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Vår vision
Bosgårdsskolans ledord är Lärande, Lust och Framtidstro. Bosgårdsskolan är en skola för alla.
Här arbetar vi för att se våra elever varje dag och möta dem där de befinner sig. Vi erbjuder
eleverna en trygg miljö och varierad undervisning med ett aktivt arbete för att var och en ska
känna sig nyfiken och utmanad. Vi arbetar med allas lika värde och att alla, både elever och
vuxna, skall känna sig trygga och accepterade.

Planen gäller från
2017-11-21

Planen gäller till
2018-11-21

Läsår
2017/2018

Inledning
Bakgrund
I Sverige finns från och med den 1 januari 2009 bestämmelser om att skydda barn och elever mot
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Dessa hittar man dels i sjätte kapitlet i
skollagen (2010:800) och dels i diskrimineringslagen (2008:567). Diskrimineringslagen 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. Enligt skollagen är det förbjudet att
kränka barn och elever. Inom Skolinspektionen finns Barn- och elevombudet (BEO) som ska
tillvarata barns och elevers enskilda rätt på detta område. Diskrimineringsombudsmannen (DO)
har tillsynen över att bestämmelserna i diskrimineringslagen följs.
I FN:s barnkonvention, artikel 2 står att läsa:
”Alla barn är lika mycket värda. Inget barn får diskrimineras, utsättas för mobbning eller på annat
sätt bli sämre behandlat än andra barn”. Det gör ingen skillnad om det är en flicka eller pojke,
vilken hud- eller hårfärg barnet har, om barnet är rikt eller fattigt, blir kär i pojkar eller flickor, ser
eller hör dåligt, sitter i rullstol eller har en annan funktionsnedsättning. Det har heller ingen
betydelse vilket språk barnet talar och vilken gud han eller hon tror på.

Främjande insatser
Främjande insatser riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning samt
syftar till att skapa en trygg miljö för allas lika värde.

Förebyggande åtgärder
Förebyggande åtgärder vidtas på förekommen anledning när ett problem eller en specifik
situation uppstår. Då vidtas förebyggande åtgärder för att förhindra att en sådan situation
uppstår igen.

Elevernas delaktighet
Eleverna görs delaktiga i arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling
genom lektionerna. Vi upprättar även en elevversion av planen för att underlätta förståelsen.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårdnadshavarna ges möjlighet till delaktighet genom samverkan i brukarrådet. Planen
publiceras på skolans hemsida samt på Unikum vilket gör att den är åtkomlig så väl internt
som externt.

Personalens delaktighet
All personal på skolan görs delaktiga i planen vid arbetslagsmöten, arbetsplatsträffar,
konferenser och gemensamma studiedagar.

Förankring av planen
Planen förankras genom aktivt arbete med eleverna under samlingar i respektive förskoleklass
i direkt anslutning till dess upprättande. Därefter i samband med olika aktiviteter löpande över
året. Hos föräldrarna förankras planen genom brukarrådet och på föräldramöten. Ny plan
förankras vid första arbetsplatsträffen för personalen efter dess upprättande och därefter
genom ett ständigt pågående arbete, i en årscykel inom ramen för arbetslag och de olika
verksamheterna där personalen är delaktig i olika omfattning och på olika sätt.

Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Planen har utvärderats med alla elevgrupper. Detta har gjorts utifrån ålder och mognad.
Brukarrådet har utvärderat och samtalat om insatser, åtgärder och rutiner i planen samt
kommit med synpunkter på förbättringsåtgärder. Arbetslagen diskuterade och analyserade
planens olika insatser och åtgärder, att och hur de genomförts, effekter av dem samt förslag på
förändringar och utveckling.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Rektor, all personal på skolan, alla elever och samt brukarrådet. På elevrådet gick eleverna
igenom planen och tog med sig synpunkterna tillbaka till klasserna. Förskoleklassen är inte
själva med i elevrådet men har ändå dragit nytta av de förändringar som antagits.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Utvärderingar visar att både elever, personal och föräldrar är nöjda med de insatser som har
gjorts. Förskoleklasserna kommer fortsätta arbeta med allas lika värde, att olikhet är norm.
Eleverna har fått säga sin åsikt och den visar att de allra flesta är nöjda. Brukarrådet har
tyvärr haft få föräldrarepresentanter det här läsåret.

Årets plan ska utvärderas senast
2018-11-21

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Planen utvärderas med elevgrupper i förskoleklasserna. För att eleverna lättare ska förstå
begrepp ur planen har vi upprättat en elevversion. Brukarrådet samtalar och diskuterar planen.
Arbetslagen diskuterar planen och på APT analyseras den. Ansvariga för planen står för
slutlig bearbetning och sammanställning i samverkan med trygghetsteamet.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Skolkurator – Anna Norberg
Lärare - Christina Brattsköld
Fritidspedagog – Katarina Björk
Biträdande Rektor – Ulrika Björk
Specialpedagog – Catarina Johansson
Fritidsledare-Joakim Andersson
Förskollärare-Suzana Vasilevska

Främjande insatser
Namn
Främja likabehandling grundat på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Alla elever ska veta att varje människa är lika mycket värd oavsett religion, etnisk tillhörighet,
kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Uppföljning kommer att ske genom att
brukarrådet, och arbetslagen minst en gång per år svarar på frågor om hur arbetet för att
främja likabehandling upplevs. Även på de olika förskoleklasserna kommer elevversionen av
planen att diskuteras och utvärderas.

Insats
Värdegrundsövningar där förskolelärare arbetar systematiskt under läsåret med eleverna i
olika värderingsövningar. Övningarna genomförs under förskoleklasstid.
- Vi vill utöka vårt arbete kring FN-dagen och även på förskoleklasstid knyta an till arbetet
kring mänskliga rättigheter och allas lika värde.
- Vi arbetar aktivt med att tala om vikten av ett vårdat språk.
- Samtal med eleverna i förskoleklass utifrån givna och aktuella frågeställningar.
- Gruppstärkande övningar för gemenskap och vi-känsla.
- Dramaövningar.
-Presentera elevversionen för eleverna och jobba aktivt med den och börja redan i augusti.
- Ständigt hålla frågan kring allas lika värde levande.
Insatserna gäller alla förskoleklasser.

Ansvarig
Alla pedagoger i respektive förskoleklass på skolan.

Datum när det ska vara klart
31/5 2018

Namn
Främja likabehandling genom att motverka kränkande behandling

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning
Skolans mål är att alla elever ska veta vad begreppet kränkande behandling innebär och att det
inte är tillåtet. Vi utvärderar löpande under året genom samlingar i de olika förskoleklasserna.
I slutet av varje läsår gör trygghetsgruppen en enkät där eleverna får svara på om de förstått
innebörden i begreppet kränkande behandling. Vårt mål är att arbeta ännu mer för att
förhindra kränkande behandlingar som rör etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning.

Insats
- Förklara begreppet kränkande behandling, vilket vi bland annat gör genom vår elevversion
av planen.
- Reagera på språkbruk som kan uppfattas kränkande.
- Samtala och arbeta kring ords olika värden.
- Samtala om och arbeta med elevernas nätvanor.
- Salutogena lekar där ingen slås ut uppmuntras att användas. Vi verkar för att eleverna
demokratiskt väljer lekar och går igenom regler gemensamt. Förskolelärare uppmuntrar,
organiserar och styr till viss del. Pedagoger deltar även i leken.

Ansvarig
Alla pedagoger i respektive förskoleklass på skolan.

Datum när det ska vara klart
2018-11-21

Namn
Träna elevers sociala förmåga

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Att skapa förståelse för människors lika värde. Uppföljning genom regelbundna samtal.

Insats
Planerade och veckovis återkommande aktiviteter där barnen medvetet tränas i att säga sin
mening, respektera andras åsikter, lyssna aktivt samt se andras olika behov och
förutsättningar. Kan till exempel innebära att delta i de styrda aktiviteterna som
förskoleklassen erbjuder, såsom lekar, samlingar, och pyssel. Eleverna uppmuntras till
delaktighet och kreativitet, ibland genom att själva få vara med att påverka, bestämma och
genomföra de olika styrda aktiviteterna.

Ansvarig
Alla pedagoger i respektive förskoleklass på skolan.

Datum när det ska vara klart
2018-11-21

Namn
Trivselfrämjande samtal

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Mål: Alla ska känna att de är sedda, lyssnade på och respekterade för den de är. Alla elever
ska få sin röst hörd.
Uppföljning: görs i arbetslagen och i de olika förskoleklasserna.

Insats
- Gruppsamtal.
- Individuella samtal.
- Samling
Syftet är att träna eleverna i att samtala, våga lyfta och uttrycka en åsikt, upplevelse eller
känsla samt lyssna på andra.
-Konflikthantering, vi ger eleverna verktyg för att kunna hantera vardagliga konflikter, och
när de inte klarar av det på egen hand hjälper pedagoger till i det arbetet.

Ansvarig
Alla pedagoger i respektive förskoleklass.

Datum när det ska vara klart
Läsår 17/18

Förebyggande åtgärder
Namn
Förståelse och tolerans för allas lika värde

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Få eleverna att acceptera att alla är olika, att olikhet är norm.
Följs upp genom samtal och enkät.

Åtgärd
Vi tittar på filmer och diskuterar utifrån de dilemman och frågeställningar som väcks.
Under FN-veckan arbetar vi med en fördjupning av allas lika värde, då vi arbetar med bl a
Barnkonventionen, genom samtal med eleverna, utställningar och dramaövningar.

Motivera åtgärd
Med arbetet vill vi nå en förståelse för allas lika värde samt att olikhet är norm.

Ansvarig
All personal i förskoleklass.

Datum när det ska vara klart
31/5 2018

Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Kartläggning är gjord med personalen på APT, i arbetslag och i respektive förskoleklass
genom dialog och problematisering av olika frågeställningar. En utvärdering av
trygghetsgruppen anpassad till förskoleklass genomförs under slutet av vårterminen.

Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.

Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Dialog och fortsatt arbete i respektive förskoleklass. Insatser och åtgärder för att göra
förskoleklass tiden bättre och tryggare för alla.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Resultatet av Markörenkäten har gåtts igenom med hela personalgruppen på APT. Det har
gjorts en analys och förts en dialog om vilka insatser och åtgärder som kan sättas in på olika
områden för att främja samt förebygga de risker som identifierats.

Resultat och analys
Vi kan se att eleverna i stor utsträckning upplever sig ha det bra och är trygga på
Bosgårdsskolan. Vi kan identifiera några områden som behöver utvecklas och arbetas vidare
med;
- Språkbruk
- Nätvanor och nätvett
- Allas lika värde där olikhet är norm
- Trygghet på skolgården, vid gungorna och fotbollsplanerna.
-Vi behöver se över tryggheten vid toalettbesök.

Rutiner för akuta situationer
Policy
På Bosgårdsskolan arbetar vi för alla människors lika värde och att alla, både barn och vuxna,
ska känna sig trygga och accepterade på enheten. Detta innebär nolltolerans mot trakasserier
och kränkande behandling.
I arbetet med att lösa konflikter och missförstånd är allas bild och upplevelse viktig och skall
höras. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt där vi lyfter fram styrkor och
letar efter lösningar för att möjliggöra förståelse.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Genom regelbundna samtal lyssnar pedagoger efter trivsel, trygghet och social situation.
Vid incidenter informerar berörd pedagog förälder.

I den dagliga dialogen med eleverna är pedagogerna lyhörda för stämningar och inbördes
relationer.
Pedagogerna gör observationer och iakttagelser under elevernas fria aktiviteter.

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Elever vänder sig till pedagog så snart något händer för att få stöd och hjälp i att reda ut
uppkommen händelse eller situation.
Vuxna på skolan att vända sig till:
Klasslärare/mentor eller undervisande lärare.
Förskolelärare
Fritidspedagoger.
Den pedagog som eleven känner förtroende för.
Vuxen på skolan.
Trygghetsteamet som finns på Bosgårdsskolan:
Skolkurator – Anna Norberg
Lärare - Christina Brattsköld
Fritidspedagog – Katarina Björk
Biträdande Rektor – Ulrika Björk
Specialpedagog – Catarina Johansson
Fritidsledare-Joakim Andersson
Förskollärare-Suzana Vasilevska

Elevhälsoteamet:
Ingela Borén, rektor
Carina Rikner, skolsköterska
Anna Norberg, skolkurator
Ulrika Björk, biträdande rektor
Camilla Järpner, specialpedagog
Malin Ivermark, skolpsykolog
Catarina Johansson, specialpedagog

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Alla vuxna i skolan är skyldiga att gripa in vid kränkande situationer. Dokumentera
händelsen samt informera rektor om de får kännedom om att en elev upplever sig vara kränkt.
Rektor eller den rektor utser startar skyndsamt utredning och rektor informerar huvudmannen,
dvs Skolnämnden.

1. Vid kännedom om kränkningar mellan elever utreds dessa i första hand av berörd
pedagog/pedagoger, som för samtal, åtgärdar på lämpligt sätt, dokumenterar, informerar
rektor samt följer upp.
2. Vårdnadshavare till elever som är inblandade i kränkningen informeras av berörd
pedagog/pedagoger.
3. Om ovanstående inte räcker eller om en mer omfattande kartläggning krävs kontaktas
trygghetsteamet som ansvarar för och dokumenterar det fortsatta arbetet i samverkan med
tidigare involverade pedagoger. Denna dokumentation omfattar den/de som blivit kränkt samt
den/de som utfört kränkningen. Handlingsplan upprättas med mål, åtgärder, uppföljning och
utvärdering. Samtliga vårdnadshavare informeras av ansvarig pedagog.
4. Blir det fortfarande ingen lösning fattar rektor beslut om och vidtar nödvändiga åtgärder för
att stoppa kränkningarna och informerar samtliga inblandade.
Åtgärdsprogram kan upprättas efter kartläggning och beslut av specialpedagog.
Handlingsplan kan upprättas för individ eller grupp av arbetslag, trygghetsteam, EHT
och/eller rektor.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Vid misstanke om att elev blivit kränkt av personal skall rektor omedelbart informeras och
skyndsamt ansvara för att utredning görs samt meddela vårdnadshavare och huvudmannen,
dvs Skolnämnden.
1. Utredningen genomförs av centralt utsedd kurator i Skolförvaltningen och/eller av rektor.
2. Rektor tar beslut om kränkning skett eller ej utifrån vad utredningen kommer fram till.
3. Har kränkning förekommit beslutar rektor om insatser/åtgärder för medarbetaren. Om skäl
föreligger tas beslut efter samverkan med HR och skolförvaltningen. Handlingsplan kan
upprättas.
4. Vårdnadshavare informeras om resultat av utredning samt beslut.
Vid misstanke om att elev utsatts för sexuella trakasserier eller övergrepp av personal skall
rektor omedelbart kontaktas och agera. Skolförvaltningens bilaga gällande "Misstanke om
sexuella trakasserier och övergrepp" till enheterna plan mot diskriminering och kränkande
behandling följs. Rektor gör:
1. Anmälan till polis.
2. Anmälan till huvudmannen, dvs skolnämnden.
3. Stänger av berörd personal under den tid utredningen genomförs. Utredningen görs enligt
samma gång som vid övrig kränkning av personal.

4. Informerar berörda vårdnadshavare.
5. Ansvarar för dokumentation.
6. Erbjuda stöd och hjälp till familj och elev utifrån behov så som kontakt med
elevhälsoteamet på skolan, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och
ungdomsmottagningen.
7. Beaktar eventuellt behov av stöd och hjälp för övrig elever och vårdnadshavare samt
personal.
8. Beakta behov av information och till vem.
9. Fattar beslut utifrån utredning och om misstanke bekräftas vidtar lämpliga arbetsrättsliga
åtgärder i samverkan med HR och skolförvaltningen.

Rutiner för uppföljning
Uppföljning ska ske inom beslutat datum och innehålla utvärdering av utredning, åtgärder,
dokumentation och utveckling/resultat. Ansvarig pedagog skall utses, dokumentera
uppföljningen samt informera rektor.

Rutiner för dokumentation
1. Berörd personal dokumenterar det akuta skeendet vid kränkning i en
händelsedokumentation som lämnas till rektor.
2. Berörd personal ansvarar för att dokumentera åtgärder, uppföljning samt resultat och
utvärdering vilket lämnas till rektor.
3. Då trygghetsteamet blir inkopplat dokumenterar de tillsammans med berörd personal och
rektor.
Nytt åtgärdsprogram kan upprättas efter beslut av rektor och kartläggning av specialpedagog.
4. Klasslärare/mentor reviderar åtgärdsprogram i möte med elev och vårdnadshavare vid
utvecklingssamtal eller vid behov.
5. Rektor ansvarar för diarieföring och arkivering i elevens akt.

Ansvarsförhållande
Alla vuxna på skolan:
- är ansvariga att gripa in då de bevittnar en kränkning och meddela rektor.

Alla pedagoger på skolan:
- är ansvariga och måste ta signaler på allvar från elever, föräldrar eller andra om att en
kränkning skett.
- ska informera rektor om kränkande behandling.
- ska dokumentera.
- ska informera vårdnadshavare.
Rektor:
- ska påbörja utredning omgående.
- ska meddela huvudman.
Trygghetsteamet:
- ska delta vid behov i att utreda
- ska delta vid behov i att kartlägga
- ska dokumentera sitt arbete
- ska delta i analys, uppföljning och utvärdering av insatser och åtgärder.

Bilaga 1
Förklaring av begrepp

Diskrimineringsgrunderna
Diskriminering
Diskriminering innebär att en elev på något sätt missgynnas av skäl som har samband med några
av diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om skolans rutiner och regler, det kan vara att en
elev särbehandlas utifrån sexuell läggning eller funktionsnedsättning med mera. Det är
huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Direkt diskriminering
innebär att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till, exempelvis, elevens kön. Ett
annat exempel kan vara att en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med
motiveringen, att det redan går så många flickor på just det programmet. Indirekt diskriminering
är när skolan missgynnar en elev, genom till exempel regler eller bestämmelser som gäller alla
elever. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever
som på grund av religiösa skäl behöver annan mat.
Trakasserier och kränkande behandling
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det är en handling som kränker en
elevs värdighet. Det är eleven själv som avgör om den känner sig kränkt. En elev kan bli utsatt
både av andra elever eller av personal. Det kan vara i form av: - fysiska (slag, knuffar) - verbala
(hot, svordomar, öknamn) - psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) - texter
och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier och meddelanden på olika w
 ebbcommunities).

