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1 Planens syfte 
Planens syfte är att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling i skolan. Skolan ska arbeta för alla människors lika 
värde. Planen mot kränkande behandling och främjande av likabehandling utgår från 
skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567). Planen ska skapa en trygghet och 
tydlighet för elever, föräldrar och personal så att man tydligt kan se och agera efter lagarnas 
intentioner. 
 
Till dig som är elev 
Skolan ska vara fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering. Det finns skrivet i 
skollagen och diskrimineringslagen. I Barnkonventionen står det att alla barn har samma 
rättigheter och lika värde – barnets bästa ska alltid komma i första rummet. 
 
Skolan som du går i har en skyldighet att arbeta för att uppnå detta. Om du känner dig utsatt 
för mobbing, diskriminering, trakasserier, kränkande behandling, hot eller våld ska du 
kontakta en vuxen som du känner förtroende för. Det gäller också dig som känner någon som 
blir utsatt.  
 
Till dig som är vårdnadshavare 
Om du misstänker att ditt barn eller något annat barn utsätts för kränkande behandling, 
trakasserier eller diskriminering – kontakta någon av ditt barns pedagoger, rektor eller någon 
annan i Trygghetsteamet. 
 
Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling ber vi dig göra klart 
för ditt barn att det inte är ett acceptabelt beteende och att du själv tar avstånd från beteendet. 
Vi hoppas också att du meddelar ditt barns klasslärare om misstankarna. 
 

Kontaktuppgifter för vårdnadshavare och elever: 
 

1. Kontakta i första hand respektive klasslärare eller fritidspersonal! 
 

2. Trygghetsteamet: 
Cecilia Abrahamsson (rektor) 
Cecilia.abrahamsson@varmdo.se, tfn 08- 570 470 73 
 
Malin Salutskij (specialpedagog) 
Malin.salutskij@varmdo.se, tfn 08- 570 470 43 
 
Laila Norling (arbetslagsledare fritids) 
Laila.norling@varmdo.se, tfn 08-570 475 80 
 
Agnieszka Oderhall (lärare Idh, Sl, Tk) 
Agnieszka.oderhall@varmdo.se 
 
Emelie Lundberg (lärare Fsk) 
Emelie.lundberg@varmdo.se 

Om du känner bättre förtroende för en annan vuxen på skolan kan du vända dig till den! 
 

mailto:Cecilia.abrahamsson@varmdo.se
mailto:Malin.salutskij@varmdo.se
mailto:Laila.norling@varmdo.se
mailto:Agnieszka.oderhall@varmdo.se
mailto:Emelie.lundberg@varmdo.se
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2 Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling? 
 
Kränkningar av barns värdighet kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller 
kränkande behandling.   

Diskriminering innebär att ett barn missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband 
med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder.  

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna. 

Sexuella trakasserier är ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 
Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimeringsgrunderna.  

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan samband med en diskrimineringsgrund i 
diskrimineringslagen, kränker ett barns eller en elevs värdighet. Mobbning är ett exempel. 
Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling/trakasserier. 

Varje kommun har enligt skollagen och diskrimineringslagen en skyldighet att skydda barn 
och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kränkningar kan vara: 

 Fysiska – till exempel slag eller knuffar 
 Verbala – till exempel hot eller nedvärderande språkbruk 
 Psykosociala – till exempel att utsättas för utfrysning eller ryktesspridning 
 Textburna eller bildburna – till exempel via sociala medier 

 
Den som upplever sig ha blivit kränkt måste tas på allvar! 
 

 
I Värmdö kommun finns antagna riktlinjer för arbete mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. 
  

De sju diskrimineringsgrunderna 
1. kön  
2. könsöverskridande identitet eller uttryck  
3. etnisk tillhörighet  
4. religion eller trosuppfattning 
5. funktionsnedsättning 
6. sexuell läggning  
7. ålder 
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3 Enhetens vision 
 

Munkmoraskolan är den lilla skolan där alla ska känna sig trygga och där alla elever är allas elever. 
På Munkmoraskolan är trygghetsarbetet ett prioriterat område där alla har ett ansvar. 

• Alla människors värde är en självklarhet 
• Alla har rätt till en trygg och respektfull miljö 
• Trygghet, respektfullt bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för det 

livslånga lärandet. 
 

 
En av Munkmoraskolans stora fördelar är att det är en liten skola där alla känner varandra och det 
skapar trygghet. Vi arbetar enligt devisen ”Alla elever är allas elever”. Grunden i all vår verksamhet är 
alla människors lika värde. 
 
Konfliktlösning är en viktig del i vårt arbete med eleverna. Vi arbetar för att få eleverna delaktiga i 
arbetet med att skapa trygghet t.ex. genom att träna dem i empati och perspektivbyte, så att de kan se 
sin egen del i konflikten och hjälpa dem att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Personal ska dock 
alltid finnas till hands för att hjälpa och stödja i processen. Detta ska inte förväxlas med arbetet mot 
kränkningar och trakasserier som ALLTID är ett vuxenansvar. 
 
På Munkmoraskolan arbetar vi mycket med det främjande arbetet för att skapa en ”Vi-känsla” och 
förhindra att kränkningar och trakasserier ska förekomma på vår skola. En viktig del i det främjande 
arbetet är vår fadderverksamhet där elever i åk 3 är faddrar för elever i åk 1 och elever i åk 2 är faddrar 
för elever i Förskoleklass (fsk). Fadderverksamheten är schemalagd ca en gång per månad då 
årskurserna turas om att planera aktiviteter och bjuda in varandra. En annan viktig del i det främjande 
arbetet är alla våra gemensamma aktiviteter och traditioner som vi firar tillsammans under året, t.ex. 
Munkmoraflåset, FN-dagen och Vårfesten. Detta är tillfällen då elever från olika klasser och årskurser 
på ett lustfyllt sätt lär känna varandra och bidrar till en positiv ”Vi-känsla” på skolan. 
 
Trygghet är grunden till att våra elever ska trivas i skolan och lära sig så mycket som möjligt, därför 
har all personal ansvar för detta arbete och alla ska agera och ingripa vid behov. Munkmoraskolan har 
generellt haft goda resultat vad gäller trygghet men vår vision är att uppnå 100% och därför är 
trygghetsarbetet ständigt pågående. Under läsåret 2021/22 är trygghetsarbetet ett prioriterat 
utvecklingsområde. Medlemmarna i vårt Trygghetsteam har avsatt tid i schemat varje vecka för att ha 
möjlighet att arbeta främjande, förebyggande och utredande. Trygghetsteamet har ett nära samarbete 
med Elevhälsoteamet (EHT) då specialpedagog och rektor medverkar i båda grupperna. Skolans 
skolpsykolog är också en aktiv part i Trygghetsarbetet och handleder personalen. Trygghetsteamet och 
EHT har genom detta samarbete goda möjligheter att förebygga utanförskap och olika typer av 
kränkande behandling och på så sätt utveckla ett hälsofrämjande arbete.  

4 Elevers delaktighet 
 

Varje höst inleds läsåret med Trygghetsvecka som en uppstart på läsåret och trygghetsarbetet. Det 
som framkommer från eleverna under samtal och övningar bildar en del av underlaget till planen 
och trygghetsarbetet. 
 
Andra viktiga underlag är de enkäter som genomförs varje år, dels Våga Visa-enkäterna som årligen 
besvaras av vårdnadshavare till elever i Fsk samt elever och vårdnadshavare i åk 3 men också 
Munkmoraskolans egna trygghetsenkäter som besvaras av alla elever två gånger per läsår (oktober 
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och april). 
 
Munkmoraskolan genomför också årligen en Trygghetsvandring med alla elever där de anonymt 
kan berätta om trygga och otrygga platser både inomhus och utomhus. Resultaten samlas ihop och 
diskuteras på efterföljande klassråd där klasserna kan arbeta fram förslag på förbättringar. 
 
Trygghetsfrågor diskuteras också kontinuerligt på klassråd, elevråd och fritidsråd. Ett exempel på 
elevernas delaktighet är att de får vara med och utforma de styrda rastaktiviteterna som är en del av 
skolans trygghetsarbete. 
 
Allt detta utgör en viktig bas för planen och vad skolan behöver arbeta med det kommande året. 
 

 

5 Information och delaktighet om planen 
Information om plan mot kränkande behandling och främjande av likabehandling. 
 
 

När?  Hur?  Ansvar för information 
Höstterminen 
(uppstartsdagar och APT) 

Information om 
Läroplanens värdegrund 
och basen i 
Munkmoraskolans plan 
presenteras för all 
personal 

Skolledning 

Oktober-november Planen revideras av 
Trygghetsteamet 

Trygghetsteamet 

Trygghetsveckan (ht) Trygghetsteamet går runt i 
alla klasser och 
presenterar sig och 
gruppens arbete. 

Trygghetsteamet 

Trygghetsveckan (ht) Klassläraren går igenom 
basen i planen med 
eleverna varje läsår. 

Klassläraren 

Januari Reviderad plan läggs upp 
på skolans hemsida och på 
Schoolsoft 

Skolledning 

Föräldramöten/Föräldraråd Trygghetsarbetet 
presenteras 

Skolledning 

Hela läsåret Delar av planen tas upp 
kontinuerligt på klassråd 
och elevråd 

Klasslärare, ansvarig elevråd 

Hela läsåret Delar av planen tas upp 
kontinuerligt under 
Fritidsråd  

AL-ledare fritids 

Hela läsåret Den lättlästa versionen 
finns tillgängliga i alla 
klassrum och 
fritidsavdelningar. 

AL-ledarna 

Juni Resultat från Våga Visa-
enkäter och skolans 
trygghetsenkät analyseras 
av all personal.  

Skolledning 
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Planen utvärderas. 
 

6 Redovisning och utvärdering av föregående års åtgärder/insatser 
 
Skolan ska aktivt arbeta för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling. 
Arbetet ska syfta till att förstärka respekten för allas lika värde och utgå från alla 
diskrimineringsgrunderna. Arbetet ska riktas mot alla och vara en naturlig del i skolans 
vardag. 
 
 Ökad trygghet var ett prioriterat utvecklingsområde även under läsåret 20/21. Under året 
genomfördes en rad åtgärder för att öka tryggheten på skolan samt skapa rutiner för 
trygghetsarbetet som behövde utvecklas. Många av de åtgärder som har genomförts har fokus 
på alla människors lika värde. Detta innebär att målet med dessa är att ingen på 
Munkmoraskolan ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande 
behandling.  
 
Ett nytt trygghetsteam skapades där varje medlem hade avsatt tid i schemat för 
trygghetsarbetet för att säkerställa kontinuitet och vidmakthållande trots pandemi med hög 
sjukfrånvaro bland personalen. 
 
Planen mot kränkande behandling och främjande av likabehandling reviderades kraftigt och 
rutiner för det åtgärdande trygghetsarbetet implementerades i hela personalgruppen. Ett 
material med öppna stödfrågor vid utredande samtal arbetades fram av Trygghetsteamet och 
ger stöd till personalen för likabehandling i alla utredande ärenden. 
 
Skolan har under förra året också arbetat främjande med de tidigare traditionerna, i anpassad 
form, för att stärka ”VI-känslan. Under läsåret har inte traditionerna bara upprätthållits utan 
dessutom utökats och utvecklats då vi ser att detta har en stor betydelse för gemenskapen på 
skolan. 
 
Nytt för förra läsåret har också varit vår fadderverksamhet som genomförts regelbundet, ca en 
gång per månad. Detta har gjort att elever fått möjlighet att lära känna varandra över 
årskurserna och på så sätt varit trygghetsskapande. 
 
Målsättningen att minst 90% av vårdnadshavare till elever i åk 3 skulle svara att deras barn är 
tryggt i skolan i Våga Visa-enkäterna uppnåddes under läsåret 20/21. I enkäten svarade 95% 
av vårdnadshavarna till eleverna i åk 3 att deras barn är tryggt på Munkmoraskolan. Målet för 
20/21 är alltså uppnått. 
 
Redovisning av föregående års insatser för det förebyggande och främjande arbetet mot 
kränkande behandling 
 

Diskrimineringsgrund/trakasserier Åtgärd/insats Resultat av utvärdering 

Kön och könsöverskridande 
identitet eller uttryck  

 
 

Fördelning av turordning 
rättvist. 
Vid högläsning variera 
huvudperson utifrån kön 
och könsöverskridande 
identitet 

Utvärderingar visar att 
medvetenheten har stärkts i 
personalgruppen. 
Fritidshemmet har erbjudit 
könsneutrala styrda lekar. 
Under läsåret har den styrda 
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Rastverksamheten och 
fritidshemmet erbjuder 
könsneutrala styrda lekar 

rastleken varit begränsad. 
Åtgärderna har genomförts 
men behöver vara 
kontinuerliga, ett medvetet 
arbete med detta behöver 
fortsätta. 

Alla Värdegrundsarbete med 
värderingsövningar, 
diskussioner och 
gruppstärkande aktiviteter.  
Pedagogiskt 
värdegrundsarbete med 
utgångspunkt i litteratur och 
film. 

Arbetet har inte genomförts 
systematiskt och regelbundet i 
alla klasser. Alla klasser har 
dock haft inledande 
värdegrundsarbete och alla har 
haft temadagar såsom t.ex. ”Vi 
gillar olika”. 
Arbetet har genomförts i 
varierande utsträckning och 
kommer att fortsätta nästa läsår 
under mer strukturerade 
former. 

Alla Träning i turtagning, vänta 
på sin tur och andra 
demokratiska arbetsformer 
som tydliggör allas lika 
värde. 

Arbetet har genomförts 
kontinuerligt av alla klasser, 
t.ex. klassråd. 
Åtgärderna har genomförts 
men behöver vara 
kontinuerliga, ett medvetet 
arbete med detta behöver 
fortsätta. 

Alla/ålder Regelbunden 
fadderverksamhet 

Har bidragit till att fler elever 
känner elever i andra klasser 
vilket stärker tryggheten och 
minskar risk för diskriminering 
p.g.a. ålder. 
Fadderverksamheten har 
genomförts i anpassad form 
p.g.a. Covid-19. 

Alla/funktionsnedsättning 
 

Gemensamma traditioner 
och aktiviteter, bl.a. ”Vi 
gillar olika”, Rocka 
sockorna. 

Se tabell, kränkande 
behandling. 
De gemensamma traditionerna 
och aktiviteterna har 
genomförts och utökats men i 
anpassad form p.g.a. Covid-19. 

 
Redovisning av föregående års insatser för det främjande och förebyggande arbetet mot 
kränkande behandling. 
 

Åtgärd/insats Resultat av utvärdering 
Trygghetsvecka Vi kan se i skolans trygghetsenkäter, som 

genomfördes under höstterminen, att skolstarten 
med värdegrundsveckorna bidrog till att våra 
elever kände sig trygga. Vi ser att vi har en god 
förbättring över tid i riktigt nöjda föräldrar och i 
jämförelse med kommunen i stort och Våga 
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Visa-enkäterna vad gäller ”Mitt barn är tryggt i 
skolan” Vår egen uppföljande Trygghetsenkät 
som genomfördes i april visar fina resultat, bl.a. 
svarade 100% av eleverna i förskoleklass att de 
kände sig trygga i skolan.  
Åtgärden är genomförd och kommer att 
bibehållas och utvecklas vidare. 

Alltid rastvärdar ute som syns tydligt med västar 
alt. Munkmorakläder. 

Det finns alltid personal ute på raster med västar 
alt. Munkmorakläder så att de syns tydligt. Av 
de kränkningsanmälningar som gjort på raster 
har i nästan samtliga fall angetts att det funnits 
personal på plats men att de inte hunnit ingripa 
då kränkningarna ofta uppstått i samband med 
lek som urartat. 
Vi ser att vi har en god förbättring över tid i 
riktigt nöjda föräldrar och i jämförelse med 
kommunen i stort och Våga Visa-enkäterna vad 
gäller ”Mitt barn är tryggt i skolan” Vår egen 
uppföljande Trygghetsenkät som genomfördes i 
april visar fina resultat, bl.a. svarade 100% av 
eleverna i förskoleklass att de kände sig trygga i 
skolan. 
Åtgärden har genomförts och kommer att 
bibehållas. 

Gemensamma aktiviteter och traditioner Traditionerna har genomförts i anpassad form 
och utökats med ytterligare ett par gemensamma 
aktiviteter. Vi kan se att det gör att eleverna lär 
känna fler elever i andra klasser/årskurser och 
att det främjar trivsel och trygghet. Det blir t.ex. 
tydligt att elever under tiden i fritidshemmet 
umgås med fler elever utanför den egna klassen. 
Pedagogerna lär också känna fler elever vilket 
bidrar till ökad trygghet. Varje aktivitet har 
utvärderats av respektive arbetslag och 
ledningsgruppen. Utvärderingarna har visat att 
aktiviteterna fallit väl ut och varit uppskattade 
av eleverna. 
Åtgärderna genomförda, kommer att bibehållas 
och utvecklas. 

Fadderverksamhet Fadderverksamheten har genomförts 
regelbundet under året i anpassad form p.g.a. 
Covid-19. Resultat i Våga Visa-enkäterna och 
våra egna Trygghetsenkäter visar att vi har 
bättre resultat hos de yngre eleverna. En 
bidragande orsak till detta är 
fadderverksamheten där de yngre eleverna får 
lära känna de äldre under ordnade former med 
vuxenstöd. 
Fadderverksamheten kommer att bibehållas och 
återgå till grundplaneringen då pandemin så 
tillåter. 
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7 Främjande arbete 
Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter riktar sig till alla elever och ska genomföras 
utan att det föranleds av något särskilt problem. Det främjande arbetet är en del av verksamhetens 
fortgående uppgifter och ska därför bedrivas på ett kontinuerligt, systematiskt och målinriktat sätt. Det 
främjande arbetet handlar om att hitta och stärka positiva förutsättningar för att alla barn/elever ska ha 
lika rättigheter och möjligheter och behöver inte utgå från identifierade problem i verksamheten. Det 
främjande arbetet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utöver insatser mot 
kränkande behandling ska det i det främjande arbetet finnas insatser för diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder.  
 
Vi vet att trygghet och inflytande är grunden för barns lärande och utveckling. På Munkmoraskolan 
arbetar vi mycket med det främjande arbetet för att förhindra att kränkningar ska förekomma på vår 
skola. Vi genomför under året flera gemensamma aktiviteter och traditioner. Detta är tillfällen då våra 
elever från olika klasser och årskurser på ett lustfyllt sätt lär känna varandra och bidrar till en 
positiv ”Vi-känsla” på skolan. 
 
Munkmoraskolan bedriver ett ständigt pågående och aktivt arbete för att förhindra och motverka alla 
former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Hela vår verksamhet ska 
präglas av delaktighet, sammanhang, ett demokratiskt klimat och en kommunikation där olikheter ses 
som en tillgång. Vårt Trygghetsteam ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande vad gäller 
diskriminering, trakasserier och alla former av kränkningar. 
 
Vi tror att alla berikas av ett inkluderande förhållningssätt. Vårt mål med att utveckla arbetet med 
inkluderande lärmiljöer är att all undervisning och de miljöer som erbjuds ska vara anpassade för att 
tillgodose varje elevs förutsättningar. Vi vill ge våra elever möjlighet att förstå varandras olikheter och 
behov för att de i det livslånga lärandet ska kunna vara en del av det demokratiska samhället där allas 
lika värde är en självklarhet. 
 
 
Förskoleklass, Grundskola 1-3 samt fritidshem 
 

Mål med 
insatser 

Konkret insats Ansvarig/tidsram Utvärdering/ansvarig Personal/barn/eleve
rs delaktighet 

En trygg 
skolstart för 
alla 

Trygghetsvecka 
med flera 
aktiviteter 
(samarbets- 
övningar, lekar, 
drama, grupp-
stärkande 
aktiviteter m.m.) 

Arbetslagen/ 
Första skolveckan 

Utvärdering sker i 
AL i nära anslutning 
efter genomförd 
Trygghetsvecka och 
dokumenteras på 
Drive. 
Ledningsgruppen 
ansvarar för att detta 
genomförs. 

Tas upp på 
uppstarten med all 
personal, All 
personal är 
delaktiga i 
genomförande och 
utvärdering. 
Elever är delaktiga 
bl.a. genom 
dramatiseringar 
och utvärderar 
genom enkäter 

Tillgängliga 
vuxna 

Alltid många 
vuxna ute som 
rastvärdar på alla 
raster. 
Personalen syns 
tydligt genom att 

Lärar- och 
fritidspersonal enl. 
rastvärdsschema/ 
fortlöpande hela 
året 

Trygghetsenkäter/sk
ol-ledningen 

Elever genom 
trygghetsenkäter 
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bära västar alt. 
Munkmora-
kläder. 
 

 ”Vi-känsla”, 
eleverna ska 
trivas och 
känna sig 
trygga på 
Munkmora-
skolan 

Gemensamma 
aktiviteter, se 
plan för 
traditioner 

Traditions-
gruppen ansvarar 
för genomförandet 
av de olika 
aktiviteterna 
utspridda över 
hela läsåret 

Utvärdering sker i 
AL i nära anslutning 
efter varje 
genomförd 
tradition/aktivitet 
och dokumenteras på 
Drive. 
Ledningsgruppen 
ansvarar för att detta 
genomförs. 

Personal är 
delaktiga i 
samtliga 
aktiviteter, 
informeras på AL-
möten samt i 
personalens 
Veckobrev. Elever 
är delaktiga i 
planering samt 
utvärdering genom 
klassråd, fritidsråd 
och elevråd.  

Eleverna ska 
känna elever 
utanför sin 
egen klass 
och årskurs 
och på så 
sätt känna 
sig trygga 
med alla 
elever på 
skolan 

Kontinuerliga 
fadderträffar 
mellan 
årskurserna 

Lärarlaget/ enligt 
kalendarium, ca en 
gång per månad 

Lärarlaget utvärderar 
löpande i AL 
Elever genom 
trygghetsenkäter 
samt Våga Visa-
enkät 

Elever är delaktiga 
i planering och 
utvärdering i 
klassråden. 

Alla elever 
ska känna 
sig trygga 
och 
inkluderade i 
den egna 
gruppen. 
Gruppen ska 
vara 
välfungeran
de i såväl 
klassrum 
som i det 
sociala 
samspelet 

Mentorstiden 
införs och ska 
varannan vecka 
användas till 
gruppstärkande 
aktiviteter 
och/eller 
värderings-
övningar och 
varannan vecka 
till klassråd 

Klassläraren 
planerar och 
genomför men har 
vid behov stöd av 
Trygghetsteamet 
som bistår med 
material/ 
kontinuerligt 
varannan vecka 

Utvärdering sker 
kontinuerligt och 
sammanfattas i 
juni/AL-ledare 

Pedagogisk 
personal är 
delaktiga i 
samtliga aktiviteter 
och gör eleverna 
delaktiga genom 
klassråden. 
Eleverna är också 
delaktiga i 
utvärderingen 
genom enkäter. 

Lika-
behandling 
av pojkar 
och flickor 

Fördelar 
turordning 
rättvist. 
Litteratur – 
variera 
huvudperson 
Styrda lekar är 
könsneutrala 
 

All pedagogisk 
personal/fortlöpan
de och 
kontinuerligt 
under hela läsåret 

Utvärderingar och 
enkäter/ all personal 

Diskuteras vid 
uppstart, APT, 
elevråd och 
klassråd 

Eleverna 
respekterar 
varandra 

Värdegrunds-
arbete med 
värderingsövning

All pedagogisk 
personal 

Enkäter/Trygghets-
gruppen 

Personal görs 
delaktig vid 
läsårsstart samt 
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ar och 
gruppstärkande 
aktiviteter 

APT. Elever är 
delaktiga genom 
klassråd, elevråd 
och enkäter 

 
 

8 Kartläggning  
 
Förskola, Grundskola 1-3, Fritidshem  
Metod för 
kartläggning 

Ansvarig Tidsram Vilka är 
delaktiga i 
genomförandet 

Utvärdering/ansvarig 

Trygghetsvandring Klasslärare September Samtliga klasser Trygghetsteamet 
förbereder, påminner 
och sammanställer 

Skolans 
trygghetsenkät 

Klasslärare Oktober Samtliga klasser Trygghetsteamet 
förbereder, påminner 
och sammanställer 

Våga Visa-enkäter Klasslärare/ 
Skolledning 

Februari - 
mars 

Vårdnadshavare 
i Fsk och åk 3 
samt elever åk 3 

Skolledning 

Skolans 
trygghetsenkät 

Klasslärare April Samtliga klasser Trygghetsteamet 
förbereder, påminner 
och sammanställer 

Utvärdering av 
läsåret 

All personal Juni All personal Skolledning 

Statistik utifrån 
anmälda 
kränkningar i DF 

Trygghetsteamet Juni Trygghetsteamet Skolledning 

 
 

8.1 Redovisning av resultat och analys av kartläggningen – upptäckta 
risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
 
Förskoleklass, Grundskola 1-3, Fritidshem 

Slutsatser från kartläggningen: 
Trygghetsvandringen visade generellt ett gott resultat men att vi regelbundet behöver ta upp och 
påminna om reglerna vid t.ex. King-rutan och fotbollsplanen. 
Utrymmet kring fritids lokaler i källarvåningen upplevdes otrygga av några elever, korridoren och 
toaletterna. 
Toaletterna i kapphallarna var också ett område som en del elever upplevde otrygga. 
Våga Visa-enkäterna, besvarade av vårdnadshavare i förskoleklass, visade att fler än tidigare år och 
jämfört med Värmdö i stort, att det stämde mycket bra att deras barn är tryggt i skolan. Det är dock 
ett fåtal som svarar att det inte stämmer.  
Våga Visa-enkäterna besvarade av eleverna i åk 3 visade ett sämre resultat vad gäller trygghet. 
Statistik av kränkningsanmälningarna visar att många upplevda kränkningar sker på raster. 
Vårdnadshavarna i samma årkurs upplevde dock i högre utsträckning än tidigare att deras barn var 
tryggt i skolan. 
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9 Förebyggande arbete - Mål och åtgärder för det kommande året 
Alla skolor ska arbeta förebyggande och på så sätt avvärja att risker för diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling uppstår. Det förebyggande arbetet ska utgå från 
de riskfaktorer som visat sig i verksamhetens kartläggning.  
 
 
Förskoleklass, Grundskola 1-3 samt fritidshem 

Konkret åtgärd Mätbart mål för 
åtgärden 

Ansvarig/tidsram Utvärdering/ansvarig Personal/barn/ 
elevs 
delaktighet  

Nytt 
rastvärdsschema 
där skolgården 
är uppdelad i 
zoner så att 
personalen är 
mer utspridd 
och kan ha 
bättre koll 

Statistiken från 
DF ska visa att 
färre kränkningar 
sker under rasttid 

Skolledning 
ansvarar för att det 
under hela läsåret 
finns ett aktuellt 
bemannat 
rastvärdsschema 

Enkäter samt statistik 
DF/Skolledning 

All personal 
informeras vid 
uppstart samt 
utvärderar vid 
läsårsslut. 
Elevråd och 
klassråd 
diskuterar 
trygghetsfrågor 

Styrda 
rastaktiviteter 
varje rast 

Ett delmål är att 
minst 85% av 
eleverna i åk 3 
ska svara att de 
känner sig trygga 
i skolan i Våga 
Visa-enkäterna 

Skolledning ansvar 
för att det hela 
läsåret finns ett 
aktuellt bemannat 
schema med 
aktivitetsvärdar 
varje rast 

Enkäter/Skolledning Pedagogisk 
personal 
informeras om 
sitt uppdrag som 
aktivitetsvärd. 
Klassråd och 
elevråd är 
delaktiga genom 
att arbeta fram 
förslag på 
aktiviteter samt 
utvärderar 
genom enkäter 

En ”utcheckare” 
på fritidstid så 
att fler 
pedagoger kan 
vara aktiva med 
eleverna och 
styra aktiviteter 

Ett delmål är att 
minst 95% av 
eleverna i åk 3 
ska svara att de 
känner sig trygga 
på fritids i Våga 
Visa-enkäterna 

Fritids arbetslag/ 
kontinuerligt 

Enkäter/Skolledning 
och AL-ledare fritids 

Tas upp och 
påminns om på 
fritidsmöten. 

Eleverna går 
alltid ner till 
fritids 
tillsammans 
med en pedagog  

Färre än 10 elever 
ska svara ”ledsen 
gubbe” på 
Trygghets-
vandringen på 
området  
”Korridoren nere 
på fritids” 

Fritids arbetslag/ 
kontinuerligt 

Trygghetsvandringen/
Skolledning och AL-
ledare fritids 

Tas upp och 
påminns om på 
fritidsmöten. 
Informeras om 
på fritidsråden. 

Det ska finnas 
tydliga skyltar 
vid toaletterna 

Färre än 10 elever 
ska svara ”ledsen 
gubbe” på 

AL-ledare fritids Trygghetsvandringen/
AL-ledare fritids 

Informeras på 
fritidsmöte samt 
fritidsråd 
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så att eleverna 
vet var de ska 
tända 

Trygghets-
vandringen på 
området  
”Toaletterna nere 
på fritids” 

Fritidsrådet gör 
eleverna 
delaktiga i 
åtgärder för att 
göra toaletterna 
trevligare 

Färre än 10 elever 
ska svara ”ledsen 
gubbe” på 
Trygghets-
vandringen på 
området  
”Toaletterna nere 
på fritids” 

Fritids arbetslag/ 
Fritidsråd vt 

Trygghetsvandringen/
AL-ledare fritids 

Informeras på 
fritidsmöte samt 
diskuteras på 
fritidsråd 

Alla klasser 
diskuterar 
”toalettvett” 

Färre än 10 elever 
ska svara ”ledsen 
gubbe” på 
Trygghets-
vandringen på 
området  
”Toaletterna nere 
på fritids” och 
på ”Toaletter i 
kapphallen” 

Klasslärare/ 
Återkommande 
men alla i samband 
med terminsstart  

AL-ledare lärarlaget Informeras och 
diskuteras på 
AL-möte samt 
diskuteras på 
klassråd och 
fritidsråd 

Söndrigt tak 
nere på fritids 
åtgärdas 

Ett delmål är att 
minst 95% av 
eleverna i åk 3 
ska svara att de 
känner sig trygga 
på fritids i Våga 
Visa-enkäterna 

Skolledning läsåret 
21/22 

Skolledning Informeras på 
APT 

Förskoleklass 
skolas in genom 
att hela 
höstterminen ha 
egen rasttid, 
rastyta samt 
egen fritids-
verksamhet. 
Under 
vårterminen 
skolas de in i det 
större 
sammanhanget 
efter vecka 6, 
någon del av 
veckan i taget, 
se 
inskolningsplan 

Ett delmål är att 
minst 94 % av 
vårdnadshavarna 
till elever i 
förskoleklass ska 
svara att deras 
barn är tryggt i 
skolan i Våga 
Visa-enkäten. 

Skolledning samt 
personal i 
förskoleklass 

Utvärdering genom  
Våga Visa-enkäten 
samt skolans egen 
Trygghetsenkät/ 
Skolledning 

Elever och 
vårdnadshavare 
delaktiga genom 
enkäter. Personal 
görs delaktiga 
genom APT och 
AL-möten 
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10 Akuta situationer 
För att få en akut situation att upphöra får rektorn och personal vidta de omedelbara och tillfälliga 
åtgärder som är befogade för att tillförsäkra elever trygghet1. Kravet på utredning gäller även i riktigt 
akuta lägen. En sådan utredning måste ske snabbt genom att personalen gör bedömningar på plats. Det 
är angeläget att det finns rutiner för hur verksamheten ska ge de inblandade möjlighet att bearbeta det 
inträffade och få stöd. 
 

Rutin för akuta situationer 
I det akuta läget är målet att lugna ned situationen; att avbryta skeendet genom att t.ex. 
sära på elever eller att avleda uppmärksamhet vid kraftig affekt. Detta är viktigt både för 
att skydda den/de utsatta och för att situationen inte ska förvärras genom att någon känner 
sig ännu mer stressad, utmanad, uppvarvad, trängd etc. 

• Personal som upptäcker/får kännedom om akut situation agerar. Personalen 
bedömer om situationen kan klaras på egen hand eller om hjälp behövs. Personalen 
ber i så fall elev eller annan personal att hämta annan/andra vuxna. 

• Personal går med bibehållet lugn och tydlighet in i situationen och gör sitt bästa för 
att avvärja den. 

• Så långt det är möjligt bör den personal som känner den utagerande eleven vara 
den som kommunicerar och agerar med denne. Andra vuxna fokuserar på den/de 
utsatta (och övriga elever) . 

• Generella principer när det gäller hur personal bör förhålla sig i en situation som 
präglas av verbal eller fysisk aggressivitet: 

o Sträva efter en lugn (och inte arg) röst samt ett lugnt kroppsspråk (undvik 
häftiga rörelser, närkontakt, ögonkontakt etc. med en elev i kraftig affekt) 

o Avled/avbryt så konkret och så fort som möjligt 
o Undvik verbal argumentation med eleven i affekt, var lugn och tydlig i vad 

som gäller 
o Gör en riskbedömning som i första hand ska förhindra att människor 

kommer till skada och i andra hand material etc. 
 

 

10.1 Anmälan 
Personal är skyldig att göra en anmälan vid kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för 
trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten. Anmälan 
ska göras i det digitala systemet DF Respons. Rektor samt huvudmannen informeras om anmälan via 
DF Respons.   
 
Anmälningsskyldigheten gäller även om en elev upplever sig utsatt för diskriminering, trakasserier 
eller kränkande behandling av någon i personalen.  
 
Det ska inte göras någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan den anmäls i DF Respons. 
 
Rutin för hur elever/vårdnadshavare/vuxna gör en anmälan om 
diskriminering/trakasserier/kränkning: 

 
1 5 kap. 6 § skollagen  
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Elever eller vårdnadshavare kan göra anmälan genom att kontakta klassens pedagoger, 
Trygghetsgruppen eller rektor. Anmälan kan göras muntligt eller skriftligt. Tips om 
diskriminerande eller kränkande behandling kan också lämnas anonymt t Trygghetsteamets 
låsta brevlåda som är placerad i stora entréhallen. Representant från Trygghetsteamet 
tömmer brevlådan. 
 

 
Rutin för hur personal som fått kännedom om diskriminering/trakasserier/kränkning gör en 
anmälan: 

Anmälan görs via DF Respons. När anmälan görs får förskolechef/rektor och huvudman 
direkt en notifiering.  
 

 
Rutin för hur rektor anmäler diskriminering/trakasserier/kränkning till huvudmannen:  

När anmälan görs i DF Respons får huvudmannen direkt en notifiering. 
 
Rutin om anställda diskriminerar/trakasserar/kränker elever: 

Personal som får kännedom om att en anställd diskriminerar/trakasserar eller kränker 
elever ska vända sig till rektor. Rektor gör anmälan/utredning i DF Respons.  

 

11 Utredning av kränkande behandling eller trakasserier 
Syftet med att utreda är att få tillräckligt med information och kunskap om situationen för att bedöma 
vilka åtgärder som måste vidtas för att få trakasserier eller kränkande behandling att upphöra. Varje 
händelse som skolan får kännedom om ska utredas skyndsamt. I Värmdö kommun ska utredningen 
dokumenteras i DF Respons och slutföras inom en månad. Även utredning, uppföljning och eventuella 
åtgärder följs upp i systemet.   
 
Första gången personal får kännedom om trakasserier eller annan kränkande behandling är det 
vanligen pedagoger i klassen som utreder och åtgärdar för att få det att upphöra. Upprepas beteendet 
kopplas Trygghetsteamet alt. EHT (Elevhälsoteamet) in. Som stöd i arbetet används gemensamma 
öppna utredningsfrågor. På Munkmoraskolan arbetar vi enligt det som vi kallar Trygghetsmodellen. 
 
Trygghetsmodellen 
På Munkmoraskolan råder nolltolerans mot såväl trakasserier, kränkande behandling och 
diskriminering. Detta gäller elev-elev, personal-elev, elev-personal och personal-personal. Samtliga på 
skolan ska veta vart man vänder sig om man blir utsatt för trakasserier, kränkande behandling eller 
diskriminering. Det bedrivs ett aktivt arbete med diskrimineringsgrunderna i den dagliga 
verksamheten. För att förhindra och förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande 
behandling arbetar Munkmoraskolan efter ”Trygghetsmodellen”. Trygghetsmodellen bygger på två 
beprövade modeller; Olweusprogrammet och Farstamodellen. 
 
Olweusprogrammet är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbing och kränkande behandling 
och anses vara ett av de mest effektiva antimobbningsprogrammen i världen (BRÅ). 
Olweusprogrammet är utvärderat i Norge, Island, USA, Tyskland och Australien. 
Forskningsrapporterna visar på en minskning av mobbning mellan 30 och 50%. 
 
Farstamodellen är en modell för hur man arbetar för att utreda och åtgärda när elever kränkts av andra 
elever. Munkmoraskolan använder sig av en reviderad version av Farstamodellen där vårdnadshavare 
alltid informeras. 
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Trygghetsmodellen innebär att: 

• All personal agerar genom samsyn samt har samtal med elever när det uppstår konflikter 
• Klasslärare och annan pedagogisk personal arbetar förebyggande och kontinuerligt med sina 

elever om läroplanens och skolans värdegrund samt diskrimineringsgrunderna 
• Personal utreder och agerar skyndsamt vid misstankar om trakasserier eller annan form av 

kränkande behandling 
• Trygghetsgruppen bistår personalen vid behov 
• Föräldrar hålls informerade om skolans trygghetsarbete 

 
Arbetsgång: 

1. Anmälan om trakasserier eller annan kränkande behandling görs i DF Respons av personal 
som fått kännedom om kränkning eller någon form av trakasserier 

2. Trygghetsgruppen utser utredare, vanligen pedagoger i klassen eller ev. representanter från 
Trygghetsteamet. 

3. Utredning påbörjas skyndsamt. Enskilda samtal med öppna utredningsfrågor inleds med alla 
inblandade. I de fall Trygghetsteamet utreder är alltid två representanter från Trygghetsteamet 
med vid samtalen. 

4. Vårdnadshavare till dem som man haft samtal med informeras samma dag om att samtalen 
påbörjats. 

5. Uppföljningssamtal ska hållas inom två veckor för att säkerställa att den kränkande 
behandlingen upphört. Ytterligare samtal genomförs vid behov. 

6. Vårdnadshavare till dem man haft samtal med informeras när ärendet avslutas.’ 
 
Om den kränkande behandlingen inte upphör: 
Om Trygghetsteamet inte lyckas eller om problemet är av den art att gruppen inte kan arbeta vidare 
ska Elevhälsoteamet (EHT) ta över ansvaret. 
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