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Skolans likabehandlingsplan för perioden: januari-december 2021 

I vårt arbete med likabehandling arbetar vi för att vidareutveckla elevernas förmåga att visa 

respekt och förståelse för varandra. Vi arbetar kontinuerligt och strategiskt på olika sätt för 

att eleverna ska utvecklas utifrån vårt samhällets grundläggande demokratiska värderingar.  

Skolans förebyggande värdegrundsarbete är det som utvecklar tryggheten på skolan och 

elevernas förmåga att fungera socialt i samspel med varandra. Vi har inlagd tid i schemat för 

alla klasser, med uppdrag att arbeta med värdegrundsfrågorna utifrån elevgruppens ålder 

och behov. Skolans personal har gemensamt utbildats i konflikthantering. 

Skolan har ett övergripande trygghetsteam, som arbetar med skolan i ett helhetsperspektiv. 

Trygghetsteamet träffas regelbundet. Teamet fördelar aktuellt trygghetsarbete utifrån vilken 

personal teamet bedömer är mest lämplig, både i det förebyggande, kartläggande och 

uppföljande arbetet. Aktuella trygghets ärenden ska, i första hand utföras av den personalen 

som arbetar närmast eleverna.  

Vi följer upp vårt trygghetsarbete genom utvärderingar i alla grupper samt genom olika 

samtal och övningar på lektioner, som leds av respektive ansvarig personal för 

gruppen/klassen. I den nu uppdaterade likabehandlingsplanen för 2021 kommer vi fortsätta 

utveckla vårt trygghetsarbete i syfte att stärka tryggheten och trivseln för alla elever. Arbetet 

kommer att styras utifrån den analys vi gör av resultatet från de elevutvärderingar som 

genomfördes i alla grupper hösten 2020. 

1 Vår vision 

● Vision. Ängskolan F-6 - Bygger vidare på stadens Vision “Vad vill du bli när du blir stor 

- vi gör det möjligt”. En skola där alla elever är trygga och utvecklas i en stödjande 

och utvecklande lärmiljö. En lärmiljö där våra elever uppnår höga kunskapsresultat 

och utvecklas i socialt samspel. Att vi tillsammans skapar en miljö där alla elever och 

medarbetare känner sig säkra och trygga. En utvecklande, tillgänglig och tillåtande 

lärmiljö där ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 

Vi vill att våra elever har en skolmiljö som är tillgänglig för alla och där elevens eget 

inflytande och delaktighet är i fokus. 

1.a Vår målsättning 

● Att vara en trygg skola, som kontinuerligt arbetar med att utvecklas för att leva upp 

till vår vision kring trygghet och trivsel. Det vill vi göra genom engagemang, ansvar 

och skicklighet som är våra ledord i vårt arbete att vidareutveckla skolan. 
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● Att eleverna inte ska delta i kränkningar. Om konflikter uppstår eller upplevs ska 

elever ta hjälp av personal för att stoppa pågående konflikt/kränkning  

● Att samtliga elever har minst en förtroendefull relation till någon av oss personal. En 

person som de kan lita på och som de kan vända sig till för att få stöd och hjälp vid 

behov 

● Att skolan har en god och tillgänglig lärmiljö där alla elever utvecklas 

kunskapsmässigt och socialt 

● Att elever känner delaktighet och inflytande över sin skolsituation 

● Att den fysiska skolmiljön upplevs trygg för alla elever 

 

2. Arbetsgång/årshjul

 

  
 

 

 Arbeta med 
resultatet av  

utvärderingen av 
2020 års 

likabehandlingsplan 
Jan 2021 

 

 

Förankring av 2021 års 
likabehandlingsplan i 

våra personal- elev och 
föräldragrupper 
Start vecka 4 och 

utvärdering v.  15 och 
v.39 

 

 

Kontinuerligt främja 
och förebygga 

likabehandlingsarbete i 
hela verksamheten 
Ständigt pågående 

arbete 

 

 

Uppföljning och 
utvärdering av årets 

arbete och 
likabehandlingsplanen 

för året i alla 
elevgrupper. 

nov. - dec. 
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3 Skolans uppdrag och centrala begrepp 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att verksamheten i 

skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och 

att var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och 

respekt för vår gemensamma miljö. Skolan ska främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse. Varken elever eller personal ska i skolan utsättas för mobbning och 

tendenser till trakasserier ska aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 

bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.  

Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Det är Diskrimineringsombudsmannen 

DO, som har tillsyn över diskrimineringslagen och likabehandlingslagen. Skolinspektionen och 

Barn- och Elevombudet har tillsyn över kapitel 6 i Skollagen, som reglerar skolornas arbete 

mot kränkande behandling. 

 Sedan dess regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: 

• Diskrimineringslagen och 

• 6 kapitlet i skollagen 

Se bilaga 10.1 

3.a Kränkande behandling 
 
Kränkande behandling kan ta sig i uttryck på en mängd olika sätt. Den kan vara synlig och 
tydlig likväl som dold och knappt märkbar. Den kan utföras under skoltid men även utanför 
skolan. Kränkningarna kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara återkommande. De kan 
vara fysiska, verbala eller icke-verbala såsom skriftliga kränkningar via sociala medier. Förtal 
och ryktesspridning är också en form av kränkande behandling. Kränkningarna kan komma 
från en individ eller grupp och den utsatta kan vara en enskild individ eller en grupp. 
 

3.b Diskriminering 

Är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor, inte på grund 

av meriter eller kvalitéer utan på grund av mer grundläggande egenskaper såsom delar av 

den diskriminerades identitet. Sådana egenskaper kan anses vara till exempel, kön, etnicitet, 

ålder, inkomst, övervikt, sexuell läggning, funktionsnedsättning och religiös eller politisk 

åsikt. I begreppet är underförstått att åtskillnaden innebär något negativt för den 

diskriminerade.  
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3.c Mobbning 

Mobbning innebär att en person blir utsatt för kränkande behandling. En enstaka kränkande 

behandling brukar inte räknas till mobbning. Kränkningarna övergår till mobbning när de 

upprepas under ett visst tidsspann. Mobbning består av avsiktliga handlingar. Mobbning kan 

vara både fysisk och verbal och kan utövas av en eller flera personer. 

 

4 Nulägesanalys med stöd av kartläggningar och utvärderingar 

genomförda i december 2020 

Nulägesanalyserna ska omfatta alla skolans verksamheter. Skolan ska kartlägga och 

analysera resultatet för att kunna förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling.   

Vi har genomfört en enkätundersökning i alla klasser F-6 för att undersöka och kartlägga 

tryggheten på skolan. Resultatet av enkäterna har vi valt att redovisa i vår analys, som våra 

utvecklingsområden i handlingsplanen för 2021. En handlingsplan för förskoleklass, en för 

låg- och en för mellanstadiet. 

5 Handlingsplan ökad trygghet Ängskolan F-3 2021 

I handlingsplanen för ökad trygghet på Ängskolan F-3 har vi i år valt att arbeta med några 
övergripande punkter.  F-3 består av ca 408 elever. F-1 fick samma frågor och åk 2 - 6 fick 
liknande frågor dock mer utvecklade än F-1 och de redovisas i bilaga 10.3.  
I vår analys utifrån elevutvärderingarna har vi valt följande punkt som våra viktigaste 
utvecklingsområden: 
 

● Trygghet och trivsel i korridor, hall och på skolgården. 
 

Vi utvärderar insatserna under vt21 och ht21. 
Ansvarig: Rektorer och all personal på skolan. 
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6 Handlingsplan ökad trygghet Ängskolan 4-6 2021 
 
I handlingsplanen för ökad trygghet på Ängskolan F-6:s mellanstadium har vi i år valt att 
arbeta med några övergripande punkter.  Mellanstadiet består av ca 240 elever. Alla elever 
fick samma frågor och de redovisas i bilaga 10.3.  
I vår analys utifrån elevutvärderingarna har vi valt följande punkter som våra viktigaste 
utvecklingsområden: 
 

● Trygghet och trivsel i alla skolans utrymmen 
● Ökat elevinflytande kring sin egen skolsituation 
● Skapa förtroende för många vuxna 

 
Vi utvärderar insatserna under vt21 och ht21 
Ansvarig: Rektorer och all personal på skolan. 

   

7 Mål, åtgärder och arbetsmetoder i det förebyggande arbetet 

 
● Att vara en trygg skola, som lever upp till de förväntningar kring trygghet och trivsel 

som elever, vårdnadshavare, huvudman och skolverket ställer på oss 
● Målet är att eleverna inte ska delta i kränkningar och att de ska gå till personal för att 

få hjälp att stoppa eventuell kränkning mot någon i skolan. Att samtliga elever har 

minst en förtroendefull relation till någon av oss personal. En person som de kan lita 

på och som de kan vända sig till för att få stöd och hjälp vid behov 
 

Skolans trygghetsarbete F-6 

All personalen har deltagit i utbildning kring metoder för konflikthantering, nyanställda 
informeras och uppdateras av närmaste chef vid introduktionsperioden. Syftet med denna 
utbildning och metod är att skapa en likvärdighet samt att elever och vårdnadshavare skall 
känna till hur vi arbetar med konflikthantering. Metoden går ut på att inblandade elever skall 
känna att pedagogerna är opartiska kring de konflikter som uppstår och att vi vill hjälpa 
eleverna att gå vidare med sina relationer.   
 
Utbildningen genomförs av Medlingscentrum, en metod som kallas ”Minimedling”. Den går 
ut på att inblandade elever skall känna att pedagogerna är opartiska kring de konflikter som 
uppstår och att vi vill hjälpa eleverna att gå vidare med sina relationer. En mindre grupp i 
personalen har gått ytterligare en medlingsutbildning som används när det uppstår större 
konflikter som inte kan lösas av en ”Minimedling”. 
 
 Om mobbning, kränkningar och trakasserier uppstår arbetar skolans personal aktivt med 
enskilda elevsamtal efter en strukturerad arbetsgång. Skriftlig dokumentation genomförs och 



 

    8 (25)  

  

     

 

 

anmäls till rektor på särskilt dokument som sedan rektor anmäler till huvudmannen. Berörda 
föräldrar blir alltid kontaktade för att informeras. Vi arbetar med positiva förstärkningar i 
samtalen med de inblandade eleverna.  
 
Under läsåret 19/20 startade vi upp organiserade rastaktiviteter. Aktiviteter som leds av   
elevrepresentanter och personal. Detta för att förhindra konflikter och för att skapa en god 
lek- och lärmiljö på våra raster för alla våra elever. Arbetet och organisationen med 
organiserad rastverksamhet har vi fortsatt med och vidareutvecklat under åren. Vi ser att det 
varit framgångsrikt då konflikter på gemensamma raster nästan helt försvunnit.  
 
 Vi har sedan flera år tillbaka valt att ha en mobilfri skola. Vi samlar in elevernas mobiler 
under både skoldagen och på fritidstid. Det innebär att den mobilfria tiden startar när 
skoldagen börjar. Vi upplever att det fungerar bra och att vårt syfte är att på så sätt minska 
risker för nätmobbning samt att eleverna på lektioner bättre kan fokusera på sitt skolarbete. 
 Det finns inte så stor forskning på området ”mobilanvändande i skolan” men en del forskare 
belyser vikten av att med ett förbud som vi valt, vill man minska nätmobbningen, öka 
arbetsro på lektionerna samt bidra till att eleverna umgås och rör sig mer på rasterna. 
 

Ordnings- och trivselregler samt förväntansdokument 

 
Personal och skolans ledning utformar och ser över skolans trivselregler, handlingsplaner och 

förväntansdokument, samt genomför utvärderingar. Utvärderingarna ska ske i 

personalgruppen och på klassråd/mentorstid, i förskoleklasser och på elevråd. Målet med 

trivselreglerna är att vi ska ha en trygg och utvecklande lärmiljö för alla. Skolan ska präglas av 

trygghet och arbetsro. Skolledningen och personalen ser till att eleverna och 

vårdnadshavaren informeras om reglerna och vårt förväntansdokument. All personal är 

ansvarig för att reglerna följs. Skolan ska ta vara på elevernas goda beteende och genom 

positiv förstärkning och höga förväntningar betona rätt handlande likaväl som att göra 

tydliga markeringar vid ett felaktigt beteende.  

Ordnings- och trivselregler - bilaga 10.4. Förväntansdokument – bilaga 10.5 

Vi utvärderar insatserna under vt21 och ht21. 
 

8 Skolans rutiner och arbetsgång   
 

Den personal som får information om att elev känner/upplever en utsatthet dokumenterar 

händelsen på särskild blankett; Anmälan om kränkande behandling eller diskriminering och 

anmäler det skyndsamt. Ärenden/händelser för eleven anmäls till rektor eller bitr. rektor. 

Rektor anmäler till huvudmannen. Ärendet dokumenteras i stadens dokumentationssystem.  

Det fortsatta arbetet innebär att vi snabbt utreder och stoppar den utsatthet som i 

förekommande fall sker. Parallellt med elevsamtalen kontaktas berörda vårdnadshavare. 
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 Skolans trygghetsteam leder och fördelar arbetet. Skolans personal samarbetar med 

vårdnadshavarna och följer upp ärendet kontinuerligt.  Den utredning som skolan genomför 

ska allsidigt belysa vad som inträffat och analysera orsakerna till händelsen. Om det visar sig 

att trakasserier eller kränkningar har förekommit måste skolan vidta åtgärder för att 

förhindra att de fortsätter. 

 Åtgärderna som vidtas grundas på utredningen i det enskilda fallet och riktas till såväl den 

elev som blivit utsatt som till den eller dem som utövat trakasserierna eller kränkningarna. 

Det ska också övervägas om åtgärder behöver vidtas för att förändra strukturer och 

förhållanden på grupp- och verksamhetsnivå. Skolans personal samarbetar under det 

pågående arbetet med vårdnadshavare och följer upp ärendet kontinuerligt.   

 
 
 

9 Presentation av skolans trygghetsteam: 
 
I trygghetsteamet F-6 ingår: Speciallärare Johanna Agö, Halina Palovaara, Gunilla 

Hermansson, Gabriella Hagström, socialpedagog Tuman Badjie, skolledning bitr. 

rektorer Anneli Lindehag och Daniel Nilsson samt rektor Katarina Hjalmar.  
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Bilagor: 

 10.1 Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Den 1 januari 2009 bildades Diskrimineringsombudsmannen som ser till att diskrimineringslagen följs. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för 

allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att 

diskrimineringslagen följs. Diskrimineringsombudsmannen bildades genom att de fyra tidigare 

ombudsmännen mot diskriminering; Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk 

diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och 

Handikappombudsmannen slogs samman. De sju diskrimineringslagarna som tidigare fanns försvann 

samtidigt och ersattes av diskrimineringslagen. 

Diskrimineringslagen 

I den nya diskrimineringslagstiftningen som gäller från och med den 1 januari 2009 finns det flera 

nyheter. Här är några av de viktigaste: 
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● Diskriminering som har samband med ålder och könsöverskridande identitet och uttryck 

(exempelvis diskriminering av transvestiter och intersexuella) är förbjuden. Förbudet mot 

åldersdiskriminering gäller i princip bara arbetslivet i vid mening och i viss mån utbildning. 

Förbudet mot diskriminering av transpersoner gäller inom alla områden som lagen 

reglerar. 

● Skyddet mot diskriminering har utökats till flera samhällsområden. Exempelvis är det 

förbjudet för personer som jobbar på till exempel myndigheter, kommuner och landsting 

att diskriminera i sitt bemötande av allmänheten. Diskriminering är också förbjudet inom 

värn- och civilplikten (detta gäller dock inte exempelvis mönstrings- och tjänstgöringsplikt 

som idag enbart gäller män) samt för anordnare av allmänna sammankomster, 

exempelvis offentliga möten och demonstrationer. 

● Alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande för jämställdhet mellan kvinnor och män på 

arbetsplatsen. Arbetsgivare med 25 eller fler anställda måste dessutom kunna redovisa 

sitt arbete skriftligt i en jämställdhetsplan. Jämställdhetsplanen ska uppdateras minst vart 

tredje år. Tidigare var kraven att arbetsgivare med 10 eller fler anställda skulle göra en 

skriftlig jämställdhetsplan som dessutom skulle uppdateras varje år. En ny nämnd – 

Nämnden mot diskriminering – prövar ärenden om vitesföreläggande för arbetsgivare, 

högskolor och skolor som inte fullgjort sina skyldigheter att aktivt arbeta förebyggande 

mot diskriminering. 

● Könsdiskriminering samt diskriminering som har samband med funktionshinder är numera 

förbjudet inom hälso- och sjukvården och vid kontakter med socialtjänsten. Tidigare gällde 

detta förbud bara diskriminering som hade samband med etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning samt sexuell läggning. 

● Diskrimineringsförbudet inom utbildning är mer omfattande än tidigare. I princip all typ av 

organiserad utbildning inkluderas nu. Det innebär bland annat att det är förbjudet med 

diskriminering inom folkhögskolor, på studieförbunden, på Polishögskolan och på militära 

utbildningar. Sedan tidigare har det varit förbjudet med diskriminering i verksamhet som 

omfattas av skollagen (exempelvis grundskolan, gymnasieskolan och 

skolbarnsomsorgen) samt inom högskolan. 

● Diskrimineringsförbudet i arbetslivet utökas. Bland annat så är det numera förbjudet för 

arbetsgivare att diskriminera praktikanter, inhyrd och inlånad arbetskraft och PRAO-

elever. 

Istället för skadestånd kan du som har blivit diskriminerad få en så kallad 

diskrimineringsersättning av den organisation eller det företag som har diskriminerat dig. 

Diskrimineringsersättningen ska verka avskräckande, eftersom det kan bli ett högre 

belopp än tidigare. 

  

10.2 Skollagen (2008:571) 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling  

Ändamål och tillämpningsområde 

1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och 

elever. 

Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag. 



 

    12 (25)  

  

     

 

 

Diskriminering 

2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet 

enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567). 

Definitioner 

3 § I detta kapitel avses med 

- elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 § den som söker annan utbildning än förskola 

enligt denna lag, 

- barn: den som deltar i eller söker plats i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet 

enligt 25 kap., 

- personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, och 

- kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

Tvingande bestämmelser 

4 § Avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är 

utan verkan. 

Ansvar för personalen 

5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta 

kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. 

Aktiva åtgärder 

Målinriktat arbete 

6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs 

ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 

Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§. 

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 

7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra 

att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 

Plan mot kränkande behandling 

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 årsplan. 
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Förbud mot kränkande behandling 

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande 

behandling. 

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn 

eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 

verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En 

förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 

blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 

anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 

omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de 

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett 

barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på 

sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). 

För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en 

skolenhet eller förskole enhet gäller första och andra styckena för den personal som 

huvudmannen utser. 

Förbud mot repressalier 

11 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för 

repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta 

kapitel eller anmält eller påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i 

kapitlet. 

Skadestånd 

12 § Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter enligt 7, 8, 9, 10 

eller 11 § ska huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den 

kränkning som detta innebär, dels ersätta annan skada som har orsakats av 

åsidosättandet. Skadestånd för kränkning i andra fall än vid repressalier lämnas dock 

inte, om kränkningen är ringa. 

Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla 

bort. 
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Rättegången 

13 § Mål om skadestånd enligt detta kapitel ska handläggas enligt bestämmelserna i 

rättegångsbalken om rättegången i tvistemål när förlikning om saken är tillåten. 

 

 

I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad, 

om den part som har förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad. 

Bevisbörda 

14 § Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling 

enligt 9 § eller repressalier enligt 11 §, visar omständigheter som ger anledning att 

anta att han eller hon har blivit utsatt för sådan behandling, är det huvudmannen för 

verksamheten som ska visa att kränkande behandling eller repressalier inte har 

förekommit. 

Rätt att föra talan 

15 § I en tvist om skadestånd enligt detta kapitel får Statens skolinspektion som part 

föra talan för ett barn eller en elev som medger det. När Skolinspektionen för sådan 

talan får myndigheten i samma rättegång också föra annan talan för barnet eller eleven 

om han eller hon medger det. För barn under 16 år krävs vårdnadshavares 

medgivande. 

Bestämmelserna i rättegångsbalken om part ska gälla även den för vilken 

Skolinspektionen för talan enligt detta kapitel när det gäller jävsförhållande, pågående 

rättegång, personlig inställelse samt förhör under sanningsförsäkran och andra frågor 

som rör bevisningen. 

När ett barn eller en elev för talan enligt detta kapitel får Skolinspektionen inte väcka 

talan för barnet eller eleven om samma sak. 

16 § Rättens avgörande i ett mål där Statens skolinspektion för talan för ett barn eller 

en elev får överklagas av barnet eller eleven, om det får överklagas av myndigheten. 

När rättens avgörande i ett mål som avses i första stycket har vunnit laga kraft, får 

saken inte prövas på nytt på talan av vare sig barnet eller eleven eller 

Skolinspektionen. 
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10.3 Utvärderingsmallar för elevgrupperna F - 1 och 2 - 6. 

Utvärdering kring trygghet och trivsel år F-6 - Ängskolan 2020 

Frågorna utgår ifrån en analys av vilka olika utvecklingsområden vi haft under 

föregående år i arbetet på skolan för att öka trygghet och trivsel. 

 Trygghetsenkäter FSK – åk 1 

  Alltid  Ibland  Aldrig  

1. Jag känner mig trygg när jag är i skolan FSK 96%  4%    

 Åk 1 95%  5%    

2. Jag känner mig trygg när jag arbetar i 

klassrummet 

FSK 92%  3%  5%  

 Åk 1 95%  4%  1%  

3. Jag känner mig trygg när jag är i korridor 

eller hall 

FSK 78%  18%  4%  

 Åk 1 70%  26%  4%  

4. Jag känner mig trygg när jag står i led eller 

kö 

FSK 78%  14%  8%  

 Åk 1 91%  2%  7%  

5. Jag känner mig trygg när jag är på rast FSK 96%  4%  0%  

 Åk 1 82%  15%  3%  

6. Jag känner mig trygg när jag är med 

kompisar 

FSK 90%  8%  2%  

 Åk 1 91%  7%  2%  

7. Jag känner mig trygg när jag är på fritids FSK 93%  6%  1%  

 Åk 1 97%  3%  0%  
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8. har du någon vuxen på skolan som du kan 

prata om viktiga saker med? 

FSK 88%  7%  5%  

 Åk 1 96%  3%  1%  

9. Ibland får jag vara med och bestämma över 

mitt skolarbete 

FSK 72%  25%  3%  

 Åk 1 97%  2%  1%  

10. Skolan ger pojkar och flickor samma 

möjligheter att utvecklas 

FSK 87%  5%  8%  

 Åk 1 95%  5%  0%  

11. Ibland får jag vara med och bestämma över 

vad vi ska göra på fritids 

FSK 78%  17%  5%  

 Åk 1 88%  12%  0%  

 

Trygghetsenkäter Åk 2 - 6 

Jag känner mig trygg när jag:      

är i skolan  Ja Nej   

 Åk2 94% 6%   

 Åk3 87% 13%   

 Åk4 98,9% 1,1%   

 Åk5 92,2% 7,8%   

 Åk6 91,1% 8,9%   

arbetar i klassrummet  Alltid Ofta Ibland Aldrig 

 Åk2 69% 24% 6% 1% 

 Åk 3 57% 31% 12% 0% 
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 Åk4 72% 26% 2% 0% 

 Åk5 66% 25% 7% 2% 

 Åk6 46% 40% 12% 2% 

Är i korridor/hall  Alltid Ofta Ibland Aldrig 

 Åk2 49% 24% 19% 8% 

 Åk 3 31% 44% 22% 3% 

 Åk4 39% 49% 9% 3% 

 Åk5 33% 51% 15% 1% 

 Åk6 45% 37% 15% 3% 

Är i matsalen  Alltid Ofta Ibland Aldrig 

 Åk2 69% 27% 3% 1% 

 Åk3 58% 32% 9% 1% 

 Åk4 75% 16% 7% 2% 

 Åk5 60% 32% 5% 3% 

 Åk6 43% 38% 15% 4% 

Står i led eller kö  Alltid Ofta Ibland Aldrig 

 Åk2 52% 31% 10% 7% 

 Åk3 59% 15% 23% 4% 

 Åk4 66% 23% 9% 2% 

 Åk5 57% 28% 13% 2% 

 Åk6 44% 42% 12% 2% 
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Är på rast  Alltid Ofta Ibland Aldrig 

 Åk2 43% 37% 13% 7% 

 Åk3 59% 26% 11% 4% 

 Åk4 63% 28% 8% 1% 

 Åk5 61% 33% 5% 1% 

 Åk6 43% 48% 9% 0% 

Är i omklädningsrum/ dusch efter idrott  Alltid Ofta Ibland Aldrig 

 Åk2 52% 25% 13% 6% 

(Skolan har knappt nyttjat omklädningsrum under året) Åk3 58% 23% 10% 9% 

 Åk4 37% 30% 21% 12% 

 Åk5 42% 25% 22% 11% 

 Åk6 26% 37% 26% 11% 

Är med kompisar  Alltid Ofta Ibland Aldrig 

 Åk2 69% 20% 9% 2% 

 Åk3 75% 10% 15% 0% 

 Åk4 78% 18% 3% 1% 

 Åk5 81% 16% 3% 0% 

 Åk6 70% 27% 3% 0% 

Är med klasskamrater  Alltid Ofta Ibland Aldrig 

 Åk2 58% 25% 14% 3% 

 Åk3 65% 20% 10% 5% 
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 Åk4 47% 41% 11% 1% 

 Åk5 55% 38% 5% 2% 

 Åk6 36% 48% 14% 2% 

Är med andra elever på skolan  Alltid Ofta Ibland Aldrig 

 Åk2 29% 26% 36% 9% 

 Åk3 34% 30% 33% 3% 

 Åk4 27% 51% 16% 6% 

 Åk5 37% 49% 11% 3% 

 Åk6 24% 50% 24% 2% 

Vi pratar om trygghet och trivsel på 

mentorstiden  Ja Nej   

 Åk2 88% 12%   

 Åk3 79% 21%   

 Åk4 94% 6%   

 Åk5 89% 11%   

 Åk6 70% 30%   

Har du någon vuxen som du kan prata om 

viktiga saker med på skolan?  Ja fler än en Ja Nej  

 Åk 2 61% 30% 9%  

 Åk 3 63% 23% 14%  

 Åk4 38% 46% 16%  

 Åk5 37% 47% 16%  
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 Åk6 30% 49% 21%  

Vet du vilka som är skolsyster och kurator på 

skolan  Ja Kurator Ja skolsyster   

 Åk2 18% 54%   

 Åk3 20% 100%   

 Åk4 94% 80%   

 Åk5 70% 99%   

 Åk6 77% 92%   

Jag är nöjd med det inflytande jag har över 

mitt skolarbete  Ja Nej Vet ej  

 Åk2 75% 5% 20%  

 Åk3 62% 4% 34%  

 Åk4 79% 0% 21%  

 Åk5 66% 4% 30%  

 Åk6 50% 14% 36%  

Skolan ger flickor och pojkar samma 

möjlighet att utvecklas  Ja Nej Vet inte  

 Åk2 68% 11% 21%  

 Åk3 67% 8% 25%  

 Åk4 62% 6% 32%  

 Åk5 67% 7% 26%  

 Åk6 37% 22% 41%  
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10.4 Trivsel- och ordningsregler för Ängskolan F-6 

Vi på Ängskolan arbetar för goda relationer och gott samarbete i en arbetsmiljö där var och 

en respekteras utifrån sina förutsättningar. Trygghet och trivsel är en förutsättning för goda 

resultat. I Ängskolans Likabehandlingsplan finns det systematiska arbetet dokumenterat. 

Vi tycker att det är viktigt med gemensamma trivsel- och ordningsregler. Gå gärna igenom 

dessa tillsammans med era barn 

 

Trivselregler  

Du har rätt till kunskaper och färdigheter.  

Du behöver därför ta ansvar för Ditt arbete.  

Jag kommer i tid till lektionen.  

Jag följer de vuxnas instruktioner.  

Jag ber om lov ifall jag vill lämna lektionen.  

Jag frågar om jag inte kan och om jag kan hjälper jag andra. 

 

 

Du har rätt att bli respekterad som den Du är.  

Du är då också skyldig att respektera andra och visa hänsyn. 

Jag handlar i enlighet med Ängskolans likabehandlingsplan och motarbetar mobbing.  

Jag lyssnar på vad andra har att säga och räcker upp handen om jag själv vill tala. 

Jag visar hänsyn och behandlar människor med respekt genom att använda ett vårdat 

språk och inte kränka någon med vare sig ord eller i handling.  

Jag rör mig lugnt och sansat när jag vistas i skolans lokaler.  

Jag stör varken mina egna eller andras lektioner.  

 

Du har rätt att känna Dig trygg och säker i skolan.  

Du är då också skyldig att medverka till andras säkerhet och trygghet.  

Jag tar inte med mig farliga föremål till skolan.  

Jag använder inte föremål på ett sätt som kan utsätta mig själv eller andra för fara. Om 

jag gör det beslagtas föremålet.  
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Om jag åker cykel till skolan, så parkerar jag den på anvisad plats.  

Om jag åker skateboard, cykel, inlines, enhjuling mm, är jag medveten om att jag inte får 

göra det på skolgården.  

Jag kastar inte snöboll på skolans område.  

 

Du har rätt att vistas i en trivsam arbetsmiljö.  

Därför är det viktigt att du håller rent och snyggt omkring dig och är rädd om egna, 

andras och skolans ägodelar. 

 

Jag är rädd om skolans lokaler genom att inte skräpa ned, klottra eller förstöra.  

Skolan ansvarar inte för medtagna värdesaker förutom mobiltelefon som vi låser in i 

ett skåp. Skolan ersätter inte stulna eller förstörda värdesaker som eleven ansvarar 

för själv. 

Jag har inte och äter inte godis i skolan.  

Jag tar av mig ytterkläder, mössa/keps i lektionssalar, matsal och bibliotek.  

 

I vissa salar gäller särskilda säkerhetsbestämmelser som måste följas. Det gäller till 

exempel i no, teknik, idrott hem- och konsumentkunskap samt slöjdsalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    23 (25)  

  

     

 

 

Bilaga 10:5 Förväntansdokument Ängskolan F-6 

Alla barn ska ha det bra i skolan och få möjlighet att utvecklas maximalt efter var och 

ens förmåga och möjligheter. Det är vår fasta utgångspunkt och mål. Det är skolans 

och hemmets gemensamma ansvar att tillsammans skapa de bästa möjliga 

förutsättningarna för barns utveckling och lärande. Som en del i arbetet att skapa 

samsyn kring förväntningar har detta förväntansdokument tagits fram. 

Ni kan förvänta er av oss vuxna på skolan att vi: 

❖ möter alla elever med respekt, omtanke och vänlighet 

❖ har höga förväntningar på våra elever 

❖ skapar förutsättningar för att ditt barn ska ha möjlighet att nå både de sociala och 

      de kunskapsmässiga målen i läroplanen 

❖ arbetar för att alla barn ska trivas och känna sig trygga i skolan 

❖ har ett demokratiskt synsätt och lyssnar på ditt barns åsikter 

❖ arbetar med grundläggande värdegrundsarbete 

❖ gör vårt yttersta för att hjälpa eleverna att följa skolans trivsel- och trygghetsregler 

❖ inte accepterar någon form av kränkande behandling eller mobbning och 

      agerar om det uppstår 

❖ verkar för ett gott samarbete mellan skola och hem 

❖ ger regelbunden information och har en öppen dialog om vad som händer i 

      skolan 

Vi förväntar oss av dig som elev att du: 

❖ kommer i tid och med rätt utrustning 

❖ alltid försöker göra ditt bästa 

❖ vågar prova nya sätt att lära 

❖ är med och påverkar genom elevinflytande 

❖ gör dina läxor 

❖ följer skolans regler 
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❖ är trevlig och visar respekt mot alla barn och vuxna på skolan 

❖ är en bra kompis och att du är ärlig och står för det du gör 

❖ är rädd om våra gemensamma saker på skolan 

❖ lämnar in mobilen vid skoldagens start 

❖ lämnar meddelanden mellan skolan och hemmet 

❖ när skoldagen är slut lämnar skolans område, om du inte skall vara på 

      fritidsverksamhet 

❖ äter skollunchen 

Vi förväntar oss av dig som förälder att du: 

❖ ansvarar för att ditt barn kommer i tid till skolan med rätt utrustning 

❖ stödjer ditt barns utveckling genom till exempel läxläsning 

❖ uppmuntrar inlärning och lärande 

❖ låter ditt barn vara hemma vid sjukdom samt meddelar det till skolan 

❖ möter skolans personal med respekt, tillit och vänlighet 

❖ håller god kontakt med skolans personal, har en öppen dialog med oss och 

      litar på oss 

❖ tar del av infomentor/veckobrev och övrig information samt skickar tillbaka 

     svarslappar och deltar på föräldramöten samt utvecklingssamtal 

❖ i möjligaste mån undviker ledigheter utöver våra skollov 

❖ tar huvudansvar för ditt barns uppfostran och ditt barns beteende 

❖ pratar gott om skolan hemma 

Tack för ett gott samarbete! 
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Bilaga 10.6 Anmälan om kränkande behandling eller diskriminering av 

barn/elever 

 


