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1. INLEDNING OCH SYFTE 
 
Vi vill börja med att tacka dig för att du vill ta del av vår plan för att göra 

Paradisskolan till en plats där alla kan trivas och känna sig trygga.  
 
Vi är övertygade om att vi tillsammans kan nå längre i detta arbete.  

 
Därför är du som läser detta viktig oavsett om du är elev, förälder eller personal 

på Paradisskolan eller någon annan.  
 
Arbetet för ökad förståelse för människolivets okränkbarhet och alla människors 

lika värde är ett gemensamt arbete som kan skapa en värld som är ännu bättre 
att leva i.  

 
Vi är säkra på att din insats kan göra skillnad, vad tror du? 
 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och skollagen (2010:800) är de två lagar 
som styr vårt likabehandlingsarbete. 

I diskrimineringslagen 1 kap. 1§ står det om lagens ändamål: 

”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.” 

I skollagens 6 kap. 10§ står det såhär: 

”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 
detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett 

barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten 
är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som 
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.” 

 

Syftet med Paradisskolans likabehandlingsplan är förutom det som står här ovan 
att skapa en miljö och atmosfär på skolan där alla kan känna trygghet. 
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2. DEFINITIONER 
 
 

Vad är trakasserier och kränkande behandling? 

 
Trakasserier definieras som ett uppträdande som kränker någons värdighet i samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell 
läggning. Till trakasserier räknas sexuella trakasserier, det vill säga anspelningar på kön och 
sexualitet som kan innefatta allt från tafsningar och blottning till glåpord och 
ryktesspridning. Främlingsfientlighet, rasism och homofobi är också exempel på trakasserier. 
 
Kränkning betyder att någon eller några kränker principerna om alla människors lika värde 
och kan riktas mot en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid ett enstaka tillfälle 
eller vara av upprepande art. Kränkningar kan vara fysiska, såsom slag och knuffar, och 
verbala, till exempel hot, svordomar, öknamn eller ironiska kommentarer. Kränkningar kan 
också vara psykosociala, vilket kan visas genom till exempel utfrysning eller rykten, och de 
kan också vara text- och bildburna, genom exempelvis foton, nidbilder, klotter, sms, mms 
och meddelanden på sociala medier.  
 
 
Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som pågår en längre tid och 
där någon eller några utsätter en eller flera andra individer.  
 
Trakasserier, kränkningar och mobbning kan ske mellan elever och mellan vuxna men det 
kan också vara en vuxen som utsätter en elev, eller en elev som utsätter en vuxen. 
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3. FÖREBYGGANDE ARBETE 
 
Här nedan beskrivs det arbete som återkommande görs i olika grupper på 

Paradisskolan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling.  
 

Personalen 

 All personal signalerar tydligt i bemötande och handling att alla har lika värde. 

 Alla lärare arbetar med att eleverna känner grupptillhörighet och med att 

skapa goda relationer i skolan. 

 Förutom arbetet för att främja likabehandling i de olika ämnena arbetar 

klassföreståndarna regelbundet på klassrådstid med gruppstärkande 

aktiviteter och värderingsövningar. 

 All personal signalerar tydligt i handling att kränkningar/trakasserier är 

oacceptabla och utnyttjar vardagens händelser för att ge eleverna redskap till 

förändrat beteende. 
 

Arbetslagen 

 Klassföreståndarna har ansvaret att göra eleverna medvetna om 

likabehandlingsplanen. 

 Gruppstärkande klass- och lagdagar och temavecka planeras tillsammans med 

elevhälsateamet och genomförs varje år för att stärka gemenskapen i 

klasserna och på skolan. 

 Varje klassföreståndare har fortlöpande samtal med sina ansvarselever. Vid 

behov tas kontakt med elevhälsateamet eller trygghetsgruppen. 

 Klassföreståndarna informerar eleverna om vart de kan vända sig om de 

känner otrygghet 

 Återkommande dagar enligt ovan är ”Lärakännadagar” i åk 7, 

friluftsvandringar i åk 8 och Polenresan i åk 9. 

 

Elevhälsateamet  

 Elevhälsateamet träffas varje onsdag för att diskutera olika elevärenden. 

 Kartläggningssamtal med alla elever om hur de upplever tryggheten och 

trivseln genomförs under perioden v.45-49. 

 Elevhälsateamet informerar personalen om vilket stöd en elev som inte känner 

trygghet kan få 

 Kurator arbetar med fokus på elevernas psykosociala hälsa. 

 Hälsosamtal genomförs av skolsköterskan med elever i åk 8. 

 Utvärderingssamtal sker med elever i åk 9. 

 

Trygghetsgruppen 

 Trygghetsgruppen fortbildas kontinuerligt och håller sig uppdaterade med 

aktuell forskning. 

 Trygghetsgruppen stämmer varje vecka av trygghetsläget i lagets klasser. 

 Trygghetsgruppen träffas varje vecka och stämmer av trygghetsläget på 

skolan. 

 

Skyddsänglarna 

 I varje klass finns det två skyddsänglar och dessa utbildas i början av varje 

läsår. 

 Skolans skyddsänglar träffas regelbundet och på dessa träffar genomförs 

värderingsövningar. Skyddsänglarna genomför sedan tillsammans med 

klassföreståndarna olika diskussioner och värderingsövningar i klasserna. 
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4. FRÄMJANDE INSATSER FÖR LIKABEHANDLING 

 
Här nedan beskrivs en del av det arbete som återkommande görs för att främja 

att alla behandlas lika på Paradisskolan. 
 

 Inom SO-undervisningen i åk 9 läggs stort fokus på förintelsen och i 

arbetsområdet ingår ett besök för alla åk 9-elever på ett förintelseläger 
Polen. Andra arbetsområden som främjar likabehandling är 

arbetsområdena etik och moral samt demokrati. 
 Lokaler och utemiljö är anpassade så att alla elever kan delta i 

undervisningen på lika villkor. 

 Information om likabehandling, diskriminering samt kränkande behandling 
ges på föräldramöten i klasserna. 

 Lärarna ska bevaka att flickor och pojkar får lika mycket utrymme i 
undervisningen, på klassråd, på elevråd och på skyddsänglamöten. 

 I NO- och SO-ämnen arbetar vi för att öka förståelsen för sexuella 

läggningar, könsidentiteter och familjebildningar. 
 Eleverna i förberedelseklassen (FBK) deltar i olika gemensamma 

aktiviteter som anordnas på skolan.  
 Jämställdhet behandlas i ämnena ur flera perspektiv 

 
 Alla på skolan ska värna om naturliga mötesplatser mellan särskolans 

elever och andra elever på skolan: 

o cafeterian som drivs av särskolan och där alla elever i 
grundskolans åk 8 praktiserar under en dag 

o särskolans placering, mitt i skolan, gör att särskolans elever och 
grundskoleelever möts hela dagarna 

o gemensamma friluftsdagar och andra idrottsliga och kulturella 

aktiviteter för särskolans och grundskolans elever 
o särskoleelever, som är i behov av särskilda utmaningar, erbjuds 

att vara med i grundskolans undervisning 
o särskolans elever är representerade i skolans elevråd samt i 

skolans skyddsänglagrupp 
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5.   PARADISSKOLANS MÅL LÄSÅRET 16/17 

Här nedan utvärderas gemensamt de två övergripande mål som sattes upp inför 

läsåret 15/16 gällande trygghet och trivsel. Underlag till utvärderingen har vi 
hämtat från kartläggningssamtalen, elevenkäten och utvärderingssamtalen med 

åk 9-eleverna. Dessa har sedan analyserats av lärare och elever i olika forum 
och resultatet av analyserna syns nedan. 
Därefter beskrivs de mål som vi på Paradisskolan vill uppnå under läsåret 16/17 

för att alla elever ska behandlas lika och känna trygghet.  
 

Utvärdering mål ett lå 15/16 
 

Alla elever på Paradisskolan ska känna sig trygga genom att de får 
uppleva tillhörighet och sammanhållning 

 
Aktiviteter för att nå målet: 

• Gemensamma schemabrytande aktiviteter i årskurs- resp. 
lagblandade grupper för att skapa en ökad trygghet och ett bättre 

klimat på skolan 
Ansvarig: Arbetsgrupp, storarbetslag, klassföreståndare 
Detta arbete inleddes vid skolstarten i augusti genom att eleverna var med sin klass på 
förmiddagen för att knyta an till varandra genom gemensam info, övningar och social 
samvaro. Därefter, samma dag, följde aktiviteter med övriga i arbetslagen (åk 7, 8 och 
9 tillsammans). Lära-känna-dagarna för de nya sjuorna genomfördes och fungerade 
väl. Under våren hade vi en hel schemabrytande vecka – ”Temaveckan” där teman var 
samarbete, värdegrund och att ta väl hand om sig själv och andra. Vi fortsatte med 
traditionen att avsluta terminerna med skolövergripande boll- och klasstävlingar 
(spökboll i december och volleyboll i juni). Vid dessa aktiviteter upptäckte vi att det 
finns elever som inte vill vara med (i flera klasser är dessa allt fler) och på så sätt blir 
inte alla delaktiga. Därför behöver vi fundera noga på att byta aktiviteter så att fler 
elever vill och vågar delta. 

 
• Regelbundna samarbetsövningar i klasserna ö.h.t. med särskilt 

fokus på de nya sjuorna under hela höstterminen 
Ansvarig: Klassföreståndare, ämneslärare, elevhälsateam 
Juniutvärderingen visade att regelbundna samarbetsövningar har ägt rum i vissa 
klasser och att det har gett positiva effekter. I en del av klasserna har arbetet med 
samarbetsövningar endast genomförts sporadiskt vilket är något som av flera 
anledningar behöver ses över. En anledning är likvärdighetsaspekten mellan skolans 
klasser men ännu viktigare är att samarbetsövningar har betydelse i arbetet att skapa 
gemenskap och sammanhållning i klasserna.  
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• Utbildning kring lågaffektivt bemötande, bl.a. genom föreläsning och 
studiecirkel i olika tvärgrupper 
Ansvarig: Skolledning 
All personal fortbildades kring lågaffektivt bemötande. Signaler från utvärderingarna 
pekar på att fortbildningen gett personalen ökad förståelse hur vi kan anpassa vår 
verksamhet till elevernas behov.  
 

• Utveckla våra rutiner så att nyanlända elever lättare kan känna 

tillhörighet när de tar steget ut i reguljär klass 
Ansvarig: Arbetslagen 
Under året utarbetades nya rutiner för hur övergången ser ut för elever från 
förberedelseklassen till de reguljära klasserna. Den nya rutinen gjorde arbetet tydligare 
vilket gav mottagande lärare ökade möjligheter att ta emot de elever på ett sätt som 
ger bra möjligheter för tillhörighet i den nya klassen. Dock visade våra utvärderingar 
att det stora antalet nyanlända som kom till oss under förra läsåret gjorde att vi 
stundtals hade svårt att följa rutinerna fullt ut. 
 

• Pedagogiska måltider för personalen 
Ansvarig: Målvakterna 

• Våra utvärderingar visade att de pedagogiska måltiderna är viktiga ur flera aspekter i 
vårt trygghetsarbete. Dels för att se till att matsalen är en trygg miljö för alla elever 
vilket det är enligt våra utvärderingar, dels för att det är ett ypperligt tillfälle för 
personalen att bygga relationer med eleverna. Ett förbättringsområde pekas det på i 
utvärderingarna och det är att i ännu högre utsträckning ordna så att 
klassföreståndarna kan ha sina pedagogiska måltider tillsammans med ”sin klass”. 
 

• Organiserade tider för korta mentorssamtal som hålls med varje 
elev några gånger per termin 
Ansvarig: Klassföreståndarna 

• Våra utvärderingar visade att detta mål inte har uppfyllts förutom i några klasser. Vi 
behöver därför fundera på hur vi arbeta vidare med detta i och med att detta är en 
aktivitet som eleverna efterfrågar samtal under terminens gång med sina 
klassföreståndare.  
 

• Trygghetsgruppen och klassföreståndarna ger ökat stöd till 

skyddsänglarna  
Ansvarig: Trygghetsgruppen, klassföreståndare 
Våra utvärderingar visade att vi behöver utveckla detta ytterligare. En del i detta blir 
att bjuda in trygghetsgruppsrepresentanterna till skyddsänglautbildningen som sker i 
början av ht-16.  
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Utvärdering mål två lå 15/16 

 
Alla lektioner ska präglas av studiero och av ett positivt 

klassrumsklimat  

 
Aktiviteter för att nå målet: 

 Utbildning kring lågaffektivt bemötande, bl.a. genom föreläsning och 

studiecirkel i olika tvärgrupper 
Ansvarig: Skolledning 
All personal fortbildades kring lågaffektivt bemötande. Signaler från utvärderingarna 
pekar på att fortbildningen gett personalen ökad förståelse hur vi kan anpassa vår 
verksamhet till elevernas behov. Vår bild är att den ökade förståelsen för elevernas 
behov bidrar till bättre relationsbyggande mellan lärare och elever. I och med detta 
skapas också bättre förutsättningar både till studiero och till ett positivt 
klassrumsklimat. 
 

 Lärarna besöker varandras lektioner, och reflekterar tillsammans 

utifrån en speglingsmodell kring dessa besök, bl.a. med syftet att 
hitta faktorer som gör att studiero och ett positivt klassrumsklimat 

uppstår 
Ansvarig: Rektor, förstelärarna 
Ämneslagen reflekterade tillsammans utifrån ett antal frågeställningar men besök 
skedde bara i begränsad omfattning. Ett förbättringsområde som framkom var att det 
finns ett värde i att göra våra lektionsrutiner mer likartade. Detta arbete inleddes 
därför i slutet av vårterminen och ska slutföras i början av ht-16. 
 

 Studieron mäts genom att Paradistempen tas en gång under höst- 
respektive vårterminen. I anslutning till detta diskuterar elever och 

klassföreståndare vad som bidrar till att studieron blir bra. 
Ansvarig: Klf, elevrådsrepresentanterna 
Medelvärdet för Paradistempen under läsåret 15/16 var 4,5 på en skala 1-6. Detta är 
en ökning jämfört med läsåret 14/15 då medelvärdet låg på 4,38. Vi upplever att vi 
uppnår det viktigaste syftet med Paradistempen nämligen att den är ett bra underlag 
för att i strukturerade former samtala i klasserna om hur studieron kan förbättras. Det 
viktigaste som framkom i dessa samtal var att mobilerna upplevdes påverka studieron 
negativt i många situationer. Därför arbetade vi gemensamt, personal och elever, 
intensivt och länge med frågan hur vi ska förhålla oss till mobilanvändning på 
lektionerna. Resultatet blev ett beslut som förhoppningsvis innebär både ett 
gemensamt förhållningssätt kring mobilfrågan i alla lägen men också att studieron blir 
bättre. 
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 Lärarna låter alltid eleverna sitta på bestämda platser och det är 
alltid lärarna som bestämmer gruppindelningar 
Ansvarig: Klf, ämneslärarna 
Detta har genomförts och bidragit till ökad trygghet.  
 

 Lärarna arbetar för att talutrymmet är jämlikt fördelat på 

lektionerna 
Ansvarig: Ämneslärarna 
Detta är ett mål som lärarna har provat olika tekniker för att kunna uppnå. Vi upplever 
att talutrymmet fördelas mer jämlikt nu än tidigare men att vi behöver fortsätta att 
arbeta medvetet för att uppnå detta mål. 

 

 Lärarna ska inför varje arbetsområde ge eleverna möjligheter att 
påverka innehåll och arbetssätt 
Ansvarig: Ämneslärarna 
Andelen elever i åk 7 och åk 9 som, enligt elevenkäten ht-15, upplevde att de får vara 
med och påverka arbetssättet på lektionerna var högre än de tre senaste årens 
resultat. Resultatet i åk 7 var nästan 81 % vilket får betraktas som ett högt resultat.  
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Mål ett läsåret 16/17 
 
Alla elever på Paradisskolan ska känna sig trygga genom att de får 

uppleva tillhörighet och sammanhållning  
 

Aktiviteter för att nå målet: 
• Utbildning för elever om ansvarsfull användning av internet för att 

undvika nätmobbning 
Ansvarig: Arbetsgrupp, klassföreståndare 

 

• Klassrumsaktiviteter med syfte att förbättra elevernas medvetenhet 
om mobbning 
Ansvarig: Arbetsgrupp, klassföreståndare 
 

• Klassrumsaktiviteter för att stärka sammanhållningen i klassen 
Ansvarig: Arbetsgrupp, klassföreståndare 
 

 

Mål två läsåret 16/17 
 

Alla lektioner ska präglas av studiero och av ett positivt 
klassrumsklimat  

 
Aktiviteter för att nå målet: 

 Utbildning kring formativt förhållningssätt, bl.a. genom föreläsning 

och studiecirkel i olika tvärgrupper 
Ansvarig: Skolledning 
 

 Lärarna reflekterar tillsammans för att hitta gemensamma nycklar 

för att åstadkomma studiero och ett positivt klassrumsklimat 
Ansvarig: Rektor, förstelärarna 
 

 Studieron mäts genom att Paradistempen tas en gång under höst- 

respektive vårterminen. I anslutning till detta diskuterar elever och 

klassföreståndare vad som bidrar till att studieron blir bra. 
Ansvarig: Klf, elevrådsrepresentanterna 
 

 Gemensamma lektionsrutiner tas fram och ska följas på alla 

lektioner 
Ansvarig: Skolledning, arbetsgrupp, ämneslärarna 
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6. KARTLÄGGNING 
 
På Paradisskolan arbetar vi på följande sätt för att upptäcka diskriminering, 

trakasserier eller kränkningar. 
 
Insats                       Tidpunkt         Ansvar 
 

 

 
Observation av individ och grupp 

 
Fortlöpande 

 
All personal 

 

Rasttillsyn 

 

Enligt särskilt 
schema 

 

All schemalagd 
personal 

 

Trygghetsläget gås igenom på 
arbetslagskonferenserna 

 

Varje vecka 

 

Trygghetsgruppens 
a-lagsrepresentant 

 

Trygghetsgruppen träffas för att analysera 
trygghetsläget 

 

Varje vecka 

 

Trygghetsgruppen 

 

Introduktionsdagar med åk 7 
 
 

 

 

Aug 
 
 

 

 

Kurator 
Klassföreståndare 
 

 
 

Elevenkät i åk 7-9 gällande trygghet, 
trivsel och skolarbetet 
 

 
 

 

 

v.45-49 
 
 

 
 

 

Klassföreståndare 
 
 

 
 

 
 Analys elevenkät åk 7-9 

 
 

 
v.2-4 

 

 
Arbetslagen 

Elevhälsateamet 
 

 
Frågor på utvecklingssamtal om trivsel och 

trygghet 

 
En gång per 

termin 

 
Klassföreståndare 

 
 Kartläggningssamtal med alla elever 

 
v.45-50 

 
Arbetslagen 

 
Analys kartläggningssamtal 

 
v.2-4 

 
Elevhälsateamet  

 
Incidentrapporter lämnas in vid olika typer 

av incidenter 

 
Fortlöpande 

 
All personal.  

Uppföljning sker 
på EHK. 
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7. ARBETSGÅNG VID OLIKA SITUATIONER AV 

KRÄNKANDE BEHANDLING/TRAKASSERIER 
 
 Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling mellan elev-elev 
 

1. Vid kännedom om att en elev blivit kränkt eller trakasserad på skolan har 

alla i personalen skyldighet att anmäla detta till rektor och detta går till 
på följande sätt.  
 

En incidentrapport ska, så snabbt som möjligt, fyllas i och lämnas till 
rektor. 

 
Rektor tar sedan kontakt med Trygghetsgruppen.  
 

2. Trygghetsgruppen gör en bedömning om det som hänt ska handhas av 
klassföreståndare eller om det är Trygghetsgruppen, tillsammans med 

klassföreståndare, som ska utreda och agera. 
 

3. Beroende på vad utredningen visar kan en anmälan till nämnden, 

angående kränkande behandling, bli aktuell. 
I dessa fall lämnas blanketten ”Anmälan om kränkande behandling” 

till rektor. 
 

4. Rektor skickar sedan, så snart som möjligt, anmälningsblanketten om 

kränkande behandling till ansvarig handläggare på Lärande- och 
kulturförvaltningen (Ann-Helén Lindh).  

 
5. Utifrån kränkningens art, och vad utredningen visar, ska en handlingsplan 

med åtgärder beslutas. Åtgärder beslutas av Trygghetsgruppen i 
samverkan med föräldrar. Exempel på åtgärder i en handlingsplan är 
samtal med elever, gruppsamtal, insatser i klassen, möten med elev, 

föräldramöte och föräldrar, anmälan till socialtjänst respektive 
polisanmälan. osv. 

 
6. Uppföljningar ska alltid ske med inblandade elever och, vid behov, med 

berörda vårdnadshavare. 

 
7. Vid upprepade kränkningar/trakasserier ska alltid föräldrar kallas till 

skolan på möte, både den som är utsatt och de som utsätter. 
 

8. Ärenden av denna art kommer inte att släppas förrän eleven känner sig 

trygg i skolan, vilket alla har rätt att göra. 
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 Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling mellan vuxen-
 elev 

 

1. En elev som blivit kränkt av vuxen kan ta kontakt med elevskyddsombud, 
skyddsombud, skyddsänglar, skolsköterska, skolkurator eller annan 

personal som sedan rapporterar till rektor. Eleven som blivit kränkt kan 
också ta direktkontakt med rektor. 
 

2. Rektor samlar in information genom att samtala med eleven för sig och 
den vuxne för sig för att få en så tydlig bild av situationen som möjligt. 

 
3. Rektor tar kontakt med elevens vårdnadshavare och informerar om den 

uppkomna situationen. 

 
4. Rektor har allvarligt samtal med den vuxne som har kränkt eleven. Rektor 

dokumenterar händelsen och anmäler det inträffade till huvudmannen. 
 

5. Vid allvarliga kränkningar från någon ur skolpersonalen mot en elev kan 
polisanmälan respektive hantering inom den arbetsrättsliga lagstiftningen 
bli aktuellt. 

 
6. Uppföljning av situationen sker alltid med de inblandade. 

 
 

Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling mellan elev-

vuxen 
 

1. En vuxen som blivit kränkt av en elev kontaktar elevens klassföreståndare 
och skyddsombudet. 
 

2. Rektor informeras och har samtal med den vuxne och eleven var för sig 
för att få en så tydlig bild som möjligt över situationen. 

 
3. Vid behov kontaktar rektor elevens vårdnadshavare och ger information 

om den uppkomna situationen. 

 
4. Rektor samtalar med eleven som kränkt den vuxne och informerar om det 

oacceptabla beteendet. Händelsen dokumenteras av rektor. 
 

5. Åtgärder sätts in i relation till händelsens art. 


