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1 Likabehandlingsplanens och planen mot kränkande behandling syfte och 
övergripande innehåll  
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. 
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.  
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.  
Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 
behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 
öppen diskussion och aktiva insatser. (Lgr 11) 
 
Johannesbäcksskolan ska vara en plats där eleverna rustas för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och 
färdigheter utan även förståelse för, och ett bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling.  För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller de krav som ställs av lagstiftaren, där de olika delarna 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ingår har vi på Johannesbäcksskolan arbetat fram ett Årshjul,  för 
arbetet med värdegrund och likabehandlingsplanen Planen ska upprättas varje år. Eleverna ska medverka i arbetet med 
planen. 
 

2 Verksamhetens vision för likabehandlingsarbetet 

”På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.” 

Skolans långsiktiga mål är att varje elev 
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 
grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 
• respekterar andra människors egenvärde, 
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra 
människor, 
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för 
ögonen 
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• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. (Lgr 11) 
  
Vi vill att alla elever på skolan skall känna sig trygga och ingen skall bli mobbad eller kränkt. 
Verksamheten på Johannesbäckskolan skall utformas i överenskommelse med grundläggande demokratiska värderingar 
och vi tar tydligt avstånd från diskriminering och kränkande beteende.  
På Johannesbäcksskolan arbetar vi aktivt med att förebygga och stoppa alla former av kränkande behandling. Vår 
utgångspunkt är att det är varje individs absoluta rättighet att gå till och vara i skolan utan rädsla för att bli utsatt för 
kränkande behandling – Johannesbäcksskolan ska vara en skola där miljön präglas av trygghet, respekt och 
ansvarstagande.  
Vi utgår från en gemensam värdegrund, som arbetats fram i samarbete med föräldrar, elever och personal.  
Vi gör kontinuerliga utvärderingar och förändringar samt arbetar intensivt för att hålla vår värdegrund levande.  
 
Långsiktiga mål med Likabehandlingsarbetet. 
 
Att ge varje elev en positiv självbild genom att hjälpa och tillåta dem att uttrycka sig och stå för sina åsikter 
men även att respektera andras. ( Ansvariga: all personal.) 
 
Skapa respekt för gemensamma regler. (Ansvariga: all personal) 
 
Relationerna i vardagen skall präglas av medmänsklighet och medkänsla. (Ansvariga: all personal och elever) 
 
Det ska vara roligt och tryggt att gå i Johannesbäcksskolan. (Ansvariga: all personal och elever) 

 

3 Utvärdering av föregående årsplan 
Vi arbetar utifrån vårt årshjul.  
Klimatet på skolan mäts genom årliga enkäter till eleverna och vid utvecklingssamtalen..  
Årets enkäter visar att eleverna trivs mycket bra i Johannesbäcksskolan , de känner sig trygga och nöjda med sin 
skolmiljö.  
Det vi ska jobba vidare med 2016-17 är bl a den handlingsplan som varje klass har gjort samt de handlingsplaner som 
gjorts i de olika arbetsgrupperna. 
Vid läsårets slut, utvärderas likabehandlingsplanen och efter det skrivs en ny . 
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September - Oktober 
Utvecklingssamtal med bl a kartläggning av trivsel och sociala relationer genomförs.  (IUP skrivs)                      
Utbildning av nya kamratvärdar (SAMS elever) (Ansvarig: Lärare och SAMS vuxna) 
 
December 
Skriftliga omdömen skrivs och skickas hem till föräldrarna. (Ansvarig:  Lärare ) 

 
Januari - Februari 
Utvecklingssamtal med uppföljning av bl a social utveckling (IUP revideras) (Ansvarig:  Lärare ) 
 
Februari 
Enkäter för trivsel och likabehandling revideras i SAMS-gruppen och arbetslag. (Ansvarig: Bitr rektor) 
 
Mars 
Enkäter för trivsel och likabehandling görs i klasserna och sammanställs. Central webbaserad enkät går ut till utsedda 
elev- , förälder- och personalgrupper. (Ansvarig:  Lärare ) 
 
April 
Enkäterna följs upp i klasserna, arbetslagen, SAMS-gruppen. Varje klass gör tillsammans med klassläraren en analys 
av enkätresultateten för sin klass och utifrån analysen görs en handlingsplan. (Ansvarig:  Lärare ) 
 
Eleverna i SAMS-gruppen tar med sig synpunkter på enkäten från klasserna till SAMS-gruppen för utvärdering och 
analys av årets insatser och sammanställning inför nästa läsårs plan.  (Ansvariga: Lärare, lagledare,bitr rektor,rektor) 
 
Maj - Juni 

.  Analysen och handlingsplanerna lämnas till skolledningen i maj. Utvärdering och analys av alla årets insatser görs och 
sammanställs inför upprättande av nästa läsårs Likabehandlingsplan, (Ansvariga: Lärare, lagledare,bitr rektor,rektor) 
 
Augusti / September 
Ny Likabehandlingsplan upprättas (Ansvarig:Rektor) 
Värdegrunden gås igenom i alla klasser  (Ansvarig: Lärare) 
Värdegrunden skickas hem.  (Ansvarig: Lärare) 
Nya kamratvärdar utses. (Ansvarig: Lärare) 



 

6 

 

 

4 Barns, elevers, ungdomars och studerandes deltagande i arbetet med planen 
Eleverna fyller på skolan i enkäter för trivsel och likabehandling. Dessa enkäter revideras i SAMS- gruppen och i 
arbetslagen under februari månad.  
I mars genomförs enkäterna i klasserna och sammanställs. 
I april/maj följs detta upp i klasserna, SAMS-gruppen, arbetslagen samt  i skolrådet.  
Eleverna i SAMS-gruppen tar med sig synpunkter på enkätresultatet från klasserna till SAMS-gruppen inför utvärdering 
och analys av årets insatser och sammanställning och handlingsplan inför nästa läsårs fortsatta arbete. 

5 Främjande arbete 
Johannesbäcksskolans ledning har tydligt och konsekvent tagit ställning mot alla former av kränkande behandling och 
arbetar tillsammans med all personal och elever långsiktigt för att söka skapa goda och demokratiska relationer och en 
trygg miljö.  
Så här främjar vi arbetet kring arbetet med likabehandling och mot kränkande behandling: 

 

 I klasserna finns kamratvärdar som tillsammans med personal bildar SAMS-gruppen.   

 Klasslärare tar regelbundet upp frågor kring vikten av att vara en god kamrat samt klass och skolklimatet. 

 Arbete med skolans värdegrund sker kontinuerligt  

 Arbete med  social träning pågår varje vecka.  

 All personal skall vara goda förebilder. 

 All personal skall omedelbart ingripa vid konflikter.                  

 Årliga enkäter fylls i av elever.  

 Elevernas mobiltelefoner är inlåsta i skåp under skoldagen. 
  

6 Förebyggande arbete 
Alla som arbetar i skolan ska 
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den 
närmaste gruppen, 
• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, 
• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och  
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• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.(Lgr11) 
 

 
Läraren ska 
• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga 
handlandet, 
• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, 
• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla 
former av diskriminering och kränkande behandling, 
• tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och 
• samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för 
samarbete .(Lgr11) 
 
Det förebyggande arbetet omfattar områden som i en kartläggning av verksamheten identifieras som riskfaktorer. Det 
handlar om att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer 
 
 
Kortsiktiga mål 
Johannesbäcksskolans värdegrund ska vara ett levande dokument som ingår i en ständigt pågående process kring 
arbetet med att skapa trygghet bland elever och personal. Värdegrunden finns på skolans hemsida.  
 
Skolans rektor och biträdande rektor är ytterst ansvariga för värdegrundsarbetet 
 
Under LÅ 2016/17 kommer vi att arbeta särskilt med Språk och Språkbruk: 
Resultatet av elevernas trivselenkäter och handlingsplaner som gjordes i våras visar på ett  behov av att  bibehålla och 
utveckla elevernas språk och språkbruk. Därför kommer vi att på i alla sammanhang arbeta för att  stärka elevernas språk 
och språkbruk .  
 
 
 
 
 
 
Målet är att eleverna ska bli medvetna om språket makt och möjligheter. Detta sker bl a genom att: 
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 Alla våra demokratigrupper arbetar för ett klimat där olika uppfattningar är legala och bidrar till ett öppet och 

utvecklande diskussionsklimat. (All personal) 

 Språkutvecklande undervisning erbjuds alla barn och ger dem många tillfällen att använda språket i olika 

situationer och med olika uttrycksätt, både muntligt och icke muntligt. (Lärare) 

 Vara vaksam över hur språket används mellan eleverna på raster och under fritidstid samt i förkommande fall föra 

diskussion med eleverna. (Främst Fritidspersonalen men även alla vuxna på skolan) 

 Samarbete mellan klasser och grupper fortsätter. (Bitr rektor och SAMS vuxna)  

 Ta hjälp av SAMS elevrepresentanter implementeringen av den reviderade värdegrunden (SAMS vuxna) 

  Händelser med inslag av kränkande behandling dokumenteras och följs upp i skolans gemensamma 

dokumentationsmall. (All personal) 

 Alla som arbetar inom skolan skall vara väl förtrogna med innehållet av likabehandlingsplanen och arbeta utifrån 

denna.  (Ansvarig är rektor och bitr. rektor.) 

 Ovårdat språk och nedvärderande kommentarer inte får förekomma och inte tolereras. (All personal) 

 

7 Rutiner för att upptäcka diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling 
 

 Klasslärare har kontinuerligt samtal med elever och föräldrar om elevens skolsituation. 

 Klassföreståndarna tillsammans med kamratvärdarna kartlägger kontinuerligt tillståndet.  

 All personal har ansvar för att uppmärksamma elever som upplever diskriminering eller annan kränkande 

behandling. 

 Elever som känner sig kränkta av personal kan vända sig till rektor eller bitr. rektor  

 

8 Åtgärdande arbete 
Vi åtgärdar kränkande behandling på följande sätt:  
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Vi arbetar efter den arbetsordning som finns beskriven iden bifogade antimobbingplanen. 

 

 Åtgärderna ska grundas på utredningen och stå i proportion  till vad som skett i det enskilda fallet. 
 

 Åtgärder ska inte enbart avhjälpa akuta situationer utan ska syfta till att finna långsiktiga lösningar. För att göra en 
första dokumentation och möjlig åtgärd har vi tagit fram en dokumentationsmall vid kränkande behandling.  

 

 Överväganden görs om åtgärder också ska vidtagas på grupp- och skolnivå. Om vi efter detta anser att det behövs ett 
åtgärdsprogram har vi även tagit fram ett dokument för detta.  
 

 Om kränkningarna är av den art att personalen behöver hjälp med att få kränkningarna att upphöra, anlitas i första 
hand skolans elevhälsoteam och rektor. Se vår Antimobbingplan.  

 

 Arbetet för att komma till rätta med problemen fortgår till dess att kränkningarna upphört. 
 

 Vid händelser som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, eller vid våld eller hot om våld ska Arbetsmiljöverket 
underrättas.  

 

 Alla incidenter dokumenteras och leder i synnerliga fall fram till ett åtgärdsprogram/handlingsplan. 

 

9 Förankring, hur görs planen känd?  
 
Elevnivå 
Under augusti sker en genomgång av värdegrunden i klasserna.  
Likabehandlingsplanen arbetas fram tillsammans och utifrån elevernas resultat av trivselenkätererna. Eleverna går 
igenom enkätsvaren i klasserna och eleverna som är med i SAMS är med när enkäterna och enkätsvaren utvärderas och 
när likabehandlingsplanen utarbetas. 
Vid årets första föräldramöte informeras om likabehandlingsplanen och om vår värdegrund.  

Likabehandlingsplanen finns även på Johannesbäcksskolans hemsida.  
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Personalnivå 
Johannesbäcksskolan är en plats där eleverna rustas för framtiden.  
I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter utan även förståelse för, och ett bestående avståndstagande från 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.   
För att skolan ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt och ett gemensamt arbetssätt, utbildas all personal på 
skolan fortlöpande samt deltar i diskussioner på studiedagar och på arbetslagstid. Detta berörs också vid de årliga 
medarbetarsamtalen. 
För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller de krav som ställs av lagstiftaren, där de olika delarna diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling ingår, har vi på Johannesbäcksskolan arbetat fram ett Årshjul . 
Vi utgår från en gemensam värdegrund och gör kontinuerliga utvärderingar och arbetar intensivt för att hålla vår 
värdegrund levande.  
 

10 Planering för uppföljning och utvärdering 
Vid läsårets slut varje år, utvärderas likabehandlingsplanen och en ny upprättas. 
Klimatet på skolan mäts genom årliga enkäter till eleverna.  
I april följs resultatet upp i klasserna, arbetslagen, SAMS-gruppen och i skolrådet.  
Eleverna i SAMS-gruppen tar med sig synpunkter på enkäten från klasserna till SAMS-gruppen inför utvärdering.Analys 
av årets insatser och sammanställning inför nästa läsårs plan. 
Varje klass gör tillsammans med klassläraren en analys av enkätresultateten och utarbetar en handlingsplan för sin klass.  
Analysen och en handlingsplan lämnas till skolledningen i maj.  
Därefter upprättas en ny plan. 
¨ 
 
 
Uppsala den 15 september 2016 
 

 

Madeleine Öjdeby 
Rektor  
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Bilagor 
 

 Johannesbäcksskolans antimobbingplan 

 Dokumentationsmall vid kränkande behandling 

 Åtgärdsprogram vid kränkande behandling mm 

 Värdegrunden med ordningsregler  

 

 
 
Johannesbäcksskolans antimobbingplan  
 
Vad är mobbning? 
”Det är mobbning när en eller flera individer, upprepade gånger och över tid, blir utsatta för negativa handlingar från en 
eller flera individer.” (Professor Dan Olweus) 

 
Mobbning kan vara: 
 

- att bli utfryst, aldrig vara med 

- att bli utsatt för upprepade fysiska och/eller psykiska trakasserier t ex knuffar,  

- sparkar, slag- - eller får sina kläder gömda 

- verbala trakasserier; man blir retad 

 
 
Dessa handlingar pågår under en längre tid och riktas mot en enskild person. 



 

12 

 

Alla vuxna har ett ansvar gentemot barnen. Vi måste tydligt markera att mobbning aldrig kan accepteras.  
 
Skolan arbetar ständigt för att förebygga mobbning genom att 
- ha återkommande etiska samtal; diskutera roller, relationer, olikheter etc.  
- ta klart och tydligt avstånd från mobbning samt deklarera att personalen aldrig  
  kommer  att ge sig förrän ev. mobbning upphör. 
 
Om mobbning – trots förebyggande åtgärder – uppstår arbetar vi enligt följande:  
 
 
Handlingsplan                                                                                                             

 Samla in fakta 

 Enskilt samtal med den som har blivit utsatt 

 Enskilda samtal med den som har kränkt 

 Hemmet kontaktas 

 Kontinuerlig uppföljning 

 Stöd för den som har blivit kränkt 

 Stöd för den som har kränkt 
 
De enskilda samtalen sker efter enden utarbetade handlingsplanen. 
 
 
Råd: 

 Våga berätta om du ser att någon råkar illa ut. Det är inte skvaller! 
 Våga säga NEJ om något är fel. 
 Viska inte- det skapar osäkerhetskänslor hos den som inte får höra. 
 Ta egna initiativ till samvaro/lek. Vänta inte på att andra ska fråga. 
 Var mot andra som Du vill bli behandlad själv. 

 
 
 
 
 



 

13 

 

 
Antimobbningsteamet består av följande personer:  

 
Rektor Madeleine Öjdeby 
Bitr rektor Eva Irnell Ahlberg 
Skolsköterska Cecila Stjernquist 
Speciallärare Göran Olsson 
Fritidspedagog Oskar Jägare Brunlid 
Idrottslärare Susanne Smith 
 
Rektor leder arbetet och bedömer om fallet ska utredas av annan myndighet - t ex polisen eller socialmyndigheten.  
 
 
 
 
 
 
Uppsala den 15 september 2016 
 
Madeleine Öjdeby 
Rektor 
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Dokumentationsmall vid kränkande behandling och trakasserier 
 
 
Datum:   
   
Plats:  
 
Inblandade:  
 
Beskriv händelsen: 
  
Sammanfattning av samtalet/samtalen med inblandade:  
 
Samtal med vårdnadshavare när och med vem/vilka:  
 
Uppföljningssamtal:   
 
När:  
 
Med vilka:  
 
Underskrift av berörd personal:  
 
 

Datum:                               Namn:                      
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Uppföljning vid kränkande behandling och trakasserier 
 
 
Dagens datum:  
 
Uppföljningssamtal med: 
 
Hur har det gått: 
  
Ev fortsatta åtgärder och ansvarig: 

 

□ Ärendet är avslutat den 

  

□ Ärendet EJ avslutat. Tid för nästa uppföljning 

 
 
 
Underskrift av berörd personal:  
 
 
Datum:                               Namn:                      
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Johannesbäcksskolans trivsel- och ordningsregler 
 

Våra regler finns för att: 
-skapa, trygghet, lugn och ro 

-undvika skador och olyckor, både när det gäller människor och saker 
Reglerna gäller: 

-alla elever på Johannesbäcksskolan 
-under hela verksamhetsdagen 

Visa hänsyn! 

 Kom i tid till lektionerna 

 Låt alla få arbetsro 

 Du är på skolans område och får endast lämna område om du fått tillåtelse av någon personal på skolan 

  
Var rädd om dig själv, dina kompisar och din skolmiljö 

 Var ute på alla raster 

 Respektera och lyssna på alla elever och personal 

 Vårda ditt språk  

 Föremål som stör eller kan skada andra och/eller dig själv har personalen rätt att omhänderta 

 Lämna godis, läsk och tuggummi hemma 

 Var försiktig med skolans, andra kamraters och dina egna saker 

 Hjälp till att hålla rent och snyggt i skolan och på skolgården 

http://skola.uppsala.se/Johannesbacksskolan/Johannesbacksskolan-Start/
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Respekt Demokrati Ansvar Trygghet Samverkan 

Johannesbäcksskolans Värdegrund 

Respekt Demokrati Ansvar Trygghet Samverkan 

 

Kamrat-

skap 
Miljö Arbetsro Hälsa 

Kunskap 

och  

Glädje 

Elever Personal   Föräldrar   Samhället 


