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1.  Inledning.  
 
Den här planen handlar om hur rektor och all personal bör arbeta metodiskt och kontinuerligt 
med aktiva åtgärder för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling vid frivilliga skolformer ungdomsgymnasiet 
Spångbergsgymnasiet. 
 
 

Läroplan gymnasiet 11 
”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” 
 
Skollagen 6 kap 8 § 
”Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över 
de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa 
åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En 
redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i 
efterföljande års plan” 
 
Diskrimineringslagen 
5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen… får inte diskriminera 
något 
barn eller någon elev 
1 kap. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra 
sätt 
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet 
eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning eller ålder. 
7 § Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev 
anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är 
utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna 
trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan 
krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. 
 
Värdegrundsarbetet i gymnasieskolan. 
”Värdegrundsarbetet kan beskrivas utifrån perspektiven; om, genom och för. 
Barn och elever ska få kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati. Dessa 
kunskaper får de genom demokratiskt arbetssätt och där barns och elevers 
inflytande och delaktighet är centrala. Deras demokratiska kompetens utvecklas 
då för vår gemensamma framtida demokrati. 
Demokratiska förmågor utvecklas i möten med andra, genom samtal och i 
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relationer. Ett tillåtande klimat, tillitsfulla relationer och att ingen kränks, är 
förutsättningar för en god lärandemiljö.  
 
I Gy-11 finns demokrati och mänskliga rättigheter med i det centrala innehållet 
för kurserna; Historia 1a1, 1b, Samhällskunskap 1a1, 1b och Naturkunskap 1a1, 
1b. 
Att träna och utveckla ett kritiskt förhållningssätt finns med som centralt 
innehåll i kurserna Engelska 5, 6, Historia 1a1, 1b, Naturkunskap 1a1, 1b, 
Samhällskunskap 1a1, 2, Svenska 1, 2, 3 och Svenska som andra språk 1, 2, 3.” 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund 

 
2.  Vår vision 

 
Frivilliga skolformer Spångbergsgymnasiet ska vara en trygg skola där alla kan känna att 

de har möjlighet att utföra det som förväntas av dem, utan att oroa sig för diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling ansikte mot ansikte eller på nätet. 

 

Varje vuxen och elev tar sitt ansvar och är observant på alla former av kränkande 
behandling och skall klart och tydligt ta avstånd från detta. Läroplanens värdegrund ligger 
till grund för det förebyggande arbetet. Alla i skolan är medvetna om att kränkande 
behandling kan förekomma och vi tar itu med det om en sådan situation uppstår. 

 

Det demokratiska uppdraget skall utgöra grunden för all verksamhet i gymnasieskolan. All 

planering, alla aktiviteter och utvärderingar skall genomsyras av ett gemensamt 

förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans.  

 
 
3.  Så här blir arbetet med planen känd för elever, vårdnadshavare och personal. 

 
- Skolledning förankrar arbetet hos personalen och elevrådet. 
- Planen för de aktiva åtgärderna mot kränkningar, trakasserier och diskriminering 

finns på skolans hemsida. Via skolans hemsida finns en sammanfattning på olika 
språk. 

- Mentorerna ansvarar för att berörda praktik-, APL- och lärlingsplatser får del av de 
aktiva åtgärderna via upprättad folder. 

- Mentorerna ansvarar för att planen förankras hos eleverna och vårdnadshavarna 
genom att: 

 Vid skolstart informera om de aktiva åtgärderna mot 
kränkningar, trakasserier och diskriminering ansikte mot 
ansikte och på nätet. Dela ut folder till eleverna. 

 Vid föräldramöte informera om de aktiva åtgärderna mot 
kränkningar, trakasserier och diskriminering ansikte mot 
ansikte och på nätet. Dela ut folder till vårdnadshavare. 
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 Vid utvecklingssamtal åter informera om de aktiva 
åtgärderna mot kränkningar, trakasserier och diskriminering 
ansikte mot ansikte och på nätet. Dela ut folder till elever och 
vårdnadshavare. 

 Vid Öppet Hus dela ut folder till besökande om de aktiva 
åtgärderna mot kränkningar, trakasserier och diskriminering 
ansikte mot ansikte och på nätet. 

 

 
4.  Definition av begrepp 
 
Det finns sex olika former av diskriminering enligt lagen. De är direkt och indirekt 
diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att 
diskriminera: 

 
    Diskriminering 
     Diskriminering är när en elev behandlas sämre än andra barn och missgynnandet har 
     samband med: 

 kön 
 etnisk tillhörighet 
 religion eller annan trosuppfattning 
 funktionsnedsättning 
 sexuell läggning 
 könsöverskridande identitet eller uttryck 
 ålder 

 
Etnisk tillhörighet = med begreppet menas en person som tillhör en grupp personer 
med samma nationella eller etniska ursprung. Var och en har själv rätten att bestämma 
sin etniska tillhörighet.  
Funktionshinder = med begreppet funktionshinder menas hinder som är psykiska, 
fysiska eller intellektuella och som på verkar livet på olika sätt. Här räknar både de 
funktionshinder som är synliga och de funktionshinder som är dolda.  
Kön = med kön menas att skolan inte ska behandla personer olika oavsett vilket kön de 
tillhör. Denna punkt innefattar även transpersoner.  
Könsöverskridande identitet och uttryck = med begreppen menas personer som vill 
uttrycka sin identitet på sätt som traditionellt tillhör det motsatta könet, exempelvis 
transsexualitet.  
Religion och annan trosuppfattning = med begreppet menas att man inte får 
diskrimineras på grund av den religion man har. Med annan trosuppfattning menas 
åskådningar som har ett naturligt samband med eller är jämförbart med religion, 
exempelvis existentialism, ateism etc. I Sverige har vi religionsfrihet grundad både i 
internationella konventioner samt svensk grundlag och därför ska undervisningen i 
skolan vara icke-konfessionell och får inte missgynna någon elev utifrån 
trosuppfattning.  
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Sexuell läggning = med sexuell läggning menas heterosexualitet, homosexualitet och 
bisexualitet. Skolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma 
värdegrund och därför arbeta med frågor som homofobi och rätten till likabehandling 
oavsett sexuell läggning.  
Ålder = med ålder menas att ingen får diskrimineras grundat på ålder. 

 
 
      Alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande 
      behandling 
 

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt: 
Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling 

     ex. till kön. 
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 
verka neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på grund av 
diskrimineringsgrunderna. Om exempelvis alla elever serveras samma mat diskriminerar 
skolan indirekt de elever som till exempel av religiösa skäl behöver annan mat. 
 
En elev kan också bli diskriminerat om barnet blir särbehandlat på grund av en förälders 
eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. Det är också förbjudet med 
diskriminering om den som diskriminerar felaktigt tror att du har en viss etnisk tillhörighet 
eller sexuell läggning.  
 
Trakasserier och kränkande behandling 
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett 
uppträdande som kränker en elevs värdighet. Att elev känner sig förolämpad, hotad eller 
kränkt. Trakasserier och kränkande behandling kan vara: 

 
 fysiska (slag och knuffar) 
 verbala (hot, svordomar, öknamn) 
 psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) 
 texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn och meddelanden 

på olika sociala medier ) 
 trakasserier och kränkningar med sexuell anspelning. 

 
 
      
   Trakasserier   Kränkande behandling 
   är uppträdande som kränker en elevs                         är uppträdande som kränker en elevs    
   värdighet och som har samband med  värdighet, men som inte har sam- 

o kön    band med någon diskriminerings- 
o etnisk tillhörighet  grund. 
o religion eller annan trosuppfattning Det kan vara att retas, mobba, frysa 
o funktionsnedsättning  ut någon, knuffas eller rycka någon i 
o sexuell läggning   håret 
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o könsöverskridande identitet 
o ålder 

 
      
    
Sexuella trakasserier 
Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flirt genom att de är ovälkomna. Det är eleven som 
är utsatt som avgör vad som är kränkande. Samma beteende kan alltså uppfattas som 
trakasserier av en elev medan en annan inte alls behöver bli illa berörd. Upplever eleven sig 
vara utsatt av följande, är denne utsatt för sexuella trakasserier:  

o ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster 
o oönskad fysisk kontakt 
o ovälkomna sexuella anspelningar, närgångna blickar, vissling och kommentar om 

utseende 
o könsord, pornografiska bilder och nedsättande skämt om det kön eleven tillhör 

 
 
Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkande  
behandling. 
 
Bristande tillgänglighet 
Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att 
en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i 
jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Framkomlighet, 
kommunikation, begriplighet är bärande delar när det gäller tillgänglighet. 
 
Instruktioner att diskriminera 
Instruktion att diskriminera är när någon ger order eller instruerar någon som är i 
beroendeställning, till exempel en anställd, att diskriminera någon annan. Instruktion om att 
diskriminera kan handla om direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, 
trakasserier och sexuella trakasserier. 
 
Repressalier 
Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund 
av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering eller påtalat 
förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Repressalier kan till exempel vara 
sämre betyg, trakasserier i undervisningen, hot om våld eller annan ogynnsam behandling. 
 

 
5.  Uppföljning och utvärdering av förra årets aktiva åtgärder. 
 
5.1 Utvärdering av förra årets åtgärder 
 
Utvärdering av föregående års samlade bild av de aktiva åtgärderna mot kränkningar, 
trakasserier och diskriminering sker genom uppföljning av alla insatser och åtgärder som 
planerats för året. Frågor som ställs är:  
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Genomfördes åtgärden?  
Om svaret är ja: Är vi nöjda med resultatet eller borde något ha gjorts annorlunda?  
Om svaret är nej: Varför inte? Vad behöver förbättras? Hur? 
 
 
5.2 Uppföljning av förra årets plan ungdomsgymnasiet  
 

Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Utvärdering 

Ungdoms 
gymnasiet 

Främjande arbete   Aktuell 
diskriminering
sgrund. 

Förståelse 
för 
historiskt 
källmaterial 
som speglar 
människors 
försök att 
förändra sin 
eller andras 
situation 
utifrån soc. 
bakgrund, 
etnicitet, 
generation, 
kön och 
sexualitet.  

Historia Undervisande lärare Kontinuer-
ligt under 
läsår 
2019/2020 

Har 
genomförts 
enligt 
befintliga styr- 
dokument. 

Hälso-
samtal med 
skolsköters-
kan. Om bla 
förekomst 
av 
kränkning i 
vardagen 
och 
på nätet. 

Åk 1 har enskilda 
samtal med 
skolsköterskan 
som rapporterar 
vid behov. 

Skolsköterskan Fortlöpande
under 
läsåret  
2019/2020 

Har 
genomförts. 

Ökad vuxen 
närvaro i bl 
a 
korridoren 

Vuxna vistas mer i 
korridor och 
cafeteria. 
Krysskaffe har 
införts i 
cafeterian – gratis 
kaffe om man 
stannar i lokalen. 

Samtliga.  
 
 

Läsår  
2019/2020 

Kulturskolans 
personal har 
inte deltagit 
under 
onsdagar- 
fredagar detta 
läsår.  
”Krysskaffe” 
har övergått 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Utvärdering 

Schemalägga 
rastnärvaro. 
Kulturskolans – 
”Elverkets” 
personal 
förstärker under 
onsdag – fredag. 

till att kaffet 
under raster 
för personalen 
endast 
serveras i 
cafeterian!! 

Ordnings-
regler 
uppmärk-
sammas 
och ska 
finnas på 
flera språk. 

Vid skolstart, 
utvecklingssamtal 
och 
föräldramöten 
sker 
informationen 

Mentor, LBH gruppen. Läsår 
2019/2020 

Under året har 
ordningsregler
na framtagits 
på flera språk 
och finns 
tillgängliga bla 
på Teams. 

Folder över 
de aktiva 
åtgärderna 
mot kränk-
ningar, 
trakasserier 
och 
diskrimi-
nering 
överlämnas 
till 
APL/Prkt. 

När elever går ut 
på 
praktik/APL/före-
tagsförlagd 
utbildning, 
lämnas även 
broschyr om LBH 
planen till 
arbetsplatsen 

Undervisande/ansvarig 
lärare 

Vid 
skolstart 
och under 
läsåret. 

Foldrarna har 
överlämnats 
till APL platser, 
enligt rutin. 

Foldern 
delas ut vid 
utvecklings-
samtal 

Mentor delar ut 
folder till 
föräldrar/elev vid 
utvecklingssamtal
en 

Mentor Oktober 
samt mars 

Foldern har 
delats ut under 
utvecklingssam
talen. 

Enkätunder
sökning 
gällande 
trivsel och 
trygghet 

Åk 1-3 genomför 
enkätundersöknin
g samt 
uppföljande 
diskussion 

LBH gruppen samt 
rektor 

Feb/mars Enkäten har 
arbetats om 
och har 
genomförts. 

Enkätsvaret 
diskuteras 

Arbetslag och 
elever diskuterar 
resultatet  

LBH gruppen/rektor April/maj Elever har 
diskuterat 
resultatet via 
elevrådets 
styrelse. 

Enkäten 
utvärderas 
och 

Enkäten/kartläg-
gningen vid 
IMS/programmen 

LBH gruppen, elever i 
sociologi gruppen.  
Personalen vid IMS 

Sep/okt. Enkäten 
utvärderades 
och bedömdes 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Utvärdering 

omarbetas 
vid behov. 
Utveckla 
frågorna 
kring 
kränkningar 
på sociala 
medier/ 
spelsiter/nä
tet.  

ses över. LBH 
gruppen arbetar 
med att utveckla 
frågor kring 
tryggheten på 
nätet. 

vara aktuell för 
en 
omarbetning. 
Kvarstår IMS 
enkät som ska 
arbetas om 
inför nästa 
läsårs 
enkätundersök
ning 

Eleverna 
deltar 
aktivt i det 
främjande 
arbetet. 

Vid skolstart, 
under 
hälsoveckan. 
Elevskyddsombud 
deltar vid 
skyddsrond. 
Utbildning av 
elevskyddsombud 
och 
elevrådsstyrelsen. 
Skapa en grupp av 
elever som 
fokuserar på 
kränkningar på 
nätet. 

Elevråd/elevskyddsomb
ud/rektor/ledning 
träffas 1 ggn/mån – 
noterat i ledningens års 
hjul. 
 

Fortlöpande 
under 
läsåret 

Hälsoveckan 
var inställd för 
året. 
Elevskyddsron
d har 
genomförts. 
Ingen 
utbildning 
särskilt för 
elevrådet – för 
få anmälda. 
Tas upp nästa 
läsår. Grupp 
mot 
kränkningar på 
nätet – har 
inte gått att 
ordna, då 
ingen anmälde 
sitt intresse. 

Trygghets- 
vandring 

Elevskyddsombud
en genomför 
trygghetsvandring 
för att kartlägga 
att inom- och 
utomhusmiljöer 
ska vara trygga 

Elevskyddsombuden 
och 
arbetsskyddsronden 

Fortlöpande 
under 
läsåret. 

Har 
genomförts 
under läsåret. 

Se över den 
fysiska 
miljön 

Ex öppna upp 
cafeterian mot 
entrén, fler 
sittgrupper, byta 
plats på 
skåpen/cafeterian  

Personal/elever 2019/2020 Genomförts, 
blev mycket 
uppskattat och 
har tagits med 
av elever som 
en orsak till 
mindre 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Utvärdering 

trakasserier 
och 
kränkningar. 

Utredning 
sker och 
åtgärder 
sätts in. 
Även 
kränkningar 
som sker 
under 
fritiden och 
riskerar att 
följa med 
till skolan 
ska utredas. 

Kränkningar och 
trakasserier 
utreds och 
lämplig åtgärd 
sätts in. 

Rektor, LBH gruppen, 
elevvårdsteamet. 

Fortlöpande 
under 
läsåret 

Har skett 
fortlöpande. 

Skyldighet 
att reagera 
vid 
trakasserier 
och 
kränkningar 
IRL och vid 
sociala 
medier/ 
spelsiter/nä
tet. 

Alla ska reagera 
och agera vid 
trakasserier och 
kränkningar. 
Åtgärder 
dokumenteras. 

Samtliga i personalen, 
mentor 

Fortlöpande
redovisas i 
LBH plan 

Har skett 
fortlöpande. 

Antagning Se över rutiner 
och regler så att 
blivande elever 
inte riskerar att 
diskrimineras i 
samband med 
antagningen. 

Huvudman, rektor, SYV 
 
 

Läsår 
2019/2020 

All antagning 
sker via 
centrala 
antagningsnä
mnden för 
Värmland.  

Nyanställda 
informeras 
om LBH 
arbetet 

Alla nyanställda 
blir informerade 
och insatta i LBH 
planen. 

Skolledning Vid 
nyanställ-
ning 

Har skett enligt 
rutin. 

Elevhälsan 
och skol-
ledningen 
träffas 

Elevhälsan och 
skolledning ang 
aktuell situation.  

Skolledning Schemalagt,
kontinuer-
ligt under 
läsåret. 

Har skett enligt 
rutin. 

Stärka 
förank-

Återkommande ta 
upp LBH planen, 

Ledning/LBH gruppen Fortlöpande 
under 

Sker 
fortlöpande. 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Utvärdering 

ringen ang 
de aktiva 
åtgärderna 
mot kränk-
ningar, 
trakasserier 
och 
diskrimi-
nering i 
fysisk miljö 
samt på 
sociala 
medier/ 
spelsiter/nä
tet i 
personal-
gruppen. 

och dess 
intentioner. 
Normspaning 
mm. 

läsåret 
2019/2020 

Frånvaro Stärk och utveckla 
rutinerna kring 
frånvaro/skolk. 
Frånvaroutrednin
g kontroll av sms 
numret till 
förälder. 
Sammanhållen 
skoldag. Undvika 
inställda 
lektioner. Hög 
frånvaro kan bero 
på kränkningar i 
skolan.  

All personal, 
skolledning samt 
arbetsgruppen IMS. År 
3 av 3 årigt projekt. 

Fortlöpande 
under 
läsåret 
2019/2020 

Projektet har 
utvärderats. 
Ska 
permanentas i 
organisationen
. Se särskild 
rapport Ökad 
skolnärvaro på 
Teams – 
Spångbergsgy
mnasiet - 
Information. 

Riskmiljöer 
kartläggs 
IRL och via 
sociala 
medier/ 
er/nätet. 

Kartläggning av 
riskmiljöer sker i 
bl a 
trivselenkäten, 
gruppsamtal. 

LBH gruppen  Sker 
kontinuerligt. 

Incidentrap
-porter 

Genomgång av 
fjolårets 
incidentrapporter 
av trakasserier 
och kränkande 
behandling – 
analysera 

ASU och skolledning Fortlöpande 
under 
läsåret 
2019/2020 

Sker 
fortlöpande. 
Nytt system 
har 
implementerat
s för att 
säkerställa 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Utvärdering 

åtgärder och 
utfall. 

rättssäker-
heten. KB 
process. 

Information 
om de 
aktiva 
åtgärderna 
mot kränk-
ningar, 
trakasserier 
och 
diskrimi-
nering IRL 
och på 
nätet samt 
lagen om 
trygghet 
och 
studiero  

Under mentorstid 
inf om lagen om 
trygghet och 
studiero. 

Skolledning och 
mentorer. 

Vid 
skolstart 
och under 
läsårets 
gång. 
2019/2020 

Sker enligt 
rutin. 

Utbildning 
gällande 
mänskliga 
rättigheter 
och 
etik/lagar 
på nätet åk 
1. 

Allas lika värde 
och nät 
etik/lagstiftning 

BFC föreläser för åk 1. Inför FN 
dagen 
oktober 
2019 

Corona satte 
stopp för 
Föreläsningen. 
Återupptas så 
fort som 
mjöligt. 

Föreläsning 
om våld 
inom 
högerextre
ma miljöer 
samt kurs. 

Om våld inom 
högerextrema 
miljöer. 
Fördjupningskurs 
vid SA 
programmet 
”Extremism” 

BFC föreläser för åk 1. 
Undervisande lärare vid 
SA programmet. 

November/
december 
2019. 
 

Corona satte 
stopp för 
Föreläsningen. 
Återupptas så 
fort som 
mjöligt. 

Temadagar
/ 
Föreläsning 

Kränkningar på 
nätet samt 
mänskliga 
rättigheter. 
Ev temadagar. 

Arbetsgrupp LBH, BFC 
m.fl.  
Josef Kurdman 
föreläser ht 2019 om 
”Integration för 
framtiden” 
 

2019/2020 Genomförts 

I 
undervisnin
gen ta upp 

Historia, religion.  Undervisande lärare  Har 
genomförts 
enligt kursplan 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Utvärdering 

och 
reflektera 
över hur 
människors 
bakgrund 
styr deras 
värderingar 
samt vad 
det innebär 
att leva i ett 
samhälle 
präglat av 
mångfald.  
 

och andra 
styrdokument.  

Undervisnin
gen 
ska medver
ka till 
att utveckla 
förståelse 
och respekt 
för 
människors 
värderingar 
och 
trosföreställ
ningar. 

Religion. Undervisande lärare  Har 
genomförts 
enligt 
styrdokument. 

Uppmärk-
samma 
religiösa 
högtider för 
olika 
religioner 
som finns 
på skolan 

Vid planering av 
prov, 
föräldramöten, 
utvecklingssamtal 
tas hänsyn till 
religiösa högtider. 
Uppmärksamma 
högtider. 

Planerare, 
schemaläggare och 
mentor. 
Trivselgruppen 
organiserar kring 
uppmärksammandet av 
högtider 

 Trivselgruppen 
nybildad. 
Corona satte 
stop för 
verksamheten 
och fick 
”läggas på is”. 

Skolresor, 
raster och 
friluftsdagar 

Uppmärksamma 
aktiviteter för att 
alla elever ska 
kunna delta 
oavsett religion 
eller funktions-
nedsättning. 

Ansvarig personal  Har beaktats, 
enligt rutin. 

Skolmat Elever lämnar in 
önskemål om 

Mentor  Har beaktats, 
enligt rutin. 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Utvärdering 

specialkost vid 
skolstart 
och/eller vid 
behov. 

Extern-
elever följs 
upp. 

Externelevers ev. 
behov av särskilt 
stöd mm 
undersöks i 
början av 
höstterminen 

EHT  Har beaktats, 
enligt rutin. 

Elever med 
dyslexi/läs- 
och skriv 
svårigheter 

Samtliga elever 
med dyslexi/läs- 
och 
skrivsvårigheter 
intervjuas ang 
studiesituation 
och ev. behov av 
stöd. 
Dokumenteras 
och berörda 
informeras. 

Specialpedagog/EHT  Har beaktats, 
enligt rutin. 

Kompenser
ande hjälp 
och 
hjälpmedel 
inom ”läs 
och skriv” 
vid 
Spångbergs
gymnasiet. 

Vid 
studieplattforme
n ITs, finns 
förteckning över 
kompenserande 
hjälpmedel samt i 
mentorspärmen. 

Specialpedagog  Har beaktats, 
enligt rutin. 

Aktiviteter 
anpassas 

Gemensamma 
aktiviteter 
anpassas för att 
alla ska kunna 
delta i 
undervisning och 
annan skol 
aktivitet. 

Undervisande 
lärare/EHT 

 Har beaktats, 
enligt rutin. 

Tillgänglig-
het, ökad. 

Arbeta 
lösningsfokuserat 
i lärmiljön genom 
att ta reda på 
vilka hinder som 
skapar dåliga 

Specialpedagogiska 
teamet, EHT och 
skolledning. 

 Förtydligande 
av ledningens 
roll och ansvar 
behöver ses 
över. 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Utvärdering 

förutsättningar 
för lärande och 
utveckling och 
vad som kan 
göras 
annorlunda. 

Sex och 
relationer, 
tema i Nk 
undervis-
ningen åk 
1. 

Elever diskuterar 
vänskap, sex och 
kärlek – 
normkritiskt 
arbete. 

Nk lärarna JBE, SLA Läsår 
2019/2020 

Har 
genomförts till 
viss del – pga 
corona. Ev ska 
det bli en 
temadag. 

Sex- och 
samlevnad 
integreras i 
LBH arbetet 

Värdegrundsarbet
e/LBH arbetet 
samt Sex- och 
samlevnads-
arbetet 
integreras. 
Enkät 
genomförts, 
analyseras och 
därefter förslag 
till 
åtgärder/åtgärder 
genomförs och 
utvärderas. 
LBH/1:e läraren. 
”Hälsolådan” 
introduceras via 
utbildning av 8 
personal. Riktas i 
första skedet mot 
IMS därefter de 
nationella 
programmen. 
 

Personal, skolledning. Hösten 
2019 

Har 
genomförts, 
före 
distansunder-
visningens 
införande. 
Även på IM. 

Underlätta 
för elever 
som är 
förälder 

Skolan ska 
underlätta för 
elever att förena 
studier med 
föräldraskap. 

Ledning och mentor Fortlöpande 
under 
läsåret 
2019/2020 

Har beaktats. 
Ej aktuellt 
under det 
gångna läsåret. 

Elever 
organiserar 
och 

Genomför trivsel- 
befrämjande 
aktiviteter. 

Elevrådets trivselgrupp. Fortlöpande 
under 

Ingen 
trivselgrupp 
fanns för året 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Utvärdering 

genomför 
aktiviteter, 
där olika 
årskurser 
umgås och 
samarbetar 

läsåret 
2019/2020 

dock 
genomförs 
aktiviteter ex 
aktivitetsdag 
mm. 

Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt  

Ungdoms-
gymnasiet 

Förebyggande  
arbete 

   

Motverka 
kränkningar 
på sociala 
medier/ 
spelsiter/nä
tet. 

Följa 
upp/utvärdera 
och förstärka 
befintlig 
handlingsplan.  

LBH gruppen/LBH 
samordnare. 

Fortlöpande 
under 
läsåret 
2019/2020 

Har 
genomförts. 

Arbeta mot 
aktiva 
värderingar
/ normer 
som 
kränker 
ansikte mot 
ansikte och 
på nätet. 
Den 
kränknings-
fria norm 
som ska 
gälla 
ansiktet 
mot 
ansikte, ska 
även gälla 
på sociala 
medier/ 
spelsiter/nä
tet. 

Fånga upp och 
bearbeta aktiva 
värderingar/norm
er vilka ger 
diskriminerande/
kränkande 
maktpositioner. 
Gruppsamtal, 
”normlåda” i 
lärarrummet, 
klassråd, kill- och 
tjejgrupper ang 
macho, - hetero, - 
stereotypiska 
normer. 
personal för 
återkommande 
diskussioner med 
eleverna om 
normer IRL och på 
nätet.  

Rektor/LBH gruppen/all 
personal.  

Fortlöpande 
under 
läsåret 
2019/2020 

Har skett 
kontinuerligt 
under läsåret. 

Diskussions
forum 
IMSPR och 
ungdomar i 
gymnasie- 
åldern. 

Diskutera normer 
mm i 
samtalsgrupper 
samt 
sex och 
samlevnad - 
samtalsserie  

Arbetsgruppen kring 
IMS. 

2019/2020 Har 
genomförts. 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Utvärdering 

IMSPR. Sommar- 
aktivitet för 
ungdomar i 
Filipstad 

Ordnings-
regler 
revideras, 
aviseras 
och intro-
duceras. 

Elever och 
personal 
diskuterar och 
aviseras i 
klassrum, på 
anslagstavla och 
hemsidan. 
Förtydliga 
ordningsreglerna 
samt arbeta för 
en tydligare 
introduktion. 

Skolledning, elever och 
personal 

Läsår 
2019/2020 

Avisering skett. 
Revidering av 
ordningsregler 
sker nästa 
läsår. 

Regler kring 
rökning 
tydliggörs. 

Skyltar och regler 
ang var man får 
röka behöver 
tydliggöras. 

Skolledning 2019/2020 Regler har 
tagits upp. 
Ingen 
komplettering 
av skyltar. 

Studiero Minska 
gruppstorlek vid 
GGÄ, IMSPR, 
stöd, bestämda 
platser, tillgång 
till grupprum, 
policy kring 
mobiler/mobilför
bud, dator, sen 
ankomst 
motverkas och 
”tysta korridorer” 
– vån 2 och 3. 

Skolledning, personal 
och elever. 
 

Fortlöpande 
under läsår 
2019/2020 

Ang tysta 
korridorer så 
har elevrådet 
beslutat att 
behovet inte 
föreligger 
längre. Tas 
bort från LBH 
planen. 
Positiv 
upplevelse av 
studiero har 
ökat från 85% 
till 91%. 

Tyst rum Ett ”tyst rum” 
med möjlighet att 
ladda dator 
skapas i 
caféterian. 
Studierum finns 
vid sal 256/257 – 
bemannat. 

Elevrådet, skolledning. 
Specialpedagogiska 
teamet. 

Planering 
och ev. 
arbete 
påbörjas 
2019/2020 

I samband 
med rockaden 
av cafeterian 
och 
biblioteket, 
skapades en 
”tyst” 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Utvärdering 

avdelning för 
studier. 

Undervis- 
ning och 
läromedel 

Inventering av 
läromedel – ang 
ev. förmedling av 
fördomsfull bild 
av olika grupper i 
vårt samhälle. 
Skapa rutin för 
införskaffande av 
utvärderade 
läromedel? 
Analysverktyg och 
teorier? 

Elever och lärare 
fortsätter med de 
pågående arbetet. 
Personalens delges 
”Frågor att ställa sig” 
när det gäller bla. vad 
litteraturen kan 
förmedla – DO:s 
material.  

Fortlöpande 
under läsår 
2019/2020 
 

Har inte 
presenterats 
någon 
inventering för 
året. Målet 
kvarstår. 

Öka integ-
rering 
mellan 
elever med 
olika 
bakgrund 
och 
härkomst. 

Blanda och lotta 
vid grupparbeten 
och lab.grupper. 
Aktivitetsdagarna 
som stimulerar 
integrering ex 
klassvis. 
Medveten 
placering i 
klassrummet. 
Lektionsbesök 
IMS/nationella 
program med 
samtal/diskussion
er. Uppmuntra 
initiativ från 
eleverna för ökad 
integrering. 

Skolledning/pedagoger 
nationella program och 
IMS. 

Fortlöpande 
under läsår 
2019/2020 

Kontinuerligt 
under läsåret. 

Språkbruk 
ansikte mot 
ansikte och 
på sociala 
medier/ 
spelsiter/nä
tet. 

Motverka och ha 
nolltolerans 
gällande 
jargonger som 
kan upplevas som 
kränkande eller 
som sexuella 
trakasserier. Ta 
diskussionen i 
stunden ex om 
vilka värderingar 
och normer som 

All personal, BFC 
Karlstad. 

Fortlöpande 
under läsår 
2019/2020 

Elever 
upplever i 
enkäten- 24% 
svarade att 
kränkningar på 
nätet, reageras 
det i inte lika 
direkt kring.  
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Utvärdering 

detta ger uttryck 
för. Eller om 
ordens innebörd 
och vad som kan 
upplevas som 
kränkande för 
någon annan. 
Sändaren är alltid 
ansvarig för det 
som förmedlas, 
inte mottagaren. 
 

Uppmärk- 
samma 
sexuella 
trakasserier 

Arbeta för att 
uttryck för 
sexuella 
trakasserier 
medvetandegörs. 
Ex att visslingar 
och sugande 
blickar ej är 
accepterat utan 
objektifierar. 
Nolltolerans ska 
råda. 

All personal informerar 
och följer upp.  

Fortlöpande 
under läsår 
2019/2020. 

Elever 
upplever att 
det minskat 
med sexuella 
trakasserier i 
form av 
visslingar och 
blickar. Även 
ommöblering i 
kapprummet 
kan ha bidragit 
till det. 

Stärka 
upplevelsen 
av trygghet 
och god 
struktur. 

Arbeta med att 
grundstrukturen 
vid skolan stärks i 
from av ett stabilt 
schema för 
undervisning, 
lektionssalar och 
matrasten. 
Blippsystem 
införs för att 
förhindra att 
obehöriga tar sig 
in på skolan. 
Fortsatt arbete 
med goda och 
trygga relationer 
mellan elever och 
vuxna vid skolan. 

Skolledning 2019/2020 Eleverna 
framhärdar att 
just god 
struktur ligger 
som grund till 
upplevd 
trygghet och 
studiero. 
Upplevelsen av 
god struktur 
har ökat till 
91% bland 
eleverna. 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Utvärdering 

Aktivt 
ledarskap i 
klass- 
rummet 

Implementera 
former för aktivt 
ledarskap i 
klassrummet från 
organisatoriskt 
plan till 
individnivå. Bidrar 
till ökad trygghet 
och studiero, 
tillitsfulla 
relationer och 
högre 
måluppfyllelse. 

Skolledning. PNO/PSÖ Fortlöpande 
2019/2020 

Ledningen har 
fått ett 
material med 
förslag till 
utveckling 
inom området. 
I väntan på hur 
det ska ageras 
i frågan, läggs 
målet i LBH 
planen ”på is”. 

Projekt 
”IMprove” 
implemen-
teras i 
verksamhet
en. 

Utveckla modeller 
som underlättar 
för eleverna vid 
IM till vidare 
studier eller 
etablering i 
arbetslivet. 

Operativ projektgrupp 
gm biträdande rektor 
AOL. 

2019/2020 Fortsatt under 
läsåret enligt 
projektplan. 

Mål Aktivitet Ansvarig Tid- 
punkt 

 

Ungdoms-
gymnasiet 

Åtgärdande 
arbete 

   

Utredning, 
samtals- 
serie samt 
uppföljning 
vid 
diskrimineri
ng, 
kränkning 
och 
trakasserier 
IRL och på 
sociala 
medier/ 
spelsiter/nä
tet. 

Allt arbete som 
görs kring LBH 
utredningar ska 
dokumenteras 
och redovisas. 
Alla inblandade 
ska tillfrågas och 
även andra, 
såsom elever, 
personal och 
vårdnadshavare. 

Samtlig personal/LBH 
gruppen/Ledning 

Fort- 
löpande 
under 
läsåret 
2019/2020 

Kontinuerligt 
under läsåret. 

Ta hjälp av 
särskild 
kompetens 

Ex kurator som 
kan göra 
observationer. 

Rektor Fortlöpande 
under läsår 
2019/2020 

Vid behov 
under läsåret. 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Utvärdering 

Vidga 
utred- 
ningen 
 
 

Vid utredning 
undersöks även 
sociala forum och 
andra fysiska eller 
virtuella platser 
där deltagarna 
interagerar. 

Samtlig personal/LBH 
gruppen/Ledning 

Fort- 
löpande 
under läsår 
2019/2020 

Vid behov 
under läsåret. 

Följa upp 
dokumente
rade 
kränkningar 
för att 
förstå i vilka 
sammanha
ng de 
uppstår. 

Att synliggöra 
mönster om hur 
kränkningar 
uppstår såväl 
ansikte mot 
ansikte som på 
nätet. 

LBH 
gruppen/samordnare 

Fortlöpande 
under 
läsåret 
2019/2010 

Kontinuerligt 
under läsåret. 

Anmälan till 
rektor och 
huvudmän 

All upptäckt skall 
anmälas till rektor 
som i sin tur 
anmäler till 
huvudman enligt 
gällande rutin. 

Samtlig personal/LBH 
gruppen/Ledning 

Fort- 
löpande 
under läsår 
2019/2020 

Kontinuerligt 
under läsåret. 

Återkomma
nde samtal 

Uppföljning 
tillsammans med 
elev och ev. 
vårdnadshavare 

Samtlig personal/LBH 
gruppen/Ledning 

Fort- 
löpande 
under läsår 
2019/2020 

Kontinuerligt 
under läsåret. 

Ökad 
uppsikt 

Särskilt på platser 
som har visat sig 
vara riskfyllda. 

Samtlig personal/LBH 
gruppen/Ledning 

Fort- 
löpande 
under läsår 
2019/2020 

Kontinuerligt 
under läsåret. 

Resurs-
person 
tillsätts vid 
behov 

För den eller de 
som kränker. 

Samtlig personal/LBH 
gruppen/Ledning 

Fort- 
löpande 
under läsår 
2019/2020 

Vid behov 
under läsåret. 

Disciplinära 
åtgärder vid 
behov. 

Inom ramen för 
skollagen ex 
utvisning, 
omplacering, 
avstängning. 

Samtlig personal/LBH 
gruppen/Ledning 

Fort- 
löpande 
under läsår 
2019/2020 

Har inte 
behövt 
genomföras 
under det 
gångna läsåret. 
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6.  Kartläggning av situationer i verksamheten. 
 
     6.1 Genomförande: 
 
Kartläggning har genomförts kontinuerligt under året och metoderna har varit flera. Efter 
kartläggning - och vid behov, sätts åtgärder in som följs upp och utvärderas kontinuerligt. 
Kartläggning har skett bla via samtalsserier i klasser, hälsosamtal med skolsköterskan, ”Elsa”- 
undersökningen i årskurs 1. Trivsel – och trygghetsenkät omarbetades och kvalitetsfrågor 
lades in, vilket har varit en separat enkät tidigare. Enkäten genomfördes i åk 1-3, IM. IMS 
enkät (IMSPR) genomfördes enligt tidigare rutin men nästa läsår kommer även den enkäten 
att innehålla frågor gällande kvaliteten på vår skola. Sociologistuderande elever har 
analyserat resultatet av trivsel-och trygghetsenkäten.  
Elever har även genomfört olika enkätstudier i frågor som de ansett relevanta.  
 
Kränkningar på nätet har fortsatt uppmärksammats under året genom skolsköterskans 
hälsosamtal, frågor i trivsel- och trygghetsenkäten och frågor vid intervju av elever enskilt och 
i grupp.  
 
Frågor om nätkränkning finns numera som en punkt i underlaget till frånvaroutredning och 
dagordningen för klassråd samt diskussionsfrågor har skapats som riktats till klassråd och 
personal. Vidare finns frågor i enkät gällande nätkränkning. Pedagoger har en återkommande 
diskussion med eleverna kring nätet. Ämnet tas även upp inför vårdnadshavare vid 
utvecklingssamtalen. Syftet är att få in kunskap för att öka förståelsen för i vilka sammanhang 
kränkningarna på nätet uppstår, för att kunna belysa de mönster av kränkande handlingar som kan 
vara svåra att se.  
 
Klassrådens dagordning innehåller paragrafer som bla tar upp arbetsmiljö – fysisk och psykisk, 
livet på nätet och de sju diskrimineringsgrunderna. Alla protokoll lämnas till skolledning och 
ansvarig för likabehandlingsplanen på skolan. Klassråden har diskuterat enkätresultatet och 
kommit med förslag till förbättringsområden.   
   
Personalgruppen har inte genomfört den diskussion i grupp gällande resultatet som tidigare 
genomförts på grund av corona utbrottet och med den nedstängning av gymnasieskolorna i 
Sverige med distansstudier som resultat. Elevgruppens diskussion och analys av 
enkätresultatet i sin helhet har ersatts av att elevrådets styrelse kallats in och de har fått 
bearbeta resultatet med tillhörande frågor.  Övrig kartläggning och elevrådets styrelses 
synpunkter, har resulterat i förslag till åtgärder som återfinns under rubrikerna ”främjande 
arbete” och ”förebyggande arbete” under kapitel 7.1 Årets mål. 
 
Elevhälsateamet träffar skolledningen regelbundet och där är tryggheten på skolan är ett 
centralt ämne. 
 
Antalet dokumenterade och åtgärdade kränkningar under året har noterats och finns med 
som en variabel i kartläggningen. 
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 6.2 Analys: 
 
Ang översyn av rutiner och regler 
 
Översyn av rutiner och regler har genomförts kontinuerligt. Antagningen sker via centrala 
antagningsnämnden i Värmland och har följts upp via kontakt med skolchefen och studie- och 
yrkesvägledaren. Hur reservantagningen går till som skolan själv genomför efter 16 
september, har också granskats och inga diskriminerande inslag går att finna. Det går heller 
inte att finna diskriminerande inslag i skolans övriga rutiner och regler. Ej heller finns det 
någon regel eller rutin som stödjer att enskilda anställda kan ta beslut på mindre sakliga 
grunder. 
 
Ang kartläggning och analys gällande sammanslagen enkät gällande trygghet och kvalitets 
enkät samt elev- och lärardiskussioner mars/april 2020. 
 
Antalet elever som deltog i omarbetad enkät riktat till de nationella programmen samt 
introduktionsprogrammen gällande trygghet och kvalitet i mars 2020, har besvarats av 245 
respondenter (elever). Formen för genomförandet av enkäten fortsätter att utvecklas i 
organisationen. Genomförandet av enkäten sker med information om tillvägagångssättet till 
berörda undervisande/mentorer. Det finns även möjlighet att under en veckas tid att fullfölja 
enkäten genom ett sk ”uppsamlingsheat”, för de elever som av olika orsaker inte besvarat 
enkäten. Ordlistor som gagnar förståelsen av begrepp finns att tillgå för elever vid 
introduktionsprogrammet språk (IMS). 
 
Enkät utformad och riktat till språkintroduktion (IMS), har besvarats av 31 elever. 
Enkätunderlaget har bearbetats sedan förra året och det kommer att fortgå en granskning av 
innehållet i och formen kring enkäten. Målet är att ha en liknande utformning som enkäten 
riktad till de nationella programmen och övriga introduktionsprogram. 
 
I enkäten riktad till de nationella programmen m.fl. visar resultatet att färre elever uppger att 
de trivs ganska dåligt/dåligt på sin skola – 11,5%. En minskning från 14,5%, vilket medför att 
allt fler elever uppger att de trivs på skolan. 
 
Frågor kring trivseln, respekten och att vara nöjd med lärare i gymnasiegemensamma- och 
karaktärsämnen samt sin mentor, har blivit fler i den nya enkäten. Att göra jämförelser med 
föregående enkät, blir därför svårt. Återkommer med jämförelsen nästa läsår. 
 
Elever trivs på raster och under håltimmar ungefärligt i lika grad som förra året. Fler elever 
säger sig känna till skolans trivsel- och ordningsregler. Fler elever upplever att 
lärarna/personalen ser till att reglerna följs och fler elever säger även att de följer nämnda 
regler – från förra årets 65,3% till årets 83,3%. 
 
Arbetsron upplevs ökat i jämförelse med föregående år – från 85% till 91% i svarsalternativen 
Instämmer helt till instämmer ganska mycket.  
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Upplevelsen av ordningen på skolan har klart förbättrats. Förra året svarade 32 % ett av de 
negativa alternativen. I årets enkät svarade 15,5 % på samma fråga. 
 
Fler elever skulle rekommendera skolan till andra elever. Från förra årets 67,1% till årets 
71,8%  
Analys: Skolledning och andra berörda har arbetat målmedvetet för att schema, salsschema 
ska fungera.  
Resultatet gällande upplevd ordning och om man skulle rekommendera skolan till andra 
elever, följs åt. Alltså tyder resultatet i enkäten på att en ökad ordning ger en ökad 
rekommendation!!   
 
Skolket har minskat med jämfört med förra året. Orsaken till att man stannar hemma är bla 
att man jobbar ikapp i skolarbetet, mår dåligt, sömnbesvär. Frågan är omarbetad i den 
nuvarande enkäten men när svaren analyseras och jämförs kan slutsatsen dras gällande 
elevers uppfattning kring omfattningen av det egna skolkandet, att det skett en minskning. 
 
Respekten för personal och kamrater har ökat något. Dock är frågan ställd i annat 
sammanhang och återkommer i olika perspektiv. Nästa ska en jämförelse och analys göras av 
svaren på frågor gällande respekt. 
 
Frågan om hot och våld är ställd på annat sätt i omgjord enkät och ska då jämföras med nästa 
års resultat. 3,6% elever har svarat att de under året känt sig utsatta för hot och det är då av 
kamrater som de i de flesta fall utsatts av. 1,6% av eleverna har angett att de fram till mars 
månad blivit utsatt för våld under skoltid. 
 
Färre elever – 14,3% totalt, har upplevt sig blivit utsatt för kränkningar och trakasserier i 
jämförelse med förra året. Totalt har 35 av 245 elever känt sig kränkta någon gång under året. 
Analys: Det har varit färre anmälda bråk och hot riktat mot elever under året än jämfört med 
förra året. 
 
11.4% av eleverna svarar att de ”någon gång” känt sig påhoppad, kränkt eller trakasserad på 
skolan. 1,6% svarar ”ja, någon gång” och 1.2% svarar ”Ja, många gånger” 
Totalt har alltså 14,2% av eleverna någon gång känt sig påhoppad, kränkt eller trakasserad på 
skolan – alltså IRL. 14,5%, har blivit utsatta för nedsättande kommentarer om sitt utseende. 
 
Upplevelsen hos eleverna, att lärarna inte reagerar, när man blivit kränkt eller utsatt – IRL ”i 
levande livet”, svarar 11,4 % i årets enkät att lärarna inte reagerar, eller reagerar ganska lite.  
När samma fråga ställs om kränkande behandling på nätet, visar det sig att betydligt fler 
elever – 24,5% upplever att lärarna inte reagerar eller reagerar mycket lite. 
 
1/3 av eleverna känner inte sig delaktig alls eller mycket lite i hur ordningsreglerna skapas!! 
Det här resultatet måste beaktas och diskuteras för att komma till rätta med! 
 
Bilder, meddelanden, snaps mm med sexuellt innehåll som inte uppskattats att de skickats till 
elever, har drabbat 5,3% av eleverna från ”någon gång till många gånger” under läsåret. 
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Sexuella trakasserier har skett bland några få procent av eleverna och det är tillräckligt att det 
drabbar en elev för att skolan ska agera. Frågan behöver belysas kontinuerligt bland personal 
och elever. Även resultatet på frågorna i enkäten gällande sexuella trakasserier ska följas upp, 
jämföras och analyseras i kommande enkät. 
 
40% av de som känt sig utsatta/påhoppad vände sig till någon och ansåg att man allt som 
oftast fick hjälp. Ingen hade svarat att de inte fick hjälp alls men 4 av eleverna svarade att de 
fick ”väldigt lite” hjälp. Eleverna som fick hjälp upplevde att de oftast fick hjälp av sin mentor, 
därefter kommer förälder eller vårdnadshavare, sedan kom annan personal och därefter 
skolledning, skolsköterska annan lärare och kurator.  
60% av de som upplevt sig påhoppad vände sig inte till någon alls därför att: ”det var ingen 
stor grej”, ”jag löste det på egen hand”, ”skolan hade inget  med det att göra”, ”jag är bra på 
att lösa problem på egen hand” osv. Svaren tyder på att det är ett medvetet val att inte söka 
hjälp på skolan och att det inte berodde på dålig tilltro till skolan och den hjälp som där kunde 
erhållas. 
 
Frågorna kring stämningen, upplevd respekt bland eleverna och upplevd hot på nätet på 
skolan, ska jämföras men kommande enkät nästa läsår. Resultatet för i år ska analyseras i och 
ageras i, utifrån det uppnådda resultatet. C:a 6% svarade att stämningen inte är bra och att 
respekten visades på nätet ”inte alls”-1,6% och ”ganska lite” svarade 5,3%. Upplevt hot på 
nätet svarade 3,7%  ”några gånger” och 2% svarade ”många gånger. ”Jämföras kan med de 
24% som upplevde att lärarna ”inte reagerade” eller ”reagerade mycket lite” på kränkningar 
på nätet. Det finns en skillnad i resultatet om elevers upplevda stämning och upplevda 
respekt på nätet och upplevda reaktion från lärarnas sida på kränkning på nätet. Vad är 
orsaken bakom den här skillnaden?  Är det förväntningar om hur vuxna ska reagera? Bör 
frågan formuleras om kan resultatet bli missvisande pga frågornas konstruktion? 
 
I årets enkät vid IMS har alternativet ”ibland” kommit med som svarsalternativ och tar man 
då det alternativet ihop med ”ja” alternativet, anser eleverna, som föregående år, att man 
pratar om hur man ska vara gentemot varandra. 58% av eleverna svarar positivt på frågan. 
Förra året svarade 28% att det inte gjordes alls och 22.2% i årets enkät.  
Fler elever vid IMS – totalt 63%, svarar att personalen tycker bra om mig. *Dock tycker fler 
elever att läraren inte tror på en utveckling hos eleven 14,5% mot förra årets 12,5%. 
Fler elever tycker att de inte får hjälp i sitt skolarbete. Förra året angav 7,3% att de inte fick 
hjälp mot årets 15,4%.  
 
Fler elever vid IMS att lärare och personal alltid gör något mot kränkningar, hot och våld. 
Fler elever uppger att de känner sig oroliga i högre grad i år än förra året. När eleverna fick 
uppge fysiska platser där oron uppstår ser bilden ut som följer: 
Förra året svarade 15,9% att det fanns platser på skolan som de kände sig oroliga på - mot 
årets 21,4%. Av de som känner oro i den fysiska miljön är det över hälften som uppger 
cafeterian som den plats som de känner mest oro. Klassrummen, raster toaletter och 
omklädningsrum har fått 0% som resultat på fråga om upplevd oro i den fysiska miljön. En klar 
förbättring från förra året. Kan ombyggnaden av cafeterian, där en del av sittplatserna inte 
har direkt uppsyn av vuxna, vara en orsak till upplevd oro just där? Resultatet ska följas upp 
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vid nästa års enkät. Resultatet generellt tyder på en ökad trygghet när det gäller den fysiska 
miljön. 
 
Frånvaron vid IMS, i de fall eleven anger otrygghet som orsak, har ökat från 13,5% till 25%. 
Några fler har upplevt kränkningar på nätet i lägre grad, i år än jämförelsevis förra året – från 
6,8% ”mycket ofta” till 7,4% anger att det sker ”ofta”. 
 
Diskussioner gällande enkätresultatet med elever ur styrelsen i elevrådet: 
 
Diskussioner, med stöd av i förväg ställda frågor till elevrådets styrelse, gällande resultatet av 
enkät och annan kartläggning, gav följande synpunkter: 
 

1. Fler elever upplever arbetsro under lektionerna än förra året, har gått upp från 85% till 

91%. Vad tror ni som är elever är orsaken bakom ökningen? Vad kan göras ytterligare 

för att öka arbetsron för eleverna?  

 
Eleverna säger att de upplevt sig ha studiero under hela deras skolgång på gymnasiet. 
Viktigt att tänka på är strukturen ex schemat, att lektionssalarna som anges på 
schemat stämmer, att schemat överhuvudtaget stämmer. Årets schema fungerade bra 
men det gjorde inte förra läsårets schema.  
Eleverna ställer sig frågan om alla program upplever att det varit studiero eller är det 
enstaka elever? 
 

2. När frågan ställs i enkäten om kränkande behandling på nätet, visar det sig att 

betydligt fler elever – totalt 24%, upplever att lärarna ”inte reagerar” eller ”reagerar 

mycket lite” än när man jämför med kränkningar som sker IRL – totat 11%. 

Vad beror skillnaden på?  Vad är det lärarna gör/inte gör? Vad kan skolan göra för att 
fler elever ska uppleva att kränkningar på nätet tas på samma allvar som kränkningar 
IRL?  
 
Eleverna blir fundersamma över resultatet. Det pratas inte, enligt dem, om att det är 
skillnad mellan bemötande av kränkning IRL och kränkning på nätet, uti i elevgruppen. 
De ställer sig frågan om det kan det vara en känsla av osäkerhet som speglar 
resultatet? Om utsatthet på nätet – det känns inte på riktigt, det som sker på nätet, 
det finns inga vittnen.  
Förlag: Lägg till en följdfråga i enkäten – vem har du berättat för ang kränkning på 
nätet? 
 

3. Sexuella trakasserier har enligt enkäten förekommit på vår skola vid ett fåtal tillfällen, 

under läsåret. Även om det är få som anger sig ha blivit utsatta, behöver frågan 

diskuteras och vi ska sträva mot noll i antal som blir utsatta. Vad kan du göra som elev 

på vår skola, för att förebygga och förhindra att sexuella trakasserier sker? Vad kan 

skola göra på elev-, klass- och ledningsnivå för att förhindra att elever blir sexuellt 

trakasserade? 
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Eleverna upplever att det är mycket lugnare nu vad det gäller visslingar och blickar på 
skolan. Personalen har möblerat bort ”gången” där alla stod tidigare i 
centralkapprummet. Kan det ha bidragit till minskningen?  
 

4. Andelen bråk har minskat på skolan, likaså upplevd kränkning om man jämför med 

förra året. Vad anser du som elev att skolan kan göra för att ytterligare minska 

förekomsten av bråk, kränkningar och trakasserier? Vad kan man göra för att 

förebygga och förhindra bråk och kränkningar på elev-, klass- och ledningsnivå?  

 
Se över den fysiska miljön. Arbeta med normer och personaltäthet under raster - att 
synas, det kan hjälpa till att förhindra bråk och trakasserier. 
 

5. 1/3 av eleverna känner ”inte sig delaktig alls” eller ”mycket lite” i hur ordningsreglerna 

skapas! Ordningsreglerna ses över varannan eller vart tredje år. Hur kan skolan får er 

som elever att känna er mer delaktiga i ordningsreglernas tillkomst? Kom med förslag. 

 
Eleverna har aldrig under sin skolgång, sedan årskurs 1 vid grundskolan, känt sig 
delaktiga i ordningsreglerna ”De finns bara där”. De är allmängiltiga. Tråkiga. Fortsätt 
att levandegöra reglerna.  
 
 
 

Ang övriga intervjuer analys och resultat 
 

I övriga intervjuer som genomförts t.ex i grupp bland elever under läsåret, kan noteras 
att i princip samtliga elever upplever sina studier positivt. Gäller bland annat 
upplevelse av att kunskapsinhämtande, bemötande, upplevelse av att få stöd mm. Där 
annat framkommit, har insatser genomförts och följts upp. Även kamratrelationer och 
relationer till personal har upplevts positivt och där det inte fungerat optimalt, har 
samtal och konflikthantering, enligt gällande rutin, erbjudits och även genomförts. 
 

 
Ang antalet kränkningar under läsåret 2019 - 2020. 
 
Antalet dokumenterade och åtgärdade ärenden under läsåret 2019-2020 har blivit 12 
kränkningsärenden. Utredning har genomförts i samtliga fall, åtgärder sattes in och 
uppföljning gjordes under en tid, enligt befintlig handlingsplan.  
 
Gällande antalet kränkningar ”på nätet” – är medräknat i antalet ovan: Det har inkommit 1 
ärende om kränkning via digitala forum, som utreddes enligt gällande rutin och resulterade i 
att tryggheten återkom för berörda elev/elever. 
 
Det har skett en minskning av det totala antalet kränkningsärenden under läsåret 2019/2020 
om man jämför med året innan. Skolan övergick till distansstudier 12 mars 2020, därefter har 
inga kränkningsärenden inrapporterats. Eleverna har informerats om att utredningsansvaret 
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vid kränkning kvarstår för skolan. Vårdnadshavarna har tillsynsansvaret vid 
distansstudier/fjärrundervisning.  
 
Resultat och analys av kartläggningen ligger till grund för kommande mål i 
likabehandlingsplanen, se kap 7. 
 
7.  Årets mål för det främjande, förebyggande och åtgärdande. 
 
7.1 Årets mål ungdomsgymnasiet. 
 

 

Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Status 

Ungdoms 
gymnasiet 

Främjande 
arbete 

  Aktuell 
diskriminering
sgrund. 

Undervisning
en ska 
medverka till 
respekt och 
förståelse för 
hur 
människors 
bakgrund 
styr 
värderingar 
och 
innebörden 
av att leva i 
ett samhälle 
med kulturell 
mångfald. 

All undervisning 
vid Spångbergs-
gymnasiet. 
Utvärderas i 
arbetslagen/lära
renkät. 

Skolledning, 
undervisande 
pedagoger.  

Fortlöpande 
under läsår 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier. 

Folder över 
de aktiva 
åtgärderna 
mot kränk-
ningar, 
trakasserier 
och diskrimi-
nering 
överlämnas 
till APL/Prkt. 

När elever går 
ut på 
praktik/APL/före
-tagsförlagd 
utbildning, 
lämnas även 
broschyr om 
LBH planen till 
arbetsplatsen 

Undervisande/ansva- 
rig pedagog 

Vid skolstart 
och under 
läsåret. 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Foldern delas 
ut vid 
utvecklings-
samtal 

Mentor delar ut 
folder till 
föräldrar/elev 
vid 

Mentor Oktober 
samt mars 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Status 

utvecklingssamt
al 

Enkätunders
ökning 
gällande 
trivsel och 
trygghet 

Åk 1-3 IM och 
IMS genomför 
enkätundersökn
ing. 

LBH gruppen samt 
Skolledning 

Mars, vecka 
11-12. 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Enkätsvaret 
diskuteras 

Arbetslag och 
elever i 
klassråden, 
diskuterar 
resultatet 

LBH gruppen/ 
Skolledning 

April/maj Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier. 

Enkäten 
utvärderas 
och 
omarbetas 
vid behov. 
Utveckla 
frågorna 
kring 
kränkningar 
på sociala 
medier/ 
spelsiter/nät
et.  

Enkät/kartläg-
gning vid 
IM/IMS/progra
mmen ses över 
kontinuerligt. 
LBH gruppen 
arbetar med att 
utveckla frågor 
kring tryggheten 
på nätet. 
Följdfråga till 
upplevd 
kränkning på 
nätet, läggs till 
enligt elevernas 
förslag. 

LBH gruppen, elever i 
sociologi gruppen.  
Personalen vid IMS. 
 

Sep/okt. Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Eleverna 
deltar aktivt i 
det 
främjande 
arbetet. 

Vid skolstart, 
under 
hälsoveckan. 
Elevskyddsombu
d deltar vid 
skyddsrond. 
Utbildning av 
elevskyddsombu
d och 
elevrådsstyrelse
n. 
Intressera/motiv
era eleverna för 
att skapa en 
särskild grupp i 
frågan. 

Elevråd/elevskyddso
mbud/ skolledning 
träffas 1 ggn/mån – 
noterat i ledningens 
års hjul. 
Skapa en grupp av 
elever som fokuserar 
på kränkningar på 
nätet. 

Fortlöpande 
under läsåret  
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Status 

Trygghets- 
vandring 

Elevskyddsombu
den genomför 
trygghetsvandri
ng för att 
kartlägga att 
inom- och 
utomhusmiljöer 
ska vara trygga 

Elevskyddsombuden 
och 
arbetsskyddsronden 

Fortlöpande 
under läsåret 
2020/2021. 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Se över den 
fysiska miljön 

Elever anser att 
den fysiska 
miljön ska 
prioriteras och 
fortsätta, då ex 
ommöbleringen 
i kapprummet 
kan ha bidragit 
till en tryggare 
miljö. 

Personal/elever.  Fortlöpande 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Antagning Se över rutiner 
och regler så att 
blivande elever 
inte riskerar att 
diskrimineras i 
samband med 
antagningen. 

Rektor, Huvudman 
och 
antagningsnämden. 
 
 

Inför läsår 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Nyanställda 
informeras 
om LBH 
arbetet 

Alla nyanställda 
blir informerade 
och insatta i LBH 
planen. 

Skolledning Vid nyanställ-
ning. 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Elevhälsan 
och skol-
ledningen 
träffas 

Elevhälsan och 
skolledning ang 
aktuell situation.  

Skolledning Kontinuerligt 
under läsåret 
enligt 
schema. 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Stärka 
förankringen 
ang de aktiva 
åtgärderna 
mot kränk-
ningar, 
trakasserier 
och diskrimi-
nering i fysisk 

Återkommande 
ta upp LBH 
planen, och dess 
intentioner. 
Normspaning 
mm. 

Ledning/LBH gruppen Fortlöpande 
under läsåret 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Status 

miljö samt på 
sociala 
medier/ 
spelsiter/nät
et i personal-
gruppen. 

Frånvaro Arbeta utifrån 
systematik/ 
organisation, 
god lärande 
miljö, trygghet 
och delaktighet 
ex gm att: 
Frånvaroutredni
ng och kontroll 
av sms numret 
till förälder. 
Implementera 
omarbetad rutin 
gällande 
frånvaro -
mentorspärmen 
kap 3. 

All personal, 
skolledning samt 
arbetsgruppen IMS. 

Fortlöpande 
under läsåret 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Riskmiljöer 
kartläggs IRL 
och via 
sociala 
medier/ 
er/nätet. 

Kartläggning av 
riskmiljöer sker i 
bl a 
trivselenkäten, 
gruppsamtal. 

LBH gruppen Fortlöpande 
under läsåret 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Incidentrap-
porter 

Genomgång av 
fjolårets 
incidentrapport
er av 
trakasserier och 
kränkande 
behandling – 
analysera 
åtgärder och 
utfall. 

LBH samordnare och 
skolledning 

Fortlöpande 
under läsåret 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Information 
om de aktiva 
åtgärderna 
mot kränk-
ningar, 

Under 
mentorstid inf 
om lagen om 
trygghet och 
studiero. 

Skolledning och 
mentorer. 

Vid skolstart 
och under 
läsårets 
gång. 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Status 

trakasserier 
och diskrimi-
nering IRL 
och på nätet 
samt lagen 
om trygghet 
och studiero  

Fokusera på var 
man kan vända 
sig på skolan för 
att få hjälp. 

Extern 
föreläsning 
om våld inom 
högerextrem
a miljöer 
samt kurs. 

Om våld inom 
högerextrema 
miljöer via 
”Agera 
Värmland”. 
Fördjupningskur
s vid SA 
programmet 
”Extremism” 

LBH 
gruppen/samordnare. 
Föreläsare från 
”Agera Värmland”  
Undervisande 
pedagog vid SA 
programmet. 

November/ 
december 
2019. 
 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Temadagar/ 
Föreläsning 

Ev temadagar. 
Se bla tidigare 
mål. 

Arbetsgrupp LBH, 
EHT, Skolledning m.fl. 
 

Läsår 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Uppmärk-
samma 
religiösa 
högtider för 
olika 
religioner 
som finns på 
skolan 

Vid planering av 
prov, 
föräldramöten, 
utvecklingssamt
al tas hänsyn till 
religiösa 
högtider. 
Uppmärksamma 
högtider. 

Planerare, 
schemaläggare och 
mentor. 
Trivselgruppen 
organiserar kring 
uppmärksammandet 
av högtider. 

Fortlöpande 
under läsåret 
2020/2021 

Religion och 
annan 
trosuppfatt-
ning 

Skolresor, 
raster och 
friluftsdagar 

Uppmärksamma 
aktiviteter för 
att alla elever 
ska kunna delta 
oavsett religion 
eller funktions-
nedsättning. 

Ansvarig personal Fortlöpande 
under läsår 
2020/2021 

Religion eller 
annan 
trosuppfatt-
ning, 
funktionsneds
ättning 

Skolmat Elever lämnar in 
önskemål om 
specialkost vid 
skolstart 
och/eller vid 
behov. 

Mentor Fortlöpande 
under läsåret 
2020/2021 

Religion eller 
annan 
trosuppfatt-
ning, 
funktionsneds
ättning. 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Status 

Extern-elever 
följs upp. 

Externelevers 
ev. behov av 
särskilt stöd mm 
undersöks i 
början av 
höstterminen 

EHT, Skolledning. Hösttermine
n. 

Funktions-
nedsättning, 
tillgänglighet. 

Elever med 
dyslexi/läs- 
och skriv 
svårigheter 

Samtliga elever 
med dyslexi/läs- 
och 
skrivsvårigheter 
intervjuas ang 
studiesituation 
och ev. behov av 
stöd. 
Dokumenteras 
och berörda 
informeras. 

Specialpedagog/Speci
allärare. 

Fortlöpande 
under läsåret 
2020/2021 

Funktions-
nedsättning, 
tillgänglighet 

Kompensera
nde hjälp och 
hjälpmedel 
inom ”läs och 
skriv” vid 
Spångbergsg
ymnasiet. 

Vid 
studieplattform
en ITs, finns 
förteckning över 
kompenserande 
hjälpmedel samt 
i 
mentorspärmen
. 

Specialpedagog/Speci
allärare. 

Fortlöpande 
under läsåret 
2020/2021 

Funktions- 
nedsättning, 
tillgänglighet. 

Tillgänglig-
het, ökad. 

Arbeta 
lösningsfokusera
t i lärmiljön 
genom att ta 
reda på vilka 
hinder som 
skapar dåliga 
förutsättningar 
för lärande och 
utveckling och 
vad som kan 
göras 
annorlunda. 
Prioritering och 
förtydligande av 
ledningens mål, 
sker under året. 

Specialpedagog/Speci
allärare/EHT och 
skolledning. 

Fortlöpande 
under läsår 
2020/2021 

Funktions- 
nedsättning, 
tillgänglighet. 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Status 

Sex och 
relationer, 
tema i Nk 
undervis-
ningen åk 1. 

Elever 
diskuterar 
vänskap, sex och 
kärlek – 
normkritiskt 
arbete. 

Nk pedagogerna JBE, 
SLA 

Läsår 
2020/2021 

Kön, 
könsidentitet 
eller 
könsuttryck, 
sexuell 
läggning 

Underlätta 
för elever 
som är 
förälder 

Skolan ska 
underlätta för 
elever att förena 
studier med 
föräldraskap. 

Skolledning och 
mentor 

Fortlöpande 
under läsåret 
2020/2021 

Kön, ålder. 

Elever 
organiserar 
och 
genomför 
aktiviteter, 
där olika 
årskurser 
umgås och 
samarbetar 

Genomför 
trivsel- 
befrämjande 
aktiviteter. 
Intressera och 
motivera elever 
att delta i 
trivselgruppen. 

Elevrådets 
trivselgrupp. 

Fortlöpande 
under läsåret 
2020/2021 

Ålder 

Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Status 

Ungdoms-
gymnasiet 

Förebyggande  
arbete 

   

Motverka 
kränkningar 
på sociala 
medier/ 
spelsiter/nät
et. 

Följa 
upp/utvärdera 
och förstärka 
befintlig 
handlingsplan. 
Ex vart man kan 
vända sig på 
skolan för att få 
hjälp. 

LBH gruppen. Fortlöpande 
under läsåret 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Status 

Arbeta mot 
aktiva 
värderingar/
normer som 
kränker 
ansikte mot 
ansikte och 
på nätet. 
Den 
kränknings-
fria normen 
som ska gälla 
ansiktet mot 
ansikte, ska 
även gälla på 
sociala 
medier/ 
spelsiter/nät
et. 

Fånga upp och 
bearbeta aktiva 
värderingar/nor
mer vilka ger 
diskriminerande
/kränkande 
maktpositioner. 
Gruppsamtal, 
”normlåda” i 
lärarrummet, 
klassråd, kill- 
och tjejgrupper 
ang macho, - 
hetero, - 
stereotypiska 
normer. Bygga 
positiva normer 
IRL och på nätet, 
både i formella 
och informella 
grupper, där 
elever ingår. 

Skolledning, all 
personal. 

Fortlöpande 
under läsåret 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Sex- och 
samlevnad 
integreras i 
LBH arbetet 

Värdegrundsarb
ete/LBH arbetet 
samt Sex- och 
samlevnads-
arbetet 
integreras 
fortsätter.  
”Hälsolådan” 
används i 
undervisningen, 
IM/IMS. 

Personal, skolledning. Läsår 
2020/2021 
 

Kön, 
könsidentitet 
eller 
könsuttryck, 
sexuell 
läggning 

Ordnings-
regler 
revideras, 
aviseras och 
intro-
duceras. 

Elever och 
personal är 
delaktiga genom 
att diskutera 
och 
forma/revidera 
ordningsregler. 
Dessa aviseras i 
klassrum, på 
anslagstavla och 
hemsidan. 
Förtydliga och 

Skolledning, elever 
och personal 

Läsår 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Status 

levandegör 
ordningsreglern
a samt arbeta 
för en tydligare 
introduktion. 

Regler kring 
rökning 
tydliggörs. 

Skyltar och 
regler ang var 
man får röka 
behöver 
tydliggöras. 

Skolledning Läsår 
2020/2021 
 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Studiero Minska 
gruppstorlek vid 
GGÄ, IMSPR, 
stöd, bestämda 
platser, tillgång 
till grupprum, 
policy kring 
mobiler/mobilfö
rbud, dator, sen 
ankomst 
motverkas. 
Eleverna anser  
god struktur ex 
fungerande 
schema, ligger 
som grund till 
upplevd 
trygghet och 
studiero. 

Skolledning, personal 
och elever. 

Fortlöpande 
under läsår 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Undervis- 
ning och 
läromedel 

Inventering av 
läromedel – ang 
ev. förmedling 
av fördomsfull 
bild av olika 
grupper i vårt 
samhälle. Skapa 
rutin för 
införskaffande 
av utvärderade 
läromedel. 
Analysverktyg 
och teorier. 
Elever och lärare 
fortsätter med 

Skolledning, elever 
och lärare. 

Fortlöpande 
under läsår 
2020/2021 
 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Status 

de pågående 
arbetet. 
”Frågor att ställa 
sig” – DO:s 
material, kan 
användas. 

Öka integ-
rering mellan 
elever med 
olika 
bakgrund och 
härkomst. 

Insatser under 
lektionstid efter 
behov.  
Ex. medveten 
placering i 
klassrummet. 
Lektionsbesök 
IMS/nationella 
program med 
samtal/diskussio
ner. Uppmuntra 
initiativ från 
eleverna för 
ökad 
integrering. 
Aktivitetsdagarn
a som 
stimulerar 
integrering ex 
klassvis.  

Skolledning/pedagog 
vid nationella 
program och IMS. 

Fortlöpande 
under läsår 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Språkbruk 
ansikte mot 
ansikte och 
på sociala 
medier/ 
spelsiter/nät
et. 

Motverka och 
ha nolltolerans 
gällande 
jargonger som 
kan upplevas 
som kränkande 
eller som 
sexuella 
trakasserier. Ta 
diskussionen i 
stunden ex om 
vilka värderingar 
och normer som 
uttrycks. Vad 
som kan 
upplevas som 
kränkande för 
någon annan.  

Skolledning och 
personal. 

Fortlöpande 
under läsår 
2020/2021 

Kön, 
könsidentitet 
eller 
könsuttryck, 
funktionsned-
sättning mm. 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Status 

Sändaren är 
alltid ansvarig 
för det som 
förmedlas, inte 
mottagaren. 
Elever föreslår 
att enkäten 
utökas med en 
följdfråga 
gällande 
upplevd 
kränkning på 
nätet – vem har 
du berättat för 
ang kränkning 
på nätet. 

Förebygg 
kränkningar 
på nätet och 
eller IRL, 
genom att 
minska 
steget till att 
söka hjälp 

Arbeta fram 
metoder för att 
minska ev 
hinder för att ta 
hjälp, vid 
kränkning. 

LBH 
gruppen/Samordnare
/GGU 

Under läsåret 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Uppmärk- 
samma 
sexuella 
trakasserier 

Fortsatt 
uppmärksamhet
, för att uttryck 
av sexuella 
trakasserier ska 
tydliggöras och 
medvetandegör
as. Ex att 
visslingar och 
”sugande 
blickar” ej är 
accepterat utan 
objektifierar. 
Nolltolerans ska 
råda. 

All personal 
informerar och följer 
upp.  
 

Fortlöpande 
under läsår 
2020/2021. 

Sexuella 
trakasserier. 

Stärka 
upplevelsen 
av trygghet 
och god 
struktur. 

Arbeta med att 
grundstrukturen 
vid skolan stärks 
i from av ett 
stabilt schema 

Skolledning Fortlöpande 
2020/2021 

Trygghet och 
studiero. Alla 
diskriminerings
grunderna, 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Status 

för 
undervisning, 
lektionssalar och 
matrasten. 
Fortsatt arbete 
med goda och 
trygga relationer 
mellan elever 
och vuxna vid 
skolan. 

kränkningar, 
trakasserier 

Aktivt 
ledarskap i 
klass- 
rummet 

Implementera 
former för aktivt 
ledarskap i 
klassrummet 
från 
organisatoriskt 
plan till 
individnivå. 
Bidrar till ökad 
trygghet och 
studiero, 
tillitsfulla 
relationer och 
högre 
måluppfyllelse. 

Skolledning. 
 
 

Fortlöpande 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna 
kränkningar 
och 
trakasserier. 

Projekt 
”IMprove” 
implemen-
teras i 
verksamhete
n. 

Utveckla 
modeller som 
underlättar för 
eleverna vid IM 
till vidare 
studier eller 
etablering i 
arbetslivet. 

Operativ projektgrupp 
gm biträdande rektor 
AOL. 

2020/2021 Tillgänglighet, 
alla 
diskriminerings
grunderna. 

Mål Aktivitet Ansvarig Tid- 
punkt 

Status 

Ungdoms-
gymnasiet 

Åtgärdande 
arbete 

   

Utredning, 
samtals- 
serie samt 
uppföljning 
vid 
diskriminerin
g, kränkning 

Allt arbete som 
görs kring LBH 
utredningar ska 
dokumenteras 
och redovisas. 
Alla inblandade 
ska tillfrågas och 

Samtlig personal/LBH 
gruppen/ Skolledning 

Fortlöpande 
under läsåret 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Status 

och 
trakasserier 
IRL och på 
sociala 
medier/ 
spelsiter/nät
et. Även 
kränkningar 
som sker 
under 
fritiden och 
riskerar att 
följa med till 
skolan ska 
utredas. 

även andra, 
såsom elever, 
personal och 
vårdnadshavare. 

Ta hjälp av 
särskild 
kompetens 

Ex kurator som 
kan göra 
observationer. 

Rektor Fortlöpande 
under läsår 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Vidga utred- 
ningen 
 
 

Vid utredning 
undersöks även 
sociala forum 
och andra 
fysiska eller 
virtuella platser 
där deltagarna 
interagerar. 

Samtlig personal/LBH 
gruppen/Skolledning 

Fort- löpande 
under läsår 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 
 
 
 

Följa upp 
dokumentera
de 
kränkningar 
för att förstå 
i vilka 
sammanhang 
de uppstår. 

Att synliggöra 
mönster om hur 
kränkningar 
uppstår såväl 
ansikte mot 
ansikte som på 
nätet. 

LBH 
gruppen/samordnare
/Skolledning. 

Fortlöpande 
under läsåret 
2019/2010 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Anmälan till 
rektor och 
huvudmän 

All upptäckt 
kränkning/traka
sserier/diskrimin
ering skall 
anmälas till 
rektor och 
huvudman 
enligt gällande 

Samtlig personal/LBH 
gruppen/Skolledning 

Fortlöpande 
under läsår 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidpunkt Status 

rutin via det 
digitala 
systemet ”KB 
process” som 
finns på 
intranet. 

Återkomman
de samtal 

Uppföljning 
tillsammans 
med elev och 
ev. 
vårdnadshavare 

Samtlig personal/LBH 
gruppen/Skolledning 

Fortlöpande 
under läsår 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Ökad uppsikt Särskilt på 
platser som har 
visat sig vara 
riskfyllda. 

Samtlig personal/LBH 
gruppen/Skolledning 

Fortlöpande 
under läsår 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Resurs-
person 
tillsätts vid 
behov 

För den eller de 
som kränker. 

Samtlig personal/LBH 
gruppen/Skolledning 

Fortlöpande 
under läsår 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

Disciplinära 
åtgärder vid 
behov. 

Inom ramen för 
skollagen ex 
utvisning, 
omplacering, 
avstängning. 

Samtlig personal/LBH 
gruppen/Skolledning 

Fortlöpande 
under läsår 
2020/2021 

Alla 
diskriminerings
grunderna, 
kränkningar, 
trakasserier 

 

 

8. Våra rutiner för akuta och uppföljande åtgärder.  
 

Handlingsplan kränkande behandling och trakasserier av elev 

 
Mobbning är när en eller flera personer utsätter andra för kränkande behandling. Denna kan  
ta sig uttryck i olika former, såsom att man utsätter någon för trakasserier och/eller att man 
utövar fysiskt eller psykiskt våld mot någon annan, se likabehandlingsplan. 
 

 
Orsak Åtgärd Vem När Hur 

 
Kränkande 
behandling och 
trakasserier 
gjord av elev/-
er.  

 
Informera  
mentor, rektor/ 
resursteam/BUN 
Dokumenteras 
via kommunens 

 
Elev eller 
personal som får 
informationen. 
Rektor inf. BUN 

 
Omgående 

 



 
        Barn- och Utbildning 
         

 43 

digitala verktyg 
Draftit KB 
process på 
intranet. 
 

  
Samla den/de 
som blivit utsatta 
för kränkning 
Dokumentera 
 

 
Mentor i första 
stadiet. Rektor 
utser 
medhandläggare
.  

 
Snarast möjligt 

 

  
Samla den/de 
som kränker 
Dokumentera 
 

 
Se ovan 

 
Snarast möjligt 

 

  
Samla alla 
tillsammans om 
läget är 
gynnsamt.  
Dokumentera 
 

 
Se ovan 

 
Snarast möjligt 

 

 
 
 

 
Föräldrakontakt 
Dokumentera 

 
Se ovan 
 

 
Snarast möjligt 

 
Träff i skolan 

  
Uppföljning 
Dokumentera 
Utvärdera 

 
Se ovan 

 
Efter ca 1 vecka 

 
Samtal med den 
utsatta. 
 

 

Sker ingen förbättring fortsätter ytterligare kontakter med berörda elever och föräldrar. 

 
Handlingsplan diskriminering och kränkande behandling gjord av personal  
 
Diskriminering kan endast personal och huvudman göra sig skyldig till. Trakasserier benämns 
som diskriminering, när det gäller personal och huvudman. Om rektor kränker eller 
diskriminerar kontaktas förvaltningschefen av den som fått informationen. 

 
Orsak Åtgärd Vem När Hur 

 
Diskriminering 
och kränkande 
behandling 

 
Informera 
rektor/ledn.gr,/ 
BUN  

 
Elev eller 
personal som får 
informationen. 

 
Omgående 
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gjord av 
personal  

Dokumenteras via 
kommunens 
digitala verktyg 
Draftit KB process 
på intranet. 
 

Rektor inf BUN. 

  
Samla den/de 
som blivit utsatta 
för kränkning 
Dokumentera 
 

 
Rektor  
Kurator vid 
behov. 
’ 

 
Snarast möjligt 

 

 Kalla den som 
kränkt/diskrimine
rat, facklig 
representant,   
huvudman 

Rektor Snarast möjligt  

  
Samla alla 
tillsammans 
Dokumentera 
 

 
Se ovan 

 
Snarast möjligt 

 

 
 
 

 
Uppföljning 
Dokumentera 
Utvärdera 

 
Se ovan 

 
Efter ca 1 vecka 

 
Samtal med den 
utsatta. 
 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. Dokumentation och anmälan om kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering. 

Vid misstanke om eller vid konstaterad kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering kontaktas rektor muntligen eller via skolans processverktyg på intranet- Draftit 
KB process. Samordnaren för Likabehandlingsfrågor eller EHT kan även kontaktas vid behov 
för ex hjälp med anmälan. Rektor är ansvarig för att händelsen utreds och kan även delegera 
uppgiften till särskild utredare. Utredningen ligger till grund för de åtgärder som vidtas. 
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Rektor informeras av mentor och/eller elevhälsan. Rektor säkerställer sig om att anmälan 
gjorts till huvudman och beslutar om vem som ska utreda ärendet vidare och hålla kontakt 
med berörd elev och vårdnadshavare. Vårdnadshavare till omyndig elev ska hållas informerad 
om den uppkomna situationen. 

Dokumentation är ett viktigt stöd i arbetet med uppföljning av diskriminering, trakasserier 
och kränkningar. Det är även en rättssäkerhetsfråga, då den ger berörda elever och föräldrar 
insyn. Den utsedde utredaren får vid behov, en tillfällig behörighet att genomföra 
dokumentationen i det specifika ärendet. 

Dokumentation ska ske under hela utredningen och vid behov upprättas ett åtgärdsprogram. 

Utvärdering och uppföljning av den uppkomna situationen ska ske kontinuerligt och 
tillsammans med de som insatserna berör, för att kunna säkerställa att åtgärderna har sin 
verkan. 

Rektor tillsammans med handläggare ansvarar för att dokumentation upprättas kring 
kränkningar, trakasserier och diskriminering, samt de åtgärder som sätts in. 

 
Anmälan om kränkande behandling: 

Anmälan om kränkande behandling görs via kommunens processverktyg- KB process som 
finns på intranet. Alla kränkningar i förskola och skola ska anmälas till huvudmannen. 
Användarmanual till processverktyget finns på intranet och anmälaren ska särskilt observera 
sid 16-19, där finns instruktioner om hur man gör en anmälan. Den som gör en anmälan har 
endast tillgång till anmälningsformuläret, inget annat. Så när den fyllt i det och skickat in det 
så ser den inget mer. 

Skolledarna och huvudman, har via det digitala verktyget alltid översikt och möjlighet att se 
mönster i anmälningarna och därmed en ökad möjlighet att på ett tidigare stadium förebygga 
och hantera kränkningar.  Systemet är utvecklat i enlighet med GDPR (skyddar enskildas 

grundläggande rättigheter och friheter vid hantering av personuppgifter) och det finns ingen risk att 
uppgifter hamnar på avvägar.  
När en anmälan gjorts, via den länk som finns på skolans intranet, meddelas rektor och 
huvudman direkt via mail. De har behörighet att därefter ta del av ärendet. Rektorn väljer om 
hen ska ta hand om utredningen själv eller delegera ärendet för utredning. Personal som 
mottar ett delegerat ärende får åtkomst till det specifika ärendet, men har inte tillgång till 
översikt och statistik. 
Skolledningen kan alltid se var i processen ett ärende befinner sig. Det är endast de som fått 
behörighet, som kan se ärendena i systemet. Om ärendet inte behandlas skyndsamt, skickas 
en automatisk påminnelse till den som är ansvarig för ärendet.  
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10. Rutiner för hur barn/elever och vårdnadshavare ska göra 
      anmälan. 

 
Hit vänder du dig om du vill anmäla att någon har blivit utsatt för diskriminering eller annan 
kränkande behandling: 
 

 Till respektive mentor på Spångbergsgymnasiet, se telefonnummer i 
skolkatalogen eller via kommunens växel 0590 – 611 00. 

 Till likabehandlingsansvarig Anita Supponen 0590 – 614 41, 073 275 63 
46. 

 Till kurator Martina Björfeldt 070 191 81 19. 

 Till skolsköterskan Eva Edholm 070 646 14 10. 

 Till skolledare vid ungdomsgymnasiet rektor Hans Ryhed 070 606 62 22, 
biträdande rektorer Ann-Christin Olsson 0590 – 614 18, 072 599 03 53 
eller Olof Wermelin 073 270 39 55. 

 
11. Ansvar och delaktighet 
 
Rektorn ansvar: 

 Att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att 
diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan. 

 Att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja likabehandling och 
förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling  

 Att årligen upprätta och utvärdera planen för att främja likabehandling 
och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i 
samarbete med medarbetare och elever 

 Att anmäla till huvudman vid kränkning och att en utredning görs och 
åtgärder vidtas när det förekommit diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. 
 

Lärares och annan skolpersonals ansvar: 

 Att skapa en verksamhet där förståelse, tolerans och respekt för 
människors lika värde utvecklas, där man aktivt arbetar mot mobbning, 
kränkande behandling och andra trakasserier. 

 Att följa den årliga planen för arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling 

 Att ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som hen 
förmedlar till eleverna. 

 
 
Elevers gemensamma ansvar: 

 Att påtala diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som 
förekommer på skolan 
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12. Rutiner för hur personalens och rektors anmälningsskyldighet skall fullgöras. 

 
 All personal som upptäcker att en elev blivit utsatt för diskriminering, trakasserier 

eller annan kränkande behandling ansikte mot ansikte och/eller på nätet, är skyldig 
att anmäla detta till skolans rektor som beslutar om utredning skall påbörjas eller 
inte. Anmälan görs via det digitala systemet Draftit KB process som finns på intranet. 

 Skolledarna och huvudman, har via det digitala verktyget alltid översikt och möjlighet 
att se mönster i anmälningarna och därmed en ökad möjlighet att på ett tidigare 
stadium förebygga och hantera kränkningar.   

 Skolledningen kan alltid se var i processen ett ärende befinner sig. Det är endast de 
som fått behörighet, som kan se ärendena i systemet. Om ärendet inte behandlas 
skyndsamt, skickas en automatisk påminnelse till den som är ansvarig för ärendet.  

 
13.  Barn/elevers delaktighet i arbetet med planen. 

 
 Eleverna ges möjlighet att ha synpunkter på innehållet i planen genom elevrådet och 

klassråden. 

 Eleverna deltar i utarbetandet av planen via klassråden och elevrådet i 
likabehandlingsfrågor. 

 Elever deltar i kartläggningen genom deltagande i hälsosamtal, samtalsgrupper, 
klassråd, elevråd, utvecklingssamtal och genom att besvara trygghetsenkäten. 

 Elever ges möjlighet att delta, vid likabehandlingsgruppernas möten sista tisdagen 
(SPG)och onsdagen (Västerängen) i månaden kl 09.30. 

 
14. Samverkan  
 

”Utbildningssamordnaren ska i sitt arbete med aktiva åtgärder samverka med som deltar i 
utbildningen och med anställda i verksamheten.  Samverkan ska ske i hela arbetet med aktiva 
åtgärder, från undersökning och analysen till de åtgärder som behöver genomföras i 
uppföljningen och utvärderingen. Även i arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner mot 
trakasserier och sexuella trakasserier ska göras i samverkan. Utbildningssamordnaren har 
ansvaret för att arbetet ska ske i samverkan och varje enskild verksamhet får bedöma hur det 
ska gå till”  
Diskrimineringsombudsmannen ”Nya bestämmelser för förskolan och skolan” juni 2017. 

 
14.1 Samverkan vid ungdomsgymnasiet 
 

Vid ungdomsgymnasiet sker samverkan med de som deltar i utbildningen och med de 
anställda i verksamheten genom att ex: 
 

- Elever deltar i kartläggningar som sker kontinuerligt under året ex vid 
klassintervjuer, hälsosamtal åk 1. Elever och personal deltar kontinuerligt i enkäter 
gällande aktiva åtgärder mot kränkningar, trakasserier och diskriminering. 
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- Vårdnadshavare deltar vid kartläggningen genom att frågor kring trygghet och 
trivsel ställs vid utvecklingssamtalen och ev förekomst av kränkning ansikte mot 
ansikte och på nätet. 

- Elever och lärare diskuterar resultat av kartläggning bla genom enkätresultaten 
och kommer utifrån en analys med förslag till åtgärder som i sin tur blir nya mål i 
planen för aktiva åtgärder. 

 
- Elever, elevråd och personal deltar i utvärderingen och uppföljningen och kommer 

med synpunkter på resultatet av kartläggningen och vad som ska blir nästa steg 
som mynnar i ex. riktlinjer och rutiner mot trakasserier och sexuella trakasserier. 

- Lärarnas planering av undervisning sker i samverkan ex med elever, 
specialpedagogiska teamet för att elevers undervisning ska kunna ske på jämlika 
villkor. 

- Övrig personal såsom cafeterian och lokalvårdarna informerats om årets mål och 
ansvar när det gäller att agera i och anmäla upptäckt kränkning, trakasserier mm, 
till rektor och BUN. 

 

 

 

 
 

 
 
 


