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Planen (bestämmelserna) gäller för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
specialskola, sameskola och fritidshem.  

Varje verksamhet ska synliggöras i en plan mot kränkande behandling. 

 



 
Grunduppgifter 

Verksamhet som omfattas av planen är en grundskola, med 420 elever i 
årskurserna 7-9.  
 
Ansvariga för planen 
Rektor: Elinor Kennerö Tonner  

Kurator: Maria Jonsson  

Biträdande rektorer: Susanne Sedin, Carina Landegren Backström, 
Britt-Marie Kulin   

Trygghetsteamet  

 
Vår vision 
Källbrinksskolan ska vara tillgänglig och likvärdig för alla elever, oavsett 
förutsättningar. Ett Källbrink för alla! 
 
Planen gäller från  
2020-08-20 
 
Planen gäller till  
2021-06-15 
 
Elevernas delaktighet 
Då vårterminen påverkades av den pågående pandemin Covid-19, var 
elevantalet mycket decimerat under de veckor elevenkäten skulle 
genomföras. Då resultatets utfall kunde påverkas,  valde skolledningen att 
inte genomföra elevenkäten på sedvanligt sätt, istället genomfördes 
semistrukturerade intervjuer under samtalsliknande former av mentorer i 
varje klass. Dessa genomfördes under vt 20.  
 
Elevernas tankar och reflektioner ligger sedan  till grund för fortsatta 
diskussioner  i  Trygghetsteamet. På elevråds- och tillgänglighetsrådstid lyfts 
också områden som är av vikt för elevernas lärmiljö. Dessa frågor skickas 
vidare till skolledningen och efter analys återkopplas detta till eleverna.  
 
Vårdnadshavarnas delaktighet 
Information om planen går ut till föräldrarna i början av kalenderåret via 
varje arbetslagsblogg. . Planen finns också tillgänglig på skolans hemsida. 
Vidare lyfts planen till diskussion på föräldramöten i klasserna.  
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Personalens delaktighet 
Resultaten av de olika samtalen och möten presenteras, diskuteras och 
utvärderas varje läsår, samt kontinuerligt i Trygghetsteamet och i 
arbetslagen. Arbetslagen har en specifik mötestid varje vecka,  som är vikt för 
elevhälsa. Under dessa möten diskuteras såväl åtgärder som förebyggande 
arbete vad gäller diskriminering och kränkande behandling, utifrån skolans 
plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  
 
Utifrån resultaten upprättas en ny plan för det nya året. Planen är ett levande 
dokument och kan komma att förändras eftersom nya åtgärder tas fram eller 
information behöver förändras. Via mentorstiden är mentorerna väl 
medvetna om elevers syn på skolans arbete med trygghet, studiero, 
eventuella kränkningar och diskrimineringar.  Mentorerna har såväl enskilda 
som helklassamtal kontinuerligt och de är således insatta i vad som händer 
på skolan. Där tar också mentorerna del av  elevernas åsikter och kan  vid 
behov koppla in Trygghetsteamet in utifrån vad som framkommer. Detta blir 
också en del i kartläggningen inför en ny plan. 
 
Trygghetsteamet består av kurator, biträdande rektor samt lärare från 
skolans alla arbetslag, som ett led i att fånga upp elevers synpunkter.  
Föräldrar, elever och personal är alltid välkomna med synpunkter på 
förbättringsåtgärder eller frågor om skolans likabehandlingsarbete. 
 
Förankring av planen 
Förankring sker i arbetslagen och på APT när utvärdering och revidering har 
skett. Efter det förankras planen i klasserna på mentorstid, i elevrådet och 
tillgänglighetsrådet och bland föräldrar på föräldramöten. 
 

Utvärdering av förra årets plan 
Fjolårets plan har utvärderats dels i arbetslagen, dels på konferenstid, då hela 
kollegiet deltar. Planen har också lyfts och diskuterats på APT, samt i 
ledningsgruppen tillsammans med skolans pedagogiska utvecklingsledare. 
Vidare har planen diskuterats på klassråd, incheckning och elevråd. Således 
har ledning, trygghetsteam, personal och elever varit delaktiga i 
utvärderingen av förra årets plan.  Detsamma gäller för utvärderingen. 
 
Resultat av utvärderingen av förra årets plan 
Resultatet av utvärderingen visar att  arbetet med Källbrinkskonceptet är en 
framgångfaktor för skolans elever. Flera elever har i samtal med pedagoger 
uttryckt att det finns en stor acceptans, tolerans och förståelse för olikheter 
bland såväl vuxna som ungdomar.  Arbetet med NPF-säkringen är ett sätt på 
skolan att arbeta för att uppfylla vår vision “Ett Källbrink för alla”.  
 
Att arbeta med incidentrapportering är väl förankrat i skolan, det finns ett 
stabilt trygghetsteam som arbetar aktivt med incidentrapporteringen. 
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Eleverna på skolan känner till vilka pedagoger som ingår i trygghetsteamet. I 
de flesta fall sköter den pedagog som rapporterar en incident händelsen 
direkt på plats, och i mer komplexa ärenden tar trygghetsteamet över 
hanteringen av ärendet.  
På grund av byte av skolsköterska mitt i pågående läsår samt Covid -19 har 
arbetet med tillgänglighetsrådet avstannat.  
 
De aktiva åtgärderna; NPF-säkring, Incidentrapportering och synliggörande 
av trygghetsteamet  i fjolårets plan kommer inte att lyftas i läsårets plan som 
aktiva åtgärder då arbetet med detta är så väl förankrat i organisationen och 
en naturlig del i den dagliga verksamheten på Källbrinksskolan.  
 
Hur årets plan ska utvärderas 
Årets plan ska utvärderas senast 2021-06-17. Planen kommer att utvärderas 
tillsammans med eleverna på mentorstid, elevrådstid samt 
tillgänglighetsrådstid under såväl höstterminen 2020 som vårterminen 2021.  

Vad gäller personalens  medverkan kommer planen att utvärderas på APT i 
hela kollegiet samt  i arbetslag. Elevhälsoteamet kommer också att utvärdera 
planen under såväl höstterminen 2020 som vårterminen 2021. 
Trygghetsteamet har en stående punkt vid samtliga gemensamma träffar, där 
planen aktualiseras och utvärderas.  

Ansvarig för att planen utvärderas enligt ovan är rektor Elinor Kennerö 
Tonner.  

Kartläggning 

Kartläggningsmetod 
De kartläggningsmetoder skolan använt sig av är: 

● Semistrukturerade intervjuer under samtalsliknande former av 
mentorer i varje klass 

● Diskussioner på möten med elevskyddsombud och med 
elevråd 

● Dialog med  klasser på mentorstid/lektionstid av mentor  
● Överläggningar i Trygghetsteam, elevhälsoteam och i 

ledningsgrupp 
● Analys av elevhälsosamtal 
● Analys av strukturstödet 

Områden som berörs i kartläggningen  
De områden som kartläggningen fokuserat är de sju 
diskrimineringsgrunderna; kränkande behandling, kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,  religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och  ålder. Begreppen 
trygghet och studiero har också varit aktuella.  
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Elevinflytande  
Som framgår ovan har eleverna deltagit såväl på individnivå som på 
gruppnivå.  Skolan har också haft kontinuerlig dialog med elevråd och 
elevskyddsombud.  
 
Personalinflytande  
Utifrån det som framkommit i samtal med elever har dessa resultat 
diskuterats i olika konstellationer på skolan. Medverkande till analysen har 
arbetslag, hela kollegiet på APT, trygghetsteamet, elevhälsan och 
skolledningen varit.  

 
Resultat och analys 
Kartläggningen visar att ett område som upplevs som otryggt  är skolans 
toaletter, de upplevs som svåra att låsa och felplacerade. Toaletterna är 
placerade i skolans salonger (visten), där andra elever uppehåller sig på 
rasterna.  
 
I strukturstödet går att läsa att incidenter mellan elever oftast  utspelar sig i 
korridoren och vid fotbollsplanen. Dessa incidenter sker till övervägande del 
på raster. På skolan finns ett rastvärdsschema, vilket innebär att det finns 
vuxna ute. Däremot ser vi att uppdraget av några pedagoger tolkas som att 
man är ute och övervakar eleverna, de promenerar fram och tillbaka i 
korridoren men fotbollsplanen kan då  bli oövervakad.  
 
På skolan finns viss strukturerad rastverksamhet, bland annat finns 
möjlighet att spela pingis på matrasterna.  
 
Vidare framgår att antal incidenter är som högst i månaderna februari, mars, 
september och oktober. Detta skulle kunna tyda på att det skapas nya 
konstellationer efter  den första lugna tiden vid skolstart, och  detta ger vid 
hand att extra vuxenstöd i korridorer behövs.  
 

Vid samtal med elever framgår att många elever i årskurs 8 upplever att det 
finns en rå ton bland flera pojkar i årskursen. Vidare känner sig några elever 
utsatta på nätet, andra känner någon som blivit utsatt. Det kan handla om 
ryktesspridning, delade bilder eller otrevliga kommentarer. 
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Aktiva åtgärder 

Källbrinksskolan har valt att arbeta med följande;  

1. Trygga raster och korridorer 

Mål och kännetecken på att vi nått målet:  

Elevenkätssvar visar att 100%  upplever sig trygga på rasterna och i korridoren 

Strukturstödet visar att antal incidenter har minskat  

Hur ska uppföljningen ske (mätbart) 

Elevenkät skickas ut i januari och maj 

Strukturstödet analyseras i februari och juni  

Konkreta åtgärder 

Två elevcoacher anställs som ansvarar för korridorer och aktiviteter under lektionsfri tid 

Ansvarig för att de konkreta åtgärderna genomförs  

Elevcoach Embla Nordgren Yu 

Elevcoach Otto Jonter  

Datum när de konkreta åtgärderna ska vara genomförda 

2021-06-18 
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2. Säkra toaletter  

Mål och kännetecken på att vi nått målet 

Elevenkätssvar visar att 100 %  upplever att det finns en toalett man kan använda utan 
obehag under skoldagen 

Hur ska uppföljningen ske (mätbart) 

Elevenkät skickas ut i januari och maj 

Mentor samtalar med elever om toaletter 

Konkreta åtgärder 

Vaktmästare går rond en gång i veckan och kontrollerar lås och toaletter  

Städning av toaletter sker två gånger per dag fm och em 

Kurator inreder en låst toalett som eleverna kan låna, toaletten ligger i en korridor där 
elever inte uppehåller sig på lektionsfri tid 

Undervisande lärare tillåter toalettbesök på lektionstid 

Ansvarig för att de konkreta åtgärderna genomförs 

Intendent  

Vaktmästare  

Kurator  

Undervisande lärare  

Datum när de konkreta åtgärderna ska vara genomförda 

2021-06-18 
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3. Normer och värden  

Mål och kännetecken på att vi nått målet 

Samtliga elever i årskurs 8 har deltagit i Machofabriken  

Samtliga elever i årskurs 7 har deltagit i arbetet ”Vi ses offline” 

Hur ska uppföljningen ske (mätbart) 

Elevenkät  

Mentorssamtal 

Konkreta åtgärder 

Förebyggarteamet arbetar med materialet Machofabriken i årskurs 8 

Elevcoacherna arbetar med materialet ”Vi ses offline” i årskurs 7 

Ansvarig för att de konkreta åtgärderna genomförs 

Förebyggarteamet 

Elevcoacher 

Skolledning 

Datum när de konkreta åtgärderna ska vara genomförda 

2021-06-18 
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4. Aktiva rastvärdar – med fasta rastuppgifter 

Mål och kännetecken på att vi nått målet 

Incidenter i korridor minskar 

Hur ska uppföljningen ske (mätbart) 

Analys av strukturstöd i februari och juni 

Konkreta åtgärder 

En tydlig arbetsbeskrivning för rastvärdandet, samt förslag på aktiviteter som lockar 
elever att delta, tas fram av skolledning, förstelärare och elevcoacher 

Ansvarig för att de konkreta åtgärderna genomförs 

Skolledning 

Elevcoacher 

Förstelärare  

Datum när de konkreta åtgärderna ska vara genomförda 

2020-12-18 
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5. Normer och värden  

Mål och kännetecken på att vi nått målet 

Samtliga elever i årskurs 8 har deltagit i Machofabriken  

Samtliga elever i årskurs 7 har deltagit i arbetet ”Vi ses offline” 

Hur ska uppföljningen ske (mätbart) 

Elevenkät  

Mentorssamtal 

Konkreta åtgärder 

Förebyggarteamet arbetar med materialet Machofabriken i årskurs 8 

Elevcoacherna arbetar med materialet ”Vi ses offline” i årskurs 7 

Ansvarig för att de konkreta åtgärderna genomförs 

Förebyggarteamet 

Elevcoacher 

Skolledning 

Datum när de konkreta åtgärderna ska vara genomförda 

2021-06-18 
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6. Tillgänglighetsråd 

Mål och kännetecken på att vi nått målet 

Tillgänglighetsrådet genomförs vid minst sex tillfällen under läsåret 

Tillgänglighetsrådet bidrar till skolans utveckling med åsikter och tankar om trygghet, 
organisation och struktur  

Hur ska uppföljningen ske 

EHT 

I samtal och diskussion med tillgänglighetsrådet 

Konkreta åtgärder 

Förstelärare i tillgänglighet och skolsköterska går ut i klasserna och presenterar 
tillgänglighetsrådet 

Tillgänglighetsrådet startar i oktober  

Ansvarig för att de konkreta åtgärderna genomförs 

Skolsköterska 

Förstelärare i tillgänglighet 

Datum när konkreta åtgärder ska vara genomförda 

2021-06-18 
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Rutiner för akuta situationer 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
Huvudmannen är skyldig att se till att det i varje verksamhet årligen 
upprättas en plan mot kränkande behandling. Huvudmannen är vidare 
skyldig att skyndsamt utreda uppgifter om att en elev kan ha blivit utsatt för 
kränkande behandling i samband med verksamheten. Skyldigheten att utreda 
gäller även om vårdnadshavare eller elev uppger att de inte vill att händelsen 
ska utredas. 
 
Om huvudmannen får kännedom om att ett barn eller en elev kan ha blivit 
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 
huvudmannen skyldig att utreda och vidta åtgärder mot kränkande 
behandling enligt 6 kap. 10 § skollagen. Detta sker genom att det av 
huvudmannen framtagna strukturstödet används av all personal inom 
verksamheterna. 
 
Utredningar rörande kränkande behandling sker digitalt i ett av huvudman 
framtaget strukturstöd. 
 
Anmälningsplikt 
Om personalen i en verksamhet får kännedom om att en elev kan ha blivit 
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, inträder 
skyldigheten att skyndsamt anmäla detta till rektorn. Detta sker via det 
digitala strukturstödet. 
 
https://insidan.huddinge.se/sokresultat-innehall.html?query=Strukturst%C
3%B6d+grundskola+diskriminering%2C+kr%C3%A4nkande+behandling 
 
Rektor har i sin tur motsvarande skyldighet att anmäla till huvudmannen 
(grundskolechef). Även denna anmälan sker genom det digitala 
strukturstödet och i direkt samband med händelsen. 
 
Anmälan om att elev känner sig kränkt av personal i skolan anmäls alltid till 
rektor. Utredningen genomförs sedan alltid av skolans ledning och som stöd 
för åtgärder och dokumentation används det digitala strukturstödet. 
Grundskolechef och personalavdelning informeras och involveras vid behov i 
utredningen och åtgärder. 
 
Rutiner för uppföljning 
På Källbrinksskolan utreds eventuella kränkningar av Trygghetsteamet. I 
Trygghetsteamet har två medarbetare behörighet till plattformen, där de 
hanterar och avslutar pågående utredningar. Rektor får fortlöpande 
information om de ärenden som hanteras på skolan. 
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Ansvarsförhållande 
Grundskolechef är huvudman och ytterst ansvarig för att fungerande rutiner 
och stöd finns framtagna i kommunens grundskolor. Rektor är ytterst 
ansvarig i skolan och den som förväntas ha kännedom om pågående ärenden 
samt fattar beslut om åtgärder. Utredningen kan delegeras. Den personal som 
ser eller får en anmälan om att en elev känner sig utsatt eller själv kan 
misstänka att en elev är utsatt ska påbörja en utredning. En utredning 
påbörjas genom att en incidentrapport upprättas i det digitala strukturstödet. 
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