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Grunduppgifter 
 
Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleklass, grundskola 1-6, skolbarnsomsorg, öppet 
fritids. 
 

Ansvariga för planen 
Rektor Nadja Melander i samarbete med skolkurator Cecilia 
Jagetoft. 
 

Vår vision 
Snättringeskolan skall vara en trygg och respektfull 
verksamhet som är fri från diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling och där alla har rätt att bemötas som 
likvärdiga och unika individer. 
Vi fokuserar på det positiva och arbetar för att alla skall vara 
delaktiga i vår verksamhet och utvecklingen av densamma. 
Alla elever ska känna till att skolan ingriper mot varje form 
av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 
De ska också veta vem eller vilka de kan vända sig till när de 
upplever sig illa behandlade.  
Vår pedagogiska grundsyn för likabehandling är att alla barn 
är alla vuxnas ansvar. 
 

Planen gäller från  
2022-09-01 
 

Planen gäller till  
2023-08-31 
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Elevernas delaktighet 
Eleverna är delaktiga i både det dagliga arbetet och i 
utvärderingen av planen. Detta sker genom 

 att eleverna svarar på kommunens grundskoleenkät 
som är administrerad av Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

 klassens kvalitetsrapport. 

 regelbundna samtal i klassen om regler och hur vi ska 
vara mot varandra. 

 individuella samtal mellan elev och lärare/pedagog 
efter behov. 

 stående punkt på klassråd. 

 regelbundet på elevråd. 

 skolans val, alla elever har avsatt tid en timme per 
vecka där man diskuterar värdegrundsfrågor och har 
möjlighet till samarbetsövningar.  

 skolans årliga hösttradition ”Likabehandlingsplanens 
fantastiska resa” i samband med FN-dagen.  

 upptaktsdagar vid terminsstart. 
 
Vårdnadshavarnas delaktighet 
Information om planen sker via 

 föräldramöte på hösten. 

 skolrådet. 

 att vårdnadshavare informeras om att planen hittas på 
Snättringeskolans hemsida. 
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Personalens delaktighet 
Sker genom 

 utvärdering av föregående års plan. 

 arbetsdagar vid terminsstart 

 regelbundet inplanerad uppföljning under året på 
avdelningsmöten, arbetslagsmöten och 
arbetsplatsträffar. 

 
Förankring av planen 
Planen förankras hos personalen på arbetsdagar vid 
höstterminens start samt löpande under året vid planerade 
möten. 
 
Planen förankras hos eleverna genom                                  

 genomgång i klassen under första veckan på 
höstterminen och vårterminen. 

 regelbundet i klassen t.ex. vid klassråd. 

 regelbundet på fritids t.ex. vid storsamlingar. 

 via elevrådet. 

 vernissage i samband med FN-dagen. 
 
Vårdnadshavare får ta del av planen genom en presentation 
på läsårets första föräldramöte. Information om planen ges 
vid årets första skolråd. 
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling finns tillgänglig på skolans hemsida. 
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Utvärdering av förra årets plan 
 
Beskriv hur er förra plan har utvärderats 
På studiedagen i mars 2022 fick personalen tillsammans i 
mindre grupper arbeta fram konkreta förslag utifrån 
resultaten i elevenkäten. Förslagen blev sedan till grund för 
kommande åtgärder.  
 
Delaktiga i utvärderingen av förra årets plan var 
Skolledning, personal och elever.  
 
Resultat av utvärderingen av förra årets plan 
Förra årets plan innehöll följande åtgärder  
 

 Öka tryggheten och trivseln inne på toaletterna. 

 Stärka relationerna mellan vuxna och elever på skolan.  

 Tryggare raster  
 

Öka tryggheten och trivseln inne på toaletterna. 
Strukturstödets mätinstrument över skolans rapporterade 
incidentrapporter visar på få händelser kopplade till 
toaletterna. Dock visar resultatet i kommunens 
grundskoleenkät för VT 2022 att en ökad andel av eleverna 
inte upplever toaletterna som en trygg plats. Därför kommer 
toaletterna även i år finnas med för nya aktiva åtgärder 
utifrån analys av kartläggningen. 
  
Trygghetsteamet kommer dessutom som tidigare år att vid 
uppstarten av höstterminen ge i uppgift till alla klasser att 
smycka sina toaletter för att göra dem trevligare. 
Trivselregler tillhörande toaletterna och rutinen att använda 
toalettkort uppdateras av mentor med klasserna vid 
terminsstart.  
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Stärka relationerna mellan vuxna och elever på skolan.  
För att stärka relationerna mellan vuxna och elever på 
skolan har all personal under en stor del av läsåret på ML 
aktivt arbetat med områdena ”Jag och andra – bemötande 
och relationskompetens” samt  
”Lika för olika – Lärandemiljöer och normkritiskt 
förhållningssätt”.  
Syftet med insatsen på ML var att skolans personal skulle få 
verktyg för att främja likabehandling och skapa tryggare 
individer samt få en större kunskap om hur vi skapar en bra 
lärmiljö för alla och utvecklar ett normkritiskt 
förhållningssätt.  
 
Resultatet i kommunens grundskoleenkät för årskurs 3-6 
visar att vi har nått de effektmål som sattes för 
arbetsområdena på ML.  Det är en tydlig ökning av elever 
som uppger att de känner att de kan vända sig till en vuxen 
på skolan för att prata, om de upplever sig illa behandlade i 
skolan. 
 
Tryggare raster  
Strukturstödets mätinstrument över skolans rapporterade 
incidentrapporter visar att det fortfarande är incidenter på 
skolgården som är i majoritet av rapporterade händelser. Vi 
tycker oss dock se ett minskat antal rapporterade incidenter 
under vårterminen vilket skulle kunna ha ett samband med 
en stor förändring i rastverksamheten.  
 
För tryggare och mer aktiva raster för alla elever sjösattes 
ett välplanerat projekt med nya rutiner för ut- och inlåning 
av leksaker, som vi kallar Bussen. Här kan eleverna under 
rast- och fritidstid låna bl.a. leksaker och spel med stor 
bredd för variation av lekar och andra aktiviteter. Under 
planeringen av projektet gjordes eleverna delaktiga i att 
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komma med förslag på material till Bussen genom klass- och 
elevråd. När Bussen är öppen kan de elever som vill vara 
med och hjälpa till, tillsammans med en ansvarig vuxen. 
 
På skolgården vistas många elever samtidigt på en 
begränsad yta. Under det gångna året har skolan inte haft 
tillgång till fotbollsplanen som tidigare, då den är under 
ombyggnation. När fotbollsplanen åter går att använda för 
rastaktiviteter kommer elevantalet på skolgården minska 
vilket vi tror kommer påverka antalet incidentrapporter 
ytterligare i en positiv riktning.  

 

Hur årets plan ska utvärderas 
Årets plan ska utvärderas senast 
2023-05-31 
 
Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Utvärdering kommer att ske genom 

 kommunens grundskoleenkät för F-6 

 klassråd under VT 2023 

 elevråd under VT 2023 

 personal utvärderar på studiedagen i mars 2023 

 löpande under året på arbetslagsmöten och APT 

 deltagarna i trygghetsteamet 

 föräldraföreningen genom skolrådet 
 

Utifrån resultat från ovanstående revideras planen.  
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Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Rektor Nadja Melander i samarbete med skolkurator Cecilia 
Jagetoft.  

 
Kartläggning 

Kartläggningsmetoder  

 Grundskoleenkät för årskurs F-2 och årskurs 3-6 som 
genomfördes vårterminen 2022.  

 Underlag ifrån strukturstödet – incidentrapporteringen 

 Hälsosamtalen i åk 4 

 Klassens kvalitetsredovisning 

 PUG-gruppen 

 Elevintervjuer 
 
Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
Eleverna har involverats i kartläggningen genom att delta i 
kommunens grundskolenkät. Eleverna har medverkat i klass- 
och elevråd samt intervjuer.  
 
Resultat och analys 
 
I kommunens grundskoleenkät som genomfördes VT 2022 
framkom att eleverna i årskurs 3-6 i högre grad än året innan 
uppger att de känner sig otrygga när de besöker skolans 
korridorer, klassrum, matsal, idrottshall, omklädningsrum 
och toaletter.  
 
Skolan kommer därför att arbeta med följande åtgärder: 

 Öka tryggheten i korridorer, klassrum, matsal, 
idrottshall, omklädningsrum och toaletter.  
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I strukturstödets mätinstrument över skolans rapporterade 
incidentrapporter är det inte dessa områden som visat flest 
incidentrapporter. Vi behöver därför först identifiera 
bakomliggande orsaker till att eleverna upplever dessa 
platser som otrygga för att sedan kunna genomföra 
effektfulla åtgärder. 
 

 

Aktiva åtgärder utifrån analys av 
kartläggning  
 

NAMN PÅ AKTIV ÅTGÄRD: Öka tryggheten i korridorer, klassrum, matsal, 
idrottshall, omklädningsrum och toaletter.  

 
Mål och kännetecken på att vi nått målet: Målet är att alla elever på skolan 
ska kunna vistas i och nyttja skolans lokaler utan att känna oro kring 
tryggheten.  

Hur ska uppföljningen ske (mätbart): Via kommunens grundskolenkät som 

genomförs VT 2023 får vi ett resultat om vi uppnått målet. Under 

höstterminen kommer vi använda oss av elevenkät för att först fånga nuläget 

samt för uppföljning för att se att åtgärderna ger önskad effekt.  

Konkreta åtgärder: Alla klasser ska tillsammans med sin mentor arbeta med 

frågeställningen ”Vad behövs för att du ska känna att korridoren, 

klassrummet, matsalen, idrottshallen, omklädningsrummet och toaletter är 

en trygg plats att vara på?”.  

För att öka möjligheten för var och en av eleverna att vara delaktig ska 

klassen delas in i fokusgrupper där varje grupp diskuterar kring behov och 

förslag på åtgärder för ett av de områden som framkommit som otrygg plats 

på skolan. Grupperna redovisar sedan sina förslag för klassen som får 

möjlighet att lägga till ytterligare synpunkter på konkreta åtgärder.  
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Klassens samlade förslag tas med till elevrådet. Trygghetsteamet gör en 

sammanställning av synpunkter och förslag på konkreta åtgärder som delas 

med skolledningen.  

Ansvarig för att de konkreta åtgärderna genomförs: Skolledning, mentorer, 

trygghetsteamet och all personal på skolan. 

Datum när de konkreta åtgärderna ska vara genomförda:  

Elevenkät augusti 2022 

Fokusgrupper oktober 2022 

Åtgärder utifrån elevförslag för ökad trygghet december 2022 

Elevenkät december 2022 

 
Rutiner för akuta situationer 
 
Årligt upprättade plan 
Huvudmannen är skyldig att se till att det i varje verksamhet årligen upprättas en 

plan mot kränkande behandling. I Huddinge ska avsedd mall användas vid 

upprättandet av planen.  

Kravet på likabehandlingsplan har upphört men dokumentation av det 

systematiska arbetet kring diskrimineringsgrunderna ska fortfarande ske. De 

aktiva åtgärderna kring diskrimineringsgrunderna kan med fördel dokumenteras i 

denna plan och lämpligt är i sådana fall att utöka planens namn till ”Plan mot 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling”. 

Beakta att varje verksamhet (förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

specialskola, sameskola och fritidshem) ska synliggöras utifrån kartläggning och 

analys av resultat. Specifika åtgärder ska väljas för varje verksamhet. 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när en elev kränks av 
andra elever – Digitalt strukturstöd 
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 enligt 6 kap. 10 § skollagen. Utredningar rörande 
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kränkande behandling, trakasserier och diskriminering sker i Huddinge digitalt i 

ett av huvudman framtaget strukturstöd. Det digitala strukturstödet. 

Skyldigheten att utreda gäller även om vårdnadshavare eller elev uppger att de 

inte vill att händelsen ska utredas. 

 
Anmälningsplikt 
Om personal 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 rektor. Detta sker via det digitala strukturstödet 

genom att en incidentrapport (e-tjänst/blankett 1) skrivs.  

Det digitala strukturstödet återfinns på INSIDAN  

https://insidan.huddinge.se/sokresultat-

innehall.html?query=Strukturst%C3%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 i 

det så kallade ”rektorsrummet”. 

Anmälan om att elev känner sig kränkt av personal utreds genomförs alltid av 

skolans ledning och som stöd för åtgärder och dokumentation används e-

tjänst/blankett 5 i det digitala strukturstödet. Grundskolechef och 

personalavdelning informeras och involveras vid behov i utredningen och 

åtgärder. 

 

Utredningsgrupp - Rutiner för uppföljning 
Varje skola har en av rektor utvald utredningsgrupp. Deltagarna i 

utredningsgruppen har av huvudman fått behörighet till sin skolas plattform, och 

kan därigenom hantera såväl pågående som avslutade utredningar.  
 

Rektor ansvarar för att fungerande rutiner finns för utredningsgruppens arbete och 

för att rektor kan hålla sig ajour om aktuellt läge. Genomförandet av utredningen 

kan delegeras till person med tillräckliga kunskaper, ofta deltagare i skolans 

utredningsgrupp. 

 

Två deltagare i varje skolas utredningsgrupp ingår i ett nätverk för likabehandling, 

Spindelnätverket. Deltagarna, spindlarna är utsedda av rektor och nätverket leds 

av utredare hos huvudman. 

 
Ansvarsförhållande 

https://insidan.huddinge.se/sokresultat-innehall.html?query=Strukturst%C3%B6d+grundskola+diskriminering%2C+kr%C3%A4nkande+behandling
https://insidan.huddinge.se/sokresultat-innehall.html?query=Strukturst%C3%B6d+grundskola+diskriminering%2C+kr%C3%A4nkande+behandling
https://insidan.huddinge.se/sokresultat-innehall.html?query=Strukturst%C3%B6d+grundskola+diskriminering%2C+kr%C3%A4nkande+behandling


12 
 

Grundskolechef representerar huvudman i dessa frågor och är ytterst ansvarig för 

att fungerande rutiner och stöd finns framtagna för kommunens grundskolor. 

Grundskolechef tillsammans med biträdande grundskolechefer håller sig ajour om 

läget på skolorna, följer upp plan mot kränkande behandling samt ger vid behov 

stöd och utbildning. 

 

Rektor är ytterst ansvarig på skolan och den som förväntas ha kännedom om 

pågående kränkningsärenden. Rektor är vidare ansvarig för årligt upprättande av 

Plan mot kränkande behandling samt genomförande av dess innehåll. Rektor är 

också ansvarig för det systematiska arbetet och dokumentation kring 

diskrimineringsgrunderna. 

 

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. 

 

Anmälningsplikten redovisas ovan. 

Delegering av utredningar redovisas ovan under ”Utredningsgrupp- Rutiner för 

utredning.” 

Huvudman ansvarar för stöd och utbildning. 


