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FÖREBYGGANDE OCH FRÄMJANDE ARBETE på Natur och 

Miljöskolan: 

 
Natur och Miljöskolan bedriver vi ett aktivt arbete för att motverka alla former av diskriminering, 
trakasserier, kränkande behandling och mobbning. Vi främjar arbetet med värdegrundsprinciperna 
demokrati, jämställdhet och likabehandling. Vi arbetar aktivt för att vårt bemötande ska ske på ett 
likvärdigt sätt för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Vi arbetar förebyggande och främjande genom att följa upp våra rutiner, riktlinjer, 

policydokument och framför allt rådande attityder och normer. 

 

Sex former av diskriminering: 

Enligt lagen finns det olika former av diskriminering som vi skall arbeta förebyggande emot. De är: 
 Direkt diskriminering 
 Indirekt diskriminering 
 Bristande tillgänglighet 
 Trakasserier 
 Sexuella trakasserier 
 Instruktioner att diskriminera 

 
Om det trots detta arbete och förhållningssätt ändå sker trakasserier med grund i någon/några 

av diskrimineringsgrunderna har vi tydliga riktlinjer och rutiner för hur vi då ska göra. 

(Diskrimineringslagen, gäller från 2017-01-01)  

Om någon känner sig trakasserad av andra orsaker följer vi samma riktlinjer och rutiner enligt 

Skollagen, 6 kap, 6–11§. 

 

Definition av diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbning finns i Bilaga 

2. 
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GRUNDINFORMATION: 

 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: 

Förskoleklassen, grundskola åk 1-6 och fritidshem. 
 
Ansvarig för planen:  
Rektor 
 
Planen gäller från: 

2019-08-15 
Planen gäller till: 

2020-08-14 
 
Elevernas delaktighet: 
Eleverna är delaktiga genom elevråd och klassråd. Som en stående punkt diskuteras skolans 
värdegrund och skolans prioriterade utvecklingsområden utifrån frågor som skickas ut från rektor, 
eller som eleverna tar upp. Eleverna ges möjlighet att svara på enkäter, svaren följs senare upp. 
Eleverna deltar i kartläggningen av otrygga platser. Vid terminsstart får alla elever information om 
planens innehåll. 
 
Personalens delaktighet: 

Planen lyfts vid terminsstarter och på arbetskvällar då samtlig personal deltar. All personal uppmanas 
att läsa hela planen. All personal ges möjlighet att svara på kvalitetsenkäter och erbjuds 
medarbetarsamtal där frågor kan lyftas. 
 
Vårdnadshavarnas delaktighet: 

Informationen om innehållet i planen ges vid föräldramöten. De prioriterade målen lyfts specifikt. 
Föräldrarna erbjuds delaktighet vid samverkansråd, vid utvecklingssamtal samt i den dagliga 
kontakten med skolans och fritidshemmets personal. 
 
Förankring av planen: 

Samtliga anställda på skolan får tillgång till planen i början av läsåret och ombeds läsa den. 
Vårdnadshavare ges information om planen och innehållet i den vid föräldramöten och på 
samverkansråd. En kortversion finns att ladda ned på skolans hemsida. Planens innehåll 
uppmärksammas vid terminsstarter, på klassråd, elevråd samt vid behov. Ansvarig för detta är 
klassens / fritidshemmets rektor. Planen finns i klasspärmarna. 
 

Likabehandlingsplanen ska hållas levande genom att 
 Den implementeras vid varje läsårs start av rektor på personalkonferens.  
 Lärarna informerar om och förankrar de prioriterade målen regelbundet hos eleverna. 
 Föräldrarna informeras på föräldramöte.  
 Rektor informerar på Samverkansforum. 
 Likabehandlingsplanen skickas ut till de elever som eventuellt börjar på skolan under läsåret.  
 Alla på skolan, både personal och elever, är väl förtrogna med Likabehandlingsplanen och hur 

skolan agerar i frågor om kränkande behandling. 
  Likabehandlingsplanen som kortversion finns att ladda ner från skolans hemsida. Den 

fullständiga planen finns möjlighet att få tillgång till om man kontaktar rektor. 
 Likabehandlingsplanen följs upp i mitten och slutet av terminerna. All personal deltar.  
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SKOLANS ÖVERGRIPANDE POLICY 
 

På vår skola vill vi skapa ett socialt klimat där  

 

 alla på skolan känner trygghet och respekt och visar varandra respekt 

 alla våra elever utvecklar en god självkänsla 

 våra elever behåller lusten och viljan att lära och utvecklas 

 miljön är trivsam 

 
Trygghet och respekt: 

 Alla på skolan skall vara delaktiga i att motverka varje form av diskriminering, kränkning och 
mobbning. 

 I den sociala samvaron skall alla känna sig respekterade; elever, personal och föräldrar. 
  Värdegrundsarbete ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. 

 
 God självkänsla: 

 Alla ska få sina behov tillgodosedda så att var och en kan arbeta mot sina mål från den nivå 
var och en befinner sig. 

 Alla ska känna glädjen i att lyckas nå sina egna uppsatta mål. Varje elev ska erbjudas nya 
utmaningar när en nivå är nådd. 

 Alla ska lyfta varandra genom att bemöta varandra på ett positivt sätt och ge varandra positiv 
feedback. 

 Alla ska kunna framföra sina åsikter och bli respekterade för dem.  
 

Lust och vilja att lära och utvecklas: 

 Vi ska genom ständiga pedagogiska diskussioner och samtal hjälpas åt att bedriva en 
undervisning som bibehåller alla barns nyfikenhet och lust och vilja att lära och utvecklas. 

 Alla ska uppmuntra varandra att gå vidare i sitt lärande. 
 

Trivsam miljö: 

 Alla ska vara rädda om lokaler, inredning och skolmaterial. 
 Alla ska hjälpas åt att hålla skolan ren och snygg. 
 Alla ska vara rädda om sin och andras egendom. 
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PRIORITERADE MÅL 2020-2021 
 
TRYGGHET   

Alla elever ska känna sig trygga i skolan.   
Inga elever ska vara rädda för andra elever.   
Eleverna ska känna sig trygga med all personal på skolan.  
 
UTVECKLINGSOMRÅDE:  
Alla ska arbeta för att behålla och vidareutveckla det arbete som genomförts under 2019-2020 . 

 

All personal ska presentera sig i förskoleklass.   

Arbetet med bild-namntavla slutförs.   

Anslagstavlan utomhus ska vara uppdaterad med info, förslagsvis ansvarar elevrådet för detta.  

  
 
POSITIVITET OCH GRUPPKÄNSLA     

Acceptera varandras olikheter och skapa en positiv gruppkänsla i klasserna.   
Vi ska ha ett tillåtande klimat på vår skola.  
  
UTVECKLINGSOMRÅDE:  
En ökad regelbundenhet i värdegrundsarbetet i det dagliga arbetet.  Värdegrundsarbetet ska framför 

allt vara främjande och förebyggande, åtgärdande när situationen så kräver.  

 

Förslag på övningar att arbeta med har tagits fram. 

 

 
RESPEKT   

Vi ska respektera varandra.  

Vi ska respektera det vi gemensamt bestämt.   
  
UTVECKLINGSOMRÅDE:  
För att behålla den goda atmosfären, behöver alla kontinuerligt bedriva ett förebyggande arbete, 

diskutera framtagna frågor angående respekt för varandra och följa upp det som bestämts.   

 

Ansvar ska vara en stående punkt på klassråd.  

Skolans regler sitta uppe utomhus.  

  

 
SPRÅKBRUK   

 Vi ska fortsätta bedriva ett kontinuerligt arbete för att behålla ett gott språkbruk på vår skola.   
 
UTVECKLINGSOMRÅDE:  
Vi upplever att de flesta elever på skolan har ett bra språk och att behovet av ett mer planerat och 

målinriktat arbete inte funnits. 

För att behålla det goda språkbruket kan ett mer aktivt arbete kring språk och språkbruk behövas. 

 

Förslag på övningar att arbeta med har tagits fram.  
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GEMENSAMHETSSKAPANDE AKTIVITETER, GENUS   

Alla elever ska oberoende av genus ges samma förutsättningar att utveckla sina kunskaper och 
intressen.   
 

UTVECKLINGSOMRÅDE:  
Genusfrågor har inte upplevts som ett problemområde på skolan. Under året har det framförts 

synpunkter som signalerar att vi behöver bli mer medvetna om frågan och under kommande läsår 

arbeta mer aktivt med den.  

En ökad medvetenhet behövs om hur vi benämner elever samt hur vi grupperar dem.  

 

För en ökad variation av rastaktiviteter / aktiviteter  bör en önskelåda finnas.  

Förslag på övningar att arbeta med har tagits fram. 
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ARBETET MED ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV DISKRIMINERING, 

TRAKASSERIER, KRÄNKANDE BEHANDLING OCH MOBBNIN SKER GENOM ATT 

ARBETA I FÖLJANDE STEG: 

FRÄMJA OCH FÖREBYGGA: 

Förebyggande arbete i vardagen: 
Genom samverkan och samarbete mellan våra olika verksamheter skapas samsyn kring bland 

annat värdegrundsfrågor.  

Då Natur och Miljöskolan i Åmål är en relativt liten skola har samtliga vuxna kontakt med alla elever 

vilket skapar en trygg och tillitsfull miljö. Vuxna finns ständigt ute bland eleverna på rasterna enligt 

ett rastvaktsystem där samtliga pedagoger ingår, liksom på fritidstid. 

 Det är alla vuxnas ansvar att medverka till en skolmiljö som präglas av värme, 
positivt intresse och engagemang – en skolmiljö där man bryr sig, respekterar 
och har bra relationer till varandra. 
Det är våra attityder och förhållningssätt som avgör hur stämningen är på vår skola.  
 

 All personal ska sträva efter att ha samma förhållningssätt när det gäller respektfullt 
bemötande av elever samt tolkning av skolans regler. 
Vi diskuterar oss gemensamt fram till hur vi skall förhålla oss till de elever som på något sätt 

behöver vårt stöd för att utvecklas socialt så att alla får maximala förutsättningar att smälta 

in i sina grupper och bli självklara gruppmedlemmar. 

 Vi skall lägga ner arbete på att tillsammans finna orsaken till elevers eventuella problem så 
att vi kan finna rätt träningsalternativ och/eller ge eleverna verktyg att nå en högre social 
kompetens. Vi använder oss idag av motoriktest, pedagogiska kartläggningar och våra 
gemensamma erfarenheter. Resultaten av test och karläggningar följs upp av insatser 
formulerade i anpassningar eller handlingsplaner. 

 På Natur och Miljöskolan har vi tydliga regler som är kända av alla elever, 
               föräldrar och skolpersonal. Reglerna utarbetas i början av höstterminen tillsammans   
               med eleverna och utvärderas och följs upp årligen. 

 Vi har tre nyckelord som vi utgår ifrån: HÄNSYN, RESPEKT, ANSVAR. Dessa ord är också 
rubriker under vilka vi ska kunna sortera in de regler och normer vi arbetar fram tillsammans 
med barnen.  

  Skolans policy och regler finns i varje klassrum och på skolans hemsida. 
  Skolans fritidspedagoger organiserar och bedriver rastaktiviteter . 
 Pedagoger äter lunch tillsammans med eleverna. 
 En gång per månad hålls elevråd med representanter från FK – åk 6. Rektor håller i elevrådet. 
 Skolans miljöråd som består av representanter från åk 1 till åk 6 och en  

lärare träffas regelbundet. I miljörådet tas miljöfrågor av olika slag upp. 
 Klassrådet, i allmänhet en lektion per vecka, är det forum där klassen 

kan diskutera elevernas arbetsmiljö och trivsel samt komma med förslag och synpunkter. 
Klassens representanter tar med elevers synpunkter till skolans elevråd respektive 
miljöråd.  
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 I början av varje termin kartläggs platser inne och ute där eleverna känner   
sig otrygga.  

 Vid läsårets början går lärarna igenom Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 
med eleverna på klassråd och föräldrarna på föräldramöte. Under läsåret följs planen och 
arbetet med den upp regelbundet på klassråd, i samverkansforum och i personalgruppen. 

 Ett samverkansforum där föräldrar, personal från skola och fritids och rektor finns med 
sammanträder tre gånger/ termin. Uppföljning av arbetet med Likabehandlingsplanen är en 
stående punkt. 

 Arbetslagen har en gemensam planeringskonferens varje vecka då elevärenden, trivsel och 
arbetsmiljö lyfts. 

 En plan för kontinuerligt värdegrundsarbete finns utarbetad. 
 En plan för elevdemokrati finns upprättad. 
 Elevhälsogruppen består av rektor, barnpsykolog, skolsköterska och specialpedagog och 

sammanträder varje månad. Två tillfällen per termin deltar personal från Familjecentralen. 
Vid behov deltar berörda lärare eller representant från socialtjänsten. Vid behov finns 
möjlighet till handledning av barnpsykolog. 

 En enkät om hur eleverna trivs på skolan genomförs årligen. 
 En enkät till föräldrarna om elevernas situation i skola och på fritids skickas ut i slutet av 

vårterminerna. 

 
 
UNDERSÖKA ,  KARTLÄGGA OCH UTREDA: 
 
Undersökning och kartläggning: 

Vi kartlägger trygghet, trivsel, jämställdhet och likabehandling genom: 
 Rapporter om kränkande behandling och trakasserier 
 uppföljning på klassråd och miljöråd 
 Samtal på individ- och gruppnivå 
 Samtal om otrygga platser 
 Observationer 
 Enkäter 

 
Dokumentation 

Dokumentation av arbetet för att främja likabehandling och för att identifiera risk för kränkningar, 
trakasserier och diskriminering sker kontinuerligt genom att anteckningar förs vid möten. 
Händelser som upplevs vara kränkning eller trakasseri ska dokumenteras i det digitala systemet 
Admentum 
 

Utredning: 

Det är alltid den enskilde individens upplevelse som avgör vad som är kränkande. 

Varje fall av kränkande behandling eller trakasserier skall efter dokumentation i Admentum 
rapporteras till rektor av den eller de personer som upptäckt eller uppmärksammat händelsen.  
Klassläraren är ansvarig för att anmälan kommer in till rektor. Rektor tar upp frågan i 
Elevhälsogruppen. 
Rektor rapporterar till styrelsen för Natur och Miljöskolan 
 
Rektors uppdrag är 
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 att inhämta alla fakta och att så detaljerat som möjligt kartlägga händelsen 
 att definiera det inträffade – vilken typ av kränkning enligt ovanstående definition är det  

fråga om. 

 
UPPFÖLJA , UTVÄRDERA: 
Likabehandlingsplanen följs upp bland personalen i oktober/november , januari och april samt när 
behov  finns under läsåret. Prioriterade målen i Likabehandlingsplanen lyfts kontinuerligt på klassråd, 
fritidsråd och elevråd.  
 
I maj görs en utvärdering av Likabehandlingsplanen samt arbetet med likabehandling och 
värdegrundsarbete av rektor. Underlag för utvärderingen är de uppföljningar, observationer och 
analyser som gjorts under läsåret. 

 
ANALYSERA: 
Samtliga rapporter följs upp och analyseras i de arbetslag som berörs. Djupare analyser av 

kränkningsrapporter sker både enskilt av lärare och i grupp av pedagogerna tillsammas under 

läsåret. Arbetslagen och därefter rektor gör analyser av trakasserier och kränkningsärenden 

samt likabehandlings- och värdegrundsarbetet i samband utvärderingen i maj. (se Bilaga 3).  
 
 

RUTINER FÖR ATT TIDIGT UPPTÄCKA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE 

BEHANDLING  
Enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO, ska verksamheter ha rutiner som dels klargör hur 

verksamheten ska agera om trakasserier eller sexuella trakasserier påstås ha inträffat, dels anger 

vem den som anser sig trakasserad ska vända sig till och vem som ansvarar för att händelsen 

eller påståendena utreds.  

 

Verksamhetens åtgärder vid trakasserier och sexuella trakasserier  
När elev eller skolpersonal upptäcker eller utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier ska 

händelsen/händelserna skyndsamt rapporteras och behandlas enligt nedanstående rutiner.  

 

Hur ska eleven göra om han/hon känner sig trakasserad eller kränkt?  Eleven kan berätta för 

någon vuxen i verksamheten, t.ex. klassläraren, skolsköterskan, kuratorn, rektorn eller någon 

annan vuxen. Eleven kan också berätta för vårdnadshavare som sedan kontaktar skolan eller 

fritidshemmet.  
Den personal som får kännedom om kränkningen eller trakasseriet ansvarar sedan för frågan. 

Vid allvarlig kränkning ska rektor omedelbart kontaktas för att kunna rapportera vidare till 

huvudmannen. Vid osäkerhet - ta kontakt med rektor för råd.  

Vid händelser där hot och våld förekommit - se separat handlingsplan, "Handlingsplan vid Hot 

och Våld".  
Kartläggning av händelse sker av den personal som enligt skolans rutiner äger frågan, till 

exempel genom samtal med berörda och kontakt med vårdnadshavare. 
 
OM TRAKASSERIER/KRÄNKANDE BEHANDLING UPPTÄCKS SKA PERSONALEN 
FÖLJA DESSA RUTINER: 
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1. När personalen upptäcker eller uppmärksammas på kränkning ska han/hon reagera och 

agera på lämpligt sätt beroende på situationen. Båda parter ska mötas med respekt. 

2. Samtal förs med den kränkta för att få veta vad som hänt. Pedagogen dokumenterar 
händelsen i blankett som finns på Admentum. Vid kännedom om misstänkt kränkning 

görs en anmälan skyndsamt (inom 24 timmar)  

3. Samtal hålls så snart som möjligt med den eller de som utfört kränkningen. Samtalet 

dokumenteras i samma blankett som ovan.  

4. Rektor tar del av dokumentationen. Informeras via mail. Berörda föräldrar informeras. 

5. Vidare utredning görs vid behov av rektor eller den som rektor delegerat utredningen till.  

6. Pedagogen knyter den aktuella händelsen till det pågående arbetet i klassen enligt   

planen för värdegrundsarbete. 

7. Enskilda uppföljningssamtal med deltagarna i kränkningen hålls av den pedagog som sedan 
tidigare talat med eleverna. 

8. Om personal kränker elev ansvarar rektor för utredning och åtgärder. Anmäls omgående till 
skolans huvudman. 

 

Det är alltid den enskilde individens upplevelse som avgör vad som är kränkande. 
 
Det är viktigt att den som misstänker att någon blivit kränkt tar kontakt med någon på skolan 

eller fritidshemmet. Elever och föräldrar kan vända sig till ansvariga mentorer i förskoleklass, 

skola eller på fritidshemmet 

 

 
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal  
Den som får vetskap om att elev kränks/trakasseras av personal har skyldighet att skyndsamt 

anmäla detta till rektor.  

Rektor dokumenterar enligt särskilda rutiner.  

Rektor kontaktar omedelbart huvudman. Ärendet hanteras i fortsättningen av rektor 

tillsammans med representant för huvudman. Beroende av ärendets omständigheter kan den 

berördas fackliga ombud involveras.  

 

 ANMÄLAN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN 
All personal inom skolan och fritidshemmet har skyldighet att anmäla till Socialförvaltningen 

vid misstanke om att en elev far illa. Den som utsätter eleven kan vara vårdnadshavare eller 

andra personer som står barnet nära. 

Skolan anmäler: 

 Fysisk och psykisk misshandel 

 Sexuellt utnyttjande 

 Misskötsel och brist på omvårdnad 

 

Då det gäller de två förstnämnda handlingarna, som är förbjudna enligt lag, informeras inte 

vårdnadshavarna i förväg om att anmälan kommer att göras.  

Då det handlar om misskötsel och brist på omvårdnad informeras vårdnadshavarna om att 

anmälan kommer att göras. 
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BILAGA 2 
 

DEFINITION AV DISKRIMINERING, TRAKASSERIER, KRÄNKANDE BEHANDLING 
OCH MOBBNING 
Diskriminering 
Diskriminering är när någon på skolan, elev eller vuxen, behandlas sämre på grund av 

 Kön 
 Etnisk tillhörighet 
 Religion eller annan trosuppfattning 
 Sexuell läggning 
 Könsöverskridande identitet eller könsuttryck 
 Ålder 
 Bristande tillgänglighet 

  

Trakasserier och kränkande behandling. 

Trakasserier och kränkande behandling är en handling som kränker en elevs eller vuxens värdighet  
och den kan vara  

 Fysisk genom slag eller knuffar 
 Verbal genom hot, svordomar, öknamn 
 Psykosocial genom utfrysning, blickar, grimaser, ryktesspridning. 
 Text och bilder – klotter, brev, lappar, e-post, SMS, MMS och sociala medier. 

 
Trakasserier kränker en elevs eller vuxens värdighet och har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna: 

 Kön 
 Etnisk tillhörighet 
 Religion eller annan trosuppfattning 
 Sexuell läggning 
 Könsöverskridande identitet eller uttryck 
 Ålder 
 Bristande tillgänglighet 

 
Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband 
med någon diskrimineringsgrund.  
 
Mobbning. 

När någon eller några med avsikt tillfogar andra skada eller obehag. Mobbning är när någon utsätts 
för kränkningar vid upprepade tillfällen. Detta skiljer mobbning från andra former av kränkningar.  
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BILAGA 4   ORDNINGSREGLER  

ÖVERGRIPANDE REGLER PÅ NATUR OCH MILJÖSKOLAN I ÅMÅL   
(Reglerna skrivs på och gäller för samtliga år eleven går på Natur och miljöskolan. Vid ev revidering skickas 

nytt dokument ut för påskrift)  

1. Skolans tillsynsansvar börjar när barnet kommer in på skolans område, dock tidigast kl 8.15, 15 

minuter innan lektionerna börjar. För de elever som kommer med skolskjuts börjar tillsynsansvaret 

när chauffören släppt av eleven och eleven gått in på skolgården.  

Skolans tillsynsansvar återgår till vårdnadshavarna 10 minuter efter att eleven slutat skolan för dagen.  

För elever som åker skolskjuts hem slutar skolans tillsynsansvar när eleven går på den skolskjuts som 

är avsedd för henne/ honom.  

Eleverna ska lämna skolgården när de slutat om de inte ska vara på fritids. När skoldagen är slut får 

endast fritidsbarnen vistas på skolan.   

       Skolans tillsynsansvar för barnen på fritidshemmet börjar när barnet kommer till fritids på morgonen och övergår 

åter till vårdnadshavarna när barnet slutar på fritids för dagen, dock senast 10 min efter att barnet gått ut från 

fritids.    

2.    Elever får under skoltid endast lämna skolans område i samråd med undervisande lärare.  

       Om elev är ledig under del av skoldagen, återgår tillsynsansvaret till vårdnadshavarna under den tiden    

              eleven är ledig. Vårdnadshavarna undertecknar att tillsynsansvaret återgått och under vilken tid.   

3.    På rasterna skall alla elever vara ute på skolgården. Då vår skola har en profil som innefattar 

utomhuspedagogik är barnen ute oavsett väder.  

Viktigt att ha på regnkläder och stövlar regniga dagar, varma kläder och skor kalla dagar.   

4.    Eleverna erbjuds en frukt varje dag.   

Godis lämnas hemma!   

        5.    Privata saker SKA lämnas hemma, allt från mobiltelefoner och surfplattor till bollar och     

               hockeyklubbor.   

               Föremål som ändå tas med kommer inte att få användas under skoldagen utan lämnas in till  

               läraren för förvaring tills eleven slutar för dagen.  

               Skolan tar inte ansvar för, eller ersätter, mobiler, surfplattor eller andra föremål som lämnas   

               in för förvaring under dagen.   

       6.   Utdelning av inbjudningskort till kalas eller gåvor till kamrater sker på fritiden, inte i skolan   

             eller på fritids.   

       7.   På Natur och Miljöskolan använder vi inte keps, mössa eller huva inomhus.   

8.    Vintertid:   
Snöbollskastning är förbjuden med undantag av organiserad aktivitet som leds av vuxen.    
Det är endast tillåtet att åka iskana om barnen bär hjälm på huvudet.   
  

 


