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Det demokratiska uppdraget ur Lgr 11 

Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 

Ledningsdeklaration 

Råbergsskolans vision   
Skolan rustar eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter, utan även 

förståelse för och ett bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar. 

Alla barn har rätt att vistas i en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. Råbergsskolan ska vara en skola där alla vuxna helt och hållet tar avstånd från handlingar 

som direkt eller indirekt kränker principen om alla människors lika värde samt vara en frizon mot 

kränkande behandling = nolltolerans. 

Råbergsskolans värdegrund 
Alla har lika värde  

 Vi vill att du ska känna att du duger och uppskattas för den du är och inte för det du gör. 

Alla har rätt att känna sig trygga  

 Vi vill att du ska bli sedd och se andra.  

 Vi vill att du ska bli respekterad och respektera andra. 

Alla ska känna till sina rättigheter och skyldigheter 

 Vi vill att du ska känna delaktighet. 

 Vi vill att du ska känna till våra mål för vår verksamhet. 

Regelverk 

Diskrimineringslagen (2008:567) 1 § 
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  

 

Skollagen (2010:800) 6 kap 1-16§ 

Bestämmelserna i detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.  

Förordningen (2006:1083) 
Enligt förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och 

kränkande behandling ska planerna upprättas, följas upp och ses över under medverkan av eleverna.  

Ansvarsfördelning 

Rektors ansvar 
Rektor på Råbergsskolan har övergripande ansvar för att 

 Likabehandlingsplanen upprättas och utvärderas  

 Tillsammans med elevhälsan, verksamhetsledarna och trygghetsgruppen planera för arbetet i 

arbetslagen så att alla former av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering 

förebyggs, följs upp och åtgärdas 

 Brukarenkäten, trivselenkäten och skolgårdsinventeringen genomförs och följs upp 

 Skriftligt anmäla kränkande behandling till förvaltningen. 
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Personalens ansvar 
All personal på Råbergsskolan har ansvar för att 

 Ha ett inkluderande förhållningssätt  

 Visa nolltolerans 

 Följa likabehandlingsplanen  

 Stödja elever att hantera och lösa konflikter  

 Kommunicera skolans värdeord i bemötandet av eleverna. 

 Signalera tydligt i handling att alla har lika värde och rätt att yttra sig. 

Elevens ansvar 
Eleverna på Råbergsskolan har ansvar för att  

 Följa skolans värdeord och regler  

 Prata med någon vuxen när de upplever egna eller andras kränkningar. 

Vårdnadshavarens ansvar 
Vårdnadshavares har ansvar för att 

 Meddela personalen vid upptäckt av diskriminering, trakasserier, mobbing eller annan 

kränkande behandling 

 Medverka vid upprättande av handlingsplan då kränkningsärende uppstår. 

Trygghetsgruppens ansvar 
Trygghetsgruppen på Råbergsskolan, bestående av Ingrid Söderberg, Bruna Kulich, Sylwia Gut, 

Jessica Jacobsson har ansvar för att 

 Stödja det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med likabehandling. 

Mobbningsringen 
 
Råbergsskolan använder Mobbningsringen för att visuellt illustrera för eleverna de roller som 

förekommer vid mobbning.   
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Kartläggning och resultat 

Brukarenkät 
I mars/april 2015 besvarade Råbergsskolans elever och föräldrar i åk 5 samt föräldrar i åk 3 Sigtuna 

kommuns brukarenkät. Svarsfrekvensen var 100 % för elever i åk 5, 53 % för föräldrar åk 5 samt 60 % 

för föräldrar åk 3. Elever och föräldrar på Rå bergsskolan besvarade Brukarenkäten i betydligt högre 

grad än övriga skolor i Sigtuna kommun.  Resultatet visar att   

 

 94 % av eleverna i åk 5 känner sig trygga i skolan 

 77 % av föräldrarna i åk 3 och 72 % i åk 5 uppger ”mitt barn känner sig tryggt i skolan” 

 73 % av eleverna i åk 5 uppger att de blir bra bemötta av vuxna i skolan 

 94 % av föräldrarna i åk 3 och åk 5 uppger att personalen bemöter barnen med respekt. 

Skolgårdskartläggning 
I november 2015 fick Råbergsskolans alla elever ange på en skolgårdskarta om det fanns ställen på 

skolans område de upplevde otrygghet. Resultatet visar att  

 

 Eleverna i år visar på fler ställen utanför själva skolgården som är otrygga 

 Många yngre elever har synpunkter på hur de ”stora barnen” är  

 Kapprummet för åk 4-5-6 är otryggt 

 Det är otryggt i pojkarnas (4-5) omklädningsrum till idrotten. 

Trivselenkät 
I december 2015 besvarade eleverna i åk 2-6 Sigtuna kommuns Trivselenkät. Svarsfrekvensen var 146 

st. svarande.  Resultatet visar att 

 Av skolans elever tycker 83 % att de blir mycket bra bemötta av vuxna i skolan 

 Färre elever har under året varit utsatta för kränkning (26 %) och mobbning (14 %) på 

Råbergsskolan än genomsnittet för kommunen - om än ytterst marginellt 

 Eleverna känner sig minst trygga på skolgården, i omklädningsrummet och i kapprummet. 

Analys 
Råbergsskolans mål har varit att alla barn känner tillit till vuxna på skolan. I kartläggningsarbetet 

framkom att skolans elever i stort känner att de bemöts av vuxna med respekt. Föräldrarna svarar i 

ännu högre grad att personalen bemöter barnen med respekt. Eleverna upplever dock att de saknar 

vuxenkontakt på vissa delar av skolgården, i omklädningsrummet och i kapprummet. Eleverna vet i 

stor utsträckning vart de skall vända sig vid kränkningsärenden.  

 

Enligt brukarenkäten för åk 5 känner sig 94 % trygga i skolan. Det är en stor ökning jämfört med 

tidigare år. Under innevarande läsår är inte siffran lika hög möjligtvis beroende på vissa delar i 

organisationen där schemastrukturen inte fungerat. Det kommer att åtgärdas till hösten. 

 
Under året har insatser gjorts för att öka eleverna delaktighet i arbetet med trivsel- och trygghetsfrågor. 

Klassråd och elevråd gjort en överenskommelse om fem värdeord som sedan också legat till grund för 

de nya skolregler eleverna själva formulerat. En klass gör efteråt reflektionen att också arbetsron i 

deras klass påverkats positivt. Föräldrasamrådet har också delgetts elevernas arbete. För att öka 

elevernas delaktighet behöver vi involvera dem ytterligare, bl. a genom att återkoppla enkätresultaten 

samt få elevernas reflektioner på dessa.  
 

Under vårterminen har vi nu också tagit ett mer övergripande tag för att förbättra tryggheten på 

skolgården. Skolan har köpt in mycket och varierat material för att stimulera rastaktiviteter. 

Skolkamraterna, från åk 6, ansvarar för en lekbod med detta material. Med ett speciellt lånesystem 

kvitterar elever ut och lämnar tillbaka det lekmaterial de önskat använda under rasten. Detta har 
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påverkat rastaktiviteterna mycket positivt. Det är nu betydligt fler lekaktiviteter och samtidigt färre 

konflikter både på skolgården och i kapprummet. Det har under året framkommit av vi behöver arbeta 

för att öka tryggheten också i klassrum och matsal. 

  

Under vårterminen -15 har stora insatser mot kränkningar på nätet gjorts. Föräldramöten, föreläsning 

och uppföljande samtal med eleverna. Mobbningsringen (se bilaga 1) är nu implementerad på skolan 

bland personal och elever.  

 

Vi behöver fortsätta att följa upp arbetet med tryggheten på skolgården och kapprummet.   

Mål för 2016 
 

Skolans elever känner tillit till de vuxna på skolan samt känner sig trygga på skolgården och i 4-6:ans 

kapprum. Detta mäts genom skolgårdskarta november -16 och trivselenkät december -16.  

Det främjande arbetet  
 
Det främjande arbetet syftar till att skapa en trygg skolmiljö och förstärka respekten för allas värde. 

Råbergsskolans elever ska vara delaktiga i det arbetet. Det främjande arbetet ska också omfatta 

diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet. 

 

På Råbergsskolan håller eleverna, med stöd av personal, i aktiviteter för att skapa en god atmosfär 

genom att t ex  

 Vara skolkamrater på raster (åk 6) 

 Ansvara för lekboden (åk 6) 

 Vara gruppledare för yngre elever under aktivitetsdagar (åk 6) 

 Leda skoljoggen (åk 6) 

 Leda Nobeldagen, julavslutningen, talangjakten/mimfestivalen, skolavslutningen i juni och 

andra allsamlingar 

 Leda klassråd och elevråd 

 

Personalen arbetar medvetet utifrån de olika diskrimineringsgrunderna med att 

 

 Ge pojkar och flickor lika stort inflytande och utrymme i verksamheten 

 Rikta frågor medvetet och vara uppmärksam på stereotypa roller/uppdrag 

 Planera utflykter, friluftsdagar mm så att dessa blir trygga för alla  

 Belysa olika kulturella och religiösa traditioner  

 Ta hänsyn till och respektera att vi på grund av religion eller annan trosuppfattning äter olika 

mat, bär olika kläder och firar olika högtider  

 Samtala kring personligt utrymme, integritetsfrågor och popularitet  

 Vidga perspektiven kring sexuell läggning och familjebildning  

 Arbeta aktivt med värdegrundsarbete kring allas lika värde. 
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Det förebyggande arbetet 
 

Råbergsskolan arbetar förebyggande för att avvärja risker för trakasserier eller kränkande behandling. 

Arbetet omfattar sådant som i kartläggningar av verksamheten har identifierats som risker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det åtgärdande arbetet 
 

Det åtgärdande arbetet delas in i Upptäcka, Utreda och Åtgärda. Arbetet påbörjas genast, enligt 

”Åtgärdstrappa vid kränkning” (Bilaga 2), när det kommer signaler om att en elev känner sig 

trakasserad eller kränkt. Elev eller förälder som får kännedom om att en elev blivit utsatt tar kontakt 

med ansvarig mentor eller rektor. Om kränkningarna skett på fritiden men påverkar verksamheten i 

skolan vidtar verksamheten även då åtgärder. I varje enskilt fall skall det åtgärdande arbetet följas upp. 

Elev diskrimineras eller kränks av personal 
Om någon får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering eller kränkande 

behandling av en vuxen på skolan kontaktas rektor.  

 

Rektors åtgärder 

Aktivitet Ansvarig 

 

Ny organisation, förändrad schemastruktur 

 

 

Rektor 

 

Vuxen med i omklädningsrummet  

 

 

Arbetslagen 

 

Dialog med eleverna om kartläggningarna  

 

 

Mentor 

 

Följa upp de nya värdeord och regler eleverna formulerat 

 

 

Mentor 

 

Tilldela eleverna egna platser i matsalen 

 

 

Mentor  

 

Pedagogisk lunch med eleverna 

 

 

All personal 

 

 Styra gruppindelningen vid grupparbeten  

 

 

Undervisande lärare 

 

Sprida rastvärdarna på skolgården  

 

 

Arbetslagen 

 

Rastvärdar bär gula västar 

 

 

All personal 
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 Omgående samtal med inblandade parter   

 Anmälan om kränkning till huvudmannen 

 Alltid kontakt med och information till föräldrarna 

 Noggrann dokumentation 

 Vid behov kontakt med Elevhälsoteam, personalavdelning eller skolchef 

 Erbjuda stödsamtal 

 Uppföljning. 

Elevers delaktighet 
 

Elever på Råbergsskolan är delaktiga i likabehandlingsplanen genom att delta i arbetet med  

 Planering, genomförande och utvärdering av resultatet av Trivselenkäten, Brukarenkäten och 

Skolgårdskartläggningen   

 Planering, genomförande och utvärdering av de aktiviteter som beskrivs under ”Det främjande 

arbetet”. 

Värdeord och regler på Råbergsskolan 
 
Under året har klassråden och elevrådet kommit överens om fem värdeord de tycker är en rättighet. 

Till dessa rättigheter har eleverna sedan kopplat sina skyldigheter. Klassråd och elevråd har också 

diskuterat sig fram till samt formulerat för dem viktiga regler på skolan.  

Se även ”Sanktionstrappa om värdeord och regler inte följs” (Bilaga 2). 

Värdeord 
Du har rätt att bli visad hänsyn 

Då är du också skyldig: 

- att lyssna på andra 

- att vara vänlig mot alla 

- att acceptera att alla är olika 

-  

Du har rätt att känna dig trygg 

Då är du också skyldig: 

- att vara en bra kompis 

- att låta andra vara med 

- att inte kränka andra 

 

Du har rätt att få studiero 

Då är du också skyldig: 

- att inte störa andra på lektionerna 

- att inte prata högt (prata med en bra ton) 

Du har rätt att få samarbeta med andra 

Då är du också skyldig: 

- att lyssna på andras idéer 

- att delta i arbetet 

- att hjälpa andra 

 

Du har rätt att få känna glädje 

Då är du också skyldig: 

- att säga snälla saker 

- att sprida glädje till andra 

- att behandla kompisarna som du själv vill bli behandlad 
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Regler 
Kapprum 

Häng upp kläderna och ställ skorna på hyllan 

Inte skrika, svära slåss springa eller knuffas 

Inte kasta, gömma eller ta saker 

Inte vara inne/vänta på kompis 

 

Matsal 
Torka platsen/ta upp efter dig 

Prata bara med dem vid ditt bord 

Lagom ljudnivå 

Spring inte 

 

Omklädningsrum 

Kika inte in till andra eller knacka och störa 

Inte skrika 

Låt bli andras väskor och kläder 

Duscha men inte länge 

 

Skolgård 

Alla får vara med 

Hjälm på berget, sparkcykel och skateboard 

Kasta inte snöbollar och grus 

 

Allrum och grupprum 
Spring inte 

Inga mobiler utan lärares tillstånd 

Låt andras saker vara 

Prata i lagom ton 

 

Busshållplats 

Stå på trottoaren 

Klättra inte i närheten av bussen 

Inte slåss och knuffas 

Inte kasta saker på bussen 

 

Datorer och Ipads 
Var försiktig och tänk på var du lägger den 

Tänk på vad du skriver 

Följ de regler som redan finns 

Definitioner och begrepp 
 

Följande definitioner och begrepp används i de allmänna råden och är bland annat hämtade från 

diskrimineringslagen, skollagen och propositionen ”Ett starkare skydd mot diskriminering” (prop. 

2007/08:95). 

Diskrimineringsgrunderna 
En person är skyddad mot diskriminering utifrån de i diskrimineringslagen angivna 

diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 

ålder. 
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Direkt och indirekt diskriminering 
Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För 

att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna.  

Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. 

Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt 

som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har 

samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet 

har ett berättigat syfte. 

Likabehandling 
Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika 

rättigheter och möjligheter oavsett någon diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att 

alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. 

Trakasserier 
Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna. 

Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella 

trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. För att underlätta 

läsningen inryms i den här skriften begreppet sexuella trakasserier i begreppet trakasserier. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte 

identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller 

på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 

Etnisk tillhörighet 
Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller 

annat liknande förhållande. 

Funktionshinder 
Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 

persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått 

därefter eller kan förväntas uppstå. 

Sexuell läggning 
Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 

Kränkande behandling 
Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon 

diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

 
 

 

 



12 

 

 

Mailadresser och telefonnummer 
 

Barn- och elevombudet - tar tillvara den enskilda elevens rättigheter   

http://beo.skolinspektionen.se/ 
08-586 080 00   
beo@skolinspektionen.se      

 

   

 

Barnombudsmannen  

www.barnombudsmannen.se    

Telefon för dig under 18 år: 020 - 231010 

Numret är gratis och samtalet syns inte i telefonräkningen 

Telefontid: måndag till fredag 09.00 - 15.00, lunchstängt 12.00 - 13.00                                     

 

 

 

DO (Diskrimineringsombudsmannen)    

www.do.se 

08 12020700      

do@do.se       

  

 

  

BRIS – barnens rätt i samhället 

www.bris.se 

116 111 – gratis samtal     

  

 

Jourhavande Kompis, Röda korsets telefonjour 

http://rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis/ 

0771 – 900 800 

 

  

 

Arbetsmiljöverket       

https://www.av.se/ 

010 730 90 00 

Jourtelefon: 08 7371555 

 

  

http://beo.skolinspektionen.se/
mailto:beo@skolinspektionen.se
http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.do.se/
mailto:do@do.se
http://www.bris.se/
http://rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis/
https://www.av.se/
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Bilaga 1, Åtgärdstrappa vid kränkning  
 

   

Elevhälsokonferens 

  

Möte 

Rektor kallar elev och 
vårdnadshavare till Ehk. 
Trygghetsgrupp och 
Elevhälsoteam deltar 

 

Uppföljning 

Mentor kallar elev och 
vårdnadshavare till 
möte. Trygghetsgrupp 
deltar 

Rektor fattar beslut om 
eventuell 
myndighetsanmälan 

Upptäck utred 
åtgärda 

Informera berörda delar 
av arbetslaget 

Protokollför mötet och 
vidtagna åtgärder. 
Lämna till rektor  

Rektor protokollför 
mötet och vidtagna 
åtgärder 

1. Upptäck, visa 
nolltolerans, ingrip  

Enskilda samtal efter en 
och två veckor.  

Kontakta 
vårdnadshavare till den 
utsatte eleven 

  

2. Utred genom enskilda 
samtal 

Kontakta de inblandade 
elevernas 
vårdnadshavare 

Rektor fattar beslut om 
ev. myndighetsanmälan 

  

3. Åtgärda genom 
överenskommelse med 
vårdnadshavare.  

Avsluta ärendet om 
kränkningarna upphört. 
Lämna handlingsplanen 
till rektor 

Gå till nästa trappsteg 
om kränkningarna inte 
upphört efter 
överenskomna åtgärder 

 

4. Anmäl skriftligt inom 
24 tim. till rektor 

Gå till nästa trappsteg 
om kränkningarna inte 
upphört 

  

Rektor anmäler 
händelsen till BUF. 
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Bilaga 2, Sanktionstrappa om värdeord och regler inte följs 
 

   

Elevhälsokonferens 

  

Grov förseelse 
Rektor kallar elev och 
vårdnadshavare till Ehk 

 

Upprepad 
förseelse 

Samtal elev, 
vårdnadshavare, 
mentor, rektor 

Ev. åtgärder såsom 
kontakt med kurator, 
skolsköterska eller 
trygghetsgrupp vidtas  

Enstaka förseelse 
Uppmärksamma 
händelsen 

Rektor fattar beslut om 
ev. myndighetsanmälan 

Rektor fattar beslut om 
ev. myndighetsanmälan 

Uppmärksamma 
händelsen 

Samtala med 
inblandade elever. 
Hänvisa till skolans 
värdeord och regler  

  
Rektor protokollför 
mötet och vidtagna 
åtgärder. 

Samtala med 
inblandade elever. 
Hänvisa till skolans 
värdeord och regler  

Informera mentor 

    

Informera mentor 
Mentor samtalar med 
elev och kontaktar 
förälder 

  

 

Konflikt eller kränkning? 
Samtala med elev och 
förälder 

 

  

 

Elev och klass   Målsmans namnteckning 
 
 
Har tagit del av Värdeord, Regler, Åtgärdstrappa och Sanktionstrappa 


