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Vår vision

På Hallenskolan trivs alla elever, alla känner sig trygga och

hos oss vågar alla vara sig själva.
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Hallenskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling omfattar
Hallenskolans samtliga verksamheter, fritidshem, förskoleklass och skola. Planens
syfte är att ge struktur till vårt främjande och förebyggande arbete. Planen mot
diskriminering och kränkande behandling innehåller en beskrivning av de främjande
och de förebyggande insatserna  under det här läsåret. Vi strävar efter att tydliggöra
hur  vi ska genomföra insatserna.
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1. Delaktighet och förankring

Elevernas delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling förankras och diskuteras
tillsammans med eleverna under första halvan av  Ht - 2021.Eleverna får planen
presenterad för sig vid lämpligt tillfälle. Ansvaret för att detta görs vilar på
mentor/arbetslagen.
Uppföljning och utvärdering i maj 2022

Vårdnadshavarnas delaktighet

Planen finns att läsa på Hallenskolans hemsida.

Vid frågor eller funderingar är man alltid välkommen att kontakta mentor, elevhälsans

personal eller skolledning.

Personalens delaktighet

Under augusti och september 2021 arbetas planen fram under ledning av
skolkurator. Arbetet syftar till att hitta strategier till att arbeta främjande och
förebyggande med att Hallenskolan ska vara en trygg arbetsmiljö för alla barn.
Pedagogerna arbetar sedan med att göra eleverna delaktiga i planens framtagande
och förankring under september och oktober. Planen sammanställs sedan av
skolkurator och rektor. Färdig plan kommuniceras via arbetslagsledarna till
arbetslagen.

Alla personal har under augusti/september tagit del av en genomgång av hur
arbetsgången ser ut vid upptäckt när barn/elev känner sig utsatt.

2. Utvärdering

Planen skall utvärderas med delaktighet från elever, vårdnadshavare och personal
genom:
● Övergripande kommungemensam enkät i åk 2, 5 och 9
● Skolans trygghetsenkät ht 2021 och vt 2022
● APT i maj 2022
● Genom löpande uppföljning när skolkurator träffar arbetslagen.



3. Definitioner

Diskriminering: Att någon i likartad situation blir sämre behandlad än någon annan
(missgynnad) om det har samband med någon av de sju lagstadgade
diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Trakasserier är ovälkomna yttranden eller handlingar som kränker en person och
som har samband med en diskrimineringsgrund.

Exempel på trakasserier kan vara att använda sig av förlöjligande eller
nedvärderande generaliseringar. Det kan också handla om att någon blir kallad
“blatte”, “mongo”, “fjolla” eller liknande. Det kan även vara fråga om osynliggörande
eller undanhållande av information. Trakasserier kan också vara av sexuell karaktär.
Det kan handla om beröringar, tafsande, skämt, förslag, blickar, jargong eller bilder
som är sexuellt anspelande.

Kränkande behandling: Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en
en elevs värdighet utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund. Om ett
barn eller elev utsätter en annan elev för trakasserier räknas det inte som
diskriminering utan räknas som kränkning.

Mobbning är upprepade kränkningar riktade mot samma person med uppsåt att göra
denna illa. I skolan pratar vi mer sällan än förr om mobbning och detta beror på att
alla kränkningar oavsett omfattning aktivt ska utredas och stoppas.

Huvudman som fått kännedom om att någon känner sig trakasserad MÅSTE utreda
om det är så och i så fall sätta stopp för det. Denna utredning görs på skolan av av
rektor utsedd lämplig person. Se avsnitt 7.



4. Det främjande arbetet

Målet med det främjande arbetet är att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för
alla på Hallenskolan. Syftet är att personal och elever både i ord och i handling ska
visa respekt för allas lika värde. Det främjande arbetet pågår alltid och utan att något
särskilt har hänt.

Detta arbete är en viktig del vid planering och genomförande av undervisningen och
undervisningsfri tid då barn och elever vistas på Hallenskolan.

Detta arbete sker genom att:

Att arbetet med trygghet och trivsel hålls levande under hela läsåret genom att

● Pedagogerna aktivt arbetar för att skapa goda relationer till alla elever
● Pedagogerna på olika sätt arbetar med trygghet och trivsel i elevernas

vardag.
● Vi arbetar under 2021/2022 mer aktivt med elevernas raster och rastmiljö

genom den nystartade rastgruppen med representanter från alla arbetslag
samt eht. Eleverna arbetar med frågan i klass- och elevråd. Syftet är att
arbeta mot roligare och tryggare raster.

Fritidshemmen:

● Vi arbetar aktiv för att skapa goda relationer till barnen.
● Vi arbetar för att vara goda förebilder.
● Vi fångar upp viktiga samtal i stunden och lyfter dagligen det positiva i

människors olikheter.
● Vi arbetar med struktur för att eleverna ska uppleva verksamheten som trygg

och förutsägbar.
● Vi arbetar med gruppstärkande aktiviteter och samvaro genom gemensamma

upplevelser.
● Vi väljer högläsningsböcker, radioprogram, filmer och liknande för att främja

elevernas tolerans.

F-3:

Vi har ett årshjul vid gemensamma aktiviteter.

● Vi har klassråd och elevråd.
● Vi har minst en rastvärd per årskurs ute på rasterna.
● Vi arbetar främjande förebyggande med värdegrundsarbete.



4-6:

● Uppställning utanför klassrum
Vi ställer upp utanför klassrum, varje lärare ansvarar för detta.

● Insamling av mobil - vid första lektionstillfället Vi samlar in mobiler
● Bildschema - Bildstöd

Vi använder bildschema/bildstöd i varje klassrum, i de flesta klassrummen finns det
ett tydligt bildschema.Röda rutan

● Fasta placeringar i bamba, klassrum och övriga platser på skolan, såsom
kapprummet.

● Samtal om värdegrund.
● Tätt samarbete med elevhälsan.
● Relationsskapande, finns där för eleverna, visar att vi bryr oss.

7-9:

● Relationsskapande med eleverna, något vi jobbar med aktivt. Prata med dem
och visa att vi bryr oss och kan hjälpa till

● Ett tätt samarbete med elevhälsan
● Styr upp grupper och har bestämda platser i klassrummet utefter behov och

trygghet
● Latjolajbandagen, träffa andra elever i andra årskurser för att skapa

samhörighet och trygghet mellan alla elever

● Vi behöver jobba med elevernas rastmiljö som är trivsam och trygg
tillsammans med eht. Jobba med rastaktiviteter utomhus. Vi måste också
jobba med att lära eleverna hantera saker i sin omgivning och sakerna som
de möter på rasten.

● Jobba med värdegrunden, språkbruk. vi jobba med detta under våra lektioner
och under skoldagen.

● Vi ska jobba med sociogram. Detta görs på lektionstid.
● Jobba vidare med mobilerna, samla in dem i början av varje lektion. Detta för

att minska kränkningar och öka trivseln. I de fall mobilerna kan vara
användbara i undervisningen är det den undervisande läraren som beslutar
om att den får användas.

● Vi deltar i skolans övergripande rastgrupp som ska jobba med rastmiljö samt
jobba med rastaktiviteter



5. Det förebyggande arbetet

Syftet med det förebyggande arbetet är att avvärja risker för diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling. Som grund för arbetet föreligger
regelbundna kartläggningar av de risker som finns på Hallenskolan.

Vi genomför följande arbete för att på organisations- och gruppnivå kartlägga barns
och elevers upplevelse av utsatthet på Hallenskolan:

Fritidshemmen:

● Skolans trygghetsenkät ht 2021 och vt 2022

● Samtal med elever

F-3:

● Skolans trygghetsenkät ht 2021 och vt 2022
● Samtal med elever

4-6:

● Skolans trygghetsenkät ht 2021 och vt 2022
● Kartläggning av relationer mellan vuxna och elever.
● Samtal med elever

7-9:

● Skolans trygghetsenkät ht 2021 och vt 2022
● Samtal med elever
● Sociogram

Resultat från enkäter och övriga kartläggningar analyseras och diskuteras i
arbetslagen samt i EHT. Även i rastgruppen kommer enkäterna gås igenom för att på
så sätt få fram vad rastgruppen behöver arbeta vidare med.



6. Det upptäckande arbetet

Det upptäckande arbetet handlar om hur vi på Hallenskolan i vardagen “upptäcker”
att någon upplever sig utsatt.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

● Det finns rastvärdar

● På arbetslagsmöten ges det tid till att samtala om elever, grupper och

situationer för att tidigt kunna upptäcka om någon blir utsatt.

● När personal känner oro förs det samtal med elev, vårdnadshavare och annan
personal

● Vi tar hjälp av EHT-personal när vi är oroliga eller funderar kring individer,
grupper och klasser.

Vi säkerställer att vi upptäcker om ett barn/elev känner sig utsatt genom att:

Fritidshemmen:

Vi håller ögonen öppna för tecken på förändringar i elevernas mående och pratar
med eleverna i den mån vi hinner. Vi strävar efter god kommunikation med hemmet
och med andra kollegor som rör sig bland eleverna.

F-3:

● Vi har rastvärdar ute på raster
● Vi strävar efter att ha goda relationer till eleverna för att de ska känns sig

trygga i att berätta om något inte känns bra.
● Vi strävar efter god kommunikation med vårdnadshavare
● Vid utvecklingssamtalen stämmer vi av kring trygghet och trivsel.

4-6:

● Vi har rastvärdar ute på raster
● Vi strävar efter att ha goda relationer till eleverna för att de ska känns sig

trygga i att berätta om något inte känns bra.
● Vi strävar efter god kommunikation med vårdnadshavare
● Vid utvecklingssamtalen stämmer vi av kring trygghet och trivsel.



7-9:

● Vi strävar efter att finnas i elevernas rastmiljö så mycket som möjligt.
● Vi strävar efter att ha goda relationer till eleverna för att de ska känns sig

trygga i att berätta om något inte känns bra.
● Vi strävar efter god kommunikation med vårdnadshavare
● Vid utvecklingssamtalen stämmer vi av kring trygghet och trivsel.

7. Att åtgärda fall av trakasserier och kränkande

behandling

På Hallenskolan gäller nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och annan
kränkande behandling. All personal har gemensamt ansvar för detta arbete. Allas
elever är allas ansvar. Detta visar sig genom att all personal är vaksam och är
språkrör när de får kännedom om att någon elev far illa.

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till

I första hand ska elever och föräldrar vända sig till elevens mentor, men vid behov
kan förälder och elev vända sig till annan personal på skolan som de känner
förtroende för.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever:

På Mölndals stads intranät ligger arbetsgång, från det att man får "kännedom" om
misstanke om kränkning till och med "Avslut" av ett ärende. Under den kursiverade
texten är denna arbetsgång konkretiserad och visar hur Hallenskolan följer denna
arbetsgång. (Texten från Mölndals stad är kursiverad nedan) bilaga 1

Alla handlingar i ärendet ska diarieföras och bevaras i barnets/elevens akt!

1. Kännedom



Ärenden om kränkande behandling börjar med att personal på skolan får kännedom

om att ett barn eller en elev känner sig kränkt eller trakasserad. Det kan vara

barnet/eleven som själv berättar, ett annat barn/annan elev berättar, en förälder

berättar eller personalen ser själv något som händer på t.ex. skolgården. Det kan ett

annat barn/en annan elev som kränkt men det kan också vara en lärare eller annan

personal på skolan.

Alla vuxna har ansvar för alla elever. Alla vuxna i skolan är skyldiga att reagera,
utreda och åtgärda händelser så snart de ser eller hör eller via någon annan får
kännedom om något som kan vara en kränkande behandling.

2. Anmälan till rektorn

När någon personal har fått kännedom om att ett barn eller en elev känner sig kränkt

eller trakasserad ska denne samma dag anmäla detta till rektorn. Om det är

förskolechefen eller rektorn som sägs ha varit den som kränker ska anmälan i stället

ske till verksamhetschefen direkt. Anmälan kan ske på särskild blankett eller på

annat sätt som rektor beslutat. bilaga 2

Anmälan görs på bifogad blankett och information lämnas till rektor. Alla ärenden tas
upp i elevhälsoteamet.

3. Anmälan till huvudmannen

Rektorn fått kännedom om att ett barn eller en elev känner sig kränkt eller

trakasserad ska denne samma vecka anmäla detta till huvudmannen, dvs.

Skolnämnden. Anmälan ska ske på särskild blankett och en kopia skickas till

förvaltningskontoret. Nämnden blir vanligtvis informerad vid kommande nämndmöte.

Diarieför och förvara anmälan i elevakten. bilaga 3

4. Utredning

Rektorn är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de anmälda

kränkningarna. Denna skyldighet är delegerad till rektorn från nämnden. Rektorn kan

delegera uppgiften att utreda till någon i personalen men är alltid själv ansvarig.

bilaga 4



Skyldigheten att utreda innebär att samla så mycket information och kunskap kring

vad som hänt att man kan bedöma vilka åtgärder som bör vidtas. T.ex. bör man

prata med både den som känner sig utsatt och den/de som kan ha kränkt eller

trakasserat. I övrigt kan utredningen vara mer eller mindre omfattande beroende på

omständigheterna.

På Hallenskolan har alla vuxna skyldighet att reagera och agera. I de flesta fall är det
mentor eller den vuxne som ser situationen som påbörjar och slutför utredningen.
Vårdnadshavare ska informeras så snart som möjligt.

Konflikt/kränkning elev-elev:

Vuxen samtalar med den elev som känner sig utsatt.

Vuxen samtalar med den/de elever som sägs ha utfört kränkningen.

Dokumentera. Dokumentationen förvaras i elevakten.

Situationen följs upp till dess att man är säker på att situationen har förändrats och
den utsatte känner sig trygg.

Rör det sig om en konflikt mellan elever sker arbetet på liknande sätt.

5. Dokumentera utredningen

Dokumentera samtal under utredningen eller gör en skriftlig sammanfattning av vad

som framkommit. Var noga med att datera händelser samt notera vilka barn/elever

och vuxna personer som är inblandade. Diarieför och förvara i elevakten.

6. Informera berörda vårdnadshavare

Vårdnadshavarna till både det barn/den elev som känner sig utsatt som till det

barn/den elev som kan ha kränkt ska informeras. Informera om vad som hänt men

även om vad som kommer att hända härnäst. Information till vårdnadshavare bör

därefter ske kontinuerligt till dess att ärendet är avslutat.

7. Vidta åtgärder



Med utredningen som grund ska förskolechefen/rektorn bedöma om skolan behöver

vidta några åtgärder. Eventuella åtgärder ska leda till att kränkningarna upphör och

kan vara både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det kan även vara något

barn/någon elev som behöver stöd i att hantera situationen och bearbeta det

inträffade eller upplevelsen.

8. Dokumentera åtgärderna

Var noga med att dokumentera vilka åtgärder som skolan vidtar. Detta är nödvändigt

för att kunna följa upp om åtgärderna haft önskad effekt. Diarieför och förvara i

elevakten.

9. Följ upp och utvärdera åtgärderna

För att kunna se om kränkningarna upphört och inte återkommer måste skolan vara

noga med att följa upp ärendet och utvärdera de insatta åtgärderna. Om det visar sig

att åtgärderna varit otillräckliga måste förskolechefen/rektorn sätta in andra eller

kompletterande åtgärder så att situationen blir varaktigt löst. Uppföljningen av

ärendet får inte avslutas förrän det är säkerställt att kränkningarna upphört.

Uppföljning med utvärdering bör därför som rutin ske vid upprepade tillfällen.

10. Dokumentera utvärdering och ev. nya åtgärder

Dokumentera vad skolan kommer fram till vid uppföljningarna, dvs. om åtgärderna

haft önskad effekt. Dokumentera även de eventuella nya åtgärder som skolan vidtar.

Diarieför och förvara i elevakten.

11. Avsluta ärendet

När åtgärderna har haft önskad effekt ska ärendet avslutas. Diarieför och förvara

notering om avslut i elevakten.



Arbetsgång vid uppgift om misstanke om vuxnas kränkningar av
barn och elever

Skolan följer Mölndals stads arbetsgång vid uppgift om kränkande
behandling/trakasserier

Rutiner för dokumentation

Alla samtal, åtgärder som vidtas och uppföljning dokumenteras skriftligt och förvaras
i elevakt. Skolan följer Mölndals stads arbetsgång vid uppgift om kränkande
behandling/trakasserier.

Ansvarsförhållande

Rektor har ansvar för att informera och upplysa personal om gällande rutiner. Varje
enskild personal har ansvar att följa de rutiner som gäller.

Om det är rektorn som kan ha utsatt barn eller elev för kränkande behandling är det
verksamhetschefen som utreder omständigheterna.


