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Bakgrund
Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och grundsärskola för åk 7-9

Ansvariga för planen
Rikard Martinsson, rektor grundskola och grundsärskola. Ann-Charlotte Rydberg, biträdande rektor
grundskola och grundsärskola.

Skolkultur
På Fryxellska skolan ska alla behandla varandra med respekt. Klimatet på skolan ska utgöra en god
grogrund för utveckling av demokratisk, social och empatisk kompetens hos eleverna. Genom krav på
respektfullt bemötande av varandra och genom aktivt värdegrundsarbete i vardagen ska Fryxellska
vara en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. All personal tar sitt
vuxenansvar varje dag, varje gång.

Planens giltighet
Planen gäller från 2020-01-07 Planen gäller till 2020-12-31
Planen ska utvärderas och omarbetas till jan 2021.

Delaktighet vid upprättande av planen.
Eleverna har varit delaktiga i arbetet via mentorstid, klassråd och elevråd.
Elevhälsan och övrig personal har deltagit via utvärdering av förra årets plan och analys av
kartläggningsresultat och förslag på insatser och åtgärder.

Förankring av planen
Planen gås igenom och diskuteras vid klassråd, finns tillgänglig via webbplats, tas upp vid
föräldramöten och arbetas igenom vid arbetslagsmöten. Planen finns också tillgänglig på Fryxellska
skolans webbplats och i Teams och på Office 365.

Utvärdering av förra årets plan
Plan mot kränkande behandling har utvärderats i arbetslagen och arbetslagsledaren har tagit med sig
synpunkter till ledningen under hösten.
Vid utvärderingen kom vi fram till att vi behöver stärka det främjande och förebyggande arbetet för
att motverka kränkningar och trakasserier. Vi behöver se till att få ett fungerande rastvärdsschema
med en fast slinga eller positioner som lärarna ska prioritera och se till så att all personal går ut under
sina rastvärdstider. Vi behöver även vara fler som finns ute i verksamheten i korridorer, på
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Snacketorget osv och pratar med barnen och finns bland dem. Vi behöver se över begreppet Noll
tolerans mot kränkningar tillsammans och se till att alla följer det.
Sedan ser vi att skolan behöver bygga på rutiner för att prioritera det främjande och förebyggande
arbetet som görs i klassrummen och på lektionerna genom värdegrundsarbete, hur vi placerar och
delar in eleverna, det aktiva ledarskapet vid kränkningar eller regelbrott och val av inriktning och
vinklingar av ämnena för att få med de demokratiska värdena även där.
Vid utvärdering av förra planen ser vi även att mobilförbudet i klassrummen inte hålls i av alla lärare,
så vi behöver ta upp frågan med samtliga lärare igen för att alla ska hålla i regeln.

Främjande insatser
Områden som berörs av insatserna:

Kränkande behandling, sexuella trakasserier, diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning, ålder.

• Nonmob, en grupp elever ur åk 7- 9 verkar på skolan under ledning av elevcoach, kurator och
Therese Lawner. De arbetar främjande, kamratstödjande och för att skapa trivsel på skolan, bl a
genom att planera gemensamma aktiviteter. Nonmob kan arbeta åtgärdande och stödjande då
kränkningar uppdagats. En viktig roll som nonmob har är att möjliggöra för elever att berätta för
andra elever som i sin tur pratar med vuxna på skolan.
Ansvar: Elevcoach, kurator, assistent, elevrepresentanter
• Nonmob träffar blivande åk7:s elever för att prata om sitt arbete med att förebygga kränkningar
och arbeta för likabehandling.
Ansvar: Elevcoach, skolkurator och assistent
När: maj, augusti 2020
• Skolans elevrådsstyrelse samlas en gång i månaden. Även stormöten förekommer och hålls en till
två gånger per termin, där deltar samtliga klasser med två representanter.
Ansvar: Elevcoach, studie- och yrkesvägledare
• Varje år uppmärksammas Minnesdagen för förintelsens offer den 27/1. Dagens innehåll arbetas
gemensamt fram av Elevråd, Nonmob, Elevcoach, assistent, SO- lärarna och kommunens
representant Simon Carlvik.
Ansvar: Elevråd, Nonmob, Elevcoach, assistent, SO- lärare och kommunens ANDT- samordnare.
• För att stärka gemenskapen i grupperna och skapa en inkluderande lärmiljö ska alla pedagoger
styra över och variera placeringar och gruppindelningar under lektionstid. Klasslistor med placeringar
ska sättas upp i klassrummen för de som har undervisning i lektionssalen. Detta ska efterlevas för att
motverka utanförskap och ensamhet och för att eleverna ska lära sig att samarbeta med alla
klasskamrater. Vi följer upp detta i ledningsgruppen och ser till att det fungerar i praktiken.
Ansvar: Rektor, alla undervisande lärare
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• Vi har startat ett arbete med att utveckla klassprofiler som används som ett pedagogiskt verktyg för
att planera och organisera läraktiviteter utifrån undervisningsgruppernas behov, intresse och
förutsättningar.
Ansvar: Rektor, mentorer och undervisande lärare
• På skolan har vi en gemensam lektionsdramaturgi, för att ge eleverna en struktur som de känner
igen.
Ansvar: specialpedagog, undervisande lärare
• Skolbladet. Skolan jobbar med återkoppling till hemmet på ett tydligare sätt. Information om
planering, studieläge, aktiviteter når hemmen genom Skolbladet.
Ansvar: Ledningsgruppen, arbetslagen, mentorer
• För att skapa meningsfulla rastaktiviteter och -utrymmen för eleverna ska det inskaffas likvärdigt
rastmaterial till samtliga arbetslag. Specialpedagog utformar skyltar med uppslag och instruktioner
för lämpliga rastaktiviteter till eleverna. Detta planeras att vara färdigt till sportlovet. Nya möbler till
rastutrymme är under inköp och färdigställs under februari.
Ansvar: Rektor, specialpedagog, arbetslagsledare, vaktmästaren.
• Skolledning och skolpersonal hälsar och tar emot eleverna vid dörren vissa dagar för att skapa ett
positivt klimat och positiva relationer. Vi undersöker möjligheten att utöka bemanningen vid
ingången för att hälsa eleverna god morgon.
Ansvar: Skolledning, övrig personal
• På skolan jobbar vi främjande och preventivt med Tobaksfri Duo som är en kontraktsmetod där
elev och vuxen bildar en ”tobaksfri duo”. Eleven erhåller rabatter i olika butiker både lokalt och
nationellt samt har möjlighet att vinna fina priser under läsåret. Motprestationen är att de är
tobaksfria.
Ansvar: Skoladministratör, elevcoach

Kartläggning
•
•
•
•

•
•

Eleverna har gjort Skolinspektionens elevenkät våren 2019.
Elevcoach och kurator har gjort undersökningen Trivselbarometer med samtliga klasser.
Elevcoach och kurator har tagit fram frågor om kränkningar som gjorts i alla elevgrupper och
i arbetslagen.
Nonmob har beskrivit platser och aktiviteter där de har upplevt att det förekommit
trakasserier eller kränkande behandling. Elevcoach, kurator och nonmob har utvärderat årets
arbete och situation genom att kartlägga vilka platser som är extra utsatta för diskriminering,
kränkande behandling och trakasserier.
Observationer i den dagliga verksamheten tas upp, diskuteras och dokumenteras i
arbetslaget och ibland tillsammans med eht efter konferensschema.
Personalen lyfter pågående och tidigare kränknings- och tillbudsincidenter på
arbetslagsträffar och APT t ex i samband med att vi aktualiserar det värdegrundstema vi
arbetar med den månaden.
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•
•

De fasta punkterna arbetsmiljö, socialt och trivsel diskuteras på klassråden och vidare i
elevrådet och dokumenteras.
Föräldrasamverkan i samband med Rektors samråd.

Resultat och analys

Resultat Skolinspektionens elevenkät 2019:
Indextal 1-10, där allt över 8 anses som goda resultat.

Det samlade Indexvärdet på frågorna om grundläggande värden i undervisningen/lärandet
är 6,2.
Det samlade resultatet för frågorna om grundläggande värden på skolan är 6,5.
Det samlade resultatet inom området delaktighet och inflytande ligger på 5,2.
När det gäller ordningsregler ligger indexen på 5 (elever följer de ordningsregler som finns),
3,7 (eleverna är med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha) och 6,5 (mina lärare ser
till att ordningsreglerna på skolan följs). Genomsnittet blir här 5,1.
Skolans samlade resultat för området studiero är 5,4.
På frågorna om trygghet på skolan är svarsindex i år 8,7.
Frågorna om att förhindra kränkningar gav svarsindex 6,9.

Analys Skolinspektionens enkät:

Grundläggande värden i undervisningen/lärandet: Resultaten på detta område tror vi delvis
kan bero på att enkäter inte uppfattas som så viktiga av eleverna. De ser inte syfte med
enkäten eller att det händer något med det de svarar på. Vi tycker att vi arbetar med dessa
områden dagligen men eleverna uppfattar inte arbetet, eller så får vi arbeta på andra sätt
för att bli tydligare. Vi behöver bli bättre på att belysa och förklara olika begrepp för
eleverna ska förstå innebörden av vad de utvärderar.
Grundläggande värden på skolan: Resultaten här tror vi även här delvis kan bero på att
enkäter inte uppfattas som så viktiga av eleverna. De ser inte syfte med enkäten eller att det
händer något med det de svarar på. Vi tycker att vi arbetar med detta dagligen men eleverna
uppfattar inte arbetet eller så får vi arbeta på andra sätt för att bli tydligare.
Vi ser att vi ska fortsätta följa årshjulet för värdegrundsarbetet och använda mentorstiden
till att göra aktiviteter kring detta. Arbetet med No hate fungerade t ex bra. För att öka vår
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trygghet i hur vi ska göra vid olika situationer vill vi ha en snabbrepetition av arbetsgången
kring kränkande behandling, t ex på APT. Vi behöver även se över rastvärdsskapet så att vi
lärare finns ute i den öppna lärmiljön och arbeta vidare för att stärka relationerna mellan
elever, elever och lärare och i arbetslagen. Även schemabrytande aktiviteter för att stärka
gemenskapen i klasserna/på skolan är viktigt, t ex Sundsbergsdagen, grilla korv tillsammans
osv.
Delaktighet och inflytande: Detta resultat tror vi kan bero på att eleverna har vissa “hjärte”
frågor som de brinner för som vi som lärare inte kan tumma på eller påverka t.ex. “Vi vill inte
arbeta i Gleerups utan vi vill ha böcker...”, “vi vill ha jackor och mössor på oss i matsalen...”.
Den delaktigheten som vi erbjuder som t.ex. redovisningsform, innehåll eller prov dag är inte
det som eleverna riktigt brinner för eller tänker på när eleverna tänker på delaktighet .
Elever och lärare tolkar begreppen olika. Eleverna vet inte alltid när de är delaktiga och
förstår inte alltid vad de kan vara med och påverka och det behöver vi bli bättre på att belysa
tydligt för eleverna.
Resultatet kan också bero på att förra läsårets klassråd inte fungerade bra, det var för ofta
och ingen bra struktur.
Vi funderar också på om eleverna förstår vad orden betyder. Vi behöver få se enkätfrågorna
innan och hinna diskutera dem och sedan förklara begreppen för eleverna innan enkäten
görs.
Ordningsregler: Resultaten på detta område tror vi beror på att eleverna ser på enskilda
sakfrågor och drar alla regler över en kam. Det är viktigt att personalen har samsyn kring
ordningsregler och hur vi gör för att de ska följas.
De har fått påverka hur reglerna ska se ut, men inte på det som de är intresserade av eller
som skolan kan tumma på. Lite som det vi skrev ovan.
Det är bra att eleverna tycker att lärarna ser att reglerna följs.
Studiero: Vi uppfattar det som ett lågt resultat utifrån hur många lärare känner. Eleverna
uppfattar till stor del studiero som helt tyst, tror vi. Korridoren (öppna lärmiljön) kan vara
störande med mycket spring och liv och det påverkar även studieron i klassrummet. Om
eleverna som har vissa behov får det stöd och hjälp som de har behov av tidigt så kan det
hjälpa/bidra till mer studiero.
En del elever är inte medvetna om att de stör. Därför behöver vi fortsätta att jobba på med
samtal med elever och att följa samma rutiner. När vi släpper våra rutiner blir det mer rörigt.
Yngre elever är pratigare, det kan alltså hänga ihop med ålder och även kunskapsnivå hos
vissa elever.
Resultatet tror vi också kan bero på att vi ser att alla lärare inte håller i regeln att samla in
telefonerna innan lektion och det bidrar till att urholka regeln, vilket försämrar studieron.
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Trygghet: Resultaten här tror vi kan bero på att vi lägger mycket tid på våra mentorselever,
vi har dörren till arbetsrummet öppen, vi reagerar och agerar snabbt när vi märker saker
som inte är ok. Vi tror att eleverna känner trygghet då det är olika korridorer- att det inte är
så många elever i varje korridor.
Förhindra kränkningar: På detta område tror vi att resultaten beror på att vi dagligen för ett
aktivt arbete med att få bort kommentarer, skällsord och konflikter. Vi upplever att så fort vi
får vetskap så reagerar och agerar vi direkt, men vi ser också att vi behöver sträva vidare
med detta så att det gäller all personal. Elever ser inte alltid heller vad vi vuxna tar tag i och
gör. Det är bra med vanan att ha dörren öppen till arbetsrummet, så att vi lärare kan se och
höra vad som händer ute i korridoren.
Mycket sker bakom vår rygg i sociala medier som inte alltid kommer upp till ytan och kanske
inte ens sker i skolan. Så länge inte heller eleverna berättar för oss men har vetskap så kan vi
inte heller reagera och agera.

Resultat Trivselbarometern:

Trivselbarometern är skolans egen elevenkät som gjorts ht 2019. Resultaten redovisas i NPS där man
efterfrågar ett positivt värde (0-100) och där ett negativt värde visar på ett starkt förbättringsbehov
(förutom på frågorna gällande stress samt konflikter i klassen där ett nej är positivt) :

Åk 7:
Förtroende för mentor: 38
Jag upplever att jag får den hjälp jag behöver av vuxna på lektionerna: 20
Jag upplever att det råder studiero i min klass: -23
Jag upplever stress inför skolarbete: -54 (här har många elever svarat nej, vilket ger övervikt på -)
Jag är motiverad att gå till skolan: -33
Jag känner mig trygg i skolan: 52
Jag upplever konflikter i min klass: -71 (här har många elever svarat nej, vilket ger övervikt på -)
Jag har någon att vara med i min klass: 69
Jag har något att göra på rasterna: 45
Jag äter i matsalen varje skoldag: 21
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Åk 8:
Förtroende för mentor: 19
Jag upplever att jag får den hjälp jag behöver av vuxna på lektionerna: -13
Jag upplever att det råder studiero i min klass: -28
Jag upplever stress inför skolarbete: -16 (här har många elever svarat nej, vilket ger övervikt på -)
Jag är motiverad att gå till skolan: -42
Jag känner mig trygg i skolan: 49
Jag upplever konflikter i min klass: -71 (här har många elever svarat nej, vilket ger övervikt på -)
Jag har någon att vara med i min klass: 68
Jag har något att göra på rasterna: 39
Jag äter i matsalen varje skoldag: 30

Åk 9:
Förtroende för mentor: 35
Jag upplever att jag får den hjälp jag behöver av vuxna på lektionerna: 2
Jag upplever att det råder studiero i min klass: -12
Jag upplever stress inför skolarbete: -24 (här har många elever svarat nej, vilket ger övervikt på -)
Jag är motiverad att gå till skolan: -43
Jag känner mig trygg i skolan: 44
Jag upplever konflikter i min klass: -84 (här har många elever svarat nej, vilket ger övervikt på -)
Jag har någon att vara med i min klass: 71
Jag har något att göra på rasterna: 16
Jag äter i matsalen varje skoldag: 28

I frågorna framkommer även att:
38 st elever känner sig otrygga i skolan
30 st elever inte har någon att vara med i sin klass
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Analys Trivselbarometern:

Förtroende för mentor: Vi kan konstatera att förtroendet är lägst i åk 8. Kan det vara så att vi

från åk8 lägger mer ansvar på eleven, vilket gör att deras förtroende för oss sjunker.
Mentorstiden har också varit fylld/styrd av mycket som gör att vi haft mindre tid till att
lyssna på dem och skapa förtroende.
Eleverna har inte förtroende för oss lärare. En tanke är att vi har för lite tid med våra
mentorselever. Borde ha dem i undervisningen också för att skapa tydligare relationer.
Alternativt mer tid att vara med dom.
Studiero: Se analys av Skolinspektionens enkät ovan.
Stress: Resultatet är bra. Men vi ser att de äldre eleverna upplever mer stress, vilket kanske

är bra då det blir mer allvar inför gymnasiet. Förståeligt med klass 9. Vi kan hjälpa eleverna
att skapa struktur och förbereda elever - ger dem förutsättningar att klara av under
lektionstid.
Motivation: Vi tror att resultatet delvis kan bero på hur frågan är ställd: Jag är motiverad att gå till
skolan. Många tonåringar kanske inte är så motiverade att gå upp och gå till skolan, men att

det är helt ok när man väl är där? Idag kan det även kännas svårt att som lärare i ett luststyrt
samhälle kunna erbjuda elever något som matchar deras ”kickar” och input som de får via t
ex nätet, spel osv.
Trygghet: Se analys av Skolinspektionens enkät ovan. Något som vi tror påverkar tryggheten är även

arbetslagets struktur, vilka rutiner för kontakter med vårdnadshavare man har, t ex
regelbunden kontakt och även kontakt för positiv feedback. Det spelar även in hur samtalen
med vårdnadshavaren görs.
Konflikter i klassen: När det finns konflikter i en klass har vi elevcoachen som arbetar och samarbetar
med elever och mentorer för att förändra klimatet i gruppen.
Någon att vara med i klassen: Det är ett bra resultat överlag. Vi tror dock att det kan ha

påverkats av hur klassindelningen har blivit, att några elever saknar kompisar i klassen.
Vi måste alla fortsätta med att eleverna ska ha bestämda platser. Och även att lärarna delar
in eleverna vid grupparbete och andra aktiviteter. Vi behöver även se på rastsituationerna
och hur de fungerar för de som inte har någon att vara med.
Något att göra på raster: Vi hoppas att resultatet på denna fråga blir bättre nästa gång då vi

nu har köpt in material av olika slag, och gör reklam för dem i korridoren.
Äter i matsalen: Av resultatet kan vi anta att de flesta äter i matsalen. Vi är också medvetna

att det finns elever som nästan aldrig äter i matsalen. Vi tror att det kan finnas flera olika
orsaker t ex maten, trygghet, många intryck, den öppna miljön. Det högre resultatet för åk 7
kan bero på nyhetens behag- att man kan/får gå in till Sunne osv. Vi lägger till frågan om
orsak till att man ev. inte äter i matsalen på nästa omgång av Trivselbarometern.
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Resultat på elevcoach, kurators och Nonmobs frågor om kränkningar:
Eleverna uppger att det sker kränkningar på många olika platser på skolan, bl a i klassrum,
korridorer, vid skåpen, där ingen vuxen är, på Snacketorget, i matsalen, i omklädningsrummen.
Kränkningar kan ske både elev mot elev/flera elever mot elev/elev mot lärare/lärare mot elev. Det
kan ske vid skojbråk, på raster, ofta där lärare ej närvarar, men även i klassrum genom blickar,
chattar och kommentarer.
Kränkningarna kan vara verbala: taskiga kommentarer, mobbning, könsord, skrik, psykningar i form
av blickar, skvaller, skämt på någon annans bekostnad, näthat.
De kan också vara fysiska: buttningar, slag, kastar andras saker, härskarlekar, slagsmål.

Analys frågor om kränkningar:
Det finns en tydlig medvetenhet bland elever och lärare om att det förekommer kränkningar på
skolan och att det kan ske överallt. Det är tydligt att man vill att det ska finnas en nolltolerans mot
kränkningar. Det framkommer att man ser ett behov av att vuxna finns bland eleverna och reagerar
och agerar mot kränkningar. Lärarna lyfter att de behöver finnas på fler fysiska platser än idag, t ex
att även göra en ”slinga” som rastvärdarna ska vistas efter.

Förebyggande åtgärder
Områden som berörs av åtgärderna:
Kränkande behandling, sexuella trakasserier, diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning, ålder.

• Vi planerar en läsårsuppstart för lärare kring värdegrundsarbetet och styrdokumenten. Vi genomför
en kort fortbildning för mentorer av elevcoach och genuspedagog. Programmet skall leda till
aktiviteter som ska genomarbetas systematiskt på mentorstid.
Ansvar: rektor, elevcoach, kurator, genuspedagog
När: Läsårsstart 2020

• Det behövs ytterligare arbete med att implementera Plan mot diskriminering och kränkande
behandling bland personalen. Detta arbete behöver vara systematiskt och återkommande under hela
läsåret för att alla ska bli förtrogna med planen och t ex känna till konsekvenstrappan och hur den
ska användas.
Ansvar: Rektor
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När: Tid vigs till detta vid läsårets början, under någon av fortbildningsdagarna under läsåret
• Ny personal får vid nyanställning Plan mot diskriminering och kränkande behandling i sin helhet
tillsammans.
Ansvar: skoladministratör
När: Vid nyanställning
• I samband med läsårsstart går mentor med eleverna igenom och skapar förtrogenhet med Plan mot
diskriminering och kränkande behandling. Detta för att eleverna ska vara delaktiga och insatta i
skolans främjande och förebyggande arbete. I aktuella situationer ska personal återkoppla till vad
som står i planen utifrån vad som inträffat plus vid arbetet med årshjulet. Elevvänligt material med
information om Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska utarbetas.
Ansvar: Rektor, mentorer, elevcoach, kurator
När: Läsårsstart, kontinuerlig återkoppling

• Dokumenten som ska användas vid likabehandlingsärenden upplevs omständliga att använda samt
hitta på webben. De kommungemensamma rutinerna för kränkande behandling, särskilt stöd,
frånvaro och klassplacering ska förankras hos samtlig personal så att de efterlevs.
Ansvar: Skolledning, arbetslagsledarna
När: På en APT under våren, vid terminsstart

• Årshjulet med diskrimineringsgrunderna. Skolan jobbar med ett kalenderhjul som är
ämnesövergripande gällande diskrimineringsgrunderna, sociala medier och maktlekar. Till hösten
läggs blocket sexuella trakasserier in. I praktiken innebär det att man jobbar med månadens
diskrimineringsgrund och lyfter det i samtliga ämnen. Det ska inte jobbas med i projektform utan
vara dagligen återkommande i vardagen. Lärarna ska samtala på sina arbetslagsträffar om de olika
blocken i årshjulen, så att de hålls aktuella och läggs in på mentorstid och i planering. På
ämneslagsmöten delar lärarna med sig av idéer och uppslag för respektive ämne inom områdena.
Uppslag samt planeringar utifrån olika aktiviteter läggs in i ämnesmapparna som är åtkomliga för alla
i kanalen Värdegrund.
Ansvar: Rektor, elevcoach, genuspedagog, samtliga undervisande lärare
När: Under året 2020

• Vi ska fortsätta med vårt förebyggande värdegrundsarbete för att stärka tryggheten och förebygga
kränkningar och diskriminering. Vi vill bl.a. införa Noll tolerans mot skojbråk- alltså att all personal
markerar varje gång det förekommer. Vi behöver även prata om att backa varandra när något
händer. Därför planeras en fortbildningsinsats för personal och elever för att förebygga
diskriminering och kränkande behandling.
Ansvar: Rektor, elevcoach, kurator, genuspedagog
När: Hösten 2020

• Vi ska genom schema för rastvärdar öka tillgänglighet av personal i utrymmen där det enligt
utvärdering förekommer utsatthet/ kränkningar. Det ska även finnas utrymme för personal att vistas
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ute bland eleverna för att umgås och prata, spela kort osv. Schema för rastvärdar ska innehålla
organisation och uppdrag för rastvärdarna, samt en promenadslinga som täcker in utsatta områden,
t ex vid Kulturskolan och ishallen. Schema för respektive arbetslag gällande rastvärdar läggs på
TEAM:s och sätts upp synligt för elever. Arbetslagsledare tillsammans med arbetslaget ansvarar för
att rastvärdsschemat följs av alla. Vi diskuterar även möjligheten att köpa in klädsel för rastvärdar.
Ansvar: All personal
När: Löpande under hela året 2020
• Kartläggningarna visar att det finns problem bland elever med att efterleva gällande ordningsregler.
Eleverna upplever också att lärarna behöver bli bättre på att stävja regelbrott. Vid läsårsuppstart
behöver vi vara tydliga med alla elever om vad som gäller, vilka regler vi har osv. Vid terminsstart går
mentorerna igenom skolans regler med sin klass och återkopplar till regeln och konsekvenstrappan
vid regelbrott. Ordningsreglerna ska tas upp igen för diskussion på elev- och klassråd under hösten.
Ansvar: Rektor, all personal
När: Januari 2020, läsårsuppstart 2020/2021

• Skolan har infört mobilförbud utifrån att forskning starkt påvisar distraktionen som det leder till.
Vid utvärdering av förra planen ser vi att mobilförbudet i klassrummen inte hålls i av alla. På APT
kommer rektor lyfta att mobilförbudet ska efterlevas. Ett informationsblad om varför skolan har ett
mobilförbud ska utformas och skickas hem till vårdnadshavare. Bladet ska innehålla en skriftlig
överenskommelse där vårdnadshavare åtar sig att ta ansvar för diskussionen med sitt barn om det
missköter regeln. Information om detta ges även till blivande sjuor av rektorerna.
Ansvar: Rektor, specialpedagog, samtliga undervisande lärare
När: Januari 2020, (infobladet hösten 2020)

• Under hösten 2020 planerar vi att arbeta fram en mentorsbeskrivning som innefattar en
beskrivning av vad ett mentorskap innebär (bl. a. kontakt med vårdnadshavare, enskilda samtal med
elever, ansvar för uppföljningar med elever, förmedlare av skolans värdegrund, konflikthantering,
anpassningar osv). Mentorsbeskrivningen ska förankras i arbetslagen.
Ansvar: Rektor, förstelärare, mentorer
När: Hösten 2020 (planering), januari 2021 ev. presentera mentorsbeskrivningen

• De blivande mentorerna ska under vårterminen göra ett besök i sina kommande grupper för åk 7.
Ansvar: rektor, mentorer
När: Under vårterminen 2020

• Vi vill införa ”lärakännasamtal” med mentorer, elever och föräldrar vid skolstart för åk 7 för att
grunda för positiva relationer mellan elev/skola/hem. Mentorerna bjuder in vårdnadshavare och
elever tidigt för en kortare träff.
Ansvar: rektor, mentorer
När: Vid läsårsstart
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• Vi vill starta läsåret med Teambuilding i våra undervisningsgrupper för att få ihop klasserna,
motverka ensamhet och stärka relationerna mellan elever och elever/lärare.
Ansvar: Arbetslagsledare, kurator, elevcoach
När: Vårterminen 2020, Läsårsstart

• Elevhälsoteamet ska under våren träffa arbetslagen 1 gång/månad för att det ska finnas tillfälle för
lärarna att lyfta särskilda elevärenden. Här kan ärenden kring kränkningar, den sociala miljön och
behov av anpassningar och stöd diskuteras och synliggöras.
Ansvar: Elevhälsa och arbetslagen
När: Start vårterminen 2020

• Öka kunskapen om funktionsvariationer hos elever. Skolan genomför en NPF-studiecirkel som b la.
resulterar i gemensam lektionsdramaturgi som i sin tur handlar om strukturer som ska leda till högre
studiero.
Ansvar: Rektor, specialpedagog, speciallärare
När: Läsåret 2020

• Vi behöver sätta in åtgärder för att minska förekomsten av rökning på baksidan av Kulturskolan
med flera ställen. Promenadslingan för rastvärdarna bör utökas till de identifierade områdena.
Skolans representanter för Tobaksfri Duo kommer att besöka nya åk 7 i höst för att informera om
skolans och kommunens policy gällande tobak.
Ansvar: Representanter för Tobaksfri Duo, rastvärdar, skolledning
När: vt 2020, ht 2020
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Konsekvenser vid regelbrott, Skollagen (2010:800)
Åtgärdstrappa
Samtal med elev

Allmänna befogenheter för rektor och lärare
6 § Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att
tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs
ordningsstörande uppträdande.
Omhändertagande av föremål
22 § Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är
störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna.

Konsekvenser vid regelbrott/disciplinära åtgärder, Skollagen (2010:800)5 kap. §§ 6–16
Åtgärdstrappa
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Så här går det till på Fryxellska skolan när ”Trygghet och studiero” inte kan
uppnås:

Rutiner
På Fryxellska skolan skall ingen elev bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för annan
kränkande behandling. Skolan ansvarar för att alla ska känna sig trygga och säkra under hela
skoldagen oavsett var man befinner sig. Hela skolans personal har ett direkt ansvar för att
upprätthålla lugn och ordning i så väl klassrum som i övriga utrymmen inom skolans område.
Det är viktigt att alla elever känner till detta uppdrag och inte uppfattar en berättigad
tillsägelse med en kränkning. Det ordningsskapande1 uppdraget finns reglerat i Skollagen i
kapitel 5, Trygghet och studiero.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
På Fryxellska skolan arbetar vi med den kommunövergripande rutin som tagits fram och
fastställts för Sunne kommun.

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Elever som upplever sig utsatta för kränkande behandling, diskriminering eller bevittnar hur
andra elever blir det vänder sig i första hand till mentorer eller någon undervisande lärare.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Steg 1: Upptäcka och agera
Varje elev som ser, hör eller på annat sätt observerar någon form av diskriminering eller
kränkande behandling bör ingripa genom att säga ifrån eller genom att berätta för någon i
skolpersonalen. Varje anställd som ser, hör eller på annat sätt observerar någon form av
diskriminering eller kränkande behandling ska ingripa direkt genom tydlig tillsägelse.
Berörda elevers mentorer ska snarast informeras.
Steg 2: Utreda
Aktuella mentorer samtalar snarast med den utsatte och med den som utsätter. Om två eller
flera mentorer är berörda sker ett samarbete dem emellan. Mentor kontaktar
vårdnadshavare och påbörjar dokumentation "utredningssamtal vid kränkande behandling”

1

Åtgärdstrappan tillämpas.
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tills ärendet är avsluta. Mentor meddelar rektor att utredning påbörjas. Rektor anmäler till
huvudman.
Steg 3: Vid upprepning
Vid upprepad diskriminering, kränkande behandling eller misstanke om sådan ska
vårdnadshavarna kontaktas. Mentorn ansvarar för att genomföra lämpliga insatser såsom
fortsatta samtal med berörda elever och/eller värderingsövningar i klassen samt tar de
kontakter som behövs inom skolan. Mentorn informerar arbetslaget och kurator.
Steg 4: Misstanke kvarstår
(mentor lämnar över ärendet och underlaget till kurator)
Om det kvarstår misstanke om fortsatt diskriminering eller kränkande behandling efter
mentorns och arbetslagets åtgärder ska kurator kopplas in för samtal med berörda och
rektor informeras.
Steg 5: Resultat från kurator
Kuratorn informerar aktuell mentor/aktuella mentorer och skolledning om resultatet av de
enskilda samtalen och ger förslag på fortsatt upplägg av insatser.
Steg 6: Åtgärder från rektor
Vid behov ska åtgärder vidtas på individ-, grupp- och organisationsnivå. Åtgärders vidtas av
rektor och kan gälla både den utsatte och utsättaren.
Steg 7: Sociala myndigheter eller polis
Om trakasserierna, kränkningarna eller mobbningen fortsätter trots vidtagna åtgärder kan
rektorn besluta att ärendet skall anmälas till sociala myndigheter och/eller polisen.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Steg 1: Upptäcka och agera
Varje elev som ser, hör eller på annat sätt observerar någon form av diskriminering eller
kränkande behandling från personal bör berätta detta för någon i skolpersonalen. Varje
anställd som ser, hör eller på annat sätt observerar någon form av diskriminering eller
kränkande behandling från personal mot elev ska genast informera skolledningen om detta.
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Steg 2: Utreda
Skolledningen utreder händelsen genom samtal med den utsatta eleven samt med andra
elever som kan ha bevittnat händelsen. Skolledningen har därefter samtal med den vuxna
som enligt eleven utfört kränkningen.
Steg 3: Bedömning
Skolledningen gör en bedömning av det aktuella ärendet. Eleven och elevens
vårdnadshavare informeras om skolledningens bedömning.
Steg 4: Åtgärder från rektor
I de fall där arbetsrättsliga åtgärder blir aktuella får den vuxne erbjudande om att ta med
fackligt ombud som stöd under de fortsatta utredningssamtalen.
Steg 5: Polisanmälan
I de fall där skolledningen bedömer att kränkningen är av sådan art att en polisanmälan bör
göras, så görs den av rektor.

Anmärkning:
All dokumentation görs på samma blanketter som vid elevärenden som finns samlade på
kommunens intranät BRON.

Rutiner för uppföljning
Vi använder följande dokument vid uppföljning:
”Vidtagna åtgärder vid kränkande behandling”, ”Sammanställning vid kränkande
behandling”, "Utredningssamtal vid kränkande behandling".
Uppföljningssamtal med den kränkta eleven samt med de elever som stått för den
kränkande handlingen, alternativt den vuxne sker inom några dagar samt efter 1-2 veckor.
Det är mentor eller annan vuxen som utrett den upplevda diskrimineringen eller
kränkningen som ansvarar för uppföljning.

Rutiner för dokumentation
Vi använder följande dokument vid dokumentation:
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”Sammanställning vid kränkande behandling”, ”Utredningssamtal vid kränkande
behandling”.
Anmälan till huvudman (göres av rektor när anmälan inkommit genom utredningssamtal)
All dokumentation av likabehandlingsärenden skall ske i mallarna. En kopia skall utan
dröjsmål sändas till rektor. Rektor ansvarar för att informera huvudmannen om det
inträffade.

Ansvarsförhållande
All personal som får kännedom om diskriminering och kränkande behandling är skyldig att
anmäla, utreda och anmäla till rektor samt dokumentera nämnda arbete enligt rutiner för
uppföljning och dokumentation.
Rektor ansvarar för att informera huvudmannen om att en elev utsatts för diskriminering
eller kränkande behandling.
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Bilaga 1

Definition av begrepp

Vad är kränkande behandling?
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla
människors lika värde, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.
Där kränkande behandling sker handlar det ofta om relationer och maktförhållanden.
Kränkande behandling beskriver en relation i obalans. Det som avgör om en handling är att
betrakta som kränkning är individens upplevelse.

Kränkande behandling kan vara:

• Fysisk t.ex. bli utsatt för slag och knuffar
• Verbal t.ex. svordomar, könsord, förolämpningar och hotelser
• Psykosocial t.ex. bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning.
• Text- och bildburen t.ex. klotter, brev, lappar, e-post, sms, sociala/digitala medier såsom
Facebook, instagram och mms.
Kränkningarna kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande
och kallas då mobbning.

Vad är diskriminering och trakasserier?

Diskriminering är när någon missgynnas genom särbehandling p.g.a. någon av de
diskrimineringsgrunder som diskrimineringslagen omfattar.
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever
och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck
eller ålder.
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Diskrimineringsgrunderna
• Kön
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Sexuell läggning
• Funktionshinder
• Könsöverskridande identitet eller uttryck
• Ålder (undantag - se Diskrimineringslagen 3 Kap. 6§)
Diskriminering kan ske exempelvis genom skolans regler eller rutiner.
Direkt diskriminering: En elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon
av diskrimineringsgrunderna.
Indirekt diskriminering: En elev får inte missgynnas genom att till synes neutrala
ordningsregler med mera tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt. Att
exempelvis behandla alla lika kan innebära diskriminering.
Definitionerna gäller kränkningar mellan elever och mellan personal och elever.

Trakasserier är uppträdande som kränker en elevs värdighet och har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna:
• Kön
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning
• Sexuell läggning
• Könsöverskridande identitet eller uttryck
• Ålder

Trakasserier kan också vara av sexuell karaktär. Det kan t.ex. handla om ovälkomna
beröringar, tafsningar, skämt med anspelning på sex, s.k. sexuell jargong. Det kan också vara
blickar eller bilder som är sexuellt anspelande och som då upplevs som kränkande.
Om någon blir utsatt för sexuella trakasserier ska detta omedelbart anmälas till rektor.
Rektor öppnar omedelbart en utredning om misstänkt kränkning.
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Det är förbjudet för huvudmannen och personalen i verksamheten att utsätta ett barn eller
en elev för repressalier. Ett barn eller en elev som har anmält eller påtalat att huvudmannen
eller personalen i verksamheten bryter mot bestämmelserna i 6 kapitlet skollagen (till
exempel genom att inte ha utrett- och vidtagit åtgärder mot kränkande behandling) är
skyddad mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier. Skyddet gäller även när
ett barn eller en elev har medverkat i en utredning enligt 6 kapitlet skollagen.
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Bilaga 2

Ordningsregler och självklarheter på Fryxellska skolan 2020.

• Vi behandlar varandra med respekt i skolan och på nätet.
• Vi accepterar inte kränkningar och mobbning i skolan och på nätet.
• Vi passar tider, är förberedda för lektion och andra skolaktiviteter.
• Vi lyssnar på den som har ordet och respekterar studiero och arbetsro.
• Vi lämnar in våra mobiltelefoner vid lektionsstart.
• Vi tar inte foto/filmar/ljudupptagning på någon utan dennes tillstånd.
• Vi tar ansvar för våra gemensamma utrymmen, inventarier mm vilket
betyder att all form av klotter och förstörelse är förbjudet.
• Vi på skolan tar hänsyn till allergiker därför råder det förbud mot nötter
och parfym.
• Vi äter mat i matsalen och fikar på Snacketorget.
• Vi dricker inte energidryck på skoltid.

