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Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen
Fritidshem, förskoleklass och grundskola ÅK 1-ÅK 6.

Ansvariga för planen
Tf rektor Lena Nilsson

Vision i Mörbylånga kommun “Vi skapar växtkraft och livskvalitet”
Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt sätt.

Vi ger ett gott bemötande och en god service.

Vi är öppna, tydliga och ser vår roll i ett större sammanhang.

Vi ansvarar för att hela verksamheten fungerar och når uppsatta mål.

Vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra erfarenheter och kompetenser.

Torslunda skolas ledord “Hälsa och lärande”

Planen gäller från
2021-10-01

Planen gäller till
2022-09-30

Läsår
2021/2022

Elevernas delaktighet

Vi planerar att skapa en likabehandlingsplan tillsammans med eleverna, där eleverna blir delaktiga

och genom arbetet få en förståelse för planen.

Vår ambition är att eleverna på Torslunda skola ska känna delaktighet och engagemang för en trygg

miljö. Vi verkar för att planen ska vara ett välkänt dokument för alla på skolan, elever, all personal och

vårdnadshavare.

Planen är ett arbetsdokument på klassråd, elevråd och i kamratstödjargruppen.

Eleverna  på skolan är  delaktiga genom trivselenkäter och  i revideringen av skolans ordningsregler.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Planen presenteras för föräldrarna genom att finnas tillgänglig via Schoolsoft och på Mörbylånga

kommuns hemsida under information om Torslunda skola.

Personalens delaktighet
Pedagogerna kartlägger klimatet på skolan, upprättar planen och handlar enligt fastställda rutiner.

Elevhälsan är delaktig genom att utifrån kontakt med eleverna komma med synpunkter. Planen



förankras med all personal, skolledning och elevhälsa för att få en samsyn och gemensamt arbetssätt

för att skapa en jämställd och trygg skola.

Förankring av planen
Planen läggs på Mörbylånga kommuns hemsida under information om Torslunda skola samt på

Schoolsoft. Förutom det fortlöpande arbete med planen går vi igenom den  vid varje nytt  läsår

tillsammans med eleverna samt nyanställd personal. Studenter som gör praktik på skolan informeras

om planen för att få kunskap om gällande lagstiftning.

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Utvärderingen har genomförts via elevenkäter och i diskussioner med personalen.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Personal

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Vi anser att vi måste fortsätta arbeta med hur eleverna tilltalar varandra och språkbruket på rasterna.

Årets plan ska utvärderas senast
2022-09-30

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Planen kommer att utvärderas genom kontinuerliga samtal och enkätundersökningar med elever

under läsåret 2021. Trygghetsteamet  analyserar enkätsvaren  och presenterar resultaten för  all

personal på AE möten/stängningsdagar.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor, elevhälsa, trygghetsteamet  och personal.



Mål, åtgärder, ansvariga och uppföljning

Mål
Verka för att vi har ett bra och respektfullt språkbruk på skolan och alltid tilltalar varandra på ett

vänligt sätt.

Beskrivning av åtgärder
Elevrådet kommer att involveras i arbetet med att ta fram aktiva åtgärder för att alla ska bemöta

och prata med varandra  på ett bra sätt. Vi ska också arbeta så att språket i skolans miljö är fritt

från svordomar och kränkningar.

Skolan kamratstödjare kommer ha diskussioner om språkbruket på skolan och analysera hur de

tycker att det fungerar.

Vi ska ha trivsel och trygghet som en återkommande punkt på klassråd och elevråd inom skolan

och på fritids samlingar.

Vi kommer att vara tydliga med skolans ordningsregler. Vi vuxna ska verka för att det i alla

sammanhang är ett bra språk på skolan.

Vi genomför rastaktiviteter 2-3 ggr i veckan och är då extra uppmärksam på elevernas språk.

I Förskoleklassen till åk 2 kommer regelbundna värdegrundsdiskussioner och värdegrundsövningar

att genomföras i samverkan med kurator.

I åk 3-åk 6 kommer diskussion utifrån språkbruk och säkerhet på nätet att genomföras i samverkan

med kurator.

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller

annan trosuppfattning, Funktionsvariation, Sexuell läggning och Ålder

Ansvarig
Personal inom skola och fritidshem

Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under hela läsåret.

Utvärdering och uppföljning
Sker löpande när enkäter som genomförs analyseras, utvärderingar vid olika insatser, vid

kamratstödjarmöten och elevråd. Terminsvis sker också en utvärdering genom att personalen

sammanfattar vad som kommit upp på klassråd, elevråd och samlingar.



Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på skolan och på våra

fritidshem.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Personalen är bland eleverna. Vi försöker vara där behovet är som störst för att tidigt kunna ingripa

om något händer. Vi agerar så fort vi hör om en uppkommen situation där någon kränker eller blir

kränkt. Vi frågar ofta eleverna om hur de upplever bemötandet mot varandra. Vi har god kontakt med

vårdnadshavare med en rak kommunikation där vi berättar om uppkomna situationer direkt.

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Våra fritidshem elever och föräldrar kan vända sig till personal som arbetar på fritidshemmen:

Telefonkontakt: Yngre fritids 0485 – 47108 Äldre fritids 0485 – 476 54

På skolan kan man vända sig till klassansvarig lärare eller skolans kurator 072-2010841.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en

elev följs nedanstående plan.

1. Personal (i första hand klassansvarig lärare) samtalar med berörda elever och dokumenterar

händelsen. Rutin och blanketter finns i Schoolsoft under Filer och länkar. Informera elevens

klasslärare.

2. Vårdnadshavare kontaktas och informeras.

3. Rektor informeras om ärendet och vidtar åtgärder. Händelsen anmäls till huvudmannen. Dokument

finns i Schooolsoft under filer och länkar.

4. Elevhälsan och trygghetsgruppen kontaktas för insatser. Samtalen med eleverna dokumenteras.

5. Vid behov informeras övrig personal på skolan.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Om ett barn utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling av

personal följs “Rutin för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering” som ligger i

schoolsoft.

1. Händelsen anmäls till rektor.

2. Vårdnadshavare kontaktas.

3. Rektor utreder, åtgärdar, följer upp och dokumenterar ärendet.

4. Rektor följer upp ärendet med eleven och vårdnadshavaren.

5. Rektor har regelbundna uppföljningssamtal med berörd personal.

Rutiner för uppföljning

Rektor har ansvaret för att följa upp ärendet.

Rutiner för dokumentation



Personal och rektor ska dokumentera alla ärenden som berörs av planen.

Ansvarsförhållande
All personal har anmälningsplikt. Rektor har skyldighet att anmäla till huvudman om ett barn anser

sig kränkt. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna

kränkningarna och vidta de åtgärder som krävs för att förhindra framtida kränkningar.

Begrepp

Diskriminering
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och

behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder.

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.

Direkt diskriminering
Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av

diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering
Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar

vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med

diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier och kränkande behandling
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet

och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling
Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet,

men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för trakasserier och

kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Några

exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande

på sociala medier (till exempel Facebook).

Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande

behandling.

Sexuella trakasserier
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om

beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också

handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad som är kränkande.



Diskrimineringsgrunder

Kön
Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man.

Könsidentitet eller könsuttryck
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte

identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att

tillhöra ett annat kön. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen

könsidentitet eller könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck

signalerar att det som skyddas är en avvikelse från ”det normala”.  Diskrimineringsgrunden ska inte

förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella.

Etnisk tillhörighet
Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg

eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i

Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera

etniska tillhörigheter.

Religion eller annan trosuppfattning
Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens

proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en

religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra

etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion

faller utanför.

Funktionsnedsättning
Med funktionsnedsättning menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller

sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Sexuell läggning
Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell

läggning.

Ålder
Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot åldersdiskriminering

omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormer kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt

drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan. Det är

dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av

skollagen.



Repressalier
Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att

eleven eller vårdnadshavaren anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av

trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne,

medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Sammanfattning
All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från diskriminering, trakasserier

och annan kränkande behandling.

Riktlinjerna grundar sig på bestämmelser i skollag, lagen om förbud mot diskriminering och

kränkande behandling av barn och elever, förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet

med planen. Planen upprättas en gång per år och används kontinuerligt under året genom olika

insatser som görs.  Vi har en skyldighet att utreda när det kommit till vår kännedom att ett barn blivit

utsatt för trakasserier, kränkande behandling eller mobbning.

Mitt uppdrag som rektor är att tillsammans med elever och personal upprätta en plan för att skapa

trygghet och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan rektor och personal.

Torslunda skola är en liten skola med drygt 140 elever från förskoleklass – årskurs 6. Torslunda

fritidshem har en avdelning för yngre elever i förskoleklass - årskurs 1 och en avdelning för äldre

elever i årskurs 2-6. Vi har ett nära samarbete mellan pedagogerna och alla annan personal som finns

runt eleverna för att skapa en trygg och lärande miljö för dem.

Vår ambition är att tillsammans med elever och vårdnadshavare skapa en trygg skola med studiero

och gemenskap och  ett fritidshem som bygger på öppen kommunikation, gemenskap och samarbete.

Eleverna ska med förtroende kunna vända sig till vuxna, bli väl bemötta och tagna på allvar. All

personal känner väl till och arbetar efter denna plan.

Torslunda i september 2021

Lena Nilsson

Tf Rektor


