
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitetsplan för Holstagårdsskolans Olweusarbete 

2018-2019 
 
 
Presentation av verksamheten 
Holstagårdsskolan är en F-9-skola med 438 elever och ca 50 medarbetare, inklusive 
förskoleklass och fritidspersonal. Skolan byggdes 1996 och är belägen i norra delen av 
Helsingborgs kommun. Verksamheten är indelad i tre arbetslag: förskoleklass – åk 3 + 
fritidshem, åk 4 – 6 och åk 7 – 9. 
Utöver undervisning på den egna skolan bedrivs idrott och hälsa i Hittarpshallen, hem- 
och konsumentkunskap (åk 8 och åk 9) samt musik (åk 4 – 9) och slöjd (åk 3 – 9) i vår 
nybyggnation. 
 
Skolans värdegrund  
För att främja en god och trygg miljö för lärande, har vår skola en gemensam 
värdegrund. Den handlar om rättigheter och skyldigheter för elever 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. 

 
Värdegrunden är väl implementerad och levande på vår skola och är vår kompassriktning i 
det dagliga arbetet.  
 
Skolans åtagande 
Lagstiftning 
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, funktionsnedsättning, 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). 
 
Olweus standard 
Skolan påbörjade Olweusutbildning för all personal hösten 2008. Sedan januari 2010 arbetar 
skolan efter gällande rekommendationer inom Olweus standard. Skolan har sökt fortsatt 
certifiering, enligt OSK, våren 2017 och fått den beviljad i september 2017. 
 
Skolans mål och ambitioner  
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. 
 
Årligen revideras även vår plan mot kränkande behandling. Arbetet kring kränkande 
behandling harmonierar väl med Olweusprogrammet. 
 
Varje klass (3-9) upprättar årligen en Handlingsplan utifrån resultatet från 
Olweusenkäten för åk 3 - 9 samt Trivselenkäten för förskoleklassen - åk 2. 
 
De nya övergripande målen i Kvalitetsplanen för 2018-2019 är framtagna med hjälp av 
analysen av Olweusenkäten (se bilaga). 
 
 

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. 
 
 
För att minska mobbning och kränkningar på raster (på skolgården, i 
kapprummen/korridorerna och i klassrummen) samt på sociala medier kommer vi att: 
  
  

● Fortsätta ha organiserade rastaktiviteter som hålls av fritidspedagoger samt personal 
från Fritid Helsingborg.  

● Ha vuxennärvaro på skolans alla ytor samt vid aktiviteter och lektioner på annan 
plats. 

● Lägga fokus på det tydliga ledarskapet i klassrummet med skarpa rutiner och 
markeringar från vuxen om någon form av kränkning sker.  

● Organisera föreläsningar, workshops och ha en kontinuerlig dialog under temat 
“Säkert agerande på nätet”. 

● Ta upp enkätens frågor och utfall kring mobbning på Olweusråd. 
● Ha fortsatt återkoppling och uppföljning med hjälp av vårt EHT-team 

 
 
Utvärdering av mål och aktiviteter 
En utvärdering av de aktiviteter som Holstagårdsskolan har prioriterat görs på våren via 
Olweusenkäten, via samtal lärare-elev samt på elevrådet i samspel med rektor. Det är av 



stor vikt att skolan genomför aktiviteter som får stor effekt på hur alla elever upplever 
trygghet, trivsel och studiero på Holstagårdsskolan.  
 
Klassernas handlingsplaner revideras årligen utifrån enkätresultaten samt i slutet av varje 
termin. Handlingsplanerna hålls aktuella och följs upp på Olweusråden. 
 
Målen i Olweus kvalitetsplan utvärderas årligen. Utvärderingen utgår från de resultat 
Olweusenkäten visar samt en utvärdering av de upprättade målen för året. 
 
 
 
 
Uppföljning av Olweusenkät  
Elever: klassråd tillsammans med respektive lärare, på elevrådet i samverkan med 
rektor  
Vårdnadshavare: via information i veckobrev och utvecklingssamtal. 
Personal: på apt under vårterminen 
 
 
Marie Andersson  
rektor Holstagårdsskolan 
 
 

Uppgift Mall/Ansvarig Tidsfrist 
OS1: personalmöte om 
mobbning höst och vår 

C4 och C5 – rektor 
C1 – rektor 

1 vecka efter mötet 
15 maj 2019 

OS2: Minst 5 tillfällen med 
samtalsgrupper 

R1 – nyckelpersoner 1 vecka efter mötet 

OS3: Introduktionskurs för 
nyanställda 

R3 – instruktör som lett 
introduktionen 

24 timmar efter varje möte. 

OS4: Elevenkät om 
Olweusfrågor 

C1 – rektor 15 maj 2019 

OS5: Rastvaktsschema  
granskat/reviderat 

C1 – rektor Ses över kontinuerligt 

OS6: De fyra reglerna mot 
mobbning används 

C2 – alla klasslärare 15 december 2018,  
15 maj 2019 

OS7: Två klassmöten enligt 
Olweusprogram i samtliga 
klasser varje månad 

R2- alla klasslärare 1 vecka efter mötet 

OS8: Mobbning är tema vid 
elev- och utvecklingssamtal 

R4 – lärare ansvarig för 
elevrådet 

1 vecka efter mötet 

OS9: Mobbning är tema 
under elev- och 
utvecklingssamtal 

C2 – alla klasslärare 1 vecka efter mötet 

OS10: 
föräldrar/vårdnadshavare är 
informerade om skolans anti-
mobbningsarbete 

C1 – rektor stormöte 
C2 – alla klasslärare vid 
föräldramöten. 

1 vecka efter mötet 

OS11: All personal har god 
kännedom om procedurerna 
P1 

P1 – alla anställda 
C1 – rektor 

Kontinuerligt  
15 maj 2019 

OS12: Kvalitetsplan 
publicerad 

Rektor Vid färdigställandet av denna 
juni  2018 

Avvikelsehantering används A1- den som upptäcker När avvikelse upptäcks 



A1/A2 rektor När avvikelse åtgärdats 
Egna mål: F-9 
Motverka mobbning under 
raster och lektionstid samt 
på sociala medier genom: 

● Organiserade 
rastaktiviteter 

● Ständigt närvarande 
vuxna 

● Tydligt ledarskap i 
klassrummet med 
skarpa rutiner och 
markeringar från 
vuxen om någon 
form av kränkning 
sker. 

● Organisera 
föreläsningar, 
workshops och ha en 
kontinuerlig dialog 
under temat “Säkert 
agerande på nätet”. 

Alla klasslärare/ rastvärdar 
- Aktiv, observera och 

dokumentera vid 
rastvakten 

- Återkommande punkt 
vid Olweusråden. 

- Använda 
Olweusenkätens 
frågor och utfall som 
underlag i samtal 

 

 
 
 
 
 
1 vecka efter mötet 
 
 
 
1 vecka efter mötet 
 

 
 
Publicerat:      ________________________________  
Signatur skolans rektor: ________________________________ 
 
 
 
“Hur många känner sig mobbade/kränkta och vilka är våra identifierade hotspots?” 
Utifrån Olweusenkäten. 
 
 

“Hur ofta har du 
blivit mobbad i 
skolan de 
senaste 
månaderna?” 

Åk 3-4 2017 Åk 3-4 2018 Åk 5-9 2017 Åk 5-9 2018 

2-3 ggr/mån 0 st 4 st 6 st 4 st 

1 ggr/veckan 1 st 3 st 2 st 2 st 

Flera 
ggr/veckan 

1 st 2 st 2 st 1 st 

Totalt antal 
mobbade elever 

2,8%  
(2 elever) 

12,3% 
(9 elever) 

4,5%  
(10 elever) 

3,3% 
(7 st) 

 
De elever i åk 3-9 som har uppgett att de blivit utsatta för kränkningar någon enstaka gång 
eller mobbning 2-3 ggr/månaden, 1 gång/veckan eller flera gånger/veckan sker på följande 
platser (observera att samma elev kan ha valt flera olika platser): 



 
Plats Antal 

elever i 
åk 3-4, 
våren 
2018 

Antal 
elever i 
åk 3-4, 
våren 
2017 

Antal 
elever i 
åk 5-9, 
våren 
2018 

Antal 
elever i 
åk 5-9, 
våren 
2017 

På skolgården  13 st 4 st 8 st 15 st 

I korridorerna  3 st 0 st  4 st 8 st 

I klassrummet (vid undervisning)  0 st 0 st 5 st 6 st 

I klassrummet (utan undervisning)  2 st 0 st 5 st 7 st 

På toaletten  0 st 0 st 1 st 0 st 

I 
idrottshallen/omklädningsrummet/
duschen  

4 st 3 st 2 st 3 st 

I matsalen  0 st 0 st 1 st 2 st 

På väg till och från skolan  2 st 1 st 1 st 2 st 

Vid hållplatsen för skolbussen  0 st 0 st 0 st 0 st 

På skolbussen 0 st 1 st 0 st 0 st 

Sociala medier  1 st 0 st 7 st 4 st 

Annat ställe 0 st 1 st 3 st 1 st 

 
De mest kritiska platserna (hotspots) fördelas på nedanstående årskurser: 
 
Åk 3: På skolgården (på rasterna) och i gymnastiksalen/omklädningsrummet/duschen. 
Åk 4: På skolgården (på rasterna) och i korridorerna. 
Åk 5: Ingen plats upplevs vara mer kritisk än någon annan. 
Åk 6: På skolgården (på rasterna), sociala medier och i klassrummet vid undervisning. 
Åk 7: Sociala medier och i klassrummet utan undervisning. 
Åk 8: I klassrummet vid och utan undervisning. 
Åk 9: Sociala medier och på annat ställe. 
 
 
Sammanfattning 
 

● Under läsåret 2017/2018 kan vi se att mobbningsfrekvensen avsevärt har ökat 
jämfört med förra läsåret. Däremot har mobbningen minskat i åk 5-9. 

 



● I de yngre åldrarna, åk 3-6, sker mobbning och kränkningar framför allt på skolgården 
(under rasterna). Vi kan också se att mobbning som skedde i 
gymnastiksalen/omklädningsrum/dusch har minskat, troligtvis pga insatta åtgärder 
såsom förstärkt vuxennärvaro i omklädningsrummen. I de äldre åldrarna, åk 7-9, sker 
mobbning och kränkningar fortfarande framförallt i klassrummet (när det inte är 
undervisning) men även på sociala medier.  

 
●    Vi kan generellt se en ökning av upplevd mobbning på skolgården i åk 3-6. 

Pågående insatser vad gäller rastaktiviteter har påbörjats under läsåret 2017/2018 
och kommer utvecklas vidare under läsåret 2018/2019. Bland annat kommer våra 
fritidspedagoger och personal från Fritid Helsingborg att hålla i organiserade 
rastaktiviteter under skoldagen. Viktigt med närvarande vuxna på alla raster, på 
skolgård och i klassrum (både vid och utan undervisning). Föregående läsårs 
fokusområde, vad gäller det tydliga ledarskapet i klassrummet, har gett resultat på 
mellanstadiet. I åk 5-6 upplever tre elever att de har blivit mobbade i klassrummet vid 
undervisning, en minskning från sex elever från föregående läsår. Mobbning på 
skolgården har nästan halverats från tolv till sex elever. 

 


