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Vision och värdegrund: 

 
Våga språnget – vinn världen 
Om jag blir sedd och hörd blir jag trygg 
Om jag är trygg, vågar och kan jag se andra 
Om jag är tillsammans med andra, 
Tar jag ansvar och känner mig delaktig 
Om jag är delaktig, känner jag lust och glädje 
Då lär jag mig … för livet! 
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Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling            
 
Denna handlingsplan är gemensam för alla verksamheter inom S:t Jörgens skola. 
Verksamheter som omfattas är grundskola och skolbarnsomsorg. 
Planens syfte är att främja elevers mänskliga rättigheter samt få en översikt över åtgärder som 
behövs för att förebygga och förhindra trakasserier. 
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling revideras vid varje terminsstart då 
elever och personal aktivt deltar i framtagandet av planen. 
 
Dokumentet grundas på två regelverk: 
Diskrimineringslagen 3 kap. 16§ (2008:567) likabehandlingsplan. 
Skollagen 6 kap. (2010:800) åtgärder mot kränkande behandling. 
 
Skolans uppdrag är att främja lika rättigheter och möjligheter för de elever som deltar i 
verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, annan trosuppfattning, funktionshinder 
eller sexuell läggning. 
 
Vad står begreppen för? 
 
Diskriminering:  
När barn/elev behandlas sämre än andra och missgynnandet har samband 
med kön, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell 
läggning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. 
 
Trakasserier och kränkande behandling:  
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande 
som kränker en elevs värdighet. 
 
Fysiska: slag, knuffar, sparkar 
Verbala: hot, svordomar, öknamn 
Psykosociala: utfrysning, grimaser, alla går när man kommer 
Texter och bilder: teckningar, lappar, sms, fotografier, msn och meddelande på webben 
 
S:t Jörgens skolas mål: 
 
Nolltolerans mot att utsätta elev mot diskriminering, mobbning eller kränkande behandling. 
Detta gäller både förhållande mellan elever och mellan personal och elev.  
 
Skolans förhållningssätt: 
 
Det är viktigt att alltid reagera och agera när någon uppträder olämpligt.  
 
Det är viktigt att veta, att varje utebliven tillsägelse indirekt betyder ett godkännande av 
handlingen. 
 
Det är viktigt att veta, att tydliga vuxna svarar mot viktiga grundläggande behov av trygghet och 
kontakt hos barn och ungdomar. 
 
Det är viktigt att veta, att mobbning sällan sker öppet. Den mesta mobbningen sker inom den 
egna gruppen, ibland osynlig för personal. 
Det är viktigt att alla vuxna uppträder som goda förebilder.  
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Det är mobbning när: (enligt Dan Olweus) 
 
• Aggressivt/negativt beteende,  
• Upprepas och pågår under en längre tid 
• Obalans i styrke- eller maktförhållande. 
 
Det är kränkande behandling när: 
 
• Rasism och främlingsfientliga handlingar förekommer. 
• Sexuella trakasserier förekommer 
• Våld används för att lösa konflikter. 
• Någon använder sig av okvädningsord mot personal eller elever. 
• Någon baktalar eller förtalar någon annan. 
 
Kränkande behandling innefattar förutom mobbning också rasism, sexuella trakasserier och 
främlingsfientlighet. 
         
Följande tecken kan tyda på att ett barn är mobbat eller utsatt för 
kränkande behandling: 
 
• Känner ovilja att gå till skolan 
• Har ont i magen 
• Har huvudvärk 
• Inte vill berätta hur det går i skolan 
• Inte har några kamrater 
• Kommer hem med smutsiga och sönderrivna kläder 
• Har blåmärken 
• Verkar nedstämt och ledset  
 
Dessa tecken kan även bero på andra saker, men de motiverar att man tar kontakt med skolan 
och att förebygga uppkomsten av sådana problem. 
 
Mål 
 
Nolltolerans mot all form av diskriminering, mobbning och kränkande behandling. 
 
Vi vill: 
 
• Att omtanke och hänsyn ska råda i skolan. 
• Ha en öppen och positiv arbetsplats där alla kan känna trygghet. 
• Ha en trevlig, kamratlig och respektfull anda. 
• Att elever och personal ska vistas i skolan utan rädsla för att bli utsatt för mobbning och 

kränkande behandling. 
• Att alla känner sig lika mycket värda oavsett kön, funktionshinder och kultur. 
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Vi arbetar efter Dan Olweus åtgärdsprogram mot mobbning och 
antisocialt beteende, vilket innebär: 
 
Åtgärder på skolnivå: 
 
• All personal är ansvarig för elevers trygghet och har utbildning i Olweus åtgärdsprogram 

mot mobbning 
• Elever besvarar ett frågeformulär ca en gång om året 
• Organiserat rastvaktsystem 
• Loggbok med dokumentation av händelser 
• Pedagogiska samtalsgrupper för lärarna 6 – 7 ggr/termin 
• Samordningsgrupp bestående av föräldrar, elever, skolsköterska, lärare, samt skolledning 
• Lärare som nyckelpersoner leder samtalsgrupper och utvecklar arbetet på skolan 
 
Åtgärder på basgruppsnivå: 
 

• Klassregler mot mobbning 
• Olweusråd 
• Föräldramöten 

 
Åtgärder på individnivå: 

 
• Allvarliga samtal med mobbare och mobboffer 
• Samtal med föräldrarna till inblandad elev 
• Individuella åtgärdsplan för elev 

 
Arbetsgång när vi upptäcker och utreder: 
 
• Någon på skolan får reda på/upptäcker misstänkt mobbning. 
• Mentor talar med utsatt elev. 
• Mentor talar med elev som utsätter. 
• Mentor talar med föräldrar. 
• Mentor stöttar den mobbade/kränkta på olika sätt . 
• Mentor informerar övrig personal i teamet/på skolan. 
• Mentor utökar sin observation av eleven som är utsatt. 
• Mentor dokumenterar händelseförloppet. 
• Mentor informerar rektor kontinuerligt om händelseförloppet. 

 
Kartläggning av situationer och platser som utgör riskområden 
gällande kränkande behandling. 
 
• Uppföljning och analys av situationer och platser som utgör riskområden för kränkande 
behandling utifrån resultat av den årliga Olweusenkäten gällande kränkande behandling på 
platser och situationer. 
• Elevrådet diskuterar med rektor. Stående punkt på dagordning. 
• Vuxna finns alltid ute på rasterna. 
• Vuxna dokumenterar händelser i en loggbok för uppföljning. 
• Klassråd, arbetslagsråd för fram sina åsikter till vuxna som för vidare åsikter till arbetslaget. 
• Uppmärksamma, kartlägga, utreda, åtgärda och uppföljning. 



                                                                                                                                    
 

   
S:t Jörgens skola∙ 251 89 Helsingborg ∙ Växel 042-10 50 00 ∙ kontaktcenter@helsingborg.se 

Förebyggande åtgärder vid sms- och e-mobbing 
 
• Vuxna är uppmärksamma på hur digitala lärverktyg används  
• Eleverna har från skolan egna adresser och lösenord. 
• Lärarna samtalar med eleverna om vett och faror på nätet. 
 
Arbetsgång när en vuxen kränker en elev: 
 
• Om en elev blir kränkt av vuxen ska eleven ta kontakt med annan lärare, skolsköterska eller 
annan personal som för ärendet vidare till rektor. 
• Varje vuxen tar sitt personliga ansvar för att tala med den kollega som man anser har kränkt 
en elev.  
• Rektor informeras och har samtal med eleven för sig och därefter den vuxne för sig och tar 
reda på fakta i situationen.  
• Rektor tar kontakt med elevens vårdnadshavare och informerar om den uppkomna 
situationen. 
• Rektor har samtal med den vuxne. Rektor dokumenterar och utreder händelsen. 
• Rektor genomför samtal med andra vittnen som varit närvarande vid händelsen. 
• Rektor anmäler händelsen i det digitala systemet LISA därigenom till huvudman. 
• Rektor har kontinuerliga uppföljningar med den vuxne och utsatt elev för att konstatera att 
inga nya kränkningar äger rum. 
 
Vi arbetar förebyggande enligt följande: 
 
• Gemensam värdegrund. 
• Undersökning med Olweus frågeformulär och analys av svaren. 
• UPPSTART, några veckors gemensamma upplevelser för att lära känna varandra. 
• Ordningsregler som skall skrivas på 
• Skolgårdsregler 
• Schemalagt Olweusråd varannan vecka   
• Faddersystem 
• Kompissamtal skolår 1-3, klassråd där elever för fram sina åsikter till vuxna som för vidare 

åsikterna till teamet för åtgärder. 
• Tjej och killsnack skolår 4-6, klassråd där elever för fram sina åsikter till vuxna som för 

vidare åsikterna till teamet för åtgärder. 
• Idrotts- och temadagar som är gemensamma för hela skolan. 
• Olika råd för elevernas inflytande och delaktighet  
 
Olweus nyckelpersoner: 
Elisabeth Nilsson 
Sara Bondesson 
Andreas Thulin 
 
Helsingborg 2016-08-01 
 
Yvonne Jönsson 
Rektor 
S:t Jörgens skola 


