungerar som förebilder i
likabehandlingsfrågor?
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Hur upplever ni att samverkan mellan hem och skola fungerar i
likabehandlingsfrågor?
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I vilken utsträckning diskuterar ni likabehandlingsfrågor med era barn?
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Kommentarer
Två vårdnadshavare efterlyser ”obligatorisk” skuggning för föräldrar på högstadiet, de anser
också att likabehandlingsfrågor kan lyftas ytterligare på föräldramöten. Ett par vårdnadshavare
påtalar den fysiska miljöns betydelse för elevernas trivsel. Någon påtalar att alternativet ”trygg
överallt” saknas. En vårdnadshavare påtalar att det förekommer att elever inte vågar ta hjälp av
vuxna för att övriga elever menar att de inte ska ”lägga sig i”. Samma vårdnadshavare efterlyser
att pedagogerna i större utsträckning deltar i elevernas aktiviteter och lekar på rasterna och på
fritids. Någon anger att kommunikationen kring eventuella incidenter kan bli tydligare.

Resultat från likabehandlingsenkät, pedagoger
Sammanlagt besvarades enkäten av 18 pedagoger (av 26).
Har du tagit del av skolans likabehandlingsplan?

Nej
8%

Ja
92%
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Hur upplever du tryggheten för våra elever?
80
70
60
50
40
Andel (procent)

30
20
10
0
1 (Inte alls
tryggt)

2

3

4

5

6 (Helt
tryggt)

I vilken utsträckning diskuterar ni likabehandlingsfrågor med eleverna?
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På vilka platser och i vilka situationer upplever du att det kan vara
mindre tryggt i skolan?
Övriga
I biblioteket
I grupprummen
Under lunchen
På utolykter
När vi åker buss

Andel (procent)

På rasterna
På skolgården
I omklädningsrummet
I entréerna
I klassrummet
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På vilka platser och i vilka situationer upplever du att det kan vara
mindre tryggt i skolan?
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I vilken utsträckning anser du att pedagogerna fungerar som förebilder i
likabehandlingsfrågor?
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Hur upplever du att samverkan mellan hem och skola fungerar i
likabehandlingsfrågor?
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Kommentar
På frågan om hur pedagogerna arbetar för att göra eleverna delaktiga i arbetet kring
likabehandlingsfrågor och hur de arbetar med det i respektive verksamheter, anger de följande;
EQ-övningar, rollspel, genomgång av likabehandlingsplanen och dess innehåll,
samarbetsövningar, arbete i kamratstödjargrupper, se filmer, läsa aktuella tidningsartiklar men
det som nämns främst är betydelsen av samtal och diskussioner tillsammans med eleverna.

Analys av likabehandlingsenkäterna
Vid förra läsårets undersökning stod det klart att eleverna i för stor utsträckning angivit att de
inte känner till skolans likabehandlingsplan. Under läsåret 2015-2016 var det därför prioriterad
att göra eleverna mer medvetna och involverade i skolans likabehandlingsarbete. I samtliga
årskurser står det klart att det skett en markant ökning i hur många elever som är insatta i
likabehandlingsplanen (åk F-5: 88 % jämfört med 28 %, åk 6-9: 66 % jämfört med 50 %). Tyvärr
verkar denna satsning vara på bekostnad av de insatser som gjort för att göra vårdnadshavarna
insatta i skolans likabehandlingsplan där det skett en tillbakagång, 56 % jämfört med 75 %.
Detta är anmärkningsvärt då vi har som rutin att under höstterminen gå igenom
likabehandlingsplanen på föräldramötena.
Enkäterna ger skolan en tydlig bild över platser och situationer där elever upplever otrygghet
vilket medför att skolan och pedagogerna kan hitta strategier för att minska den upplevda
otryggheten. Det är ungefär samma platser som anges som vid tidigare undersökningar vilket
bekräftar redan kända uppgifter. Vid planering av rastverksamheter är det viktigt att ha detta i
åtanke, både vad det gäller planerade aktiviteter och behovet av närvarande pedagoger. Det är
tydligt att eleverna känner en ökad trygghet vid hög vuxennärvaro och det är viktigt att påpeka
att tryggheten ökar ytterligare då pedagogerna deltar i aktiviteterna istället för att bara leda
eller övervaka.
Vad det gäller elevernas upplevda trygghet kan vi tendenser till att den ökat något. Det är något
färre elever som anger att de känner sig helt trygga i skolan (svarsalternativ 6) men samtidigt
har det skett en förskjutning av svarsfrekvensen till de mer positiva alternativen. Betydligt färre
elever anger svarsalternativ 1-3 (mindre trygga) och ingen elev anger att de inte alls känner sig
trygga i skolan. Även detta kan tolkas som ett resultat av att likabehandlingsarbetet har haft som
ambition och fokus på att göra eleverna mer delaktiga.
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Även hur eleverna upplever att de blir uppmärksammade av personalen på skolan har det skett
en förskjutning till de mer positiva svarsalternativen. I åk F-5 är det färre som anger
svarsalternativ 6 (stämmer mycket bra) men totala andelen svar kring 4-6 är fler än föregående
år. I åk 6-9 har alla elever utom en angivit svarsalternativ 4-6. Detta tyder på att eleverna på
Ängsdals skola, och eleverna i åk 6-9 i synnerhet, har mycket god kontakt med och relation till
personalen men att det finns utvecklingsbehov. Bland elevernas kommentarer nämns att de
önskar att pedagogerna är mer involverade i rast- och fritidsaktiviteter någon som är
relationsbyggande och ökar elevernas trygghet på skolan.
Trots hög vuxennärvaro är det fortfarande elever som anger att det inte alltid finns en vuxen att
vända sig till om något har hänt. Dessa resultat ligger i paritet med tidigare år. För att kunna
fördjupa kunskapen kring detta är det viktigt att i framtida undersökningar att ta reda på om det
handlar om att de trots vuxennärvaro, av någon anledning, väljer att inte säga till en vuxen.
Något som är angeläget att uppmärksamma är att det skett en negativ utveckling kring hur
vårdnadshavare anser pedagogerna vara förebilder i likabehandlingsfrågor samt hur de
upplever att samverkan mellan hem och skola i dessa frågor fungerar. Detta kan hänga ihop med
att färre vårdnadshavare angett att de är insatta i skolans likabehandlingsplan och arbetet med
dessa frågor. Medveten om hur viktigt och prioriterat det är med en fungerande samverkan
mellan hem och skola för att lyckas med likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande
behandling är det något vi måste uppmärksamma och arbeta för att förbättra. De gånger skolan
får kritik från vårdnadshavare handlar det många gånger om att de inte, i ett tidigt skede, fått
reda på om något hänt samt vilka insatser skolan satt in. Detta måste förbättras då vår ambition
och målsättning är att bedriva en transparent verksamhet med stor möjlighet till insyn och
påverkan för elever och vårdnadshavare.
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Anmälan om kränkande behandling
Under läsåret 2015/2016 inkom två anmälningar om kränkande behandling till skolan. En av
anmälningarna gjordes av vårdnadshavare och en gjordes av skolan själv för att uppmärksamma
rutinerna kring dokumentation av arbetet mot kränkande behandling. Dessa rapporterades
sedan vidare till huvudman tillsammans med en beskrivning av vidtagna åtgärder.
I det fall då vårdnadshavare gjort anmälan om kränkande behandling har det gjort ett
omfattande arbete kring den berörda elevgruppen för att detta ska upphöra. Vid uppföljning
med vårdnadshavare upplever de att situationen blivit mycket bättre med att det fortfarande
sker incidenter som kan uppfattas som kränkande och sårande för eleven. Det innebär att
arbetet för att det ska upphöra helt fortsätter under läsåret 2016/2017. Parallellt med riktade
insatser kring det aktuella fallet sker förebyggande insatser i de elevgrupper som eleven ingår i
både i skolan och under fritidsverksamheten.
Det kränkande behandling som skolan själv anmält har upphört men det har förkommit andra
incidenter som medfört att elever inte alltid upplever önskad trygghet i skolan. Ett omfattande
arbete har skett i elevens klass både riktat mot enskilda elever men även med ett allmängiltigt
fokus i hela klassen. Elevens vårdnadshavare har varit kritiska mot hur skolan har hanterat
situation kring eleven men inte gjort en egen anmälan.

Skolinspektionens skolenkät
Inför Skolinspektionens inspektion, höstterminen 2016, genomfördes en skolenkät bland
vårdnadshavare samt elever i åk 5 och 9. Skolenkäten bekräftar, till viss del, det som skolans
egen kartläggning i samband med likabehandlingsenkäten visar. Både elever och
vårdnadshavare anger att eleverna känner sig trygga på Ängsdals skola och har ett resultat på
dessa frågor som ligger högre en rikssnittet. Vårdnadshavarnas index (0-10) ligger på 9,1,
elevers index i åk 5 8,8 och elevers index i åk 9 8,9.
Även på frågor gällande skolans arbete med att förhindra kränkande behandling har skolan ett
positivt resultat, även det högre än rikssnittet. Vårdnadshavarnas index (0-10) ligger på 8,7,
elevers index i åk 5 8,9 och elevers index i åk 9 7,0. Eftersom eleverna i åk 9, i jämförelse, har ett
något lägre resultat finns det anledning att studera detta närmare genom att t.ex. följa upp
genom att ställa motsvarande frågor till årets elever i åk 9 och andra klasser på skolan för att
skaffa ett jämförande underlag.
Frågor som handlar om skolans elevhälsa visar i åk 9 på ett resultat lägre än rikssnittet 5,8 (6,7).
Vid uppföljning i klassen visade det sig att de flesta hängde upp sig på ordet ”elevhälsa”, de
visste helt enkelt vilka det syftade på. Efter att ha förklarat det stod det klart att eleverna mycket
väl visste vilka funktioner de som ingår i elevhälsan har och att de var medveten om deras
respektive arbete men inte under paraplybegreppet ”elevhälsan”.

Analys och reflektion kring likabehandlingsarbetet
Ängsdals skola bör i huvudsak beakta tre saker angående likabehandlingsarbetet och göra till
prioriterade mål inför läsåret 2016/2017; vårdnadshavarnas insyn och delaktighet i skolans
likabehandlingsarbete och arbetet mot kränkande behandling måste öka, t.ex. genom att i ett
tidigt skede informeras om uppkomna incidenter och skolans insatser, vidare är det viktigt att ta
elevernas önskan om högre vuxennärvaro på allvar, t.ex. genom att i större utsträckning delta i
aktiviteter på raster och på fritids, slutligen måste skolans elevhälsa profilera sig och göra sitt
uppdrag och arbete synligare för elever och vårdnadshavare.
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Bilaga 1 – Årsklocka
Genomförs

Vad ska göras?

Av vem?

Ansvarig

September

Översyn av lagar samt
rekommendationer från
Skolverket och DO.
Genomgång av LP för
vårdnadshavare i
samband med
föräldramöte samt med
elever på mentors/klasstid
Utforma enkäter
Enkäter genomförs
bland vårdnadshavare
och elever
Enkätundersökning
bland pedagogerna och
personal i
verksamheten
Utvärdering och analys
av enkäter.
Revidering av LP (färdig
senast 30/4)
En ny Vänskapsgrupp
tillsätts

Vänskapsgruppen
Mentor, klasslärare

Rektor

Vänskapsgruppen
Vänskapsgruppen

Rektor
Rektor

Vänskapsgruppen

Rektor

Vänskapsgrupp
tillsammans med
elevrepresentanter

Rektor

Nuvarande
Vänskapsgrupp

Rektor

Oktober/november
Vårterminen innan
revidering av LP
Januari

Februari-April

Maj
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Bilaga 2 – Blanketter för anmälan om kränkande behandling
ANMÄLAN om kränkande behandling
Lämnas till rektor
Med den här blanketten kan personal, elev eller vårdnadshavare anmäla ett eller flera fall av mobbning, diskriminering,
trakasserier eller annan form av kränkande behandling. För att underlätta skolans möjligheter att följa upp det som hänt och
vidta eventuella åtgärder är det viktigt att ge noggrann och detaljerad information.

Beskrivning av händelsen
Fylls i av uppgiftslämnare

Uppföljning
Fylls i rektor

32

Rapportera kränkande behandling till huvudman

Beskrivning av händelsen
Fylls i av uppgiftslämnare
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Bilaga 3 – Viktiga kontaktuppgifter
DO (Diskrimineringsombudsmannen)
08-12020400
www.do.se
BEO (Barn- och Elevombudsmannen)
08-58608391
beo@skolinspektionen.se
Skolverket
08-52733200
www.skolverket.se
upplysningstjansten@skolverket.se
Verksamhetschef
Inger Persson
040-363452
0708-169435
inger.persson@angsdals.se
Rektor
Johan Risborn
0708-165498
johan.risborn@angsdals.se
Förskolechef
Charlotte Overup
040-363450 (förskolans kontor)
charlotte.overup@angsdals.se
Skolsköterska
Petra Höiden
040-363458
perta.hoiden@angsdals.se
Speciallärare
Christine Landin
040-363452
christine.landin@angsdals.se
Specialpedagog
Stefan Fornestedt
0708-165496
stefan.fornestedt@angsdals.se
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