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En för alla – alla för en! 
Denna plan omfa+ar förskoleklass, skola år 1-6 och fri8dshem. 

Innehållsförteckning 

• Vision 

• Värdegrund 

• Policy 

• Grunden för denna plan 

• Mål för innevarande läsår 

• Defini?oner av kränkande behandling 

• Främjande arbete 

• Ordnings/Trivselregler 

• Förebyggande och upptäckande arbete 



• Åtgärdande arbete 

• Kartläggningsmetoder 

• Utvärdering 

Vision 

• I Åsle skola är alla elever, dess personal, elevernas vårdnadshavare och skolans styrelse stolta 
över a+ direkt och indirekt vara en del av vår skola! 

•  Vi tar e+ gemensamt ansvar för a+ alla elever s8muleras 8ll a+ lära och får rik8gt goda 
kunskaper med sig härifrån! 

• Alla på skolan är inkluderade, uppmärksammade och respekterade och känner sig trygga här! 

• Alla på skolan är rädda om sig själva, varandra och vår miljö!  

• Vi har e+ pågående samarbete med lokalsamhället! 

Värdegrund 

       Vår ledstjärna när vi arbetar för a+ nå vår vision är En för alla – alla för en!  

De+a betyder a+ vi visar varandra omtanke t ex genom a+ säga hej, tack och förlåt. Vi respekterar 
allas lika värde och vi försöker kommunicera med varandra så a+ alla förstår. Alla på skolan tar också 
ansvar för si+ uppdrag och för vår gemensamma arbetsmiljö. Vi försöker uppnå större arbetsglädje 
för alla, genom a+ samarbeta med varandra och låta alla vara med och genom a+ arbeta 
åldersintegrerat och med tema8skt lärande. Vi ställer upp för varandra och hjälper den som behöver 
hjälp. Vårt lagarbete kräver a+ även den duk8gaste tar hjälp av/blir en del av laget. Sam8digt 
uppmärksammar vi elevernas styrkor. Vi säger också posi8va saker 8ll varandra på e+ ärligt sä+ och 
lära eleverna a+ göra det samma. 

Policy 

• Vi accepterar inte någon form av, mobbing, diskriminering, trakasseri eller kränkande 
behandling, vilket gäller alla som finns på skolan! 

• All personal ansvarar gemensamt för alla elever.  

Grunden för denna plan 

• Ansvariga för planen är rektor och skolkurator.  

• Till grund för planen finns skollagens regler om a+ skolan ska utgå från e+ demokra8skt 
förhållningssä+, där likabehandling ska främjas och kränkande behandling av olika slag ak8vt 
ska motverkas. FN:s barnkonven8on med de fyra grundprinciperna där barnperspek8vet, 
rä+en 8ll likabehandling, barnets bästa i främsta rummet och a+ vi garanterar alla barn deras 
mänskliga räPgheter beaktas också. Arbetsmiljölagen gäller alla på skolan och syQar främst 
8ll a+ förebygga ohälsa och olycksfall samt a+ uppnå en för alla god arbetsmiljö. Lgr 11 – 
grundskolans läroplan anger vikten av a+ ”låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom a+ ge si+ bästa i ansvarig frihet.” 
Diskrimineringslagen gäller också för vår verksamhet. 



• Elevdelak8ghet uppnås genom klassråd och elevråd. Dessa råd hålls minst en gång var Värde 
vecka och däremellan om behov uppstår. Elevrådet är också referensgrupp för våra främjande 
insatser enligt denna plan. Vidare uppnås elevdelak8ghet genom a+ elevernas idéer 
eQerfrågas och tas 8llvara i undervisningen. På fri8dshemmet uppnås delak8ghet för barnen 
via Fri8dsråd där närvarande diskuterar. Utvecklingssamtalen ger också eleverna möjlighet a+ 
lämnat synpunkter om sin utbildning och skolmiljö samt informa8on om mående och trivsel.  

• Vårdnadshavardelak8ghet uppnås genom a+ informa8on ges via veckovisa hembrev och 
utbyts på utvecklingssamtal 2 ggr/läsår, på föräldramöten 1-2 ggr/läsår och via en 
föräldraenkät en gång/läsår samt genom samarbete med skolans föräldraförening och 
styrelse. Synpunkter uppmuntras via personlig kontakt med personalen och via skolans 
hemsidas synpunkts/klagomålshantering. Föräldraföreningen ges också möjlighet a+ som 
referensgrupp inkomma med synpunkter inför kommande års revidering av denna plan. 

• Personalens delak8ghet uppnås genom a+ rektor och skolkurator har det övergripande 
ansvaret för a+ planen hålls levande i samband med APT och arbetskonferenser. All personal 
har ansvar för a+ ha kunskap om innehållet i planen och a+ arbeta u8från den. Rektor och 
skolkurator ansvarar för a+ planen utvärderas, av all personal och av elev och vhv-
representanter. All personal har ansvar för a+ delta i utvecklandet av planen eQer utvärdering 
och inför nästkommande läsår. 

• Förankring av planen sker på elevråd, klassråd, föräldramöten och arbetslagsmöten. Planen 
finns också a+ 8llgå på skolans hemsida. 

Defini?on av olika slags kränkande behandling  

Diskriminering är en orä+vis behandling av lika fall och sker när en person behandlas sämre än en 
person i en jämförbar situa8on. Lagen talar om diskriminering u8från etnisk 8llhörighet, 
funk8onshinder, ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande iden8tet och u+ryck, religion och 
annan trosuppfa+ning. 

Kränkning är en handling som kränker någons värdighet. Den kan u]öras av en eller flera 
personer och riktas mot en eller flera. Kränkningar kan vara synliga och handfasta, likväl som 
sub8la och dolda. De kan u]öras direkt men också via t ex internet. 

Mobbning är en kränkande behandling som sker upprepat och där någon eller några personer 
med avsikt skadar eller försöker skada person. 

Trakasserier är ovälkomna y+randen eller handlingar som kränker en person och som har 
samband med en diskrimineringsgrund. 

Alla former av kränkande behandling är an8ngen fysiskt och/eller psykiskt våld! 

Våra mål för läsåret för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 

• Alla elever ska vara så trygga på vår skola så ingen är rädd eller orolig över a+ bli 
diskriminerad eller kränkt. 

• Alla elever vet hur vår konfliktlösningsmodell fungerar vid läsårets slut och har börjat 
använda sig av den. 

• Alla elever vänder 8ll vuxen på skolan vid behov av hjälp.  



Främjande arbete 

• Det främjande arbetet pågår all8d.  

• Alla som arbetar på skolan arbetar inkluderande för a+ alla ska kunna känna sig trygga, ha 
studiero och trivas. 

• Vi låter alla barn samarbeta med alla barn. Vuxna på skolan gör gruppindelningar, placeringar 
i rummet och dylikt, för a+ gynna de+a.  

• De+a läsår startades med e+ temaarbete med åldersblandade grupper där värdegrund var 
det första temat och där vi fokuserade a+ vara vänlig, barnkonven8onen, hur det är a+ leva 
med funk8onshinder och a+ värna mångfald, bland annat via könsöverskridande u+ryck.  

• Förskolebarnen är ibland med på skolgården på raster.  

• Studiero uppnås genom a+ vi är lugna, a+ barnen får vara delak8ga i hur de ska lägga upp si+ 
arbete via planeringsboken och prioriterings/planeringskort med stöd av sin mentor.  

• Vi har höga förväntningar på eleverna och ger stöd så de klarar det. 

• Vi är inte rädda för a+ eleverna via a+ de inte helt lyckas, får syn på hur de behöver 
prioritera.  

• Morgonsamlingar där vi övar turtagning, a+ lyssna, fråga och tala. 

• Minst en vuxen finns med när barnen är på rast. 

• Vi har trivselledare och ak8viteter som de håller i 8llsammans med en personal två gånger/
vecka. 

• Klassråd och elevråd tränar eleverna i demokra8ska strukturer och elevrådet är forum för all 
elevsamverkan. 

• Gemensam rast vilket skapar vi-känsla men också a+ man får ta större hänsyn 8ll flera. 

• Alla tränas a+ öka tacksamhet via fruktstunden och via metoden koopera8vt lärande. 

• Vi säger hej 8ll varandra då vi möts varje dag.  

• Vi har en ständigt pågående diskussion omkring vad det är a+ kränka. 

• Vi startar from läsåret 22/23 varje läsår med a+ trygga eleverna i deras klasser och på hela 
skolan genom en lägerverksamhet under början av september med en överna+ning.  

• Vi har återkommande samarbets- och gruppstärkande övningar.  

Trivselregler 

       Våra trivselregler är skolans ordningsregler. 
       
      De regler vi överenskommit för läsåret är: 

• Vi använder e+ vårdat språk 



• Vi visar varandra hänsyn, omtanke, respekt 
• Vi skapar arbetsro för varandra under hela skoldagen 
• Vi är rädda om skolans saker som 8llhör oss alla 
• Alla får vara med 

Vi reviderar trivselreglerna 8llsammans med eleverna via klassråd och elevråd varje läsårsstart. 

Klassrumsregler tas också fram i varje klass på klassråd vid läsårsstart och revideras sen under 
läsåret vid behov. 

Förebyggande arbete 

A+ avvärja risker för diskriminering, kränkande behandling, trakasserier. 

• Vi använder vår konfliktlösningsmodell. Se bilaga 1. 

• Vi har i det dagliga arbetet e+ pågående värdegrundsarbete där vi fokuserar rä+en a+ vara 
olika, hur vi är mot varandra och hur det blir och känns när man utsä+s för kränkande 
behandling tex i form av a+ inte få vara med och leka på rasten.  

• Vid behov arbetar elevhälsan 8llsammans med lärarna kring teman där vi under en period 
har mer fokus på de+a. 

• Via konkret samarbete med ansvar 8ll exempel som veckans hjältar lär vi eleverna a+ 
samarbeta med varandra och vara rädda om varandra och vår gemensamma arbetsplats. 

• Vi vuxna eQerlever skolans trivselregler.  

• Vi vuxna finns nära eleverna under dagen.  

• Vi möter och lämnar av eleverna som åker skolbuss och har då e+ samarbete med 
busschaufförerna, så a+ vi kan hjälpas åt a+ 8llsammans med dem avvärja risk för olika 
kränkningar i bussarna.  

• Fri8dshemmet jobbar också med samarbetsövningar odyl.  

• Vi vuxna äter all8d med eleverna.  

• Som rastvärdar cirkulerar vi.  

• När vi griper in vid kraQig osämja gör vi anteckning om de+a i kränkningsärendeblankle+en 
(bilaga 2), så a+ rektor kan bedöma om åtgärder behövs. 

• Med hjälp av en stående punkt ”akuta elevärenden” på vårt veckovisa arbetslagsmöte har vi 
fokus på om elev behöver vår hjälp för a+ inte riskera a+ utsä+a eller bli utsa+ för kränkning. 

Åtgärdande arbete 

1. Vid situa8oner av diskriminering, mobbing, trakasseri eller annan kränkande behandling, så 
agerar först den vuxne som finns närmst 8ll skydd för barnen.  

2. Personal som såg/fick reda på händelsen skriver sen skyndsamt ner den på skolans blanke+ 
för kränkningsanmälningar (bilaga 2) och  



3. …överlämnar rapporten 8ll rektor.  

4. Den personal som såg/fick reda på informerar också mentor.  

5. Rektor ansvarar för a+ samtal sker omgående med berörda elever av pedagoger och/eller 
kurator. 

6. Rektor ansvarar för a+ berörda vårdnadshavare informeras omgående, an8ngen genom a+ 
själv informera eller genom a+ uppdra åt mentor, fri8dspersonal eller elevhälsopersonal a+ 
göra de+a. 

7. Rektor anmäler händelsen snarast 8ll skolans styrelse.  

8. Åtgärder planeras och genomförs. Rektor ansvarar för a+ så sker och arbetet u]örs av övrig 
personal på uppdrag av rektor.  

9. Resultat av åtgärder dokumenteras på sidan två i kränkningsärendeblanke+en (bilaga 2).  

10. Om det är en vuxen som kränkt en elev görs en skriQlig anmälan 8ll rektor, som beslutar om 
fortsa+a åtgärder och som också ansvarar för a+ vårdnadshavare informeras omgående och 
a+ uppföljning sker med både elev, vårdnadshavare och den personal som kränkt elev. Vid 
allvarliga fall övervägs disciplinära åtgärder.  

11. Rektor och skolkurator gör genomgång av samtliga kränkningsanmälningar och hur de 
hanterats terminsvis, för a+ se över om det främjande och förebyggande arbetet behöver 
förbä+ras.  

12. Vid fall av allvarlig psykisk eller fysisk misshandel kan rektor ini8alt använda avstängning av 
elev eller personal.  

Kartläggningsmetoder 

• Elever svarar på frågor gällande social utveckling på Unikum, som sen samtalas om på 
utvecklingssamtal och däreQer sammanställs en bild av skolans lärare av hur situa8onen är 
generellt på skolan.  

• Stående punkt på klassrådet – hur har vi det 8llsammans i klassen?  

• Elevenkät en gång/termin med frågor om trivsel, trygghet, arbetsro och bemötande som 
mentor sammanställer klassvis och kurator sammanställer för hela skolan. (Resultatet 
presenteras på skolans hemsida.) 

• Enkät om trygghet och trivsel på fri8dshemmet 1 gång/termin för de barn som har plats där.  

• Hälsosamtal hos skolsköterska för alla elever i åk F och 4. 

• Föräldraenkät på våren om hur de upplever barnens trygghet och trivsel. 



Utvärdering  

• Varje läsårs plan utvärderas genom analys som först görs av rektor och skolkurator och sedan 
gås igenom av hela personalgruppen, som då föreslår förbä+ringar inför nästa år. Årets plan 
ska vara utvärderad 220531 och ny plan ska vara klar och ha förankrats senast 220931.   

• Redovisning av karltäggningsresultat och utvärdering sker i nästkommande läsårs plan. 



Åsle friskolas konflikthanteringsmodell 

(Bilaga 1 8ll skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.) 

Denna samtalsmodell används vid små och stora konflikter där e+ par eller flera elever är inblandade. Tänk på a+ alla 
inblandade behöver få lugna ner sig och klara av a+ prata. Det gäller även de vuxna! 

1 Vad hände? 

Första varvet får var och en, i tur och ordning, berä+a om händelseförloppet på si+ sä+ utan a+ bli ifrågasa+ eller 
avbruten av någon. (Inga ifrågasä+anden från oss som vuxna. Ex: Varför? Stämmer det verkligen?) 

Ibland behövs hjälpande frågor som t ex: Vad hände först? Hände det något mer? 

2 Hur kändes det? Vilken känsla?  

Var och en berä+ar hur det kändes. Arg, ledsen, besviken osv. Ibland behöver vi vuxna ge exempel på känslor. 

3 Kunde du ha gjort på något annat säS? 

Var och en funderar över sina egna handlingar - undvik a+ komma med pekpinnar och påminn om a+ det handlar om 
sin egen roll, inte kompisarnas.  

4 Hur önskar du aS det skulle vara? 

5 Känner någon aS hen vill/behöver säga ?ll någon? 

Om så är fallet är det vik8gt a+ det sker på rä+ sä+, och a+ eleverna tränas i a+ rikta ursäkten 8ll den eller de den 
berör. Ex: “Förlåt Anders, för a+ jag …” 

6 Vad kan du/ni göra nästa gång något sådant här händer? Hur skulle du/ni vilja aS det var? 

Ibland är det bra a+ avsluta med goda idéer och 8ps a+ göra nästa gång det blir en liknande konflikt. Eleverna behöver 
förstå a+ konflikter är en del av livet och kommer all8d a+ finnas. Det vik8ga är hur vi hanterar dem! 

Vik8gt: Arbetet med konflikthantering är långsik8gt. Det handlar mycket om a+ lära sig a+ hantera sina känslor och a+ 
göra rä+ saker vid ilska och frustra8on samt a+ se sin roll i e+ händelseförlopp. De+a kan ta flera år a+ lära sig. Det 
gäller a+ fortsä+a med konflikthanteringsmodellen trots a+ alla stegen kanske inte fungerar de första gångerna. OQa 
har eleverna kommit olika långt i sin utveckling med konflikthantering och det är också vik8gt a+ tänka på.  

I början handlar det om a+: 

✓ klara av a+ lyssna på andras upplevelser och berä+elser av händelseförloppet, även om det inte 
överensstämmer med ens egna. 

✓  berä+a vad som hände, så a+ andra förstår.  

✓ När eleverna är trygga med modellen tränas eleverna i a+: 

✓  Berä+a vad som hände och stå för felak8ga handlingar. T ex: Jag slog… eller Jag kallade hen för… 

✓  Be om ursäkt på e+ bra sä+. 

✓  U+rycka sig på rä+ sä+. T ex Jag blir ledsen när du säger/gör… 

✓  Se varandras goda sidor 

✓ Se a+ alla är olika och uppfa+ar saker på olika sä+ 

✓  Lära av varandra 

✓  Visa varandra respekt 

Ge gärna posi8v feedback under samtalet. T ex: - Bra a+ ni kom hit och sa+e er för a+ prata! - Bra a+ du kan berä+a 
vad du själv gjorde! - Bra a+ du kan lyssna på kompisarna även om du inte håller med! 

Ta hjälp av varandra i arbetslaget när det handlar om svårare konflikter. Kanske är någon annan vuxen bä+re lämpad a+ 
hålla i samtalet. Det kan t ex handla om rela8onen 8ll eleverna. Ibland behöver vi höra av oss 8ll föräldrar och berä+a 



a+ vi har haQ konfliktlösningssamtal och a+ eleverna har tränat på a+ berä+a eller a+ de har re+ ut e+ bråk. Då kan 
det räcka med a+ be föräldrarna fråga si+ barn om hur de tycker a+ det gick. 
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