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1.Vår motivation 
 
Vi accepterar inte att barn, ungdomar eller vuxna utsätts, eller utsätter andra, för 
diskriminering, kränkande behandling, mobbning eller trakasserier. Därför har vi nolltolerans 
mot alla former av kränkande beteende som kan uppfattas på detta sätt. Vi vill att alla barn, 
ungdomar och vuxna ska känna trygghet, trivsel och studiero på Holstagårdsskolan. 

2.Vårt stöd 
 
Vi vill bedriva en verksamhet där alla känner trygghet, trivsel och uppskattning. För oss är det 
viktigt att alla får möjlighet att utveckla sina intressen och sin personlighet utan att etablerade 
normer och fördomar begränsar dessa val. I de styrdokument som skolan har att förhålla sig 
till finns många skrivningar som stöder oss i denna ambition. 
 
I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom 
utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
 
I skollagen (SFS 2010:800) finns ett tydligt uppdrag till alla skolor att arbeta mot. 
”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.” (Kap. 6, § 6) 
 
I läroplanen (Lgr-11) förtydligas uppdraget för skolorna. ”Utbildningen ska förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska 
också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 
miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 
värden som skolan ska gestalta och förmedla.” (Kap. 1, Grundläggande värden) 
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3. Definitioner av olika begrepp 
 
En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan ska 
ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck 
samt ålder. Alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av 
kränkande behandling. 
 

3.1 Diskriminering 
 
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. 
 

3.2 Direkt och indirekt diskriminering 
 
Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till 
exempelvis elevens kön. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst 
gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta 
program. 
 
Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt 
diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som 
verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Om exempelvis alla elever serveras 
samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl 
behöver annan mat. 
 

3.3 Trakasserier och kränkande behandling 
 
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande 
som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara 
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● fysiska (slag, knuffar) 
● verbala (hot, svordomar, öknamn) 
● psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) 
● texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier och meddelanden på olika 

sociala medier). 
 
Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även 
när en elev kränks på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder 
med mera. 

3.4 Befogade tillsägelser 
 
Skolans personal måste ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö för hela klassen. 
En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om eleven ifråga kan 
uppleva det som kränkande. 
 
 
3.5 Kränkande behandling 
 
Skolan ska också förebygga och förhindra det som i lagen benämns som kränkande 
behandling. Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men 
saknar koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Tanken är att begreppet ska täcka in 
alla former av kränkande behandling. Det kan vara mobbning, men även enstaka händelser. 
 
Det kan till exempel handla om att reta eller mobba någon för att han eller hon är överviktig 
eller har en viss hårfärg, men det behöver inte ha koppling till en egenskap hos det utsatta 
barnet. Utfrysning, knuffar eller att till exempel rycka någon i håret räknas också som 
kränkande behandling. 
 
Några händelser som kan vara exempel på det som i lagen benämns kränkande 
behandling: 
 
Carl blir ofta kontaktad via sociala medier av elever på skolan. Där kallar de honom ”pucko” och 
”tjockis”. De har också lagt ut bilder av Carl på Facebook. Bilderna har tagits i duschen efter 
gymnastiken. 
 
Lisa är stökig i klassrummet och vill inte lugna ner sig trots lärarens tillsägelse. Ett gräl som uppstår 
emellan dem slutar med att läraren ger Lisa en örfil. 
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Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka på rasterna. Han är hellre ensam än att behöva 
höra de andra säga att han inte får vara med. Skolans personal tror att Oliver är ensam för att han 
tycker om det. ”Han är en ensamvarg”, säger klassläraren. Oliver orkar inte förklara hur det egentligen 
ligger till. 
 

 
 

3.6 De sju diskrimineringsgrunderna 
 

• Kön 
• Etnisk tillhörighet 
• Religion eller annan trosuppfattning 
• Funktionsnedsättning 
• Sexuell läggning 
• Könsöverskridande identitet eller uttryck 
• Ålder 

 
3.7 Kön 
 
Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan ska också förebygga och 
förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier av elever. 
 
Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt 
kopplade till en elevs könstillhörighet. 
 
Sexuella trakasserier är kränkningar av sexuell natur. De kan ta sig uttryck i sexualiserat 
språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt material. 
 
Även transsexuella, alltså personer som har ändrat eller kommer att ändra sin juridiska 
könstillhörighet, skyddas utifrån diskrimineringsgrunden kön. 
 
Några händelser som kan vara exempel på könsdiskriminering, trakasserier som har 
samband med kön eller sexuella trakasserier: 
 
Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder henne med 
argumentet ”Det är för hårt arbete för en tjej”. [diskriminering] 
 
Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt att gå med i 
dansgruppen. [trakasserier på grund av kön] 
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Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och hånglar med vem 
som helst. [sexuella trakasserier] 
 

3.8 Etnisk tillhörighet 
 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av etnisk 
tillhörighet. 
 
Vad räknas som etnisk tillhörighet? Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp 
personer med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande 
förhållande. Var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. Om du är född i Sverige 
kan du vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. Du kan ha flera etniska tillhörigheter. 

3.9 Arbeta mot rasism 
 
Skolan har också ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet enligt skollagen. 
 
Några händelser som kan vara exempel på diskriminering eller trakasserier som har 
samband med etnisk tillhörighet: 
 
En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska barn 
vid antagning av nya elever för att inte få en alltför segregerad elevgrupp. [diskriminering] 
 
Thomas, som är svart, får många kommentarer från de andra eleverna om sitt hår och sin hudfärg. 
Många vill ta och känna på honom. Klassföreståndaren avfärdar honom med att ”Ja, men du vet ju att 
du är annorlunda. Det är klart att de andra är nyfikna på dig. De menar ju inget illa”. [trakasserier] 
 
Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på proven. Läraren vill 
inte ge Maria A i betyg, då svenska inte är hennes modersmål. [diskriminering) 

3.10 Religion och annan trosuppfattning 
 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av religion eller 
annan trosuppfattning. 
 
Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i den svenska 
grundlagen. Undervisningen i skolan ska enligt läroplanen vara icke-konfessionell och skolan 
får inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion. 
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Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i eller har 
samband med en religiös åskådning, till exempel buddism eller ateism. De anses ha ett 
naturligt samband med eller vara jämförbara med religion. 
 
Några händelser som kan vara exempel på diskriminering eller trakasserier som har 
samband med religion eller annan trosuppfattning: 
 
Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det av några klasskamrater. De säger det 
på skämt, men han tycker inte att det är roligt. [trakasserier] 
 
Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI-undervisningen med motiveringen ”Huvudduk är ett 
tecken på kvinnoförtryck”. Det innebär att Leila utestängs från sin utbildning. [diskriminering] 
 
Rebecka är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på hennes skåp. [trakasserier] 
 
 

3.11 Funktionsnedsättning 
 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av 
funktionsnedsättning. 
 
Vad räknas som funktionsnedsättning? Funktionsnedsättning kan vara fysiska, psykiska 
eller intellektuella och påverka livet på olika sätt. Som funktionsnedsättning räknas både 
sådana som syns, som att man använder rullstol, och sådana som inte märks lika lätt, som 
exempelvis allergi, ADHD och dyslexi. 
 
Funktionsnedsättning kan uppstå till följd av en sjukdom eller något annat tillstånd. De kan 
också uppstå till följd av en medfödd eller förvärvad skada. 
 
Några händelser som kan vara exempel på diskriminering eller trakasserier som har 
samband med funktionsnedsättning: 
 
På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och en 
förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. [diskriminering] 
 
Elenas pappa har en CP-skada. Hon blir arg och ledsen när andra elever i skolan ropar ”Din pappa är 
jävla CP.” [trakasserier] 
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Patrik, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan sitta still. Han lämnar hela 
tiden sin plats. En dag klarar lärarvikarien inte av situationen utan skickar hem Patrik med orden 
”ADHD-barn borde inte få gå på högstadiet!” [diskriminering och trakasserier] 

 

3.12 Sexuell läggning 
 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av sexuell 
läggning. Med sexuell läggning menas 
 
• homosexualitet 
• bisexualitet 
• heterosexualitet. 
 
Skolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till sina 
elever. Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett sexuell 
läggning. 
Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en 
grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på 
homo- och bisexuella människor. En homofobisk hållning strider mot principen om alla 
människors lika värde och allas lika rättigheter. 
 
Några händelser som kan vara exempel på diskriminering eller trakasserier som har 
samband med sexuell läggning: 
 
Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast kallar de henne 
”äckliga lebb”. [trakasserier] 
 
Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han svårt att få 
vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam. James vill inte vända sig till sin lärare 
eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, men inte gör något. [trakasserier] 
 
På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och Anna, som är ett par, får inte dansa den första 
uppvisningsdansen tillsammans. [diskriminering] 
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3.13 Könsöverskridande identitet eller uttryck. 
 
Elever får inte diskrimineras eller trakasseras i skolan på grund av könsöverskridande 
identitet eller uttryck. 
 
Vad är könsöverskridande identitet eller uttryck? Diskrimineringsgrunden omfattar de 
flesta transpersoner. Transpersoner är ett paraplybegrepp som används om människor som 
på olika sätt bryter mot samhällets normer kring könsidentitet och könsuttryck – mot 
föreställningar 
om hur kvinnor och män, pojkar och flickor förväntas vara och se ut.  
 
Transpersoner kan till exempel vara transvestiter, intersexuella (personer som fötts med 
oklar könstillhörighet) eller inter- och transgenderpersoner (personer som definierar sig 
bortom kön eller utanför de traditionella könsidentiteterna). För att omfattas av 
diskrimineringsskyddet måste personens könsöverskridande identitet eller uttryck uppfattas 
av andra, men det krävs inte att den som diskriminerar känner till begreppen. 
 
Diskrimineringsgrunden har inget samband med sexuell läggning. Personer med 
könsöverskridande identitet eller uttryck kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. 
Observera även att transsexuella personer omfattas av diskrimineringsgrunden kön. 
 
Några händelser som kan vara exempel på diskriminering eller trakasserier som har 
samband med könsöverskridande identitet eller uttryck: 
 
Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig med mascara och 
läppglans. [trakasserier] 
 
Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn på sitt gymnasium för att tala om 
problem i familjen. Skolkuratorn ifrågasätter Kims könsidentitet och istället för att få prata om sina 
problem hemma, måste Kim förklara och försvara vad intergender betyder och innebär. 
[diskriminering] 
 
Alex, som klär sig i kjol och klänning, blir utföst av de andra tjejerna från skolans tjejtoalett eftersom de 
tycker att Alex är för mycket kille för att få gå in där. [trakasserier] 
 

 
11 



 

Holstagårdsskolans plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling 
 

3.14 Ålder 
 
Elever får inte diskrimineras eller trakasseras i skolan på grund av ålder. Det är tillåtet att 
särbehandla på grund av ålder: 
 
Vid tillämpning av bestämmelse i förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, 
särskola eller specialskolan. En sådan bestämmelse kan vara skollagen eller 
grundskoleförordningen, till exempel indelning i grupper utifrån barnens och elevernas ålder. 
 
Om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga. Det 
gäller till exempel åldersgränserna för tillträde till gymnasium, vuxenutbildning och SFI. 
 
Ålder som diskrimineringsgrund. Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga 
som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre 
och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan. 
 
En händelse som kan vara exempel på trakasserier som har samband med ålder: 
 
Malte är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad på grund av detta. [trakasserier] 
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4. Holstagårdsskolans värdegrund och prioriterade mål 
för 2017-2018 
 

4.1 Värdegrund för Holstagårdsskolan 
 
För att främja en god och trygg miljö för lärande, har Holstagårdsskolan en gemensam 
värdegrund. Den handlar om rättigheter och skyldigheter för elever, föräldrar och personal. 
 

● Vi hälsar på varandra och visar hänsyn och respekt. 
 

● Vi är goda kamrater och uppmuntrar varandra. 
 

● Vi är aktsamma om vår skola och ser till att den är fin. 
 

● Vi använder ett vårdat språk, ett trevligt uppträdande och håller på våra 
gemensamma regler. 

 
 
Denna värdegrund är väl implementerad och levande på Holstagårdsskolan. Den är vår 
kompassriktning i det dagliga arbetet. 
 

4.2 Prioriterade mål för likabehandling 2017- 2018 
 
 

1. Att alla elever, föräldrar och personal ska vara väl förtrogna med hur vi på 
Holstagårdsskolan agerar när kränkande beteende upptäcks. 

 
2. Att alla barn och ungdomar i vår verksamhet ska känna trygghet, trivsel och 

studiero. 
 

3. Att förebygga mobbning och kränkningar under skoldagen och på sociala medier. 
 

4. Att skapa trygghet för elever under hela skoldagen och i fritidsverksamheten. 
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De prioriterade målen är satta utifrån en helhetssyn på barns och ungdomars sociala 
situation. Det som sker under skoltid och på fritiden påverkar barns och ungdomars beteende 
och prestation i skolarbetet. Av den anledningen är det viktigt att vi som skola samverkar 
med alla våra elever och vårdnadshavare på ett för eleven positivt sätt. Utgångspunkten i 
vårt arbete för trygghet, trivsel och studiero är att ge alla våra elever redskap och förståelse 
för den värdegrund som läroplanen, Lgr-11, beskriver i kapitel 1. 
 
 
4.3. Prioriterade aktiviteter för likabehandling 2017-2018 

1. Elev – Vid varje terminsstart ska fokus läggas på Likabehandlingsplanen.  
Föräldrar- under varje läsår ska ansvariga mentorer informera kring innehåll, 
målsättningar samt tillvägagångssätt i Likabehandlingsplanen. 
Personal – varje år revideras likabehandlingsplanen och då ska all personal känna till 
förändringar och uppdatera sig på övrigt innehåll. All personal tar del av innehållet vid 
läsårsstart. Rektor ansvarar för att informera nyanställd personal. 
 

2. Alla klasser ska genomföra Olweusråd och ha ett aktivt arbete kring mobbning.  
Alla utvecklingssamtal ska ha trygghet, trivsel och studiero som en stående punkt. 
Elevsamtal vid mentorsgrupper – klassråd – elevråd - Olweusråd samt i 
undervisningen ska innefatta frågeställningar kring likabehandling. Olweusenkätens 
resultat genomförs varje år v. 6-7. Resultaten är vägledande inför det fortsatta 
arbetet med likabehandling. 

 
3. Föreläsning, workshops och kontinuerlig dialog under temat Säkert agerande på 

nätet.  Vid uppmärksammad kränkning på nätet agerar personal omgående samt 
informerar vårdnadshavare. Vid behov tillkallas elevhälsoteam och skolledning. 
 

4. Vuxennärvaro på skolans alla ytor samt vid aktiviteter och lektioner på annan plats, 
t.ex. idrottshallar, Laröds skola samt andra platser utanför Holstagårdsskolan, är en 
viktig del i skolans arbete för trygghet.  
 

 

4.4. Utvärdering av prioriterade mål och aktiviteter 2017 - 2018 
 
 
Holstagårdsskolans plan för likabehandling kommer att utvärderas i juni 2018. I det arbetet 
kommer elever, vårdnadshavare, personal och skolledning att på olika sätt få utvärdera hur 
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arbetet med likabehandling på skolan fungerar. Utvärderingen ska utgå från de prioriterade 
mål som denna likabehandlingsplan har upprättat. 
 
En utvärdering av de aktiviteter som Holstagårdsskolan har prioriterat görs även via den 
årliga Olweusenkäten, elevsamtal lärare-elev samt på elevrådet i samspel med rektor samt 
på föräldrarådet. Det är av stor vikt att skolan genomför aktiviteter som får stor effekt på hur 
alla elever upplever trygghet, trivsel och studiero på Holstagårdsskolan.  
 
 
Utifrån den kunskap som utvärderingen ger kommer Holstagårdsskolan att upprätta en ny 
plan för likabehandling i juni 2018.  

4.5 Resultat från Olweusenkät och attitydundersökning  
 
Attitydundersökningen under läsåret 16/17 visar att en hög andel elever på 
Holstagårdsskolan upplever trygghet och trivsel: 
 

 
 
 
Värdegrundsarbetet visar också på höga resultat gällande respekt för varandras olikheter:  
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Olweusenkäten visar också på hög trivsel och trygghet. 
Analysen visar att de insatta åtgärderna med fokus på rasterna, under läsåret 2016/2017, har 
gett visst positivt resultat. Emellertid måste vi ha ett fortsatt fokus på skolgården under 
rasterna med organiserade rastaktiviteter. Även ständigt närvarande vuxna i kapprummen 
över alla stadier. Vi kan se en viss ökning i högstadiet av kränkningssituationer i 
klassrummen, framförallt när det är undervisning och lärare närvarande. Ytterligare fokus 
under läsåret 2017/2018 kommer således att ligga på det tydliga ledarskapet i klassrummet 
med stor vikt av skarpa rutiner och markeringar från vuxen om någon form av kränkning sker.  
 
 
 

5. Kartläggande insatser för främjande, förebyggande och 
åtgärdande arbete gällande likabehandling 
 

5.1 Olweusenkät 
Genomförs digitalt av alla elever i årskurserna 3-9 en gång per läsår, läsåret 16/17 vecka 6. 
Enkäten inriktar sig på elevers upplevelser vad avser frågor kring kränkningar och mobbning. 
Den innehåller även frågeställningar där elever måste ta ställning kring etiska och moraliska 
dilemman. Olweusenkäten är ett viktigt instrument för att bestämma prioriterade mål i nästa 
likabehandlingsplan. (rektor ansvarar). Även F-2 genomför en enkät med samma tema men i 
pappersform. 

5.2 Kartläggning av elevers trygghet, trivsel och studiero 
Arbetslagen ska, minst en gång per termin, samtala med eleven om hur han/hon upplever sin 
skolgång. Dessa samtal kan ske i samband med utvecklingssamtalen (mentor ansvarar). 

 
16 



 

Holstagårdsskolans plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling 
 

5.3 Rastlogg  
Det är ett dagligt kartläggningsarbete som sker i en loggbok som finns tillgänglig för all 
personal. Här antecknar personal ner iakttagelser som sker i verksamhet som inte är direkt 
kopplat till undervisningen, men som ligger inom ramen för det vi kallar kränkande beteende. 
(ansvarig rastvärd).  

6. Främjande och förebyggande insatser på skolnivå 
6.1 Mentorskapet 
Alla elever har en mentor, en vuxen som har det pedagogiska och sociala huvudansvaret för 
eleven. Mentorn har ansvar för att skapa en relation till eleven och hemmet som är öppen 
och bygger på en vilja att förstå och stötta eleven utifrån sina individuella behov. 
 

6.2 Det nära ledarskapet 
Arbetslaget är grunden för att skapa trygga lärmiljöer. Laget utgörs av ett antal pedagoger 
som ansvarar för flera elevgrupper, de samarbetar för att skapa en verksamhet som utgår 
ifrån ett elevperspektiv. Det förutsätter att pedagogerna skapar strukturer för både formellt 
(klassråd, elevråd, mentorsträffar, elevskyddsombud och Olweusmöten) och informellt 
(tillgänglighet för enskilda samtal) elevinflytande.  
 
Syftet med det nära ledarskapet är att elever som utsätts för kränkande behandling, 
mobbning, trakasserier eller diskriminering snabbt kan upptäckas och att de åtgärder som 
krävs skyndsamt vidtas.  
 

6.3 Rastvärdssystem 
Tillsyn och vuxennärvaro under hela dagen bland alla elever är en viktig del av arbetet mot 
kränkande beteende. Därför har skolan ett rastvärdsschema som ses över vid varje 
terminsstart.  

6.4 Elevskyddsombud 
Elevskyddsombud utses, utbildas och deltar regelbundet vid skyddsronder samt vid 
samverkansmöte som handlar om arbetsmiljö.  
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6.5 Elevråd 
Varje läsår utses representanter från varje elevgrupp som deltar i elevrådsarbetet. Elevrådet 
består av representanter från årskurs F-9. Rektor är sammankallande. 
 
6.6 Föräldraforum 
Vi vill samverka med er vårdnadshavare och tillsammans skapa en modern skola. 
Föräldraforumet  är en mötesplats där skolans rektor och lärare välkomnar alla intresserade 
vårdnadshavare. Vi för en dialog kring skolans organisation, innehåll,  utveckling och under detta läsår 
kommer vi att diskutera vår nya skolbyggnad som ska stå klar i augusti 2018. Skolan kommer att 
bjuda in till Föräldraforum vid två tillfällen per termin. 
 

6.7 Olweusprogrammet 
Skolan bedriver ett aktivt arbete för att främja likabehandlig och förebygga kränkande 
beteende. En viktig del i det är vårt Olweusarbete som är en antimobbningsmetod.  
 

6.8 Elevhälsoteamet 
Teamet har ett ansvar för att uppmärksamma elever med särskilda behov, svårigheter eller 
social utsatthet. I Elevhälsoteamet ingår flera olika kompetenser såsom rektor, skolsköterska, 
skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog. De träffas kontinuerligt, varje vecka i olika 
konstellationer, och bjuder in den personal som blir involverade i arbetet.  

7. Främjande och förebyggande insatser på elev- och 
klassnivå 
 
På Holstagårdsskolan arbetar vi dagligen med främjande och förebyggande insatser för att 
stärka elever och grupper. Vi strävar efter att levandegöra den värdegrund som Lgr-11 slår 
fast att grundskolan ska gestalta och förmedla. I arbetslagen sker många aktiviteter som har 
till syfte att stärka vårt likabehandlingsarbete. 
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7.1 Grupp- och individstärkande aktiviteter 
Lägerskolor, utflykter, studiebesök, friluftsdagar och arbetsområden som syftar till att stärka 
gemenskap, ansvarstagande, tolerans och förståelsen för varandra och andra. (arbetslaget 
ansvarar) 
 
Ansvaret för gruppindelningar och placeringar vid olika aktiviteter ligger hos ansvarig 
pedagog. Syftet med det är att alla elever ska känna trygghet och veta att det finns en 
pedagogisk medvetenhet inför ett beslut. (pedagogens ansvar) 
 
Vår strävan är att arbetsområden alltid ska ha med övergripande mål från kapitel 1 och 2 i  
Lgr-11. Genom dessa mål levandegör vi läroplanens övergripande uppdrag till skolan. 
(pedagogens ansvar) 
 
För att uppmärksamma och stötta elever som är utsatta eller utsätter andra för kränkande 
beteende måste arbetslagen ha väl förankrade rutiner. Varje vecka avsätts en viss tid på den 
gemensamma konferenstiden för att samtala kring kränkande beteende som har registrerats 
på olika sätt, det som tas upp dokumenteras. (arbetslaget ansvarar) 
 
Olweusråd är ett redskap för elever och pedagoger att lyfta upp, samtala om och skapa 
samsyn kring händelser som på något sätt kan uppfattas som kränkande beteende. (mentor 
ansvarar) 
 
Vi strävar efter att ha hög vuxennärvaro i situationer som inte är direkt kopplade till 
undervisningen. Sådana situationer är raster, kapprum, omklädningsrum, förflyttningar, mat 
och början samt slutet av skoldagen. (arbetslaget ansvarar) 
 
I våra samtal med elever strävar vi efter att synliggöra många olika perspektiv på hur man 
kan förhålla sig och agera i olika situationer som är kopplade till skolans värdegrund. Syftet 
är att genom dessa problematiserande samtal skapa en hög grad av förståelse, empati och 
tolerans för att människor är olika men ändå lika. (mentor/arbetslaget ansvarar) 
 
Klassråd hålls kontinuerligt i alla elevgrupper, varannan vecka. Här tränas elever i att 
förbereda dagordningar, hålla i möten och att dokumentera det som diskuteras och beslutas 
vid klassråden. (arbetslaget/elevrådsrepresentanter ansvarar) 
 
Alla elever har en mentor som har huvudansvaret för den enskilda elevens trygghet och 
trivsel på skolan. (mentorn ansvarar) 
 
Genom aktiva insatser hjälpa elever att skapa ett klimat som kännetecknas av trygghet, 
trivsel och studiero. (arbetslagen ansvarar) 
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7.2 Alla barn - alla möjligheter 
 
På Holstagårdsskolan ser vi alla barn och ungdomar som positiva resurser i vår verksamhet. 
Alla har något intressant att bidra med – det är vårt pedagogiska uppdrag att lyfta fram det. 
 
 

8. Åtgärdande arbete 
 
 
På Holstagårdsskolan följer vi Olweusprogrammet när kränkande beteende faktiskt har skett, 
den utgör basen i vårt åtgärdande arbete för att motverka diskriminering, kränkande 
behandling, trakasserier och mobbning av barn och ungdomar. Detta kallar vi för ”kränkande 
beteende” och då följer vi den arbetsgång som är beskriven i flödesschemat. 
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8.1 Holstagårdsskolans Konsekvens- och sanktionstrappa 
vid kränkande beteende 

 
● Verbal tillrättavisning av vuxen 

 
●  Vuxen samtalar med eleven och dokumenterar händelsen i LISA 

 
● Rektor informeras via en skriftlig incidentrapport.(steg 3) 

 
● Vårdnadshavare tillsammans med elev kallas till samtal med mentor. Dokumentera 

som Elevsamtal och boka uppföljningssamtal. (steg 4, ca 2 veckor) 
 

● Uppföljningssamtal där vårdnadshavare, elev och mentor deltar. Om det kränkande 
beteendet har upphört avslutas ärendet. Dokumentera som Uppföljningssamtal. Om 
det kränkande beteendet inte upphört dokumentera som Uppföljningssamtal och 
upprätta ett Åtgärdsprogram. Boka tid för nytt uppföljningssamtal. (steg 5, ca 2 
veckor) 
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● Uppföljning av åtgärdsprogrammet där vårdnadshavare, elev och mentor deltar. Om 
det kränkande beteendet upphört avslutas ärendet. Dokumentera som 
Uppföljningssamtal. Om det kränkande beteendet inte upphört kallas vårdnadshavare 
och elev till Elevkonferens, rektor skickar kallelse. (steg 6, ca 3 veckor) 
 

● Elevkonferens där vårdnadshavare, elev, mentor och rektor deltar. Uppföljning av 
åtgärdsprogrammet. Om det kränkande beteendet upphört avslutas ärendet. 
Dokumentera som EVK protokoll. Om det kränkande beteendet inte upphört utökas 
skolans insatser med stöd av skolans Elevhälsoteam. Boka tid för ny EVK och 
uppföljning. Dokumentera som EVK protokoll och vid behov revidera 
åtgärdsprogrammet. (steg 7, ca 3 veckor) 
 

● Elevkonferens där vårdnadshavare, elev, mentor, rektor och eventuellt någon från 
Elevhälsoteamet deltar. Om det kränkande beteendet upphört avslutas ärendet. 
Dokumentera som EVK protokoll. Om det kränkande beteendet inte upphört/minskat 
tar rektor kontakt med skolans verksamhetschef. (steg 8, ca 3 veckor) 

 

Dokumentationen ska förvaras i en elevakt i arkivskåp. 

När en elev som har ett kränkande beteende gentemot andra och inte upphör 
med det, kan tydliga konsekvenser beslutas av rektor inom ramen för 
Skollagen. 
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Vid frågor som rör vårt likabehandlingsarbete, eller oro för en 
enskild elev, kan du vända dig till någon av följande personer. 
 
 

Befattning  Namn Kontaktuppgifter 
Rektor Marie Andersson 042 – 10 36 66 

marie.andersson6@helsingborg.se  
Biträdande rektor Catharina Gustafsson  0733 -  10 61 66  

Catharina.gustafsson@helsingborg
.se  

Skolsköterska Anne Mari Erkheikki 042 – 10 59 76 
annemari.erkheikki@helsingborg.se 

Skolkurator Anna Larsson 0732 - 31 11 67 
anna.larsson3@helsingborg.se  

Skolpsykolog  
 

Lisa Nicklasson  0708-73 27 75 
lisa.nicklasson@helsingborg.se  
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A-lagsledare F-3 Ulrika Borkmar 
 

 
ulrika.borkmar@helsingborg.se  

A-lagsledare 4-6 Marie Lerberg marie.lerberg@helsingborg.se  
 

A-lagsledare 7-9 Marie Bylund marie.bylund@helsingborg.se  
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8.2 Disciplinära påföljder av ett kränkande beteende som 
inte upphör  
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. Alla dessa påföljder ligger inom ramen för Skollagen. 

● 8.2.1 Utvisning ur undervisningslokalen 

I grundskolan får en lärare visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av 
ett undervisningspass, om 
1. eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och 
2. eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren.  

● 8.2.2 Kvarsittning 
En lärare eller rektor i grundskolan får besluta att en elev ska stanna kvar i skolan under 
uppsikt högst en timme efter att skoldagens undervisning har avslutats eller infinna sig i 
skolan högst en timme innan undervisningen börjar.  
1. eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och  
2. eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren.  

● 8.2.3 Skriftlig varning 
Rektorn får besluta att tilldela elever med kränkande beteende en skriftlig varning. En sådan 
varning ska innehålla information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om eleven inte 
ändrar sitt beteende. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut.  
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● 8.2.4 Tillfällig omplacering 

I grundskolan får rektorn besluta att en elev som har ett kränkande beteende ska följa 
undervisningen i en annan undervisningsgrupp än den eleven annars hör till, eller undervisas 
på annan plats inom samma skolenhet. Detta för att tillförsäkra de andra eleverna trygghet 
och studiero. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut.  

● 8.2.5 Tillfällig placering vid en annan skolenhet 

Om åtgärder inte är tillräckligt ingripande eller på grund av andra omständigheter inte är 
möjliga att genomföra, får rektorn besluta att en elev tillfälligt ska följa undervisningen vid en 
annan skolenhet. Beslutet om en sådan tillfällig placering fattas gemensamt med rektorn vid 
den mottagande skolenheten. Elevens vårdnadshavare ska informeras om beslutet innan 
placeringen genomförs.  
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