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Uppföljning av distans- och
fjärrundervisningens
påverkan på måluppfyllelse
och hälsa
2
2021.082 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-10-07
Dennis Pavlovic

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.082 KUN

Uppföljning av distans- och fjärrundervisningens påverkan
på måluppfyllelse och hälsa
Ärendebeskrivning
Coronapandemin har medfört att Alströmergymnasiet har bedrivit distans- och
fjärrundervisning under stora delar av 2020 samt under våren 2021. Kultur- och
utbildningsnämnden har identifierat dessa undervisningsformer som en risk vilken kan
påverka måluppfyllelsen och hälsan hos eleverna. Nämnden har därför fört in risken i sin
årliga internkontrollplan (KUN 2020-12-16 § 98). Enligt internkontrollplanen ska nämnden få
uppföljning i ärendet vid nämndsammanträdena i mars och oktober. En första uppföljning
skedde vid nämndens sammanträde den 17 mars (KUN § 32).
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsförvaltningen presenterar i separat bilaga, daterad den 7 oktober, vilka
insatser som genomförts sedan mars månads uppföljning. Vidare lämnas information om hur
skolledningen vid Alströmergymnasiet arbetar vidare med frågan om hälsa och
måluppfyllelse under nuvarande läsår.
Uppföljningen visar även att andelen godkänd betyg för elever i åk 1-3 under
låsårsperioderna 2018/2019-2020/2021 har ökat med 2 % och att den genomsnittliga
betygspoängen ligger något högre läsåret 2020/2021 jämfört med läsåret före pandemin. För
elever i de yrkesförberedande programmen har andelen godkänd betyg ökat med 4,6%
mellan läsåren 2018/2019 och 2020/2021 och under samma period har betygspoängen ökat
något.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Uppföljningen godkänns.
Beslutet ska skickas till
Skolchef

Lars Svensson
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef utbildning/skolchef
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2021-10-07

Uppföljning av distans- och fjärrundervisningens påverkan
på måluppfyllelse och hälsa- oktober
Kultur- och utbildningsnämnden har identifierat fjärr- och distansundervisning som
en risk vilken kan påverka såväl måluppfyllelsen och hälsan hos eleverna på
gymnasiet. Nämnden har därför fört in risken i sin årliga internkontrollplan (KUN
2020-12-16 § 98). Enligt internkontrollplanen ska nämnden få uppföljning i ärendet
vid nämndsammanträdena i mars och oktober. En första uppföljning skedde vid
nämnden sammanträde den 17 mars (KUN § 32) då nämnden fick ta del av vilka
insatser och riktade åtgärder som infördes för eleverna i syfte att uppnå god
måluppfyllelse. I samma ärende redogjorde förvaltningen för elevhälsans arbete
med de elever som upplevde ohälsa och som var i behov av stöd och anpassningar.
I slutet av vårterminen 2021 kunde eleverna återgå till närundervisning på
Alströmergymnasiet och efter sommarlovet kunde närundervisning åter genomföras
på plats på gymnasiet. Nedan följer en uppföljning av genomförda insatser sedan
mars samt en redogörelse för hur skolledningen vid Alströmergymnasiet arbetar
med frågan framöver.
Lovskola och övriga insatser
Under sportlovet genomfördes lovskola där sammanlagt 130 elever mottog lärarstöd
i olika kurser. Även examinationer genomfördes då. Under påsklovet genomfördes
lovskolan under fyra dagar och 159 elever anmälde sitt intresse att delta. 60-65
elever deltog på plats varje dag och även examinationer genomfördes då.
Skolledningen förlängde möjligheten att komplettera kursunderlag under en längre
period än vanligt i juni. I anslutning till skolslutet erbjöds lovskola i ämnena idrott,
kemi och fysik. De elever som var på plats hade möjlighet att få omfattande stöd.
Dessutom erbjöds elever som inte klarat målen i kurserna Ma1a, Ma1b, Ma2a,
Ma2b, Eng5 och Eng6 att läsa om kursen på åtta till tio dagar i en komprimerad
kurs. Nästan samtliga elever som läste dessa kurser fick godkänt (37 av 38 elever i
matematik samt två av tre elever i engelska).
Förvaltningen har via samarbetat med barn- och ungdomsförvaltningen arbetat med
att säkra trygga överlämningar för blivande gymnasieelever.

Betygsuppföljning på Alströmergymnasiet åk 1-3
Andelen godkända betyg för hela Alströmergymnasiet åk 1-3 visar att andelen
godkänd betyg under låsårsperioderna 2018/2019-2020/2021 har ökat med 2 % och
den genomsnittliga betygspoängen ligger något högre läsåret 2020/2021 jämfört
med läsåret före pandemin.
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Andelen godkända
betyg
Alströmergymnasiet
åk 1-3 år per läsår, %
Genomsnittlig
betygspoäng

Läsår 2018/2019
92,1

Läsår 2019/2020
93,3

Läsår 2020/2021
94,4

13,9

14

14,1

Källa: Egna uppgifter ur Hypergene

Sett till andelen elever med godkända betyg på de högskoleförberedande
programmen och genomsnittliga betygspoäng för dessa program så ligger de i stort
sett på samma nivåer som före pandemin.

Andelen godkända
betyg
högskoleförberedande
program per läsår, %
Genomsnittlig
betygspoäng
högskoleförberedande
program

Läsår 2018/2019
95,6

Läsår 2019/2020
95,7

Läsår 2020/2021
95,4

14,8

14,7

14,7

Källa: Egna uppgifter ur Hypergene

För elever på de yrkesförberedande programmen har andelen godkänd betyg ökat
med 4,6% mellan läsåren 2018/2019 och 2020/2021 och under samma period har
betygspoängen ökat något. En möjlig förklaring till att eleverna på de
yrkesförberedande programmen, till skillnad från dem på de högskoleförberedande
programmen, lyckats förbättra i sina resultat kan vara de satsningar och undantag
som under fjärrundervisningen särskilt har gynnat yrkesprogrammens elever. De har
haft tillgång till utökad lovskola och de har i större utsträckning haft fortsatt
undervisning på plats i skolan. Även alla praktiska moment har utförts på plats.

Andelen godkända
betyg
yrkesförberedande
program per läsår, %
Genomsnittlig
betygspoäng
yrkesförberedande
program

Läsår 2018/2019
89,3

Läsår 2019/2020
89,5

Läsår 2020/2021
93,9

12

12,2

12,7

Källa: Egna uppgifter ur Hypergene
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Framtida insatser
Under hösten 2021 följer förvaltningen utvecklingen av elevernas måluppfyllelse i
olika kurser. Skolledningen fortsätter att sätta in riktade insatser även under
höstterminen 2021 så att eleverna ges rätt förutsättningar för att klara kurserna. Med
start hösten 2021 erbjuds elever ett extrainsatt ”lunchstöd”. Insatsen ses som både
en hälsofrämjande och en kunskapsförstärkande insats. Syftet med lunchstödet är
att kunna erbjuda alla elever möjlighet till ämnesstöd under skoldagen.
Även andra rektorsbeslut om riktade insatser kommer att fattas löpande under
nuvarande läsår. Aktiviteterna kommer också baseras på de analyser som
rektorerna genomfört som en del av det lagstadgade systematiska kvalitetsarbetet.
Exempel på sådana insatser kan vara, tvålärarsystem, förlängda kurser, extra
stöd/timmar och komprimerande kurser. Rektorer har en kontinuerlig dialog med
Skolchef, lärare, mentorer och elevhälsan för att kunna planera och verkställa
insatser för såväl enskilda elever som grupper av elever. Insatser utformas med
hänsyn till rådande restriktioner och rekommendationer med målet att eleverna ska
få en så hanterbar, begriplig och meningsfull skoldag som möjligt samt nå sina mål.
I början av nuvarande läsår har elevfrånvaron varit relativt hög. En trolig orsak har
varit att elever med symtom uppmanas att stanna hemma. I augusti erbjöds elever
att vaccinera sig under skoltid på plats på Alströmergymnasiet. Vaccineringen kan
på sikt hålla nere elevers frånvaro och minimera risken för större utbrott.

2021-10-07
Denis Pavlovic, Skolchef
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Uppföljning av inkomna
klagomål kvartal 3
verksamhet utbildning
3
2021.110 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-10-05
Dennis Pavlovic

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.110 KUN

Uppföljning av inkomna klagomål kvartal tre – verksamhet
utbildning
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen ska varje kvartal redogöra för och återrapportera
inkomna klagomål inom verksamhet utbildning till skolhuvudmannen.
Förvaltningens yttrande
Sammanställning av inkomna klagomål har skett avseende kvartal tre och visar att de tio
klagomål och synpunkter som inkommit under perioden till största rör orsaker kopplade till
pandemin.
Ytterligare information lämnas i rapport daterad 2021-10-05 som biläggs tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Ej tillämplig i detta ärende.
Förslag till beslut
Uppföljningen godkänns.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Lars Svensson
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef utbildning/skolchef
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2021-10-05
2021.110 KUN

Uppföljning inkomna klagomål för kvartal 3 2021 – verksamhet
utbildning
Sektor 1 Gymnasiesärskolan
Klagomålets innehåll

Vidtagna åtgärder

Vårdnadshavare hade synpunkter på
hur hen uppfattat att skolan
kommunicerat användning av
munskydd när eleverna åker i
gemensam buss till idrotten.

Rektor har haft samtal med
vårdnadshavaren och personal.
Utifrån de rekommendationer som
gäller så är det inte längre aktuellt
med munskydd vid sådan transport
för elever.

Är ärendet
avslutat?
Ja

Sektor 2 Bygg- och anläggningsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet
Inga klagomål har inkommit under perioden.
Sektor 3 Barn- och fritidsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och
omsorgsprogrammet
Klagomålets innehåll

Vidtagna åtgärder

Klagomål gällande vaccinering för
covid-19 i skolans lokaler

Personen som lämnat klagomålet har
fått återkoppling

Är ärendet
avslutat?
ja

Sektor 4 Handel- och administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet,
Estetiska programmet
Klagomålets innehåll

Vidtagna åtgärder

Synpunkter på kanotpaddlingsaktivitet i
en klass.
Synpunkter avseende utskick av
information till vårdnadshavare i
samband med smittspårning av covid19.

Personen som lämnat klagomålet har
fått återkoppling.
Personen som lämnat klagomålet har
fått återkoppling via mail

Är ärendet
avslutat?
Ja
Ja

Sektor 5 Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Introduktionsprogrammen
Inga klagomål har inkommit under perioden.
Sektor 7 (vuxenutbildningen)
Klagomålets innehåll

Vidtagna åtgärder

Elev ej nöjd med vägledning.

Samtal med aktuell vägledare
angående synpunkter
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Är ärendet
avslutat?
Ja

Övrigt
Utöver ovan inkomna klagomål till sektorerna har ytterligare fem klagomål inkommit
till förvaltningen kopplat till att vaccinering har utförts av skolelever på
Alströmergymnasiet.
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Ansökan om återcertifiering
av nationell idrottsutbildning
(NIU) gällande fotboll och
handboll
4
2021.273 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-10-01
Dennis Pavlovic

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.273 KUN

Ansökan om återcertifiering av nationell idrottsutbildning
(NIU) gällande fotboll och handboll
Ärendebeskrivning
Sedan 2010 anordnar Alströmergymnasiet nationell idrottsutbildning (NIU) i handboll och
fotboll. Var fjärde år måste en återcertifiering ske med ansökan till Skolverket och de berörda
specialidrottsförbunden. Nämnden har därför att ta ställning till huruvida kultur- och
utbildningsförvaltningen ska ansöka hos specialidrottsförbunden samt Skolverket om
nycertifiering gällande NIU inom handboll och fotboll.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att ansöka om nycertifiering gällande
NIU handboll och fotboll för ytterligare en fyraårsperiod. På Alströmergymnasiet kommer NIU
erbjudas via fem nationella program (tre högskoleförberedande och två yrkesförberedande
program). Detta medför att de elever som är intresserade av NIU har möjlighet att kombinera
en idrottssatsning med en gymnasieutbildning. För att få studera på NIU behöver den
presumtiva eleven uppvisa talang och färdigheter i sin idrott men även bedömas klara av en
gymnasieutbildning. NIU bidrar till att möjliggöra för enskild elev att utöva och förkovra sig
inom sin idrott och samtidigt erhålla en gymnasieexamen.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har idag ett nära samarbete med Alingsås
Handbollsklubb och ett flertal lokala fotbollsföreningar så som Alingsås IF, Holmalunds IF,
Gerdskens BK, Alingsås FC samt Alingsås KIK. Samtliga instruktörer är anställda av
Alströmergymnasiet. Idrottsklubbarna bidrar med tränare efter skoltid.
Ekonomisk bedömning
Själva certifieringen medför inga kostnader. Verksamheten NIU ryms inom befintlig ram.

Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner att förvaltningen ansöker hos Skolverket,
Svenska handbollsförbundet samt Svenska fotbollsförbundet om nycertifiering av nationell
idrottsutbildning vid Alströmergymnasiet.
Beslutet ska skickas till
Svenska handbollsförbundet
Svenska fotbollsförbundet
Skolverket

Sida 13 av 125

Lars Svensson
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef utbildning/skolchef
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Uppföljning av
Alströmergymnasiets arbete
mot diskriminering,
trakasserier och kränkande
behandling
5
2021.267 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-28
Katrin Löfqvist

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.267 KUN

Uppföljning av Alströmergymnasiets arbete mot
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 23 april 2019 (KUN § 53) om en rutin och
riktlinje i arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det är utifrån
denna rutin som planerna läggs fram för nämnden.
Alla skolor i Sverige är enligt 6 kap 6 § skollagen (2010:800) skyldiga att bedriva ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Vidare ska
huvudmannen enligt 6 kap 8 § skollagen se till att det årligen upprättas en plan med en
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling
av elever. Enligt 3 kap 16 § diskrimineringslagen (2008:567) är alla utbildningsanordnare
skyldiga att dokumentera arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga och främja arbetet att
motverka diskriminering.
Enligt nämndens riktlinje och rutin ska varje skolenhet årligen upprätta en plan mot
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver det främjande arbetet,
hur kartläggning och analys sker samt vilka förebyggande åtgärder som utifrån detta
iscensätts. Arbetet ska utvärderas i samband med att ny plan upprättas följande år.

Förvaltningens yttrande
Samtliga skolenheter har upprättat plan enligt nämndens riktlinje och rutin.
Skolenheterna vid Alströmergymnasiets planer mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling består av en allmän del kring lagstiftning och värdegrund, beskrivning
av arbetet med aktiva åtgärder, utvärdering av föregående läsårs arbete och planerade
åtgärder för nuvarande läsår. Sist återfinns rutin för hantering vid misstanke om
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
Varje sektor har utvärderat föregående års arbete. På grund av pandemin har flera av de
åtgärder som planerades inte kunnat genomföras, eller har genomförts på annat sätt. Varje
sektor har även dokumenterat de åtgärder som ska genomföras under detta läsår.
Gemensamt är fokus på ”Den goda starten” och andra gemensamhetsskapande aktiviteter
samt att i undervisningen och på mentorstid diskutera planens innehåll och andra
värdeskapande aktiviteter. Aktiviteter kopplade till barnkonventionen och barnrättsperspektiv
samt frågor om nätetik är prioriterade på flera skolenheter. Vid flera sektorer lyfts vikten av
att arbeta med frågorna på ett sådan sätt att det vävs in i den ordinarie undervisningen, för
att inte ses som ett separat spår på mentorstid.
Under läsåret 2020/2021 inkom sex anmälningar om kränkande behandling vid
Alströmergymnasiet, två anmälningar vid sektor 4 och fyra anmälningar vid sektor 3. Flertalet
anmälda händelser har skett på nätet. Enligt GR-enkäten upplever elever vid sektor 3 i hög
grad att vuxna reagerar vid kränkande behandling.
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Förvaltningen bedömer att utvärdering av arbetet läsår 2020/2021 och de åtgärder som
planeras för läsår 2021/2022 är adekvata.
Sektorernas respektive plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
bifogas tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av Alströmergymnasiets arbete mot
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Beslutet ska skickas till
Alströmergymnasiet

Lars Svensson
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef/skolchef
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Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för sektor 2 2021/2022

Denna rutin och riktlinje syftar till att systematiskt och målinriktat främja allas lika rättigheter
och möjligheter, samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling.
Varje sektor ska ta fram en plan där det systematiska arbetet med att främja allas lika
rättigheter och möjligheter, samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling dokumenteras, följs upp och utvärderas. Planen ska anpassas till läget
som råder vid aktuell sektor. Ansvarig för planen är rektor.
I dokumentet finns rutiner som anger personalens ansvarsfördelning från information om att
en elev känt sig utsatt, hur rapporteringsskyldigheten utförs, rutin för utredning, hantering av
elev som anser sig utsatt och den elev eller personal som påstås ha utsatt eleven för
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, dokumentation under ärendets gång
samt uppföljning i ärendet.
Del 1 är en allmän del som innehåller lagstiftning, värdegrund, definitioner av centrala
begrepp samt förvaltningens övergripande ansvarsfördelning. (2019-04-23, KUN§53)
Del 2 innehåller sektor 2:s aktiva arbete med likabehandling inklusive rutin vid misstanke om
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
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Del 1 Allmän del
Lagstiftning
Alla skolor i Sverige är enligt 6 kap 6 § skollagen (2010:800) skyldiga att bedriva ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Vidare ska huvudmannen
enligt 6 kap 8 § skollagen se till att det årligen upprättas en plan med en översikt över de
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Enligt 3
kap 16 § diskrimineringslagen (2008:567) är alla utbildningsanordnare skyldiga att
dokumentera arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga och främja arbetet att motverka
diskriminering.
Kultur- och utbildningsförvaltningens utbildningsverksamhet har valt att sammanföra
dokumentation av detta arbete i en och samma plan för varje skolenhet.
Värdegrund
Enligt 1 kap 5 § skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med de
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna om människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt
solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. I
läroplanerna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen förtydligas
skolans värdegrund, se SKOLFS 2011:144, SKOLFS 2013:148 och SKOLFS 201:101.
Centrala begrepp
Diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och repressalier är centrala begrepp i
diskrimineringslagen och i skollagen.
Förbud mot diskriminering tillhör de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever ska
ha samma rättigheter att vistas i skolan utan att utsättas för diskriminering eller kränkande
behandling.
Enligt diskrimineringslagen och skollagen ska varje skolenhet arbeta aktivt för att förebygga
och förhindra att elever utsätts för diskriminering och kränkande behandling. Skolan får inte
heller utsätta elever för repressalier i samband med anmälan eller utredning av trakasserier
eller kränkningsärenden. Detta finns angivet i 2 kap. 18 § diskrimineringslagen samt i 6 kap.
11 § skollagen.
Kränkande behandling
Skollagens definition av kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara
diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker en elevs värdighet. Gemensamt för all
kränkande behandling är att någon eller några bryter mot principen om alla människors lika
värde. Kränkningar kan utföras av såväl elever som personal. Kränkningar kan utföras av,
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eller riktas mot, en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller
vara systematiska och återkommande.
Kränkningar kan vara:
• Fysiska (t.ex. knuffar och slag)
• Verbala (t.ex. ovänligt bemötande, hånfulla skratt, gliringar, nedlåtande attityd, hot eller bli
kallad för olika saker)
• Icke verbala (t.ex. suckar, blickar, miner)
• Psykosociala (t.ex. osynliggörande, utfrysning, sprida rykten)
• Text och bildburna (t.ex. klotter, brev, e-post, sms, mms, sociala medier)
• Skada eller förstöra personliga tillhörigheter
Diskriminering
Diskriminering är ett övergripande begrepp för när en individ eller grupp av individer
missgynnas och missgynnandet har koppling till någon av de i diskrimineringslagen angivna
diskrimineringsgrunderna:
 Kön
 Etnisk tillhörighet
 Religion eller annan trosuppfattning
 Funktionshinder
 Sexuell läggning
 Könsöverskridande identitet eller uttryck
 Ålder
Skolor är skyldiga att bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom
verksamheten motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Enligt diskrimineringslagen finns sex typer av diskriminering.
Direkt diskriminering
Någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller
skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna.
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Indirekt diskriminering
Någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt
som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst
kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller
annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används
är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
Bristande tillgänglighet
En person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet
inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan
denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan
författning. Begreppet tillgänglighet omfattar såväl undervisning som lokaler.
Trakasserier
Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna.
Det är endast när en representant för huvudmannen utsätter en elev för trakasserier som det
anses vara diskriminering enligt diskrimineringslagen. När en elev utsätter en annan elev för
trakasserier är det inte diskriminering enligt diskrimineringslagen. Däremot träder skollagens
regler i kraft. Huvudmannen har alltid ansvar för att utreda misstänkta trakasserier och vidta
åtgärder för att få dem att upphöra.
Sexuella trakasserier
Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Det är endast när en representant för huvudmannen som utsätter en elev för sexuella
trakasserier som det anses vara diskriminering enligt diskrimineringslagen. När en elev
utsätter en annan elev för sexuella trakasserier är det inte diskriminering enligt
diskrimineringslagen. Däremot träder skollagens regler i kraft. Huvudmannen har alltid
ansvar för att utreda misstänkta sexuella trakasserier och vidta åtgärder för att få dem att
upphöra.
Instruktioner att diskriminera
Order eller instruktioner att diskriminera någon och som lämnas åt någon som står i lydnadseller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen.
Repressalier
Den som påstås ha utsatt någon för diskriminering eller inte bedrivit ett arbete med aktiva
åtgärder mot diskriminering får inte utsätta en enskild person för repressalier på grund av att
hen anmält eller påtalat handlandet, medverkat i en utredning enligt lagen eller avvisat eller
fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den som påstås ha diskriminerat.

5
Sida 22 av 125

Även i skollagen finns förbud mot att utsätta en elev för repressalier på grund av att eleven
medverkat i en utredning om kränkande behandling eller påtalat att någon handlat i strid med
reglerna i 6 kap skollagen.
Ansvarsfördelning
Enligt skollagen och diskrimineringslagen är det huvudmannen som har ansvar för att det
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Enligt Kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning, § 2 KUN, är
ansvaret för upprättandet av plan för likabehandling och utredning av kränkande behandling
delegerat till rektor.
Rektor ska initiera, följa upp och utvärdera arbetet i enlighet med plan i samråd med
programledare på respektive program. Rektor ansvarar för att plan följs och att elever,
vårdnadshavare och personal är informerade om planen. Rektor ansvarar för att alla delar i
arbetet sker i samverkan med elever och personal.
All personal inom verksamhet Utbildning är skyldiga att anmäla till rektor alla former av
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som kommer till dess kännedom.
I varje sektors plan kan utförandet av vissa aktiva åtgärder fördelas på andra roller. Det kan
handla om att mentor i sin mentorsgrupp genomför aktiviteter eller att lärare genomför
enkäter under lektionstid för att skapa delaktighet.
Personalen är enligt 6 kap 10 § skollagen skyldig att anmäla till rektor om den får kännedom
om att en elev anser sig ha blivit utsatt för att kränkande behandling i samband med
verksamheten. Rektor ska i sin tur anmäla till huvudmannen som enligt skollagen är skyldig
att se till att ärendet utreds skyndsamt. Detta gäller även om en elev anser sig ha blivit utsatt
för diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen.
Huvudmannen har också ansvar för att hålla sig underrättad om anmälningarna om kränkande
behandling och diskriminering och se till att de åtgärder som skäligen kan krävas vidtas.
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Del 2 Arbete och rutiner för sektor 2
Övergripande mål
 Alla elever på sektor 2 ska känna sig trygga, vara respekterade, bli väl bemötta och det
är oacceptabelt att en elev utsätts för sexuella trakasserier, trakasserier som har
samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna eller annan kränkande
behandling.
 All personal ska aktivt medverka till att förebygga, motverka, utreda och åtgärda alla
former av sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av de sju
diskrimineringsgrunderna eller annan kränkande behandling.

Delaktighet vid upprättande av och information om likabehandlingsplanen
 Elevernas delaktighet
Eleverna görs delaktiga genom samtal i klassen om vad diskriminering och kränkningar är
och vad de ska göra om de upplever att de själva eller någon annan blir utsatt för detta.
Skolans regler lyfts och diskuteras återkommande under läsåret i klassen och på elevrådet.
 Vårdnadshavarnas delaktighet.
Likabehandlingsplanen presenteras och samtalas runt vid föräldramötet i årskurs ett.
Planen finns tillgänglig för vårdnadshavare på Arena för lärande.
 Personalens delaktighet
I juni, varje läsår, utvärderas de insatser som är gjorda och alla ska vara delaktiga i att
upprätta en ny plan vid terminsstart samt synliggöra och arbeta med den, så att den blir ett
levande dokument för elever och berörd personal på skolan.
Ansvar
 Personalens ansvar
Följa och respektera skolans likabehandlingsplan.
Reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin
undervisning och i mötet med elever.
Bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt.
Dokumentera misstanke om någon elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling, vidta åtgärder samt följa upp och informera rektor om
händelsen.
När personal misstänker att någon bland personalen utsätter någon elev för
diskriminering eller annan kränkande behandling meddelas rektor detta.
Att vara tillgängliga för sina elever på såväl lektioner som raster.
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Rektors ansvar
Se till att samtlig personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan.
Se till att det bedrivs ett målmedvetet arbete för att motverka kränkningar och
diskriminering.
Se till att likabehandlingsplanen årligen utvärderas och revideras.
Utreda ärende om elev känner sig kränkt av annan elev.



Programledarens ansvar
Programledaren leder arbetet med denna plan på respektive program i
samråd med rektor. Programledaren ska initiera, följa upp och
utvärdera arbetet i enlighet med denna plan.



Mentorns ansvar
Mentor ansvarar för att i sin elevgrupp genomföra de aktiviteter som
beslutats om, enligt denna plan. Introduktionssamtal mellan elev och mentor sker i
samband med skolstart.



Elevhälsans ansvar
Skolsköterskan ansvarar för att ta tillvara generaliserbar kunskap vad gäller
hälsa och återkoppla på programnivå.
På uppdrag av rektor är elevhälsan behjälplig i att utreda anmälda kränkningar.
Kurator, skolsköterska och specialpedagog är behjälplig i det främjande och
förebyggande värdegrundsarbetet på skolan.



Elevernas ansvar
Följa och respektera skolans likabehandlingsplan. Bemöta sina kamrater och de vuxna
på skolan på ett respektfullt sätt. Alla elever bör, om möjligt, försöka förhindra
kränkningar, genom att säga ifrån eller berätta för personal på skolan (mentor, lärare,
elevhälsa eller rektor) om det inträffade.

Arbetet med åtgärder för att undersöka om det finns risker för kränkande behandling
och diskriminering


Elevenkät
Eleverna besvarar GR-enkäten som, bland annat, handlar om deras upplevelse av
trygghet och trivsel på skolan.



Uppmärksamhet i vardagen
Personalen ser det sociala samspelet mellan elever på lektioner och raster och kan då
upptäcka konflikter och ojämnt samspel. På raster finns många tillfällen att se elever i
andra situationer än i klassrummet.
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Samtal med elever
Personalen har kontinuerliga samtal med elever om hur de mår. Om det har hänt något
som de upplever inte är bra hjälper personalen eleverna att lösa konflikter.



Elevskyddsombud
På mentorstid under höstterminen kontrollerar personalen elevernas upplevelser av
den rådande arbetsmiljön på sektorn. Rektor ansvarar för att resultaten från
undersökningen kommer med i den årliga arbetsmiljöronden. Elevskyddsombud utses
varje år som medverkar på arbetsmiljöronden tillsammans med rektor, programledare
och fackligt ombud.



EHT
Hälsosamtal med skolsköterska erbjuds samtliga elever under första läsåret på sektor
2. Kurator erbjuder kontinuerliga samtal utifrån trivsel och studiero under elevens tid
på sektor 2.

Arbetet med analys av orsaker till upptäckta risker och hinder
Arbetet med att analysera orsaker till upptäckta risker och hinder sker vid olika tillfällen
under läsåret.


Samtal mellan personal
Berörd personal informeras löpande om händelser och incidenter. Tillfällen för detta
är vid möten i vardagen och på EHT. Det finns även utrymme på arbetslags- och
arbetsplatsträffar att samtala om elevers situation på skolan.



Analys av elevenkät
I samband med att elevenkäten gjorts sker en analys. Analysen ligger till grund för
utvärdering av befintlig plan samt revideringen av densamma i augusti.



Arbetsmiljöronden
Efter genomförd arbetsmiljörond sker en analys och åtgärder planeras.



Statistik över anmälda kränkningar och tillbud
Rektor sammanställer statistik över anmälda kränkningar och tillbud på programmet
under föregående läsår.
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Arbetet med att främja, förebygga och förhindra kränkande behandling och
diskriminering


Ordningsregler
Utarbetas under medverkan av eleverna vid läsårsstart. Ordningsreglerna finns
tillgängliga på plattformen Arena för lärande. Vissa ordningsregler eller trivselregler
utöver de gemensamma kan utformas på respektive program.



Samtal
Återkommande samtal om värdegrundsfrågor sker i klasserna. Personalen samtalar
med sina elever om vad som är och kan upplevas kränkande och sårande och om
elevernas rättigheter och skyldigheter.



Utvecklingssamtal
Vid utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare, en gång per termin, förs en
dialog kring trivsel och trygghet och hur eleven upplever skolan.



EHT (Elevhälsoteam)
Varje vecka träffar rektor sitt EHT för att ta upp elevärenden samt föra dialog kring
klimatet på skolan. EHT deltar även vid möten kring enskilda elever och arbetar med
förebyggande insatser. EHT besöker respektive arbetslag en gång per termin för att
lyssna in nuläget på såväl individ- som gruppnivå. Handledning till personal ges vid
behov. I dialog med lärare beslutas vilket stöd och form av aktiviteter som EHT kan
bidra med i klasserna under läsåret. Kurator erbjuder kontinuerliga samtal utifrån
trivsel och studiero under elevens tid på sektor 2.



Temadagar/- lektioner
Arbetet med att förebygga och förhindra sker regelbundet och här spelar gemensamma
aktiviteter för alla elever en viktig roll. Ett exempel är Den goda starten som
anordnandes gemensamt på hela skolan med samtliga program i augusti. Syftet med
dessa dagar är att skapa goda förutsättningar för förtroendefulla relationer mellan
eleverna samt mellan elever och lärare för att skapa långvarig trivsel och studiero som
leder till goda studieresultat och god måluppfyllelse. Elever som trivs lyckas bättre i
skolan och elever som lyckas i skolan har bättre förutsättningar för ett gott liv.
Ett annat exempel är programmets dag som genomförs på hösten och ett tredje
exempel är friluftsdagar samt gemensamma dagar med andra program. Det sker också
regelbundna samtal kring trygghet, trivsel, kamratskap, könsroller och nätetik i våra
grupper i form av klassråd, programmöten & mentorssamtal.

Utredning, dokumentation och åtgärder vid trakasserier och kränkande behandling
mellan elever
De rutiner som skapas behöver vara funktionella så att rektors ledning av arbetet på den
enskilda skolan och skolhuvudmannens uppföljning av situationen har möjlighet att fungera i
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praktiken. Det är viktigt att det åtgärdande arbetet utformas utifrån den enskilda skolans
förutsättningar. På sektor 2 görs detta bland annat genom att sektorns samtliga elever ska ha
god kännedom om hur trakasserier och kränkande behandling kan ta sig uttryck i praktiken
för att där igenom själva känna igen och förstå om de själva eller annan blir utsatt för den
typen av handlingar.

Vid allvarligare händelser och när händelsen bedöms som en kränkning följs nedanstående
arbetsgång:
1. Den som får kännedom om kränkningen kontaktar rektor eller ansvarig mentor för den
utsatte eleven.
2. Rektor ger i uppdrag till mentor och/ eller kurator att genomföra ett samtal med den
utsatte eleven och dokumentera samtalet enligt blanketten ”Anmälan om
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling” (se bilaga 1). Viktigt att den
som genomför samtalet har god kunskap om eleven.
3. Kontakt med den utsattes och utövarens/utövarnas föräldrar tas skyndsamt av
respektive mentorer. Samtalen dokumenteras.
4. Mentor och/ eller kurator meddela rektor om vad som framkommit i samtalen och
vilka åtgärder som gjorts. Rektor beslutar om ”utredning av kränkning” ska ske eller
ej. Startas utredning anmäler rektor ärendet till huvudman enligt nedanstående rutin.
5. Vid Alströmergymnasiet upprättar rektorns administration ett diarienummer som
sedan skrivs in i utredningsdokumentationen i elevhälsosystemet ProReNata. Ärendet
i ärendehanteringssystemet döps till ”Anmälan om kränkande behandling och/eller
trakasserier” och sekretessmarkeras enligt 23 kap 2 § OSL. Rektor ansvarar för att
utredningen genomförs skyndsamt. Dokumentationen bör innehålla uppgifter om
vad som föregått anmälningen, redogörelse av förlopp, inblandade samt vidtagna
åtgärder. Rektorn ansvarar att samtliga uppgifter som kan ha betydelse för ärendet
dokumenteras. Utredningen ska utmynna i ett ställningstagande om händelsen utgör
trakasserier/kränkande behandling enligt lagens mening eller ej. Rektor ska vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Det ska alltid övervägas om en anmälan till en annan myndighet bör göras, till
exempel polis, socialtjänst eller Arbetsmiljöverket.
6. För att vara säker på att trakasserier och kränkande behandling inte upprepas ska
beslutade åtgärder följas upp och utväderas. Under de följande veckorna görs
uppföljande samtal med de inblandade.
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Utredning, dokumentation och åtgärder av trakasserier och kränkande behandling av
personal mot elev
När skolpersonal får information om att en elev känt sig utsatt för diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling av någon personal genomför rektor skyndsamt ett inledanden
samtal med elev där fokus ligger på att få en bild av händelsen och avgöra om en utredning
ska inledas. Skolchef ska skyndsamt informeras om inkommen anmälan. Vid det inledande
samtalet kan annan personal, såsom kurator eller skolchef medverka om rektor finner det
lämpligt. Innan det inledande samtalet genomförs kan rektor be anmälaren lämna information
via blankett för att få kompletterande information. Rektor tar också kontakt med eventuella
vårdnadshavare till den som anser sig blivit utsatt. Utredande samtal med personal som
misstänks ha trakasserat eller kränkt elev genomförs av utbildningschef. Utredningen har
samma grundläggande struktur som utredning mellan elever. Utredningskravet gäller även om
det inte inledningsvis finns bevis för att kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering har skett eller om elev och/eller vårdnadshavare inte vill att händelsen ska
utredas.
Skolchef ska genomföra en utredning av misstänkt diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling och dokumentera under utredningens gång enligt en i förvaltningen
gemensam mall. Då dessa ärenden omfattas av sekretess ska ärendet registreras i kommunens
gemensamma ärendehanteringssystem. Vid Alströmergymnasiet upprättar skolans
administration ett diarienummer som sedan skrivs in i utredningsdokumentationen i
elevhälsosystemet ProReNata. Ärendet i ärendehanteringssystemet döps till ”Anmälan om
kränkande behandling och/eller trakasserier” och sekretessmarkeras enligt 23 kap 2 § OSL.
Utbildningschef ansvarar för att utredningen genomförs skyndsamt
Utvärdering av föregående års arbete
Resultaten från GR-enkäten 2021 samt Skolenkäten våren 2020 ses nedan för områdena:
trygghet, förhindra kränkning samt studiero. Dessa är intressanta då de är indikatorer på hur
väl främjandet av allas lika rättigheter och möjligheter fungerar i realiteten på sektorn. Det
samma kan man säga om det förebyggande och förhindrande arbetet kring diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling
För att förstå tabellen måsta tas i beaktande att siffrorna inte är helt jämförbara över åren då
2020-års siffror bygger på Skolinspektionens enkät och där går siffrorna bara att se på
sektorsnivå, dvs de sammanlagda siffrorna för BA, NA & TE. När det istället gäller siffrorna
för 2021 så bygger dessa på GR-enkäten där siffrorna redovisas programvis.
Följande siffror kunde tas från GR-enkäten för 2021 för åk 2 om upplevd trygghet:
Program
Bygg- och anläggningsprogrammet
Naturvetenskapliga programmet
Teknikvetenskapliga programmet
För sektorn (Skolinspektionen)

2020

2021
75%
89%
87%

86%
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Det här ger vid handen att utgångsläget är väldigt gott samt att siffrorna över åren varierar
marginellt. Den marginella förskjutningen är åt det bättre hållet till.
Siffrorna för att aktivt förhindra kränkningar:
Program
Bygg- och
anläggningsprogrammet
Naturvetenskapliga programmet
Teknikvetenskapliga programmet
För sektorn (Skolinspektionen)

2020

2021
71%
75%
74%

72%

Materialet visar på en viss förbättring 2021 jämfört med 2020.
Siffrorna för studiero ses under:
Program
2020
Bygg- och anläggningsprogrammet
Naturvetenskapliga programmet
Teknikvetenskapliga programmet
För sektorn (Skolinspektionen)
63%

2021
60%
74%
73%

Studiero visar en uppgående trend för 2021 jämfört med 2020.
I den sammanfattande utvärderingen kan konstateras att siffrorna pekar åt rätt håll gällande
trygghet, förhindra kränkningar och studiero. BA visar på något lägre siffror än NA & TE och
det här är inget nytt utan lärarna på programmet är väl medvetna om förhållandet. För att
förbättra resultatet så har programmet tillsammans med rektor utarbetat ett förhållningssätt till
trygghetsskapande aktiviteter så som att vara två lärare i Bygghallen vid praktiska moment,
små klasser, hög tillgänglighet med öppen-dörr-policy. Programmet har också god hjälp av
branschen och branschorganisationen BYN som hjälper till med föreläsningar, utbildningar
och goda exempel då ovan områden anses som viktiga för att skapa ökad attraktivitet till
branschen. Föregående års arbete har burit frukt inom ovan områden för BA genom att fler
flickor har påbörjat utbildningen på programmet. Det här hade troligtvis inte varit fallet om
inte upplevelsen av trygghet, avsaknad av kränkningar samt förbättrad studiero upplevts som
tillfredsställande. För att bibehålla den här trenden krävs en fortsatt inbjudande och lyhörd
miljö som är mycket noga med att reagera mot sexism, utstötning, machokultur mm.
Programmet bjuder in kvinnliga föreläsare som är aktiva i branschen för att visa på goda
exempel. Ett annat sätt att angripa utmaningen är Den goda starten som anordnades så väl i
augusti 2020 som 2021 (ett skolgemensamt projekt som nämnts ovan). Programmet fick god
utdelning vid en utvärdering avseende 20/21 då det ansågs gett mer trygghet samt än mer
förtroendefulla relationer mellan lärare och elev samt elev till elev. En elev som trivs och
känner sig trygg i skolan kommer att ha bättre möjligheter att lyckas samt omedvetet agera
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förebild för andra. Det här visade sig även vid utvärdering av programmets dag där eleverna
arbetade med gruppdynamiska övningar och aktiviteter som svetsade samman grupperna. Värt
att notera är att det inte funnits något kränkningsärende på programmet under 20/21 så att
även om elevernas upplevelse om tex trygghet är förhållandevis lägre än på tex NA & TE så
visar realiteten inte på de efterverkningar som brukar följa i otrygghetens spår såsom ökat
antal kränkningsärenden mm.
Om vi studerar siffrorna för NA & TE så kan man se att båda programmen står sig bra
gällande trygghet, förhindra kränkningar samt studiero. Det hindrar inte att det pågår aktivt
arbete från båda programmens sida för att fortsatt att öka trivseln ytterligare med
förtroendeskapande aktiviteter. Noterbart är att Den goda starten samt Programmets dag fick
mycket goda recensioner av eleverna som just sammansvetsande komponenter.

Utvärdering sker genom att:
Eleverna besvarar GR-enkäten och resultaten utvärderas på programnivå, sektorsnivå samt
skolnivå. I anslutning till dessa utvärderingar planeras nya aktiviteter för att stötta positiva
trender samt hejda en eventuellt negativ trend. Men för att inte helt fastna i kvantitativa
sifferresultat så är det löpande samtalet lärarna har med eleverna i klassrummet, i korridoren,
vid utvecklingssamtalen, i programrådet, på skolkonferensen etc. etc. mycket viktiga
komplement som ger mjukdata till helhetsbilden och utvärderingen.
Åtgärder som skall genomföras läsåret 2021/2022
För BA kommer de åtgärder som var aktuella för fg år att fortsatt ligga kvar, dvs det att satsas
på ökad struktur och kommunikation. Det här i sin tur ligger till grund för ett inkluderande
synsätt gällande trygghet, förhindra kränkningar samt studiero. Konkret innebär det att vid
MÖK-samtalen kopplades dessa delar till varje enskild medarbetare. Vidare kan noteras att
Den goda starten i augusti 2021 samt Programmets dag är åtgärder som ytterligare förbättrar
förutsättningarna för trygghet, förhindra kränkningar samt förbättrar studieron. V 44 sker en
branschspecifik utbildning för hela arbetslaget i syfte att bl.a. komma åt dessa mjuka värden
för att nå högre.
Avslutningsvis kan nämnas att det skapats en faddergrupp av programmets flickor i åk 3 (3
st.) som tar hand om de nya flickorna i åk 1 (6 st.). Det här är en åtgärd som både rektor och
programmet bedömer kommer att ha leda till ökad trygghet.
På NA har också Den goda starten i augusti 2021 samt Programmets dag utförts och är att se
som en framåtsyftande åtgärd för 21/22 då dessa aktiviteter förbättrar förutsättningarna för
trygghet, förhindra kränkningar samt ökar studiero. I övrigt har inte programmet fler specifika
åtgärder inom ovan området då siffrorna ger vid handen att NA ligger redan bland skolans
högsta när det gäller trygghet, förhindra kränkningar samt studiero. I det här fallet är snarare
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en åtgärd att bibehålla siffrorna genom att fortsätta det dagliga trygghetsskapande arbetet i
klassrummet, i korridoren etc.

På TE ligger fokus främst på närvaro, bedömning/feedback samt fokus på teknikcollege för
21/22 så i likhet med NA är fokuset inte specifikt riktat mot trygghet, förhindra kränkningar
samt studiero av den anledningen att programmet har bra siffror att visa upp här. Men med det
sagt torde nyckeln till ökad närvaro ligga i ökad trivsel och trygghet så de mjuka värdena går
hand i hand med de lite hårdare så som återkoppling och TC-Alingsås.
Precis som för ovan program (BA & NA) så har TE genomfört Den goda starten i augusti
2021 samt Programmets dag och dessa aktiviteter kans ses som framåtsyftande åtgärder för
21/22 då de bygger förutsättningarna för trygghet, förhindra kränkningar samt ökad studiero
för kommande år.
För EHT på sektor 2 ligger fokus under 21/22 att fortsätta arbetet med ett närmre samarbete
med arbetslagen för att på det viset skapa ett mer förbyggande förhållningssätt till det
elevstödjande arbetet. Rent konkret uppnås det genom att EHT kommer ut två gånger per
termin till arbetslagen för att diskutera eleverna på gruppnivå samt att varje mentorspar för åk
1 bjuds in under höstterminen för att diskutera de nya eleverna, deras trivsel, trygghet,
gruppdynamik samt att diskutera hur vi kan förstärka deras möjligheter att lyckas.
Utvärdering sker genom att:
Eleverna besvarar GR-enkäten och resultaten analyseras. Ovan planerade och delvis redan
genomförda aktiviteter för 21/22 utvärderas löpande tillsammans med medmedarbetare och
elever. Likabehandlingsplanen utvärderas som en naturlig del med GR-enkäten i juni 2022 då
trygghetsrelaterade frågor återfinns där och det tydligare går att se vad som reellt uppnåtts
under 21/22.

Jens Wallin, rektor för sektor 2.

15
Sida 32 av 125

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för sektor 5
2021/2022

Denna rutin och riktlinje syftar till att systematiskt och målinriktat främja allas lika rättigheter
och möjligheter, samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling.
Varje sektor ska ta fram en plan där det systematiska arbetet med att främja allas lika
rättigheter och möjligheter, samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling dokumenteras, följs upp och utvärderas. Planen ska anpassas till
läget som råder vid aktuell sektor. Ansvarig för planen är rektor.
I dokumentet finns rutiner som anger personalens ansvarsfördelning från information om att
en elev känt sig utsatt, hur rapporteringsskyldigheten utförs, rutin för utredning, hantering av
elev som anser sig utsatt och den elev eller personal som påstås ha utsatt eleven för
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, dokumentation under ärendets gång
samt uppföljning i ärendet.
Del 1 är en allmän del som innehåller lagstiftning, värdegrund, definitioner av centrala
begrepp samt förvaltningens övergripande ansvarsfördelning. (2019-04-23, KUN§53)
Del 2 innehåller sektorns aktiva arbete med likabehandling inklusive rutin vid misstanke om
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
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Del 1 Allmän del
Lagstiftning
Alla skolor i Sverige är enligt 6 kap 6 § skollagen (2010:800) skyldiga att bedriva ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Vidare ska
huvudmannen enligt 6 kap 8 § skollagen se till att det årligen upprättas en plan med en
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling
av elever. Enligt 3 kap 16 § diskrimineringslagen (2008:567) är alla utbildningsanordnare
skyldiga att dokumentera arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga och främja arbetet att
motverka diskriminering.
Kultur- och utbildningsförvaltningens utbildningsverksamhet har valt att sammanföra
dokumentation av detta arbete i en plan för respektive skolenhet.
Värdegrund
Enligt 1 kap 5 § skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med de
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna om
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska
främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. I
läroplanerna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen förtydligas
skolans värdegrund, se SKOLFS 2011:144, SKOLFS 2013:148 och SKOLFS 201:101.
Centrala begrepp
Diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och repressalier är centrala begrepp i
diskrimineringslagen och i skollagen.
Förbud mot diskriminering tillhör de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever ska
ha samma rättigheter att vistas i skolan utan att utsättas för diskriminering eller kränkande
behandling.
Enligt diskrimineringslagen och skollagen ska varje skolenhet arbeta aktivt för att förebygga
och förhindra att elever utsätts för diskriminering och kränkande behandling. Skolan får inte
heller utsätta elever för repressalier i samband med anmälan eller utredning av trakasserier
eller kränkningsärenden. Detta finns angivet i 2 kap. 18 § diskrimineringslagen samt i 6 kap.
11 § i skollagen.
Kränkande behandling
Skollagens definition av kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara
diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker en elevs värdighet. Gemensamt för all
kränkande behandling är att någon eller några bryter mot principen om alla människors lika
värde. Kränkningar kan utföras av såväl elever som personal. Kränkningar kan utföras av,
eller riktas mot, en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller
vara systematiska och återkommande.
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Kränkningar kan vara:
• Fysiska (t.ex. knuffar och slag)
• Verbala (t.ex. ovänligt bemötande, hånfulla skratt, gliringar, nedlåtande attityd, hot eller bli
kallad för olika saker)
• Icke verbala (t.ex. suckar, blickar, miner)
• Psykosociala (t.ex. osynliggörande, utfrysning, sprida rykten)
• Text och bildburna (t.ex. klotter, brev, e-post, sms, mms, sociala medier)
• Skada eller förstöra personliga tillhörigheter
Diskriminering
Diskriminering är ett övergripande begrepp för när en individ eller grupp av individer
missgynnas och missgynnandet har koppling till någon av de i diskrimineringslagen angivna
diskrimineringsgrunderna:
 Kön
 Etnisk tillhörighet
 Religion eller annan trosuppfattning
 Funktionshinder
 Sexuell läggning
 Könsöverskridande identitet eller uttryck
 Ålder
Skolor är skyldiga att bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom
verksamheten motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Enligt diskrimineringslagen finns sex typer av diskriminering.
Direkt diskriminering
Någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats
eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna.
Indirekt diskriminering
Någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett
förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna
personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet,
viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss
ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de
medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
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Bristande tillgänglighet
En person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för
tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med
personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag
och annan författning. Begreppet tillgänglighet omfattar såväl undervisning som lokaler.
Trakasserier
Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna.
Det är endast när en representant för huvudmannen utsätter en elev för trakasserier som det
anses vara diskriminering enligt diskrimineringslagen. När en elev utsätter en annan elev för
trakasserier är det inte diskriminering enligt diskrimineringslagen. Däremot träder skollagens
regler i kraft. Huvudmannen har alltid ansvar för att utreda misstänkta trakasserier och vidta
åtgärder för att få dem att upphöra.
Sexuella trakasserier
Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Det är endast när en representant för huvudmannen som utsätter en elev för sexuella
trakasserier som det anses vara diskriminering enligt diskrimineringslagen. När en elev
utsätter en annan elev för sexuella trakasserier är det inte diskriminering enligt
diskrimineringslagen. Däremot träder skollagens regler i kraft. Huvudmannen har alltid
ansvar för att utreda misstänkta sexuella trakasserier och vidta åtgärder för att få dem att
upphöra.
Instruktioner att diskriminera
Order eller instruktioner att diskriminera någon och som lämnas åt någon som står i lydnadseller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen.
Repressalier
Den som påstås ha utsatt någon för diskriminering eller inte bedrivit ett arbete med aktiva
åtgärder mot diskriminering får inte utsätta en enskild person för repressalier på grund av att
hen anmält eller påtalat handlandet, medverkat i en utredning enligt lagen eller avvisat eller
fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den som påstås ha diskriminerat.
Även i skollagen finns förbud mot att utsätta en elev för repressalier på grund av att eleven
medverkat i en utredning om kränkande behandling eller påtalat att någon handlat i strid med
reglerna i 6 kap skollagen.
Ansvarsfördelning
Enligt skollagen och diskrimineringslagen är det huvudmannen som har ansvar för att det
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Enligt Kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning, § 2 KUN, är
ansvaret för upprättandet av plan för likabehandling och utredning av kränkande behandling
delegerat till rektor.
Rektor ska initiera, följa upp och utvärdera arbetet i enlighet med plan i samråd med
programledare på respektive program. Rektor ansvarar för att plan följs och att elever,
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vårdnadshavare och personal är informerade om planen. Rektor ansvarar för att alla delar i
arbetet sker i samverkan med elever och personal.
All personal inom verksamhet Utbildning är skyldiga att anmäla till rektor alla former av
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som kommer till dess kännedom.
I varje sektors plan kan utförandet av vissa aktiva åtgärder fördelas på andra roller. Det kan
handla om att mentor i sin mentorsgrupp genomför aktiviteter eller att lärare genomför
enkäter under lektionstid för att skapa delaktighet.
Personalen är enligt 6 kap 10 § skollagen skyldig att anmäla till rektor om den får kännedom
om att en elev anser sig ha blivit utsatt för att kränkande behandling i samband med
verksamheten. Rektor ska i sin tur anmäla till huvudmannen som enligt skollagen är skyldig
att se till att ärendet utreds skyndsamt. Detta gäller även om en elev anser sig ha blivit utsatt
för diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen.
Huvudmannen har också ansvar för att hålla sig underrättad om anmälningarna om
kränkande behandling och diskriminering och se till att de åtgärder som skäligen kan krävas
vidtas.
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Del 2 Arbete och rutiner sektor 5
Övergripande mål
● Alla elever på sektor 5 ska känna sig trygga, vara respekterade, bli väl bemötta och
det är oacceptabelt att en elev utsätts för sexuella trakasserier, trakasserier som har
samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna eller annan kränkande
behandling.
● All personal ska aktivt medverka till att förebygga, motverka, utreda och åtgärda alla
former av sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av de sju
diskrimineringsgrunderna eller annan kränkande behandling.
Delaktighet vid upprättande av och information om likabehandlingsplanen
● Elevernas delaktighet
Eleverna görs delaktiga genom samtal i klasserna om vad diskriminering och kränkningar
är och vad de ska göra om de upplever att de själva eller någon annan blir utsatt för
detta.
Skolans regler lyfts och diskuteras återkommande under läsåret i klasserna och på
skolkonferens en gång per termin.
● Vårdnadshavarnas delaktighet.
Likabehandlingsplanen presenteras och samtalas runt vid föräldramöte vid varje
läsårsstart. Den reviderade planen finns tillgänglig för vårdnadshavarna på plattformen
Arena för lärande.
● Personalens delaktighet
I juni, varje läsår, utvärderas de insatser som är gjorda och alla ska vara delaktiga i att
upprätta en ny plan vid terminsstart, samt synliggöra och arbeta med den, så att den blir
ett levande dokument för elever och berörd personal på skolan.
Ansvar
● Personalens ansvar
Följa och respektera skolans likabehandlingsplan.
Reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin
undervisning och i mötet med elever.
Bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt.
Dokumentera misstanke om någon elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling, vidta åtgärder samt följa upp och informera rektor om
händelsen.
När personal misstänker att någon bland personalen utsätter någon elev för
diskriminering eller annan kränkande behandling meddelas rektor detta.
Att vara tillgängliga för sina elever på såväl lektioner som raster.
●

Rektors ansvar
Se till att samtlig personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan.
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Se till att det bedrivs ett målmedvetet arbete för att motverka kränkningar och
diskriminering.
Se till att likabehandlingsplanen årligen utvärderas och revideras.
Utreda ärende om elev känner sig kränkt av annan elev.
Utreda ärende om personal känner sig kränkt av elev. (LISA)
●

Programledarens ansvar
Programledaren leder arbetet med denna plan på respektive program i
samråd med rektor. Programledaren ska initiera, följa upp och
utvärdera arbetet i enlighet med denna plan.

●

Mentorns ansvar
Mentor ansvarar för att i sin elevgrupp genomföra de aktiviteter som
beslutats om, enligt denna plan. Introduktionssamtal mellan elev och mentor sker i
samband med skolstart.

●

Elevhälsans ansvar
Skolsköterskan ansvarar för att ta tillvara generaliserbar kunskap vad gäller
hälsa och återkoppla på programnivå.
På uppdrag av rektor är elevhälsan behjälplig i att utreda anmälda kränkningar.
Kurator, skolsköterska och specialpedagog är behjälplig i det främjande och
förebyggande värdegrundsarbetet på skolan.

●

Elevernas ansvar
Följa och respektera skolans likabehandlingsplan. Bemöta sina kamrater och de
vuxna på skolan på ett respektfullt sätt. Alla elever bör, om möjligt, försöka förhindra
kränkningar, genom att säga ifrån eller berätta för personal på skolan (mentor, lärare,
elevhälsa eller rektor) om det inträffade.

Arbetet med åtgärder för att undersöka om det finns risker för kränkande behandling
och diskriminering
●

Elevenkät
Eleverna besvarar GR-enkäten som, bland annat, handlar om deras upplevelse av
trygghet och trivsel på skolan.

●

Uppmärksamhet i vardagen
Personalen ser det sociala samspelet mellan elever på lektioner och raster och kan
då upptäcka konflikter och ojämnt samspel. På raster finns många tillfällen att se
elever i andra situationer än i klassrummet.

●

Samtal med elever
Personalen har kontinuerliga samtal med elever om hur de mår. Om det har hänt
något som de upplever inte är bra hjälper personalen eleverna att lösa konflikter.
Samtal i ordnad form sker på mentorstid, under lektioner och på utvecklingssamtal.
Mer spontana samtal sker vid behov då elever söker upp mentor, undervisande
lärare, elevhälsan, rektor eller annan tillgänglig personal för att få stöd och hjälp.
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●

Elevskyddsombud
På mentorstid under höstterminen undersöker personalen elevernas upplevelser av
den rådande arbetsmiljön på sektorn. Rektor ansvarar för att resultaten från
undersökningen tas med i den årliga arbetsmiljöronden. Elevskyddsombud utses
varje år som medverkar på arbetsmiljöronden tillsammans med rektor, programledare
och fackligt ombud.

●

EHT
Hälsosamtal med skolsköterska erbjuds samtliga elever under första året i
gymnasieskolan. Elevhälsan erbjuder även mer kontinuerliga samtal utifrån trivsel
och studiero på såväl grupp- som individnivå.

Arbetet med analys av orsaker till upptäckta risker och hinder
Arbetet med att analysera orsaker till upptäckta risker och hinder sker vid olika tillfällen under
läsåret.
●

Samtal mellan personal
Berörd personal informeras löpande om händelser och incidenter. Tillfällen för detta
är vid möten i vardagen och på EHT. Det finns även utrymme på arbetslags- och
arbetsplatsträffar att samtala om elevers situation på skolan.

●

Analys av elevenkät
I samband med att elevenkäten gjorts sker en analys. Analysen ligger till grund för
utvärdering av befintlig plan samt revideringen av densamma i augusti.

●

Arbetsmiljöronden
Efter genomförd arbetsmiljörond sker en analys och åtgärder planeras.

●

Statistik över anmälda kränkningar och tillbud
Rektor sammanställer statistik över anmälda kränkningar och tillbud på
programmet under föregående läsår.

Arbetet med att främja, förebygga och förhindra kränkande behandling och
diskriminering
● Ordningsregler
Utarbetas och granskas av elever och personal i samband med läsårsstart.
Ordningsreglerna finns tillgängliga på plattformen Arena för lärande. Vissa
ordningsregler eller trivselregler utöver de gemensamma kan utformas på respektive
program.
●

Samtal
Återkommande samtal om värdegrundsfrågor på mentorstid. Personalen samtalar
med sina elever om vad som är och kan upplevas kränkande och sårande och om
elevernas rättigheter och skyldigheter.

●

Utvecklingssamtal
Vid utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare, en gång per termin, förs en
dialog kring trivsel och trygghet och hur eleven upplever skolan.
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●

Närvaro av personal i lokalerna
Det finns alltid personal i elevernas närhet i lokalerna då eleverna inte har lektion.
Alla arbetar aktivt för att reagera vid eventuella negativa kommentarer, suckar, blickar
mm.

●

EHT (Elevhälsoteam)
Varje vecka träffar rektor för sektor 5 sitt EHT för att ta upp elevärenden samt föra
dialog kring klimatet på skolan. EHT deltar även vid möten kring enskilda elever och
arbetar med förebyggande insatser. EHT besöker respektive arbetslag minst en gång
per termin för att lyssna in nuläget på såväl individ- som gruppnivå. Handledning till
personal ges vid behov. I dialog med lärare beslutas vilket stöd och form av aktiviteter
som EHT kan bidra med i klasserna under läsåret. Kurator erbjuder kontinuerliga
samtal utifrån trivsel och studiero under elevens tid i gymnasieskolan.

●

Temadagar/- lektioner
Arbetet med att främja en trygg och tillitsfull skolmiljö sker regelbundet och här spelar
gemensamma aktiviteter för alla elever en viktig roll. Ett exempel är programmets dag
som genomförs på hösten, andra exempel är friluftsaktiviteter och
gemensamhetsskapande aktiviteter som ordnas under året. Det sker också
regelbundna samtal kring trygghet, trivsel, kamratskap, könsroller och nätetik i våra
grupper på mentorstid, inom arbetsområden i undervisningen, på programmöten och i
större samlingar.

Utredning, dokumentation och åtgärder vid trakasserier och kränkande behandling
mellan elever
De rutiner som skapas behöver vara funktionella så att rektors ledning av arbetet på den
enskilda skolan och skolhuvudmannens uppföljning av situationen har möjlighet att fungera i
praktiken. Det är viktigt att det åtgärdande arbetet utformas utifrån den enskilda
skolenhetens förutsättningar.
På sektor 5 arbetar personalen kontinuerligt med att hjälpa elever att hantera konflikter. Det
handlar företrädelsevis om diskussioner där man är oense, mindre händelser som snabbt
klaras upp under lektionen eller arbetsdagen. Ibland behöver man följa upp situationen under
några dagar för att säkerställa att konflikten upphört och inte riskerar att blossa upp igen.
Vid allvarligare händelser och när händelsen bedöms som en kränkning följs nedanstående
arbetsgång:
1. Den som får kännedom om kränkningen kontaktar rektor eller ansvarig mentor för
den utsatte eleven.
2. Den utsatte eleven och eventuell vårdnadshavare kallas till inledande samtal med
rektor och/ eller kurator. Samtalet dokumenteras enligt blanketten ”Anmälan om
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling” (se bilaga 1).
3. Elev/elever som påstås ha utsatt samt eventuella vårdnadshavare kallas till inledande
samtal med rektor och/ eller kurator.
4. Rektor beslutar om ”utredning av kränkning” ska ske eller ej. Startas utredning
anmäler rektor ärendet till huvudman enligt nedanstående rutin.
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5. Vid Alströmergymnasiet upprättar rektorns administration ett diarienummer som
sedan skrivs in i utredningsdokumentationen i elevhälsosystemet ProReNata.
Ärendet i ärendehanteringssystemet döps till ”Anmälan om kränkande behandling
och/eller trakasserier” och sekretessmarkeras enligt 23 kap 2 § OSL. Rektor
ansvarar för att utredningen genomförs skyndsamt. Dokumentationen bör
innehålla uppgifter om vad som föregått anmälningen, redogörelse av förlopp,
inblandade samt vidtagna åtgärder. Rektorn ansvarar att samtliga uppgifter som kan
ha betydelse för ärendet dokumenteras. Utredningen ska utmynna i ett
ställningstagande om händelsen utgör trakasserier/kränkande behandling enligt
lagens mening eller ej. Rektor ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra kränkande behandling i framtiden. Det ska alltid övervägas om en anmälan
till en annan myndighet bör göras, till exempel polis, socialtjänst eller
Arbetsmiljöverket.
6. För att vara säker på att trakasserier och kränkande behandling inte upprepas ska
beslutade åtgärder följas upp och utvärderas. Under de följande veckorna görs
uppföljande samtal med de inblandade.

Utredning, dokumentation och åtgärder av trakasserier och kränkande behandling av
personal mot elev
När skolpersonal får information om att en elev känt sig utsatt för diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling av någon personal genomför rektor skyndsamt ett inledande
samtal med elev, där fokus ligger på att få en bild av händelsen och avgöra om en utredning
ska inledas. Utbildningschef ska skyndsamt informeras om inkommen anmälan. Vid det
inledande samtalet kan annan personal, såsom kurator eller utbildningschef medverka om
rektor finner det lämpligt. Innan det inledande samtalet genomförs kan rektor be anmälaren
lämna information via blankett för att få kompletterande information. Skolchef ska informeras
omgående av utbildningschef att anmälan om trakasserier och/ eller kränkande behandling
inkommit. Rektor tar också kontakt med eventuella vårdnadshavare till den som anser sig
blivit utsatt. Utredande samtal med personal som misstänks ha trakasserat eller kränkt elev
genomförs av utbildningschef. Utredningen har samma grundläggande struktur som
utredning mellan elever. Utredningskravet gäller även om det inte inledningsvis finns bevis
för att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering har skett eller om elev och/eller
vårdnadshavare inte vill att händelsen ska utredas.
Utbildningschef ska genomföra en utredning av misstänkt diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling och dokumentera under utredningens gång enligt en i förvaltningen
gemensam mall. Då dessa ärenden omfattas av sekretess ska ärendet registreras i
kommunens gemensamma ärendehanteringssystem. Vid Alströmergymnasiet upprättar
skolans administration ett diarienummer som sedan skrivs in i utredningsdokumentationen i
elevhälsosystemet ProReNata. Ärendet i ärendehanteringssystemet döps till ”Anmälan om
kränkande behandling och/eller trakasserier” och sekretessmarkeras enligt 23 kap 2 § OSL.
Utbildningschef ansvarar för att utredningen genomförs skyndsamt.
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Utvärdering av föregående års arbete
Sektorns arbete med att tydligare aktualisera plan mot diskriminering och kränkande
behandling, ordningsregler och använda mentorstid och annan undervisningstid för att arbeta
med frågor kring normer och värden har under läsåret 20/21 fått positiv respons från
eleverna överlag.
Hög andel elever upplever trygghet och god arbetsmiljö i skolan. Eleverna upplever att lärare
och annan personal visar dem respekt och att även relationer elev – elev i stor utsträckning
präglas av respekt för varandras olikheter. Eleverna kan också ge exempel på hur de
involveras och kan medverka till trivsel och gott samarbete. Andra viktiga stödfunktioner på
skolan exempelvis elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen får gott betyg av eleverna
som upplever att de får stöd gällande både studier och mer holistiskt kring välmående
beroende på behov.
Vad gäller studiero är eleverna på IM mycket nöjda överlag såväl flickor som pojkar. Dock
kan man liksom under läsåret 19/20 se ett tydligt mönster i olika underlag och samtal som
pekar på att bristande studiero fortfarande upplevs som ett problem av eleverna på RL.
Elevgruppen anser att man som enskild elev själv har ett stort ansvar här men att man
behöver ytterligare stöd i att lyckas ta det ansvaret i större utsträckning. Eleverna håller i hög
utsträckning med om det innehåll kring normer, värden med extra fokus på språkbruk som
lyfts av lärarna i olika undervisningssammanhang men behöver fortsatt arbeta med sitt eget
ansvarstagande för situationen på arbetsplatsen.
Enligt plan arbetade sektorns två arbetslag mer aktivt med att göra eleverna delaktiga i
planering, genomförande och utvärdering av olika förebyggande insatser och aktiviteter. Man
arbetade också med förståelsen för olika begrepp i diskussioner så att samtal, intervjuer och
enkäter faktiskt speglar det eleverna tycker och upplever. Ovan beskrivna positiva trend på
sektorn som helhet går att härleda till detta fokus.
Fler samarbeten mellan elevgrupper är ett mål som kvarstår inför läsåret 21/22 mycket på
grund av pandemin.
Inget kränkningsärende behövde öppnas på sektorn under läsåret.
Åtgärder som skall genomföras läsåret 2020/2021
Arbetslagen behöver ytterligare utveckla gemensamma strategier för hur normer och värden
vävs in som teman i undervisningen så att arbete med etik, jämställdhet och social hållbarhet
inte i alltför stor utsträckning blir ett ansvar för mentor på mentorstid. I en revidering i
styrdokumenten för gymnasieskolan som ska implementeras inför ht- 22 skrivs fram att med
utgångspunkt i barnkonventionen ska gymnasieskolan ansvara för en likvärdig undervisning
kring ”sexualitet, samtycke och relationer” och jämställdhet ska genomsyra all undervisning.
(SKOLFS 2021:9)
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På tid för utbildning under vecka 44 uppmanas personalen på sektorn att uppdatera sina
kunskaper och sitt tänk vad gäller ovan genom en digital fortbildning i regi av olika aktörer i
regionen.
En åtgärd som prövas på IM under läsåret är att arbeta tematiskt i ämnena SVE/SVA och SH
en dag i veckan med två grupper på inriktning IA gemensamt. Arbetsdagen inleds med
gemensam frukost/fika vilket har efterfrågats för att öka trivseln och känslan av samvaro på
programmet.
Kurator kommer att utgöra ett stöd för båda arbetslagen under läsåret och handleda/ ge
verktyg för att möta elevernas olika utmaningar på bästa sätt. En fråga RL arbetslaget
arbetar med är just hur man kan balansera kraven mot arbetslivet och elevens individuella
behov av anpassningar som ett led i att jobba mot att eleven ska kunna utveckla sin förmåga
att ta stort ansvar själv för såväl den egna som andras arbetsmiljö.
Målet för programledare och rektor är fortsatt att mer systematiskt lyfta de olika delmålen i
arbetslagen för kontinuerlig utvärdering och justeringar i uppläggen under läsåret.
Planen i sin helhet skall utvärderas i juni 2022.
Linda Andersson – Rektor sektor 5

Bilaga 1
Anmälan om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling
Denna blankett kan användas av elev, vårdnadshavare och skolpersonal för att anmäla
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Blanketten lämnas till rektor.
Uppgifter om anmälaren
Namn:

Telefonnummer:

Uppgifter om den utsatta eleven
Namn:

Personnummer (de sex första siffrorna):

Vet ev. vårdnadshavare och/eller den
utsatta eleven om att en anmälan görs:
Vilken sektor tillhör den utsatta eleven:

Ja

Händelseinformation
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Nej

Datum för händelsen:

Datum då händelsen kom till skolans
kännedom:

Kortfattad beskrivning av händelsen

Kortfattad beskrivning av ev. åtgärder som redan vidtagits (om anmälan görs av
personal)

Denna anmälan har tagits emot av följande personal
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Namn:

Datum:

Tfn:

Sektor:
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Reviderad 210924
Dokumentet utgår från den av nämnden antagna
riktlinjen (2019.187 KUN) som antogs av nämnden
2019-04-23 (reviderad 2019-11-20)

Gymnasiesärskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
2021/2022

Denna rutin och riktlinje syftar till att systematiskt och målinriktat främja allas lika rättigheter och
möjligheter, samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling.
Varje sektor ska ta fram en plan där det systematiska arbetet med att främja allas lika rättigheter
och möjligheter, samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling dokumenteras, följs upp och utvärderas. Planen ska anpassas till läget som råder
vid aktuellt sektor. Ansvarig för planen är rektor.
I dokumentet finns rutiner som anger personalens ansvarsfördelning från information om att en
elev känt sig utsatt, hur rapporteringsskyldigheten utförs, rutin för utredning, hantering av elev
som anser sig utsatt och den elev eller personal som påstås ha utsatt eleven för diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling, dokumentation under ärendets gång samt uppföljning i
ärendet.
Del 1 är en allmän del som innehåller lagstiftning, värdegrund, definitioner av centrala begrepp
samt förvaltningens övergripande ansvarsfördelning.
Del 2 innehåller gymnasiesärskolans aktiva arbete med likabehandling inklusive rutin vid
misstanke om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
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Del 1 Allmän del
Lagstiftning
Alla skolor i Sverige är enligt 6 kap 6 § skollagen (2010:800) skyldiga att bedriva ett målinriktat
arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Vidare ska huvudmannen enligt 6 kap
8 § skollagen se till att det årligen upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som
behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Enligt 3 kap 16 §
diskrimineringslagen (2008:567) är alla utbildningsanordnare skyldiga att dokumentera arbetet
med aktiva åtgärder för att förebygga och främja arbetet att motverka diskriminering.
Kultur- och utbildningsförvaltningens utbildningsverksamhet har valt att sammanföra
dokumentation av detta arbete i en och samma plan för varje skolenhet.
Värdegrund
Enligt 1 kap 5 § skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med de
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna om människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt
solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga
rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. I läroplanerna för
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen förtydligas skolans värdegrund, se
SKOLFS 2011:144, SKOLFS 2013:148 och SKOLFS 201:101.
Centrala begrepp
Diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och repressalier är centrala begrepp i
diskrimineringslagen och i skollagen.
Förbud mot diskriminering tillhör de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever ska ha
samma rättigheter att vistas i skolan utan att utsättas för diskriminering eller kränkande
behandling.
Enligt diskrimineringslagen och skollagen ska varje skolenhet arbeta aktivt för att förebygga och
förhindra att elever utsätts för diskriminering och kränkande behandling. Skolan får inte heller
utsätta elever för repressalier i samband med anmälan eller utredning av trakasserier eller
kränkningsärenden. Detta finns angivet i 2 kap. 18 § diskrimineringslagen samt i 6 kap. 11 §
skollagen.
Kränkande behandling
Skollagens definition av kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara
diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker en elevs värdighet. Gemensamt för all
kränkande behandling är att någon eller några bryter mot principen om alla människors lika
värde. Kränkningar kan utföras av såväl elever som personal. Kränkningar kan utföras av, eller
riktas mot, en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara
systematiska och återkommande.
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Kränkningar kan vara:
• Fysiska (t.ex. knuffar och slag)
• Verbala (t.ex. ovänligt bemötande, hånfulla skratt, gliringar, nedlåtande attityd, hot eller bli
kallad för olika saker)
• Icke verbala (t.ex. suckar, blickar, miner)
• Psykosociala (t.ex. osynliggörande, utfrysning, sprida rykten)
• Text och bildburna (t.ex. klotter, brev, e-post, sms, mms, sociala medier)
• Skada eller förstöra personliga tillhörigheter
Diskriminering
Diskriminering är ett övergripande begrepp för när en individ eller grupp av individer
missgynnas och missgynnandet har koppling till någon av de i diskrimineringslagen angivna
diskrimineringsgrunderna:
●
●
●
●
●
●
●

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

Skolor är skyldiga att bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom verksamheten
motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Enligt diskrimineringslagen finns sex typer av diskriminering.
Direkt diskriminering
Någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats
eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon
av diskrimineringsgrunderna.
Indirekt diskriminering
Någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt
som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön,
viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan
trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används
är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
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Bristande tillgänglighet
En person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet
inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan
denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan
författning. Begreppet tillgänglighet omfattar såväl undervisning som lokaler.
Trakasserier
Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna.
Det är endast när en representant för huvudmannen utsätter en elev för trakasserier som det
anses vara diskriminering enligt diskrimineringslagen. När en elev utsätter en annan elev för
trakasserier är det inte diskriminering enligt diskrimineringslagen. Däremot träder skollagens
regler i kraft. Huvudmannen har alltid ansvar för att utreda misstänkta trakasserier och vidta
åtgärder för att få dem att upphöra.
Sexuella trakasserier
Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Det är endast när en representant för huvudmannen som utsätter en elev för sexuella
trakasserier som det anses vara diskriminering enligt diskrimineringslagen. När en elev utsätter
en annan elev för sexuella trakasserier är det inte diskriminering enligt diskrimineringslagen.
Däremot träder skollagens regler i kraft. Huvudmannen har alltid ansvar för att utreda
misstänkta sexuella trakasserier och vidta åtgärder för att få dem att upphöra.
Instruktioner att diskriminera
Order eller instruktioner att diskriminera någon och som lämnas åt någon som står i lydnadseller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen.
Repressalier
Den som påstås ha utsatt någon för diskriminering eller inte bedrivit ett arbete med aktiva
åtgärder mot diskriminering får inte utsätta en enskild person för repressalier på grund av att
hen anmält eller påtalat handlandet, medverkat i en utredning enligt lagen eller avvisat eller
fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den som påstås ha diskriminerat.
Även i skollagen finns förbud mot att utsätta en elev för repressalier på grund av att eleven
medverkat i en utredning om kränkande behandling eller påtalat att någon handlat i strid med
reglerna i 6 kap skollagen.
Ansvarsfördelning
Enligt skollagen och diskrimineringslagen är det huvudmannen som har ansvar för att det
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Enligt Kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning, § 2 KUN, är ansvaret
för upprättandet av plan för likabehandling och utredning av kränkande behandling delegerat till
rektor.
Rektor ska initiera, följa upp och utvärdera arbetet i enlighet med plan i samråd med
programledare på respektive program. Rektor ansvarar för att plan följs och att elever,
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vårdnadshavare och personal är informerade om planen. Rektor ansvarar för att alla delar i
arbetet sker i samverkan med elever och personal.
All personal inom verksamhet Utbildning är skyldiga att anmäla till rektor alla former av
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som kommer till dess kännedom.
I varje sektors plan kan utförandet av vissa aktiva åtgärder fördelas på andra roller. Det kan
handla om att mentor i sin mentorsgrupp genomför aktiviteter eller att lärare genomför enkäter
under lektionstid för att skapa delaktighet.
Personalen är enligt 6 kap 10 § skollagen skyldig att anmäla till rektor om den får kännedom om
att en elev anser sig ha blivit utsatt för att kränkande behandling i samband med verksamheten.
Rektor ska i sin tur anmäla till huvudmannen som enligt skollagen är skyldig att se till att
ärendet utreds skyndsamt. Detta gäller även om en elev anser sig ha blivit utsatt för
diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen.
Huvudmannen har också ansvar för att hålla sig underrättad om anmälningarna om kränkande
behandling och diskriminering och se till att de åtgärder som skäligen kan krävas vidtas.
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Del 2 Gymnasiesärskolans arbete och rutiner
Övergripande mål
● Alla elever på gymnasiesärskolan ska känna sig trygga, vara respekterade, bli väl
bemötta och det är oacceptabelt att en elev utsätts för sexuella trakasserier, trakasserier
som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna eller annan
kränkande behandling.
● All personal ska aktivt medverka till att förebygga, motverka, utreda och åtgärda alla
former av sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av de sju
diskrimineringsgrunderna eller annan kränkande behandling.
Delaktighet vid upprättande av och information om likabehandlingsplanen
● Elevernas delaktighet
Eleverna görs delaktiga genom samtal i klassen om vad diskriminering och kränkningar är
och vad de ska göra om de upplever att de själva eller någon annan blir utsatt för detta.
Skolans regler lyfts och diskuteras återkommande under läsåret i klassen och på elevrådet.
● Vårdnadshavarnas delaktighet.
Likabehandlingsplanen presenteras och samtalas runt vid föräldramöte vid varje läsårsstart.
Den reviderade planen finns tillgänglig för vårdnadshavarna på arena.alingsas.se/ .
● Personalens delaktighet
I juni, varje läsår, utvärderas de insatser som är gjorda och alla ska vara delaktiga i att
upprätta en ny plan vid terminsstart, samt synliggöra och arbeta med den, så att den blir ett
levande dokument för elever och berörd personal på skolan.

Ansvar
● Personalens ansvar
Följa och respektera skolans likabehandlingsplan.
Reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin
undervisning och i mötet med elever.
Bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt.
Dokumentera misstanke om någon elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling, vidta åtgärder samt följa upp och informera rektor om händelsen.
När personal misstänker att någon bland personalen utsätter någon elev för
diskriminering eller annan kränkande behandling meddelas rektor detta.
Att vara tillgängliga för sina elever på såväl lektioner som raster.
●

Rektors ansvar
Se till att samtlig personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan.
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Se till att det bedrivs ett målmedvetet arbete för att motverka kränkningar och
diskriminering.
Se till att likabehandlingsplanen årligen utvärderas och revideras.
Utreda ärende om elev känner sig kränkt av annan elev.
Utreda ärende om personal känner sig kränkt av elev. (LISA)
●

Programledarens ansvar
Programledaren leder arbetet med denna plan på respektive program i
samråd med rektor. Programledaren ska initiera, följa upp och
utvärdera arbetet i enlighet med denna plan.

●

Mentorns ansvar
Mentor ansvarar för att i sin elevgrupp genomföra de aktiviteter som
beslutats om, enligt denna plan. Introduktionssamtal mellan elev och mentor sker i
samband med skolstart.

●

Elevhälsans ansvar
Skolsköterskan ansvarar för att ta tillvara generaliserbar kunskap vad gäller
hälsa och återkoppla på programnivå.
På uppdrag av rektor är elevhälsan behjälplig i att utreda anmälda kränkningar.
Skolkurator, skolsköterska och specialpedagog är behjälplig i det främjande och
förebyggande värdegrundsarbetet på skolan.

●

Elevernas ansvar
Följa och respektera skolans likabehandlingsplan. Bemöta sina kamrater och de vuxna
på skolan på ett respektfullt sätt. Alla elever bör, om möjligt, försöka förhindra
kränkningar, genom att säga ifrån eller berätta för personal på skolan (mentor, lärare,
elevhälsa eller rektor) om det inträffade.

Arbetet med åtgärder för att undersöka om det finns risker för kränkande behandling och
diskriminering
●

Elevenkät
Eleverna besvarar GR-enkäten som, bland annat, handlar om deras upplevelse av
trygghet och trivsel på skolan.

●

Uppmärksamhet i vardagen
Personalen ser det sociala samspelet mellan elever på lektioner och raster och kan då
upptäcka konflikter och ojämnt samspel. På raster finns många tillfällen att se elever i
andra situationer än i klassrummet.

●

Samtal med elever
Personalen har kontinuerliga samtal med elever om hur de mår. Om det har hänt något
som de upplever inte är bra hjälper personalen eleverna att lösa konflikter.

●

Utbildning av elevskyddsombud
Elevskyddsombud utses varje år som medverkar på arbetsmiljöronden tillsammans med
rektor och fackligt ombud.
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●

EHT
Hälsosamtal med skolsköterska erbjuds samtliga elever under första läsåret på
gymnasiesärskolan.
Kurator erbjuder kontinuerliga samtal utifrån trivsel och studiero under elevens tid på
gymnasiesärskolan.

Arbetet med analys av orsaker till upptäckta risker och hinder
Arbetet med att analysera orsaker till upptäckta risker och hinder sker vid olika tillfällen under
läsåret.
●

Samtal mellan personal
Berörd personal informeras löpande om händelser och incidenter. Tillfällen för detta är
vid möten i vardagen och på EHT. Det finns även utrymme på arbetslags- och
arbetsplatsträffar att samtala om elevers situation på skolan.

●

Analys av elevenkät
I samband med att elevenkäten gjorts sker en analys. Analysen ligger till grund för
utvärdering av befintlig plan samt revideringen av densamma i augusti.

●

Arbetsmiljöronden
Efter genomförd arbetsmiljörond sker en analys och åtgärder planeras.

●

Statistik över anmälda kränkningar och tillbud
Rektor sammanställer löpande statistik över anmälda kränkningar och tillbud och delger
detta på APT.

Arbetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering
●

Trivselregler/ ordningsregler
Utarbetas under medverkan av eleverna vid läsårsstart.

●

Samtal
Återkommande samtal om värdegrundsfrågor sker i klasserna. Personalen samtalar
med sina elever om vad som är och kan upplevas kränkande och sårande och om
elevernas rättigheter och skyldigheter.

●

Utvecklingssamtal
Vid utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare, en gång per termin, förs en dialog
kring trivsel och trygghet och hur eleven upplever skolan.

●

Rasttillsyn/ rastaktiviteter
Det finns alltid personal i elevernas närhet i samband med rast i gymnasiesärskolans
lokaler. Alla arbetar aktivt för att reagera vid eventuella negativa kommentarer, suckar,
blickar mm.
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●

EHT (Elevhälsoteam)
Varannan vecka träffar rektor sitt EHT för att ta upp elevärenden samt föra dialog kring
klimatet på skolan. EHT deltar även vid möten kring enskilda elever och arbetar med
förebyggande insatser. EHT besöker respektive arbetslag en gång per termin för att
lyssna in nuläget på såväl individ- som gruppnivå. Handledning till personal ges vid
behov. I dialog med lärare beslutas vilket stöd och form av aktiviteter som EHT kan bidra
med i klasserna under läsåret.

●

Ungdomsgrupper
Arbete i olika elevgrupper (ungdomsgrupper) med specialpedagog, kurator eller
skolsköterska, pågår hela läsåret under temat Livsstil/ Hälsa/ Framtid. Kurator erbjuder
kontinuerliga samtal utifrån trivsel och studiero under elevens tid på gymnasiesärskolan.

●

Temadagar/- lektioner
Arbetet med att förebygga och förhindra sker regelbundet och här spelar gemensamma
aktiviteter för alla elever en viktig roll. Ett exempel är programmets dag (Megakampen)
som genomförs på hösten, ett annat exempel är friluftsdagar samt gemensamma dagar
med andra program. Det sker också regelbundna samtal kring trygghet, trivsel,
kamratskap, könsroller och nätetik i våra grupper i form av klassråd, programmöten,
mentorssamtal och samlingar.
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Utredning, dokumentation och åtgärder vid trakasserier och kränkande behandling mellan
elever
De rutiner som skapas behöver vara funktionella så att rektors ledning av arbetet på den
enskilda skolan och skolhuvudmannens uppföljning av situationen har möjlighet att fungera i
praktiken. Det är viktigt att det åtgärdande arbetet utformas utifrån den enskilda skolans
förutsättningar. På gymnasiesärskolan finns elever som har svårt att kommunicera via tal och i
dessa fall måste samtalet ske med alternativ kommunikation i form av t. ex materialet Bildsamt
eller med tecken som stöd. Det är viktigt att samtal med eleven görs av personal som har rätt
kompetens att stödja elevens kommunikation.
På gymnasiesärskolan arbetar pedagoger och pedagogiska assistenter med att hjälpa elever att
hantera konflikter. Det är ofta mindre händelser som är uppklarade under dagen eller som bara
behöver en koll under några dagar för att se att konflikten upphört.
Vid allvarligare händelser och när händelsen bedöms som en kränkning följs nedanstående
arbetsgång:
1. Den som får kännedom om kränkningen kontaktar rektor. Elever och vårdnadshavare
kan anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling via blankett (bilaga
1). Det går även att anmäla muntligt till rektor.
2. Rektor ger i uppdrag till mentor och/ eller kurator att genomföra ett samtal med den
utsatte eleven och dokumentera samtalet enligt blanketten ”Anmälan om diskriminering,
trakasserier eller kränkande behandling” (se bilaga 1). Det är även viktigt att den elev
som påstås ha utsatt den andra eleven ges möjlighet att beskriva det som hänt. Den
som genomför samtalet ska ha god kunskap om elevens förmågor att uttrycka sig och
kommunicera.
3. Kontakt med den utsattes och utövarens/utövarnas föräldrar tas skyndsamt av rektor
eller, om rektor finner det lämpligare, av respektive mentorer. Samtalen dokumenteras.
4. Mentor och/ eller kurator meddela rektor om vad som framkommit i samtalen och vilka
åtgärder som gjorts. Rektor beslutar om ”utredning av kränkning” ska ske eller ej.
Startas utredning anmäler rektor ärendet till huvudman enligt nedanstående rutin.
5. Vid Alströmergymnasiet upprättar rektorns administration ett diarienummer som sedan
skrivs in i utredningsdokumentationen i elevhälsosystemet ProReNata. Ärendet i
ärendehanteringssystemet döps till ”Anmälan om kränkande behandling och/eller
trakasserier” och sekretessmarkeras enligt 23 kap 2 § OSL. Rektor ansvarar för att
utredningen genomförs skyndsamt. Dokumentationen bör innehålla uppgifter om vad
som föregått anmälningen, redogörelse av förlopp, inblandade samt vidtagna åtgärder.
Rektorn ansvarar att samtliga uppgifter som kan ha betydelse för ärendet
dokumenteras. Utredningen ska utmynna i ett ställningstagande om händelsen utgör
trakasserier/kränkande behandling enligt lagens mening eller ej. Rektor ska vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Det
ska alltid övervägas om en anmälan till en annan myndighet bör göras, till exempel polis,
socialtjänst eller Arbetsmiljöverket.
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6. För att vara säker på att trakasserier och kränkande behandling inte upprepas ska
beslutade åtgärder följas upp och utvärderas. Under de följande veckorna görs
uppföljande samtal med de inblandade.
Utredning, dokumentation och åtgärder av trakasserier och kränkande behandling av personal
mot elev
När skolpersonal får information om att en elev känt sig utsatt för diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling av någon personal genomför rektor skyndsamt ett inledande samtal
med eleven, där fokus ligger på att få en bild av händelsen och avgöra om en utredning ska
inledas.( Utifrån elevens förmåga till kommunikation är det viktigt att personal med rätt
kompetens är behjälpliga i samtal med eleven.) Utbildningschef ska skyndsamt informeras
om inkommen anmälan. Vid det inledande samtalet kan annan personal, såsom kurator eller
utbildningschef medverka, om rektor finner det lämpligt. Innan det inledande samtalet
genomförs kan rektor be anmälaren lämna information via blankett för att få kompletterande
information. Skolchef ska informeras omgående av utbildningschef att anmälan om trakasserier
och/eller kränkande behandling inkommit. Rektor tar också kontakt med eventuella
vårdnadshavare till den som anser sig blivit utsatt.
Utredande samtal med personal som misstänks ha trakasserat eller kränkt elev genomförs av
utbildningschef. Vid det utredande samtalet med personal kan, om utbildningschef finner det
lämpligt, annan personal, såsom rektor eller skolchef, medverka. Utredningskravet gäller även
om det inte inledningsvis finns bevis för att kränkande behandling eller trakasserier har skett
eller om elev och/eller vårdnadshavare inte vill att händelsen ska utredas. Efter de inledande
samtalen beslutar utbildningschef om utredning om trakasserier och/eller kränkande behandling
ska inledas. Utbildningschef rapporterar till skolchef att utredning om trakasserier och/eller
kränkande behandling har inletts. Skolchef ska hållas informerad under utredningen och
ansvarar för att huvudman informeras skyndsamt.
Utbildningschef ansvarar för att genomföra utredningen och dokumentera under utredningens
gång. Delar av utredning och dokumentation kan utföras av annan personal, såsom rektor eller
kurator, men utbildningschef ansvarar för utredning och dokumentation genomförs. Utredningen
genomförs i en för förvaltningen gemensam mall. Vid Alströmergymnasiet finns mallen i
elevhälsosystemet ProReNata. Då dessa ärenden omfattas av sekretess ska ärendet
registreras i kommunens gemensamma ärendehanteringssystem. Utbildningschef begär
diarienummer från staben och lämnar samtidigt kort, anonymiserad information om händelsen
och vidtagna åtgärder. Vid Alströmergymnasiet skrivs diarienummer in i
utredningsdokumentationen i elevhälsosystemet ProReNata. Vid Campus Alingsås
dokumenteras utredningen enbart i kommunens gemensamma ärendehanteringssystem.
Ärendet i ärendehanteringssystemet döps till ”Anmälan om kränkande behandling och/eller
trakasserier” och sekretessmarkeras enligt 23 kap 2 § OSL.
Utbildningschef ansvarar för att utredningen genomförs skyndsamt. Dokumentationen bör
innehålla uppgifter om vad som föregått anmälningen, redogörelse av förlopp, inblandade samt
vidtagna åtgärder. Utbildningschef ansvarar för att samtliga uppgifter som kan ha betydelse för
ärendet dokumenteras. Utredningen ska utmynna i ett ställningstagande om händelsen utgör
trakasserier/kränkande behandling enligt lagens mening eller ej. Utbildningschef ska vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Det ska
alltid övervägas om en anmälan till en annan
myndighet bör göras, till exempel polis, socialtjänst eller Arbetsmiljöverket.
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Utvärdering av föregående års arbete
De insatser som planerades läsåret 20/21 anses i hög grad genomförda. Resultatet från
GR-enkäten (se nedan) ökade jämfört med föregående år. Under läsåret var 43 elever
inskrivna på skolan. Vid tidpunkten för genomförande av enkäten hade två elever avslutat
utbildningen och två elever hade studieuppehåll pga hälsoskäl kopplade till pandemin. Totalt
svarade 34 av 39 elever på enkäten 2021 vilket får anses utgöra ett bra underlag. Både elever
på IP och NP svarade på enkäten men resultaten redovisas endast på skolnivå dvs IP+NP.
Resultat GR enkät år
Elevernas upplevelse av bemötande

2020
79

2021
84

2021 GR
81

Är det ngn som retar ngn annan pga vem man
är eller hur man ser ut?
Bemöter de andra eleverna dig på rätt sätt?
Bemöter personalen dig på rätt sätt?
Pratar ni om hur ni ska vara mot varandra?

54

74

72

90
90
86

84
92
84

80
88
84

Resultat GR enkät år

2020

2021

2021 GR

Elevernas upplevelse av trivsel och trygghet

81

94

87

Trivs du i skolan?

75

90

84

Har du vuxna att prata med när du behöver?

90

100

91

Känner du dig trygg i skolan?

79

94

85

Resultatet från GR-enkäten ligger en bit över GRs index och tyder på att eleverna upplever ett
gott bemötande och känner trivsel och trygghet på skolan. Jämfört med föregående år har
resultatet stigit, särskilt utmärker sig en ökning i elevernas upplevelse av att man inte blir retad
för vem man är eller hur man ser ut samt upplevelsen av trivsel och känslan av trygghet.
Åtgärder som skall genomföras läsåret 2021/2022
Vi kommer att genomföra olika aktiviteter inom ramen för den ”Goda starten” för att eleverna
skall lära känna varandra.
Ungdomsgrupper: Särskilt fokus på Hälsa och Livsstil i åk 1 samt åk 2-3. Träffarna i
ungdomsgruppen för elever i åk 4 kommer att ha fokus på Framtid, att förbereda sig för ett
yrkesliv. Ungdomsgrupperna tar också upp ämnen utifrån elevers och/eller personalens
önskemål. Det kan vara aktuella händelser på skolan, i gruppen osv.
IP- Fortsatt kompetensutveckling i TAKK för samtlig personal på IP för att ytterligare stödja
kommunikationen för elever med behov av alternativ och kompletterande kommunikation.
NP+ IP- Mentor/ undervisande lärare prata om skolans ordningsregler och låter eleverna
medverka i att formulera hur ordningsreglerna tar sig uttryck i vardagen. Viktigt också att
likabehandlingsplanen samtalas om i undervisningssituationer och på klassråd.
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Tillsammans med kommunens mänskliga rättighetsstrateg kommer personalen att arbeta med
Barnkonventionen och begreppet barnrättsperspektiv.
Begränsningar på grund av covid -19
På grund av rådande restriktioner kring Covid- 19 kan vissa planerade aktiviteter under
läsåret komma att ställas in eller behöva genomföras i annan omfattning. Det kan t.ex
betyda att aktiviteter kommer att genomföras i mindre grupper än vad som framgår av
planen.
Utvärdering sker genom att:
Eleverna besvarar GR-enkäten och resultaten analyseras.
I anslutning till de planerade aktiviteterna sker en utvärdering av aktiviteten tillsammans med
eleverna.

Planen skall utvärderas i juni 2022.
Erik Bjurström, rektor gymnasiesärskolan.
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Bilaga 1
Anmälan om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling
Denna blankett kan användas av elev, vårdnadshavare och skolpersonal för att anmäla
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Blanketten lämnas till rektor.
Uppgifter om anmälaren
Namn:

Telefonnummer:

Uppgifter om den utsatta eleven
Namn:

Personnummer (de sex första siffrorna):

Vet ev. vårdnadshavare och/eller den
utsatta eleven om att en anmälan görs:
Vilken sektor tillhör den utsatta eleven:

Händelseinformation
Datum för händelsen:

Ja

Nej

Datum då händelsen kom till skolans
kännedom:

Kortfattad beskrivning av händelsen
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Kortfattad beskrivning av ev. åtgärder som redan vidtagits (om anmälan görs av
personal)

Denna anmälan har tagits emot av följande personal
Namn:
Datum:

Tfn:

Sektor:
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Sektor 3 plan mot diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling
2021/2022
Denna rutin och riktlinje syftar till att systematiskt och målinriktat främja allas lika rättigheter
och möjligheter, samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling.
Varje sektor ska ta fram en plan där det systematiska arbetet med att främja allas lika rättigheter
och möjligheter, samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling dokumenteras, följs upp och utvärderas. Planen ska anpassas till läget som råder vid
aktuell sektor. Ansvarig för planen är rektor.
I dokumentet finns rutiner som anger personalens ansvarsfördelning från information om att en
elev känt sig utsatt, hur rapporteringsskyldigheten utförs, rutin för utredning, hantering av elev
som anser sig utsatt och den elev eller personal som påstås ha utsatt eleven för diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling, dokumentation under ärendets gång samt uppföljning i
ärendet.
Del 1 är en allmän del som innehåller lagstiftning, värdegrund, definitioner av centrala begrepp
samt förvaltningens övergripande ansvarsfördelning.
Del 2 innehåller sektor 3 aktiva arbete med likabehandling inklusive rutin vid misstanke om
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
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Del 1 Allmän del
Lagstiftning
Alla skolor i Sverige är enligt 6 kap 6 § skollagen (2010:800) skyldiga att bedriva ett målinriktat
arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Vidare ska huvudmannen enligt 6 kap
8 § skollagen se till att det årligen upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs
för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Enligt 3 kap 16 §
diskrimineringslagen (2008:567) är alla utbildningsanordnare skyldiga att dokumentera arbetet
med aktiva åtgärder för att förebygga och främja arbetet att motverka diskriminering.
Kultur- och utbildningsförvaltningens utbildningsverksamhet har valt att sammanföra
dokumentation av detta arbete i en och samma plan för varje skolenhet.

Värdegrund
Enligt 1 kap 5§ skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med de grundläggande
demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna, människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan
människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och
aktivt motverka alla former av kränkande behandling. I läroplanerna för gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen förtydligas skolans värdegrund, se SKOLFS
2011:144, SKOLFS 2013:148 och SKOLFS 201:101.

Centrala begrepp
Diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och repressalier är centrala begrepp i
diskrimineringslagen och i skollagen.
Förbud mot diskriminering tillhör de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever ska ha
samma rättigheter att vistas i skolan utan att utsättas för diskriminering eller kränkande
behandling.
Enligt diskrimineringslagen och skollagen ska varje skolenhet arbeta aktivt för att förebygga
och förhindra att elever utsätts för diskriminering och kränkande behandling. Skolan får inte
heller utsätta elever för repressalier i samband med anmälan eller utredning av trakasserier eller
kränkningsärenden. Detta finns angivet i 2 kap. 18§ diskrimineringslagen samt i 6 kap. 11§
skollagen.
Kränkande behandling
Skollagens definition av kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara
diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker en elevs värdighet. Gemensamt för all
kränkande behandling är att någon eller några bryter mot principen om alla människors lika
värde. Kränkningar kan utföras av såväl elever som personal. Kränkningar kan utföras av, eller
riktas mot, en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara
systematiska och återkommande.
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Kränkningar kan vara:
• Fysiska (t.ex. knuffar och slag)
• Verbala (t.ex. ovänligt bemötande, hånfulla skratt, gliringar, nedlåtande attityd, hot eller bli
kallad för olika saker)
• Icke verbala (t.ex. suckar, blickar, miner)
• Psykosociala (t.ex. osynliggörande, utfrysning, sprida rykten)
• Text och bild (t.ex. klotter, brev, e-post, sms, mms, sociala medier)
• Skada eller förstöra personliga tillhörigheter
Diskriminering
Diskriminering är ett övergripande begrepp för när en individ eller grupp av individer
missgynnas och missgynnandet har koppling till någon av de i diskrimineringslagen angivna
diskrimineringsgrunderna:
● Kön
● Etnisk tillhörighet
● Religion eller annan trosuppfattning
● Funktionshinder
● Sexuell läggning
● Könsöverskridande identitet eller uttryck
● Ålder
Skolor är skyldiga att bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom verksamheten
motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Enligt diskrimineringslagen finns sex typer av diskriminering.
Direkt diskriminering
Någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller
skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna.
Indirekt diskriminering
Någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt
som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst
kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller
annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används
är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

4
Sida 68 av 125

Bristande tillgänglighet
En person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet
inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan
denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan
författning. Begreppet tillgänglighet omfattar såväl undervisning som lokaler.
Trakasserier
Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna.
Det är endast när en representant för huvudmannen utsätter en elev för trakasserier som det
anses vara diskriminering enligt diskrimineringslagen. När en elev utsätter en annan elev för
trakasserier är det inte diskriminering enligt diskrimineringslagen. Däremot träder skollagens
regler i kraft. Huvudmannen har alltid ansvar för att utreda misstänkta trakasserier och vidta
åtgärder för att få dem att upphöra.
Sexuella trakasserier
Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Det är endast när en representant för huvudmannen som utsätter en elev för sexuella trakasserier
som det anses vara diskriminering enligt diskrimineringslagen. När en elev utsätter en annan
elev för sexuella trakasserier är det inte diskriminering enligt diskrimineringslagen. Däremot
träder skollagens regler i kraft. Huvudmannen har alltid ansvar för att utreda misstänkta sexuella
trakasserier och vidta åtgärder för att få dem att upphöra.
Instruktioner att diskriminera
Order eller instruktioner att diskriminera någon och som lämnas åt någon som står i lydnads
eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen.
Repressalier
Den som påstås ha utsatt någon för diskriminering eller inte bedrivit ett arbete med aktiva
åtgärder mot diskriminering får inte utsätta en enskild person för repressalier på grund av att
hen anmält eller påtalat handlandet, medverkat i en utredning enligt lagen eller avvisat eller
fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den som påstås ha diskriminerat.
Även i skollagen finns förbud mot att utsätta en elev för repressalier på grund av att eleven
medverkat i en utredning om kränkande behandling eller påtalat att någon handlat i strid med
reglerna i 6 kap skollagen.

Ansvarsfördelning
Enligt skollagen och diskrimineringslagen är det huvudmannen som har ansvar för att det
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Enligt Kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning, § 2 KUN, är ansvaret
för upprättandet av plan för likabehandling och utredning av kränkande behandling delegerat
till rektor.
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Rektor ska initiera, följa upp och utvärdera arbetet i enlighet med plan i samråd med
programledare på respektive program. Rektor ansvarar för att plan följs och att elever,
vårdnadshavare och personal är informerade om planen. Rektor ansvarar för att alla delar i
arbetet sker i samverkan med elever och personal.
All personal inom verksamhet Utbildning är skyldiga att anmäla till rektor alla former av
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som kommer till dess kännedom.
I varje sektors plan kan utförandet av vissa aktiva åtgärder fördelas på andra roller. Det kan
handla om att mentor i sin mentorsgrupp genomför aktiviteter eller att lärare genomför enkäter
under lektionstid för att skapa delaktighet.
Personalen är enligt 6 kap 10§ skollagen skyldig att anmäla till rektor om den får kännedom om
att en elev anser sig ha blivit utsatt för att kränkande behandling i samband med verksamheten.
Rektor ska i sin tur anmäla till huvudmannen som enligt skollagen är skyldig att se till att ärendet
utreds skyndsamt. Detta gäller även om en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering,
trakasserier eller sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen. Huvudmannen har också
ansvar för att hålla sig underrättad om anmälningarna om kränkande behandling och
diskriminering och se till att de åtgärder som skäligen kan krävas vidtas.
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Del 2 sektor 3 arbete och rutiner
Övergripande mål
● Alla elever på sektor 3, Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet
samt Barn- och fritidsprogrammet och de elever som deltar i dessa tre programs
verksamhet, ska känna sig trygga, vara respekterade samt bli väl bemötta. Det är
oacceptabelt att en elev utsätts för sexuella trakasserier, trakasserier som har samband
med någon av de sju diskrimineringsgrunderna eller annan kränkande behandling.
● All personal ska aktivt medverka till att förebygga, motverka, utreda och åtgärda alla
former av sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av de sju
diskrimineringsgrunderna eller annan kränkande behandling.

Delaktighet vid upprättande av och information om
likabehandlingsplanen
Elevernas delaktighet
Eleverna görs delaktiga genom samtal i klassen om vad diskriminering och kränkningar
är och vad de ska göra om de upplever att de själva eller någon annan blir utsatt för detta.
Skolans regler lyfts och diskuteras återkommande under läsåret i klassen och på
klassrådet samt skolkonferens en gång per termin.
Vårdnadshavarnas delaktighet.
Likabehandlingsplanen presenteras och samtalas runt vid föräldramöte vid varje
läsårsstart. Den reviderade planen finns tillgänglig för vårdnadshavarna på ARENA.
Personalens delaktighet
I juni, varje läsår, utvärderas de insatser som är gjorda och alla ska vara delaktiga i att
upprätta en ny plan vid terminsstart, samt synliggöra och arbeta med den, så att den blir
ett levande dokument för elever och berörd personal på skolan.

Ansvar
Personalens ansvar
● Följa och respektera skolans likabehandlingsplan.
● Reflektera över de normer och värderingar som hen förmedlar genom sin undervisning
och i mötet med elever.
● Bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt.
● Dokumentera misstanke om någon elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling, vidta åtgärder samt följa upp och informera rektor om händelsen.
● När personal misstänker att någon bland personalen utsätter någon elev för diskriminering
eller annan kränkande behandling meddelas rektor detta.
● Att vara tillgängliga för eleverna på såväl lektioner som övrig skoltid
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Rektors ansvar
● Se till att samtlig personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan. ● Att det
bedrivs ett målmedvetet arbete för att motverka kränkningar och diskriminering.
● Se till att likabehandlingsplanen årligen utvärderas och revideras.
● Utreda ärende om elev känner sig kränkt av annan elev.
● Utreda ärende om personal känner sig kränkt av elev. (LISA)
Programledarens ansvar
● Programledaren leder arbetet med denna plan på respektive program i
samråd med rektor.
● Leda arbetet med att utvärdera och förnya arbetet av likabehandlingsplanen varje läsår.
Mentorns ansvar
● Mentor ansvarar för att i sin elevgrupp genomföra de aktiviteter som
beslutats om, enligt denna plan.
● Introduktionssamtal mellan elev och mentor sker i samband med skolstart.
Elevhälsans ansvar
● Skolsköterskan ansvarar för att ta tillvara generaliserbar kunskap vad gäller
hälsa och återkoppla på programnivå.
● På uppdrag av rektor är elevhälsan behjälplig i att utreda anmälda kränkningar.
● Kurator, skolsköterska och specialpedagog är behjälplig i det främjande och förebyggande
värdegrundsarbetet på skolan.
Elevernas ansvar
● Följa och respektera skolans likabehandlingsplan.
● Bemöta sina kamrater och de vuxna på skolan på ett respektfullt sätt.
● Alla elever bör, om möjligt, försöka förhindra kränkningar, genom att markera och/eller
berätta för personal på skolan (mentor, lärare, elevhälsa eller rektor) om det inträffade.

Arbetet med åtgärder för att undersöka om det finns risker för
kränkande behandling och diskriminering
● Elevenkät
Eleverna i åk 2 besvarar GR-enkäten som, bland annat, handlar om deras upplevelse av
trygghet och trivsel på skolan.
● Uppmärksamhet i vardagen
Personalen ser det sociala samspelet mellan elever på skoltid och kan då upptäcka
konflikter och grogrund till ett inte respektfullt beteende. Lärare och elever vistas under
skoldagen nära varandra både under lektionstid men också i tiden mellan lektioner vilket
gör att vuxennärvaron skapar trygghet men att möjligheterna till att upptäcka olika risker
för kränkningar mm lättare upptäcks. Eleverna har s.k. hemvister där man programvis
vistas och där lärarnas arbetsrum finns i anslutning till dessa. I huvudbyggnaden vistas
majoriteten av eleverna någon gång under dagen. Där finns caféet med personal vilket
gör att vuxennärvaron är god i denna lite mer öppna miljö.
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Elevhälsan finns i anslutning till caféet och elever har därmed en trygghet i att alltid
kunna prata / kontakta elevhälsan som finns tillgänglig under hela skoldagen.
● Samtal med elever
Personalen har kontinuerliga samtal med elever om deras mående. Om det har hänt något
som de upplever inte är bra hjälper personalen eleverna att lösa konflikter. Eleverna kan
mellan lektionerna söka upp lärare, elevhälsa eller annan personal för samtal eller hjälp.
Rektor finns tillgänglig via chatt och fysiskt på sitt kontor och eleverna kan alltid söka
upp rektor för samtal eller boka tid.
Samtal sker också i grupp på mentorstiden, i mindre grupper mellan lektioner och under
lektioner, på utvecklingssamtalen och spontana samtal på individuell nivå under skoltid
● Elevskyddsombud
Varje höst utses elever på de olika programmen elevskyddsombud som genomgår en
utbildning kring arbetsmiljö. Dessa elever är också en del i det främjande arbetet på
skolan genom bl.a. skyddsronderna då de lyfter frågor kring tryggheten i skolmiljön.
Alla elever har möjlighet att vända sig till dessa elevskyddsombud.
● EHT
Hälsosamtal med skolsköterska erbjuds samtliga elever under första läsåret på
Alströmergymnasiet. Möjligheten till spontanbesök liksom att boka ytterligare en tid
finns också. Kurator erbjuder kontinuerliga samtal utifrån trivsel, studiero och mående
på både individ och gruppnivå. Om lärare upptäcker ogynnsamma förhållanden i
gruppen/klassen kan också kurator/EHT gå in och föra samtal i gruppen samt genomföra
övningar.

Arbetet med analys av orsaker till upptäckta risker och hinder
Arbetet med att analysera orsaker till upptäckta risker och hinder sker vid olika tillfällen under
läsåret.
● Samtal mellan personal
Berörd personal informeras löpande om händelser och incidenter. Tillfällen för detta är
vid möten i vardagen och på EHT. Det finns även utrymme på arbetslags- och
arbetsplatsträffar att samtala om elevernas situation på skolan.
● Analys av elevenkät
I samband med att elevenkäten gjorts sker en analys. Analysen ligger till grund för
utvärdering av befintlig plan samt revideringen av densamma i augusti. Analysen kan
också leda till någon form av främjande insats i arbetslagen ut mot eleverna.
● Arbetsmiljöronden
Efter genomförd arbetsmiljörond sker en analys och åtgärder planeras.
● Statistik över anmälda kränkningar och tillbud
Rektor sammanställer statistik över anmälda kränkningar och tillbud på programmet
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under föregående läsår samt analyserar vilken typ av insatser som kan förebygga
liknande händelser kommande läsår.

Arbetet med att främja, förebygga och förhindra kränkande
behandling och diskriminering
● Ordningsregler
Ordningsregler utarbetas och granskas av elev och personal vid läsårsstart.
Ordningsreglerna finns tillgängliga på ARENA och på skolans hemsida. Vissa
ordningsregler/trivselregler utformas också på programmen. Ordningsreglerna är en
återkommande punkt på skolkonferensen.
● Samtal
Återkommande samtal om värdegrundsfrågor sker på mentorstid. Personalen samtalar
med sina elever om vad som är och kan upplevas kränkande och sårande och om
elevernas rättigheter och skyldigheter.
● Utvecklingssamtal
Vid utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare, en gång per termin, förs en dialog
kring trivsel och trygghet och hur eleven upplever skolan.
● Tillsyn på skoltid
Det finns alltid personal i elevernas närhet i lokalerna då eleverna inte har lektion. Alla
arbetar aktivt för att reagera vid eventuella negativa kommentarer, suckar, blickar mm.
● EHT (Elevhälsoteam)
Varje vecka träffar rektor EHT för att ta upp elevärenden samt föra dialog kring klimatet
på skolan. EHT deltar även vid möten kring enskilda elever och arbetar med
förebyggande samt främjande insatser. EHT besöker respektive arbetslag minst en gång
per termin för att lyssna in nuläget på såväl individ- som gruppnivå. Handledning till
personal ges vid behov. I dialog med lärare beslutas vilket stöd och form av aktiviteter
som EHT kan bidra med i klasserna under läsåret. Arbete i olika elevgrupper
(ungdomsgrupper) med kurator eller skolsköterska, pågår. Kurator erbjuder
kontinuerliga samtal utifrån trivsel, studiero och mående under elevens tid i skolan.
● Temadagar/- lektioner
Arbetet med att förebygga och förhindra sker regelbundet och här spelar gemensamma
aktiviteter för alla elever en viktig roll. Ett exempel är programmets dag som genomförs
på hösten, ett annat exempel är gemensamhetskapande aktiviteter i början av läsåret “den
goda starten”. Det sker också regelbundna samtal kring trygghet, trivsel, kamratskap,
könsroller och nätetik i elevgrupperna i form av mentorstid, programmöten,
mentorssamtal och samlingar.
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Utredning, dokumentation och åtgärder vid trakasserier och
kränkande behandling mellan elever
De rutiner som skapas behöver vara funktionella så att rektors ledning av arbetet på den enskilda
skolan och skolhuvudmannens uppföljning av situationen har möjlighet att fungera i praktiken.
Det är viktigt att det åtgärdande arbetet utformas utifrån den enskilda skolans förutsättningar.
På sektor 3 arbetar man enligt de riktlinjer som angetts och som är antagna från nämnden men
man är också noga med att föra fortsatta samtal med de elever som upplever att det finns
begynnande anledningar till oro i kamratskap eller i relationer med andra elever och personal.
Här arbetar man utefter kommunens värdeord ”öppenhet”. Det är viktigt att eleverna känner att
de kan anförtro sig åt skolans personal utan att känna att de blir tvungna att återberätta igen eller
få sin berättelse synad. På detta sätt motas mycket av den grogrund som gör att större konflikter
blossar upp.
Vid allvarligare händelser och när händelsen bedöms som en kränkning följs den arbetsgång
som beskrivs i checklistan nedanstående arbetsgång:
1. Den som får kännedom om kränkningen kontaktar rektor eller ansvarig mentor för den utsatte
eleven.
2. Den utsatte eleven och eventuell vårdnadshavare kallas till inledande samtal med rektor och/
eller kurator. Samtalet dokumenteras enligt blanketten ”Anmälan om diskriminering,
trakasserier eller kränkande behandling” (se bilaga 1).
3. Elev/elever som påstås ha utsatt samt eventuella vårdnadshavare kallas till inledande samtal
med rektor och/ eller kurator.
4. Rektor beslutar om ”utredning av kränkning” ska ske eller ej. Startas utredning anmäler rektor
ärendet till huvudman enligt nedanstående rutin.
5. Vid Alströmergymnasiet upprättar rektorns administration ett diarienummer som sedan skrivs
in i utredningsdokumentationen i elevhälsosystemet ProReNata. Ärendet i
ärendehanteringssystemet döps till ”Anmälan om kränkande behandling och/eller trakasserier”
och sekretessmarkeras enligt 23 kap 2 § OSL. Rektor ansvarar för att utredningen
genomförs skyndsamt.
Dokumentationen bör innehålla uppgifter om vad som föregått anmälningen, redogörelse av
förlopp, inblandade samt vidtagna åtgärder. Rektorn ansvarar att samtliga uppgifter som kan ha
betydelse för ärendet dokumenteras. Utredningen ska utmynna i ett ställningstagande om
händelsen utgör trakasserier/kränkande behandling enligt lagens mening eller ej. Rektor ska
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Det ska alltid övervägas om en anmälan till en annan myndighet bör göras, till exempel polis,
socialtjänst eller Arbetsmiljöverket.
6. För att vara säker på att trakasserier och kränkande behandling inte upprepas ska beslutade
åtgärder följas upp och utvärderas. Under de följande veckorna görs uppföljande samtal med de
inblandade.
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Utredning, dokumentation och åtgärder av trakasserier och
kränkande behandling av personal mot elev
När skolpersonal får information om att en elev känt sig utsatt för diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling av någon personal genomför rektor skyndsamt ett inledande samtal
med elev, där fokus ligger på att få en bild av händelsen och avgöra om en utredning ska inledas.
Utbildningschef ska skyndsamt informeras om inkommen anmälan. Vid det inledande samtalet
kan annan personal, såsom kurator eller utbildningschef medverka om rektor finner det lämpligt.
Innan det inledande samtalet genomförs kan rektor be anmälaren lämna information via blankett
för att få kompletterande information. Skolchef ska informeras omgående av utbildningschef att
anmälan om trakasserier och/ eller kränkande behandling inkommit. Rektor tar också kontakt
med eventuella vårdnadshavare till den som anser sig blivit utsatt. Utredande samtal med
personal som misstänks ha trakasserat eller kränkt elev genomförs av utbildningschef.
Utredningen har samma grundläggande struktur som utredning mellan elever. Utredningskravet
gäller även om det inte inledningsvis finns bevis för att kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering har skett eller om elev och/eller vårdnadshavare inte vill att händelsen ska
utredas.
Utbildningschef ska genomföra en utredning av misstänkt diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling och dokumentera under utredningens gång enligt en i förvaltningen
gemensam mall. Då dessa ärenden omfattas av sekretess ska ärendet registreras i kommunens
gemensamma ärendehanteringssystem. Vid Alströmergymnasiet upprättar skolans
administration ett diarienummer som sedan skrivs in i utredningsdokumentationen i
elevhälsosystemet ProReNata. Ärendet i ärendehanteringssystemet döps till ”Anmälan om
kränkande behandling och/eller trakasserier” och sekretessmarkeras enligt 23 kap 2 § OSL.
Utbildningschef ansvarar för att utredningen genomförs skyndsamt.

Utvärdering av föregående års arbete på sektorn
Då förra läsåret till stora delar bestod av distansstudier för elever så bör man ta i beaktande att året på en
del punkter blir svåra att jämföra med tidigare år. Elevernas trygghet kan till exempel bero på att
skolmiljön delvis bestod av hemmiljön vilket man ska ta i beaktande. Den analys som görs utifrån årets
GR-enkät som besvarades av åk 2 på gymnasiet kan därmed ge en bild som delvis bör revideras under
kommande läsår 21/22.
I åk 1 har arbetslagen på sektorn uppmärksammat att gruppsammhörigheten delvis har blivit lidande av
distansstudierna. Därav är det extra viktigt att läsåret inleds med “den goda starten” och att
klassgemensamma aktiviteter prioriteras.
Enligt GR-enkäten känner eleverna sig mycket trygga och känner en hög tilltro till pedagogisk personal,
annan personal på skolan samt EHT. Extra positivt är att eleverna i högre grad känner att vuxna reagerar
vid kränkande behandling. Eleverna upplever att de blir sedda och lyssnade på. Man upplever också att
olikheter respekteras i mycket hög grad.
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Färre elever upplever att man pratar om jämställdhet mellan könen vilket man därav bör fokusera mer
kring i ämnena. Man bör också synliggöra ordningsreglerna och ta upp dessa för diskussion i högre
utsträckning då dessa fortfarande har ett lågt värde enligt GR-enkäten.

Åtgärder som skall genomföras läsåret 21/22
Att ta i beaktande gällande åtgärder för läsåret 21/22 är den lagändring som gör barnkonventionen till
svensk lag. Därmed bör barnkonventionen i högre uträckning var en del av det främjande och
förebyggande arbetet på sektorn vilket man i ämnena kommer att bidra till utifrån sitt perspektiv. Detta
gäller särskilt sektor 3 där programmens gemensamma knutpunkt är arbetet med och runt människan i
framtida yrkesliv.
Efter att ha analyserat förra läsåret och de insatser som då gjordes i relation till resultaten i GR-enkäten
och de samtal som mentorer och lärare dagligen för med elever så har man nu på sektor 3 en tydlig plan.
Alströmergymnasiet är en stor skola med ca 1200 elever vilket gör att det är viktigt för eleverna att
träffas över programgränserna. På detta sätt möts också olika programkulturer. Ett exempel på
sektorsövergripande aktivitet är olika typer av föreläsningar som programmen bjuder in varandra till.
På sektor 3 arbetar man också under mentorstiden med gruppskapande och värdeskapande aktiviteter
enligt det årshjul som finns på skolan. Man arbetar också med “den goda starten” under uppstartsdagarna
och gör då främst klassgemensamma aktiviteter för att stärka gemenskapen i klassen. Man kommer
också att göra punktinsatser i de klasser och grupper där lärarna signalerar att insatser behövs. I dessa
fall tar man hjälp av elevhälsan och kurator. Av rektors analys kring de fall av kränkande behandling
som inkommit under året kan man se att olika typer av sociala medier och nätbunden problematik är en
utav de delar som man bör arbeta förebyggande och främjande med på sektorn. En åtgärd är att en lärare
med avsatt tid i sin tjänst för att hålla workshops kring just detta ämne. Skolans IKT-grupp arbetar också
vidare kring frågan om digital etik vilket också kommer sektorn till del. Man arbetar också med näterik
och medier i ämnen såsom samhällskunskap och under mentorstid.
Man arbetar vidare med ordningsreglerna och i vissa fall kommer man att arbeta och bryta ned dem lokalt
för att de ska fungera mot arbetslivet som eleverna möter på praktik eller mot det samhälle som de snart
ska gå ut i. Ordningsreglerna kommer att lyftas inledningsvis på terminen i klasserna och sedan återigen
inför skolkonferensen där ordningsreglerna återigen tas upp som fokusfråga.
Barn- och fritidsprogrammet ska arbeta med den “goda starten” då de bl.a. genomför gruppskapande
aktiviteter under den första skolveckan. Till exempel paddlar man tillsammans. Programmet har
temaveckor där barnkonventionen är en stor del samt att man gör gruppskapande aktiviteter på
programmets dag. I kurser som kommunikation är värden och hur man är mot varandra viktiga kursdelar.
Samhällsprogrammet arbetar också kring temat “den goda starten” under den första skolveckan då
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framförallt ettorna får lära känna varandra i klassen. Man arbetar med värdefrågor i grupp under
programmets dag samt med mänskliga rättigheter och värdefrågor då man ska anordna Amnestydag och
“På flykt” med röda korset. I ämnen som samhällskunskap och sociologi är värdegrundsfrågor en viktig
del.
Vård- och omsorgsprogrammet arbetar också med uppstartsaktiviteter via “den goda starten” under
första skolveckan på programmet och i åk 1. På programmets dag ordnar man programvisa aktiviteter
för att stärka hela programmet som grupp men också för att öka trygghetskänslan mellan årskurserna.
Under hösten anordnar man vård och omsorgscollegevecka med föreläsare. På Vård- och
omsorgsprogrammet är värdegrundsfrågor en stor del i kurser som till exempel etik och människans
livsvillkor.

Under läsåret kommer program och klassvisa liksom sektorgemensamma och skolövergripande
insatser att analyseras i anslutning till aktiviteterna. Eleverna besvarar GR-enkäten och även
dessa resultat analyseras.
Jennie Larsson Häggström, rektor vid sektor 3.
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Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2021/2022
Alströmergymnasiet Sektor 4

Denna rutin och riktlinje syftar till att systematiskt och målinriktat främja allas lika rättigheter
och möjligheter, samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling.
Varje sektor ska ta fram en plan där det systematiska arbetet med att främja allas lika
rättigheter och möjligheter, samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling dokumenteras, följs upp och utvärderas. Planen ska anpassas till läget
som råder vid aktuell sektor. Ansvarig för planen är rektor.
I dokumentet finns rutiner som anger personalens ansvarsfördelning från information om att
en elev känt sig utsatt, hur rapporteringsskyldigheten utförs, rutin för utredning, hantering av
elev som anser sig utsatt och den elev eller personal som påstås ha utsatt eleven för
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, dokumentation under ärendets gång
samt uppföljning i ärendet.
Del 1 är en allmän del som innehåller lagstiftning, värdegrund, definitioner av centrala
begrepp samt förvaltningens övergripande ansvarsfördelning.
Del 2 innehåller sektor 4 aktiva arbete med likabehandling inklusive rutin vid misstanke om
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
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Del 1 Allmän del
Lagstiftning
Alla skolor i Sverige är enligt 6 kap 6 § skollagen (2010:800) skyldiga att bedriva ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Vidare ska huvudmannen
enligt 6 kap 8 § skollagen se till att det årligen upprättas en plan med en översikt över de
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Enligt 3
kap 16 § diskrimineringslagen (2008:567) är alla utbildningsanordnare skyldiga att
dokumentera arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga och främja arbetet att motverka
diskriminering.
Kultur- och utbildningsförvaltningens utbildningsverksamhet har valt att sammanföra
dokumentation av detta arbete i en och samma plan för varje skolenhet.
Värdegrund
Enligt 1 kap 5 § skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med de
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna om människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt
solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. I
läroplanerna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen förtydligas
skolans värdegrund, se SKOLFS 2011:144, SKOLFS 2013:148 och SKOLFS 201:101.
Centrala begrepp
Diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och repressalier är centrala begrepp i
diskrimineringslagen och i skollagen.
Förbud mot diskriminering tillhör de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever ska
ha samma rättigheter att vistas i skolan utan att utsättas för diskriminering eller kränkande
behandling.
Enligt diskrimineringslagen och skollagen ska varje skolenhet arbeta aktivt för att förebygga
och förhindra att elever utsätts för diskriminering och kränkande behandling. Skolan får inte
heller utsätta elever för repressalier i samband med anmälan eller utredning av trakasserier
eller kränkningsärenden. Detta finns angivet i 2 kap. 18 § diskrimineringslagen samt i 6 kap.
11 § skollagen.
Kränkande behandling
Skollagens definition av kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara
diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker en elevs värdighet. Gemensamt för all
kränkande behandling är att någon eller några bryter mot principen om alla människors lika
värde. Kränkningar kan utföras av såväl elever som personal. Kränkningar kan utföras av,
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eller riktas mot, en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller
vara systematiska och återkommande.
Kränkningar kan vara:
• Fysiska (t.ex. knuffar och slag)
• Verbala (t.ex. ovänligt bemötande, hånfulla skratt, gliringar, nedlåtande attityd, hot eller bli
kallad för olika saker)
• Icke verbala (t.ex. suckar, blickar, miner)
• Psykosociala (t.ex. osynliggörande, utfrysning, sprida rykten)
• Text och bild-burna (t.ex. klotter, brev, e-post, sms, mms, sociala medier)
• Skada eller förstöra personliga tillhörigheter
Diskriminering
Diskriminering är ett övergripande begrepp för när en individ eller grupp av individer
missgynnas och missgynnandet har koppling till någon av de i diskrimineringslagen angivna
diskrimineringsgrunderna:
 Kön
 Etnisk tillhörighet
 Religion eller annan trosuppfattning
 Funktionshinder
 Sexuell läggning
 Könsöverskridande identitet eller uttryck
 Ålder
Skolor är skyldiga att bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom
verksamheten motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Enligt diskrimineringslagen finns sex typer av diskriminering.
Direkt diskriminering
Någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller
skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna.
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Indirekt diskriminering
Någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt
som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst
kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller
annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används
är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
Bristande tillgänglighet
En person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet
inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan
denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan
författning. Begreppet tillgänglighet omfattar såväl undervisning som lokaler.
Trakasserier
Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna.
Det är endast när en representant för huvudmannen utsätter en elev för trakasserier som det
anses vara diskriminering enligt diskrimineringslagen. När en elev utsätter en annan elev för
trakasserier är det inte diskriminering enligt diskrimineringslagen. Däremot träder skollagens
regler i kraft. Huvudmannen har alltid ansvar för att utreda misstänkta trakasserier och vidta
åtgärder för att få dem att upphöra.
Sexuella trakasserier
Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Det är endast när en representant för huvudmannen som utsätter en elev för sexuella
trakasserier som det anses vara diskriminering enligt diskrimineringslagen. När en elev
utsätter en annan elev för sexuella trakasserier är det inte diskriminering enligt
diskrimineringslagen. Däremot träder skollagens regler i kraft. Huvudmannen har alltid
ansvar för att utreda misstänkta sexuella trakasserier och vidta åtgärder för att få dem att
upphöra.
Instruktioner att diskriminera
Order eller instruktioner att diskriminera någon och som lämnas åt någon som står i lydnadseller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen.
Repressalier
Den som påstås ha utsatt någon för diskriminering eller inte bedrivit ett arbete med aktiva
åtgärder mot diskriminering får inte utsätta en enskild person för repressalier på grund av att
hen anmält eller påtalat handlandet, medverkat i en utredning enligt lagen eller avvisat eller
fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den som påstås ha diskriminerat.

5
Sida 83 av 125

Även i skollagen finns förbud mot att utsätta en elev för repressalier på grund av att eleven
medverkat i en utredning om kränkande behandling eller påtalat att någon handlat i strid med
reglerna i 6 kap skollagen.
Ansvarsfördelning
Enligt skollagen och diskrimineringslagen är det huvudmannen som har ansvar för att det
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Enligt Kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning, § 2 KUN, är
ansvaret för upprättandet av plan för likabehandling och utredning av kränkande behandling
delegerat till rektor.
Rektor ska initiera, följa upp och utvärdera arbetet i enlighet med plan i samråd med
programledare på respektive program. Rektor ansvarar för att plan följs och att elever,
vårdnadshavare och personal är informerade om planen. Rektor ansvarar för att alla delar i
arbetet sker i samverkan med elever och personal.
All personal inom verksamhet Utbildning är skyldiga att anmäla till rektor alla former av
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som kommer till dess kännedom.
I varje sektors plan kan utförandet av vissa aktiva åtgärder fördelas på andra roller. Det kan
handla om att mentor i sin mentorsgrupp genomför aktiviteter eller att lärare genomför
enkäter under lektionstid för att skapa delaktighet.
Personalen är enligt 6 kap 10 § skollagen skyldig att anmäla till rektor om den får kännedom
om att en elev anser sig ha blivit utsatt för att kränkande behandling i samband med
verksamheten. Rektor ska i sin tur anmäla till huvudmannen som enligt skollagen är skyldig
att se till att ärendet utreds skyndsamt. Detta gäller även om en elev anser sig ha blivit utsatt
för diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen.
Huvudmannen har också ansvar för att hålla sig underrättad om anmälningarna om kränkande
behandling och diskriminering och se till att de åtgärder som skäligen kan krävas vidtas.
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Del 2 arbete och rutiner för sektor 4
Sektor 4 består av Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet, Handels- och
administrationsprogrammet samt Estetprogrammet
Övergripande mål
● Alla elever på sektorn ska känna sig trygga, vara respekterade, bli väl bemötta och det
är oacceptabelt att en elev utsätts för sexuella trakasserier, trakasserier som har
samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna eller annan kränkande
behandling.
● All personal ska aktivt medverka till att förebygga, motverka, utreda och åtgärda alla
former av sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av de sju
diskrimineringsgrunderna eller annan kränkande behandling.

Delaktighet vid upprättande av och information om likabehandlingsplanen
● Elevernas delaktighet
Eleverna görs delaktiga på mentorstiden och genom samtal i klassen om vad
diskriminering och kränkningar är och vad de ska göra om de upplever att de själva eller
någon annan blir utsatt för detta.
Skolans regler lyfts och diskuteras återkommande under läsåret på mentorstiden.
● Vårdnadshavarnas delaktighet.
Likabehandlingsplanen presenteras och samtalas kring vid föräldramöte vid läsårsstart.
Den reviderade planen finns tillgänglig för vårdnadshavarna på V-klass och på
Alströmergymnasiets webbsida.
● Personalens delaktighet
I juni, varje läsår, utvärderas de insatser som är gjorda och alla ska vara delaktiga i att
upprätta en ny plan vid terminsstart, samt synliggöra och arbeta med den, så att den blir ett
levande dokument för elever och berörd personal på skolan.
Arbetet utgår från program-arbetslaget och tas även upp på APT där lärarna från alla tre
program deltar.
Ansvar
● Personalens ansvar
Följa och respektera skolans likabehandlingsplan.
Reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin
undervisning och i mötet med elever.
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Bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt.
Dokumentera misstanke om någon elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling, vidta åtgärder samt följa upp och informera rektor om
händelsen.
När personal misstänker att någon bland personalen utsätter någon elev för
diskriminering eller annan kränkande behandling meddelas rektor detta.
Att vara tillgängliga för sina elever på lektioner och i så hög utsträckning som möjligt
även på elevers håltimmar och raster.

● Rektors ansvar
Se till att samtlig personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan.
Se till att det bedrivs ett målmedvetet arbete för att motverka kränkningar och
diskriminering.
Se till att likabehandlingsplanen årligen utvärderas och revideras.
Utreda ärende om elev känner sig kränkt av annan elev eller av personal.
● Program-ledarens ansvar
Programledaren leder arbetet med denna plan på respektive program i
samråd med rektor. Programledaren ska initiera, följa upp och
utvärdera arbetet i enlighet med denna plan.
● Mentorns ansvar
Mentor ansvarar för att i sin elevgrupp genomföra de aktiviteter som
beslutats om, enligt denna plan. Introduktionssamtal mellan elev och mentor sker i
samband med skolstart.
● Elevhälsans ansvar
Skolsköterskan ansvarar för att ta tillvara generaliserbar kunskap vad gäller
hälsa och återkoppla på programnivå.
På uppdrag av rektor är elevhälsan behjälplig i att utreda anmälda kränkningar.
Kurator, skolsköterska och specialpedagog är behjälplig i det främjande och
förebyggande värdegrundsarbetet på skolan.
● Elevernas ansvar
Följa och respektera skolans likabehandlingsplan. Bemöta sina kamrater och de vuxna
på skolan på ett respektfullt sätt. Alla elever bör, om möjligt, försöka förhindra
kränkningar, genom att säga ifrån eller berätta för personal på skolan (mentor, lärare,
elevhälsa eller rektor) om det inträffade.
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Arbetet med åtgärder för att undersöka om det finns risker för kränkande behandling
och diskriminering
● Elevenkät
Eleverna besvarar GR-enkäten som, bland annat, handlar om deras upplevelse av
trygghet och trivsel på skolan.
● Uppmärksamhet i vardagen
Personalen ser det sociala samspelet mellan elever på lektionerna och kan då upptäcka
konflikter och ojämnt samspel. På raster och håltimmar finns andra tillfällen att se
elever i andra sammanhang än undervisningssituationen.
● Samtal med elever
Mentorer har kontinuerliga samtal med elever om hur de mår. Om det har hänt något
som de upplever inte är bra hjälper mentor eleverna att lösa konflikter och vid behov
ta hjälp av elevhälsoteamet.
● Elever undersöker den psykosociala och fysiska arbetsmiljön
Varje höst genomförs på respektive program en skyddsrond där elevskyddsombud
deltar tillsammans med rektor, programansvarig lärare, fackligt skyddsombud samt
vaktmästare. Elevskyddsombuden som medverkar på arbetsmiljöronden utses varje år
tillsammans med rektor och fackligt ombud.
● EHT
Hälsosamtal med skolsköterska erbjuds samtliga elever under första läsåret på alla tre
program.
I behövliga fall erbjuder kurator ett eller flera samtal utifrån trivsel och trygghet, i
grupp eller med enskilda elever.

Arbetet med analys av orsaker till upptäckta risker och hinder
Arbetet med att analysera orsaker till upptäckta risker och hinder sker vid olika tillfällen
under läsåret.
● Samtal mellan personal
Berörd personal informeras löpande om händelser och incidenter. Tillfällen för detta är
vid möten i vardagen och på EHT. Det finns även utrymme på arbetslags- och
arbetsplatsträffar att samtala om elevers situation på skolan.
● Analys av elevenkät
I samband med att elevenkäten gjorts sker en analys. Analysen ligger till grund för
utvärdering av befintlig plan samt revideringen av densamma i augusti.
● Arbetsmiljöronden
Efter genomförd arbetsmiljörond sker en analys och åtgärder planeras.
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● Statistik över anmälda kränkningar och tillbud
Rektor sammanställer statistik över anmälda kränkningar och tillbud på
programmet under föregående läsår.

Arbetet med att främja, förebygga och förhindra kränkande behandling och
diskriminering
● Trivselregler/ ordningsregler
Utarbetas under medverkan av eleverna vid läsårsstart.
● Samtal
Samtal om värdegrundsfrågor och ordningsregler sker på mentorstid.
● Utvecklingssamtal
Vid utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare, en gång per termin, förs en
dialog kring trivsel och trygghet och hur eleven upplever skolan.
● Tillsyn
Lärarnas arbetsrum är belägna i direkt anslutning till elevernas hemvist och
uppehållsytor, vilket ökar vuxnas närvaro i lokalerna. Alla arbetar aktivt för att reagera
vid eventuella negativa kommentarer, suckar, blickar mm.
● EHT (Elevhälsoteam)
Varje vecka träffar rektor sitt EHT bestående av kurator, skolsköterska och
specialpedagog, för att ta upp elevärenden samt föra dialog kring klimatet på skolan.
EHT deltar även vid möten kring enskilda elever och arbetar med förebyggande
insatser. EHT besöker respektive arbetslag minst en gång per termin för att lyssna in
nuläget på såväl individ- som gruppnivå. I dialog med lärare beslutas vilket stöd och
form av aktiviteter som EHT kan bidra med i klasserna under läsåret.
● Temadagar/- lektioner
Arbetet med att förebygga och förhindra sker regelbundet och här spelar gemensamma
aktiviteter för alla elever en viktig roll. Ett exempel är programmets dag som
genomförs på hösten, andra exempel är gemensamma aktiviteter på programmen,
studiebesök samt kortare eller längre studieresor.

Utredning, dokumentation och åtgärder vid trakasserier och kränkande behandling
mellan elever
På sektorn arbetar lärarna dagligen med att hjälpa elever att hantera konflikter. Det är ofta
mindre händelser som är uppklarade under dagen eller som bara behöver en koll under några
dagar för att se att konflikten upphört.
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Vid allvarligare händelser och när händelsen bedöms som en kränkning följs nedanstående
arbetsgång:
1. Den som får kännedom om kränkningen kontaktar rektor eller ansvarig mentor för den
utsatte eleven.
2. Rektor ger i uppdrag till mentor och/ eller kurator att genomföra ett samtal med den
utsatte eleven och dokumentera samtalet enligt blanketten ”Anmälan om
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling” (se bilaga 1). Viktigt att den
som genomför samtalet har god kunskap om eleven.
3. Kontakt med den utsattes och utövarens/utövarnas föräldrar tas skyndsamt av
respektive mentor alternativt rektor. Samtalen dokumenteras.
4. Mentor och/ eller kurator meddela rektor om vad som framkommit i samtalen och
vilka åtgärder som gjorts. Rektor beslutar om ”utredning av kränkning” ska ske eller
ej. Startas utredning anmäler rektor ärendet till huvudman enligt nedanstående rutin.
5. Vid Alströmergymnasiet upprättar rektorns administration ett diarienummer som
sedan skrivs in i utrednings-dokumentationen i elevhälsosystemet ProReNata. Ärendet
i ärendehanteringssystemet döps till ”Anmälan om kränkande behandling och/eller
trakasserier” och sekretessmarkeras enligt 23 kap 2 § OSL. Rektor ansvarar för att
utredningen genomförs skyndsamt. Dokumentationen bör innehålla uppgifter om
vad som föregått anmälningen, redogörelse av förlopp, inblandade samt vidtagna
åtgärder. Rektorn ansvarar att samtliga uppgifter som kan ha betydelse för ärendet
dokumenteras. Utredningen ska utmynna i ett ställningstagande om händelsen utgör
trakasserier/kränkande behandling enligt lagens mening eller ej. Rektor ska vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Det ska alltid övervägas om en anmälan till en annan myndighet bör göras, till
exempel polis, socialtjänst eller Arbetsmiljöverket.
6. För att vara säker på att trakasserier och kränkande behandling inte upprepas ska
beslutade åtgärder följas upp och utvärderas. Under de följande veckorna görs
uppföljande samtal med de inblandade.

Utredning, dokumentation och åtgärder av trakasserier och kränkande behandling av
personal mot elev
När skolpersonal får information om att en elev känt sig utsatt för diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling av någon personal genomför utbildningschef tillsammans med
kurator ett inledande samtal inom 24 timmar, där fokus ligger på att få en bild av händelsen
och avgöra om en utredning ska inledas. De tar också kontakt med eventuella vårdnadshavare
till den som anser sig blivit utsatt för kränkande behandling. Utredande samtal med personal
som misstänks ha trakasserat eller kränkt elev genomförs av utbildningschef. Utredningen har
samma grundläggande struktur som utredning mellan elever. Utredningskravet gäller även om
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det inte inledningsvis finns bevis för att kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering har skett eller om elev och/eller vårdnadshavare inte vill att händelsen ska
utredas.
Utbildningschef ska genomföra en utredning av misstänkt diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling och dokumentera under utredningens gång enligt en i förvaltningen
gemensam mall. Då dessa ärenden omfattas av sekretess ska ärendet registreras i kommunens
gemensamma ärendehanteringssystem. Vid Alströmergymnasiet upprättar skolans
administration ett diarienummer som sedan skrivs in i utrednings-dokumentationen i
elevhälsosystemet ProReNata. Ärendet i ärendehanteringssystemet döps till ”Anmälan om
kränkande behandling och/eller trakasserier” och sekretessmarkeras enligt 23 kap 2 § OSL.
Utbildningschef ansvarar för att utredningen genomförs skyndsamt.
Utvärdering av föregående års arbete
Med anledning av Covid-19 så har läsåret 2020/2021 varit speciellt i många avseenden och
många av de tänkta aktiviteterna som skulle varit har fått ställas in eller genomföras på annat
sätt.
På klassens dag ordnade programmet och mentorerna i varje klass olika former av aktiviteter
med eleverna för att skapa en god stämning, samhörighet och gemenskap på programmet och
i klassen. Dessa fungerade bra och var uppskattade både av personal och elever och vår
upplevelse är att denna dag ökade elevernas engagemang och gemenskap på programmet.
Vi arbetar med teambildning med eleverna i framför allt åk 1, men även i de andra
årskurserna, redan från skolstarten och för dessa klasser har vi även placeringslistor som med
jämna mellanrum ändras så att eleverna ska lära känna varandra bättre. Vi vet att med
placeringslistor ökar vi förutsättningar för inkludering och motverkar olika grupperingar i
klasserna.
Åtgärder som skall genomföras läsåret 2021/2022
Efter att ha analyserat förra läsåret och de insatser som då gjordes i relation till resultaten i
GR-enkäten och de samtal som mentorer och lärare dagligen för med elever så har man nu på sektor 4
en tydlig plan i hur man ska arbeta. Efter diskussioner på sektorn har man också lyft vikten av att göra
saker tillsammans på sektorn för att skapa ytterligare trygghet. Alströmergymnasiet är en stor skola
med ca 1200 elever vilket gör att det är viktigt för eleverna att träffas över program-gränserna. På
detta sätt möts också olika program-kulturer.
På sektor 4 arbetar man under mentorstiden med gruppskapande och värdeskapande aktiviteter enligt
det årshjul som finns på skolan. Man kommer också att göra punktinsatser i de klasser och grupper där
lärarna signalerar att extra insatser behövs. I dessa fall tar man hjälp av personal från elevhälsan.
I terminsstarten anordnades två heldagar “Den goda starten” där information varvades olika
gemensamhetsskapande aktiviteter för åk 1. När det gäller åk 2 och 3 så startade vi även där upp med
olika aktiviteter men de var mer inriktade mot programmen.
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Vi arbetar vidare med ordningsreglerna och i vissa fall kommer man att arbeta och bryta ned dem
lokalt för att de ska fungera mot arbetslivet som eleverna möter på praktik eller mot det samhälle som
de snart ska gå ut i.
I terminsstarten går mentorerna igenom Planen mot kränkande behandling med eleverna i syfte att
eleverna dels ska känna till innehållet i planen och dels ska känna till gången i ett kränkningsärende.

Begränsningar på grund av covid -19
På grund av rådande restriktioner kring covid- 19 kan vissa aktiviteter under läsåret bli
begränsade. Sektorn kommer att arbeta mer klass-inriktat kring likabehandling och genomföra
vissa aktiviteter i mindre grupp.
Vissa av förra läsårets punkter som fanns i likabehandlingsplanen för läsåret 20/21 kunde
aldrig genomföras med anledning av pandemin. Några av dem kommer vi att försöka
genomföra i år men i mindre omfattning.

Utvärdering sker genom att:
Eleverna besvarar GR-enkäten och resultaten analyseras.
I anslutning till att de planerade aktiviteterna skett sker en utvärdering av aktiviteten
tillsammans med lärare och elever.

Planen skall utvärderas i juni 2022.

// Maria Lindberg, rektor sektor 4
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Bilaga 1
Anmälan om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling
Denna blankett kan användas av elev, vårdnadshavare och skolpersonal för att anmäla
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Blanketten lämnas till rektor.
Uppgifter om anmälaren
Namn:

Telefonnummer:

Uppgifter om den utsatta eleven
Namn:

Personnummer (de sex första siffrorna):

Vet ev. vårdnadshavare och/eller den utsatta
eleven om att en anmälan görs:
Vilken sektor tillhör den utsatta eleven:

Händelseinformation
Datum för händelsen:

Ja

Nej

Datum då händelsen kom till skolans
kännedom:

Kortfattad beskrivning av händelsen
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Kortfattad beskrivning av ev. åtgärder som redan vidtagits (om anmälan görs av
personal)

Denna anmälan har tagits emot av följande personal
Namn:
Datum:

Tfn:

Sektor:
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Uppföljning måluppfyllelse,
trygghet, studiero och
likabehandling samt
skolenhetens mål enligt
budget 2021
6
2021.276 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-10-08
Dennis Pavlovic

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.276 KUN

Uppföljning måluppfyllelse, trygghet, studiero och
likabehandling samt skolenhetens mål enligt budget 2021
Ärendebeskrivning
Enligt den av nämnden beslutade Årsplanering systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskola
och gymnasiesärskola (KUN § 77) ska nämnden i oktober informeras om de
skolövergripande trenderna inom områdena måluppfyllelse, trygghet, studiero och
likabehandling samt skolenheternas särskilda fokus enligt budget.

Förvaltningens yttrande
Läsåret 2021/2022 inleddes med den goda starten-aktiviteter i alla årskurser och klasser.
Uppföljningen av den goda starten visar på goda effekter. De flesta elever upplever att det
är skönt och tryggt att vara tillbaka i skolan och ha närundervisning. Skolenheterna har
upprättat Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt
huvudmannens riktlinjer.
Utvecklingssamtal för elever i åk 1 pågår i skrivande stund. Utvecklingssamtal för elever i åk
2 och 3 sker inom kort. Först efter genomförda utvecklingssamtal kan trenden för
måluppfyllelse analyseras. Avvikelser från föregående läsår kan inte skönjas i dagsläget.
Rektorerna har i sina SKA-rapporter satt läsårets mål utifrån sina sektorers
utvecklingsbehov. Det finns dels gemensamma mål för hela Alströmergymnasiet och dels de
sektors- och programvisa mål.
Bifogat denna tjänsteskrivelse finns sammanfattning av pågående arbete med respektive
sektors särskilda mål enligt budget.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av måluppfyllelse, trygghet, studiero
och likabehandling samt skolenheternas särskilda fokus enligt budget.

Beslutet ska skickas till
Alströmergymnasiet
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Lars Svensson
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef/skolchef
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2021-10-08
2021.276 KUN

Uppföljning skolenheternas särskilda fokus enligt budget,
oktober 2021
Sektor 1

Arbetet med säkerställandet av APL-platser med
god kvalitet går enligt plan. GS har ett bra
Att elever fullgör 22 veckor
samarbete med "En väg ut" som är behjälpliga i att
APL under sin studietid.
kontakta arbetsgivare/arbetsplatser som kan ta
emot GS elever på APL. Detta har gjort att lärarna
Att säkerställa anskaffande av på GS kan lägga mer tid på att förbereda elevernas
APL-platser med god
APL och även följa upp elevernas APL.
kvalitet.
Hösten 2021 har samtliga elever en APL-plats och
då finns det goda förutsättningar att eleven under
sin fyra år på GS fullgör 22 veckor APL.

Sektor 2
Att skapa en tydlighet och
stimulans för eleverna i deras
lärmiljö genom klara
målbilder, uttalade
förväntningar och kontinuerlig
återkoppling.

Sektorn består av BA, NA och TE. På BA är fokus
struktur och kommunikation genom tydligt bildstöd i
Bygghallen om förväntningar, planering och målbild.
Fortsatt fokus på samarbete med
branschorganisationen (BYN) samt programrådet
gäller fortsatt.
På NA är målet för programmet att samordna
labbar, kommunikation etc. för att öka
igenkänningsfaktorn hos eleverna. Vidare gäller
ökad tydlighet för ökad måluppfyllelse för att höja
resultatet generellt på programmet. Vidare mål för
NA är ökad stimulans för duktiga elever dvs att
utmana fler att nå längre, även spetsarna.
På TE är målen för programmet att öka
närvarokontroll som förväntas ge högre närvaro,
bättre mående och slutligen högre måluppfyllelse.
Nästa mål är att samordna bedömning/feedback
etc. vilket ska leda till tydligare feedback till
eleverna på ett mer formativt sätt. Vidare är ökat
fokus på teknikcollege Alingsås för mer samarbeten
och företagsutbyten.
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Sektor 3
Att stärka lärare i sitt uppdrag
för att möta elever med
individuellt anpassad
undervisning i matematik.
Att förändra arbetssättet kring
avstämning, uppföljning och
analys avseende elevernas
måluppfyllelse.

Sektor 4
Att anpassa undervisningen
på individ- och gruppnivå
utifrån analys av elevernas
förmågor och prestationer.

På sektor tre har arbetet startat igång med att
stärka lärare i sitt uppdrag för att möta elever med
individuellt anpassad undervisning i matematik. Det
sker genom samläsning och tvålärarsystem i
klassrummet där lärarna tillsammans med rektor
använder sig av learning study och lektionsdesign.
Utvärdering sker kontinuerligt tillsammans med
rektor.
Arbetslagen arbetar systematiskt kring uppföljning
av eleverna genom de nya digitala systemen och
utefter utarbetad modell.
Utifrån den analys vi gjort utifrån elevernas
måluppfyllelse, resultat på enkäterna och olika
utvärderingar, har arbetslagen på programmen i
sina arbetsplaner tagit fram sina fokusområden för
läsåret samt hur de ska arbeta för att nå dem:


Att kunna uttrycka
förväntningar och förtydliga
vad som krävs för olika
betygsnivåer för att skapa
ökad delaktighet för eleven.



Trygghetsskapande arbete
med samtal och
samarbetsprojekt.



Förstärkta studie- och
yrkesvägledning för ESeleverna.



Sektor 5
Att genomföra tydliga
strategier för mer effektiva
studievägar på individnivå.



HA: Implementera fler praktiska
arbetsmoment i undervisningen för att nå
ökad måluppfyllelse
EE: Utbilda eleverna till professionella
hantverkare och öka motivationen hos
eleverna under hela utbildningen. Fokus är
också att skapa ökad studiero för eleverna.
EK: Tydliggörande av programmets
inriktning och identitet för att skapa ökad
delaktighet för eleverna på
ekonomiprogrammet.
ES: Trygghetsskapande arbete med samtal
och samarbetsprojekt pågår.
Kontakttillfällen och information från vidare
utbildningsvägar och yrke

Arbetet med att involvera eleverna i de mer
konkreta delarna av studierna, såsom beslut kring
hur undervisning och examinationer utformas och
stöd ges, har haft en positiv utveckling. Flertalet
elever menar att de känner sig mer delaktiga.

Att göra eleverna mer
delaktiga i sin studieplan på
kort och lång sikt.
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Yttrande med anledning av
grundläggande granskning
7
2021.227 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-10-05
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.227 KUN

Yttrande med anledning av grundläggande granskning
2021
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun genomför varje år en grundläggande
granskning av styrelse och nämnder. KPMG genomför den grundläggande granskningen på
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna där centrala styrning- och ledningsfrågor
avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll står i fokus.
Inför denna granskning har KPMG skickat ut en enkät som nämnderna ska besvara.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har upprättat ett förslag på svar av enkäten samt lämnat kommentarer med
tillhörande bilagor. Enkätsvaren biläggs tjänsteskrivelsen.
Enkätfrågorna rör områdena:





Mål och måluppfyllese
Ekonomistyrning
Intern kontroll
Framtida utmaningar på kort och lång sikt

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till svar till revisorerna med
anledning av grundläggande granskning 2021.
Beslutet ska skickas till
Kommunens revisorer, Viktoria Bernstam KPMG

Lars Svensson
Förvaltningschef

Pernilla Melin
Kvalitets- och nämndcontroller
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Grundläggande
granskning 2021
Alingsås kommun
Nämnd/styrelse:

Kultur- och utbildningsnämnden

_________________________________
Sammanträdesdatum för nämndens/styrelsens behandling:

2021-10-20

_____________
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Information
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet.
I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet,
ekonomi och intern kontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse
för revisorerna. Bifogade frågor är tänkt att utgöra underlag i denna granskning.
Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm.
Ifylld revisionsenkät med tillhörande bilagor skickas senast 2021-10-22 till: viktoria.bernstam@kpmg.se.
Svar, processer, rutiner mm. behöver beskrivas samt utvecklas i respektive fält.
Vänligen observera att bilagor som bestyrker svaren behöver skickas in.
Bilaganamn och hänvisning till relevanta sidnr. anges i sista kolumnen.
Om du har frågor är du välkommen att maila uppdragsledare: viktoria.bernstam@kpmg.se
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1

Mål och måluppfyllelse

1.1

Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är tydligt
kopplade till KF:s mål?

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Bilaga &
sidnr.
KUN budget
2021-2023
(bilaga 1 sid
7-10)

Beskrivning:
Ja dessa framgår av kultur- och utbildningsnämndens budget 2021-2023 (KUN 2020-12-16 § 98).
Nämnden har upprättat mål utifrån kommunfullmäktiges mål nummer:
1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv,
2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
utveckling
3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar
Kommunfullmäktige har kopplat indikatorer till respektive mål.
I mål 1 har nämnden angett ett eget mål som är kopplat till en indikator. Målet lyder ”Stimulera barn
och unga att börja samt fortsätta idrotta inom föreningsidrotten i samverkan med föreningslivet” och
är kopplat till indikatorn ” Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år”. Detta mål hör
samman med mål 3 i Agenda 2030 ”Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i
alla åldrar”.
I mål 2 har nämnden angett ett eget mål som är kopplat till en indikator. Målet lyder ” Skapa
ekonomiska och lokala förutsättningar för att kunna utveckla innovativa och individuella möjligheter
för ökad självförsörjningsgrad” och är kopplat till indikatorn ”Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel (%)”. Detta mål hör
samman med mål 8 i Agenda 2030 ”Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt,
full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla”.
I mål 3 har nämnden angett egna mål som är kopplat till två indikatorer. Målen lyder ” Andelen som
kontaktar kultur- och utbildningsförvaltningen via telefon som får direkt svar på enkel fråga ska öka.”
samt ”Andel som kontaktar kultur- och utbildningsförvaltningen per e-post och får svar inom en dag
ska öka ”. Målen är kopplade till indikatorerna ”Andel som tar kontakt med kommunen via telefon
som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)” och ” Andel som får svar på e-post inom en dag (%)”.
Målen hör samman med mål 16 i Agenda 2030. Mål 16. ”Fredliga och inkluderande samhällen.
Delmål 16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande
Delmål 16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna.”
I mål 4 har nämnden angett två egna mål som är kopplade till två indikatorer. Första målet lyder:
”Andelen gymnasielever med examen inom 3 år ska öka” och är kopplat till indikatorn
”Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)” .
Det andra målet lyder ” Andelen nybörjare som klarar kurser inom SFI ska öka” och är kopplat till
indikatorn ” Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare,
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andel (%)”
Båda målen hör samman med mål 4 i Agenda 2030 ”Säkerställa en inkluderande och likvärdig
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”

1.2

Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är
mätbara?

KUN budget
2021-2023
(bilaga 1 sid
7-10)

Beskrivning:
Nämndens mål är kopplade till indikatorer och nyckeltal som är uppföljningsbara. Ett målvärde är
kopplat till indikatorn. Exempelvis i mål två:
Nämndens mål lyder:
Skapa ekonomiska och lokala förutsättningar för att kunna utveckla innovativa och individuella
möjligheter för ökad självförsörjningsgrad.
Detta följs upp med indikatorn och nyckeltalet:
”Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller
studerat, andel (%)”

1.3

Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under
året?

Delårsbokslut
2021 (bilaga
2) sidorna 1014

Beskrivning:
Enligt styrmodellen följs målen upp vid delårsbokslut och årsbokslut.
I delårsbokslutet anges en nulägesanalys för arbetet med de fastställda målen. Här lämnas även en
prognos för måluppfyllelsen per helår om det är möjligt.
1.4

Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i
måluppfyllelsen?
Beskrivning:
Det har inte skett.
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2

Ekonomistyrning

2.1

Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Bilaga

KUN budget
2021-2023
(bilaga 1,
sidorna 1114)

Beskrivning:
Ja utifrån de ramar som kommunfullmäktige har fastställt.

2.2

Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar
prognoser tillräckligt under året?

Ekonomisk
månadsuppföljning
maj (bilagor
8-9)

Beskrivning:
Prognoser rapporteras vid fördjupad månadsuppföljning i april och delårsbokslut samt via
månadsuppföljning för mars, maj och oktober månad i enlighet med Policy för ekonomistyrning.
Ekonomisk muntlig information lämnas på samtliga nämndsmöten. Maj månadsuppföljning bifogas
som exempel (bilagor 8-9)

2.3

Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga
åtgärder för att uppnå budget?

Delårsbokslut
2021 (bilaga
2)
Sidorna 1620

Beskrivning:
Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott om 7,5 mkr i delårsbokslutet.
Underskottet är inte av strukturell art utan snarare en följd av yttre påverkansfaktorer så som
pandemin. Ekonomiska effekter till följd av pandemin bedöms uppgå till 9 mkr. På grund av detta har
ingen handlingsplan upprättats för att möta en budget i balans. Detta har skett i samråd med
kommunledningskontoret.
Förvaltningen har dock påbörjat omställningsarbete för att minska den negativa budgetavvikelsen.
Samtliga verksamheter arbetar med att genomföra begränsning av antalet timvikarier, reducering av
öppettider, översyn av nyrekryteringar, omställning av personal och funktion samt eftersökning av
externa medel.

2.4

Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys
till fullmäktige i de fall budget inte anses stå i relation till
uppdraget?
Beskrivning:
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3

Intern kontroll

3.1

Finns det en fastställd årlig internkontrollplan för
uppföljning av den interna kontrollen?

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Bilaga

KUN budget
2021-2023
(bilaga 1) sidan
16

Beskrivning:

3.2

Den återfinns i kultur- och utbildningsnämndens budget 2021-2023.
Internkontrollplanen berör områden som till största delen är verksamhetsnära.
Genomförs årliga risk- och väsentlighetsanalyser?

KUN budget
2021-2023
(bilaga 1)
Sidorna 18-19

Beskrivning:
Ja en risk- och väsentlighetsanalys äger rum under hösten inför nämndens arbete med ny budget.
3.3

Resultatet lämnades i en riskanalys i nämndens budget.
Har en risk- och väsentlighetsanalys genomförts inför val
av kontrollmål i 2021 års internkontrollplan?

Kallelse,
instruktioner,
presentation
(Bilagor 3-5)

Beskrivning:
Ja detta genomfördes av ett förstärkt arbetsutskott under hösten 2020. Se separat kallelse (bilaga 1)
med utskickade instruktioner samt ytterligare anvisningar (bilaga 2). I bilaga 3 biläggs den power
point presentation som politikerna fick ta del av.
Förvaltningen hade identifierat utmaningar och risker inför kommande år avseende ekonomi,
personal och för verksamheterna. Det förstärkta arbetsutskottet fick värdera dessa utmaningar utifrån
vissa parametrar.

3.4

Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och
väsentlighetsanalysen som ligger till grund för IK-planen?

Bilagor 3-5

Beskrivning:
Ja nämnden eller ett förstärkt arbetsutskott genomför en risk- och väsentlighetsanalys inför
budgetarbete och arbetet med att upprätta ny internkontrollplan. Se bilagorna 3-5 enligt ovan.

3.5

Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen?

Delårsbokslut
2021 (bilaga 2)
7
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sidorna 23-26.
Uppföljning
internkontrollpun
kt hälsa och
måluppfyllelse
KUN § 32 (bilaga
6 med
tillhörande
beslutsbilaga),
Uppföljning KAA
(bilaga 7),
ekonomisk
månadsuppföljni
ng bilaga 8-9)

Beskrivning:
Internkontrollplanen följs upp vid delårs- och årsbokslut men även vid andra tillfällen beroende på vad
som anges.
Internkontrollpunkten som rör hur distans- fjärr och närundervisningens påverkan på måluppfyllelse
och hälsa följs även upp i två separata ärenden till nämnden (se exempel i bilaga 6).
Varje nämndsammanträde lämnas månadsvis information om inskrivna inom KAA med tillhörande
analys (exempel protokoll i bilaga 7). Informationen lämnas muntligt vid nämndsammanträdena.
Punkten som rör minskade intäkter till Parkbadet till följd av få besökare följs upp i ekonomisk
månadsuppföljning till nämnden som sker såväl muntligt varje månad men också i de beslut om
ekonomisk månadsuppföljning som sker för mars, maj och oktober (se exempel i bilaga 8-9
ekonomisk månadsuppföljning maj)
3.6

Upprättas en genomförande-/uppföljningsrapport
avseende resultatet av genomförda kontroller?

Delårsbokslut
2021 (bilaga 2)
sidorna 23-26

Beskrivning:
Resultaten av uppföljningen rapporteras till nämnd. För varje internkontrollpunkt/identifierad risk i
internkontrollplanen anges område, process, riskvärde, vad som kontrolleras, metod, ansvarig och
när uppföljning ska ske. Resultatet redovisas i delårsbokslut och årsbokslut samt i vissa fall vid andra
tillfällen se ovan punkt 3.5.

3.7

Hur ofta sker rapportering av uppföljning av IK-planen till
nämnden/styrelsen?

Delårsbokslut
2021 (bilaga 2)
sidorna 23-26

Beskrivning:
Vid delårs- och årsbokslut samt vid separata tillfällen se punkt 3.5 ovan.
3.8

Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister?
8
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Beskrivning:
I delårsbokslutet 2021 bedömdes kontrollmomenten i internkontrollpunkterna ha genomförts utan
anmärkning/med försumbar anmärkning i alla fall utom ett.
Internkontrollpunkten rörande minskade intäkter till Nolhaga Parkbad till följd av för få besökare
genomfördes med anmärkning. De avvikande intäkterna berodde på yttre faktorer till följd av
pandemin. Dessa bedömdes inte kunna påverkas därav inga särskilda beslutade åtgärder.

*Vänligen bifoga risk- och väsentlighetsanalyser & internkontrollplaner för åren 2020 och
2021.
4

Utmaningar och risker

4.1

Redogör för nämndens/styrelsens befintliga utmaningar samt utmaningar och risker på kort och
lång sikt (ange minst 5 områden)
1. Intäkter, nämnden är beroende av en hög andel externa intäkter vilket medför att man i
sin tur är känsligt för förändringar i omvärlden.
2. Nolhaga Parkbad öppnade upp efter omfattande renovering i mars 2019. Stora delar av
2020 och 2021 präglades av pandemin. Nolhaga Parkbad har därmed aldrig haft ett
”normalår” gällande intäkter vilket kan försvåra prognossättning av intäkter i budget.
Därutöver tillkommer en ovisshet gällande drift av badhuset under 2022 på grund av
rådande pandemiläge.
3. Ökad/förändrad arbetslöshet i samhället medför ett ökat tryck på vuxenutbildningen och
arbetsmarknadsenheten. Även Arbetsförmedlingens pågående omställningsarbete
påverkar arbetsmarknadsenhetens verksamhet.
4. Individer i långvarigt försörjningsstöd. Exempelvis individer med psykisk ohälsa eller
som är utrikesfödda. Utmaning att möta målgruppen och som också är kopplade till
socialförvaltningen. En samverkan med socialförvaltningen har påbörjats.
5. Andelen elever med gymnasieexamen
6. Upprätthålla Alströmergymnasiets attraktivitet
7. Deltagande i processen med att upprätta ny ishall.
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Uppföljning av Alingsås
kommuns biblioteksplan
2021
8
2021.262 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-22
Johan Edgren

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.262 KUN

Uppföljning av biblioteksplan 2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2019 § 34 ”Biblioteksplan 2019-2022 för Alingsås
kommun”. Biblioteksplanen presenterar biblioteksverksamheten i Alingsås kommun och är
ett strategiskt dokument som anger riktningen för de fokusområden som biblioteken ska att
arbeta med under fyraårsperioden 2019-2022. Uppföljning av biblioteksplanen sker
kontinuerligt och ska följas upp i de biblioteksansvariga nämnderna kultur- och
utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden i oktober varje år.
Förvaltningens yttrande
Enligt biblioteksplanen ska biblioteken i Alingsås arbete med följande fokusområden:






Tillgänglighet
Brett utbud samt fokus på barn och unga
Stöd i ett livslångt lärande
Rätten till ett språk
Skolbiblioteken - en pedagogisk resurs

Under 2021 har kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen
arbetat med att implementera biblioteksplanen men den rådande pandemin har påverkat
detta arbetet. Under årets första månader hade biblioteket till följd av pandemin en minskad
fysisk tillgänglighet och flera smittskyddsåtgärder infördes. Också delar av
bibliotekssamverkan mellan kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och
ungdomsförvaltningen påverkades. Under året har förvaltningarna haft två digitala träffar
med biblioteksrådet vars syfte är att utveckla samordningen av biblioteksverksamheten i
kommunen.
Uppföljning av biblioteksplanens fokusområden sker i separat skrivelse daterad den 20
september.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska kostnader.

Förslag till beslut
Uppföljning av biblioteksplanen godkänns.
Beslutet ska skickas till
Barn- och ungdomsnämnden
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Lars Svensson

Johan Edgren

Förvaltningschef

Utvecklingsledare
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2021-09-20

Uppföljning av Alingsås kommuns
biblioteksplan 2021

Antagen: KUN § 2021-x-x , BUN § 2021-x-x
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Inledning
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner och landsting anta en
biblioteksplan för sin verksamhet. Bibliotekslagen anger biblioteksverksamhetens
ändamål, ansvarsfördelning och prioriterade grupper.

Uppföljning av fokusområden
I Alingsås kommuns biblioteksplan (KF 2019-02-27 § 34) anges att biblioteken ska arbeta
med fokusområdena:






Tillgänglighet
Brett utbud samt fokus på barn och unga
Stöd i ett livslångt lärande
Rätten till ett språk
Skolbiblioteken – en pedagogisk resurs

Under 2021 har kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen
arbetat med att implementera biblioteksplanen men den rådande pandemin har påverkat
detta arbetet. Under årets första månader hade biblioteket till följd av pandemin en
minskad fysisk tillgänglighet och flera smittskyddsåtgärder infördes. Också delar av
bibliotekssamverkan mellan kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och
ungdomsförvaltningen påverkades. Under året har förvaltningarna haft två digitala träffar
med biblioteksrådet vars syfte är att utveckla samordningen av biblioteksverksamheten i
kommunen.
Nedan följer en redogörelse över förvaltningarnas arbete med fokusområdena.

Tillgänglighet
Pandemin har drivit på utvecklingen mot ett mer digitalt och därmed tillgängligt utbud från
biblioteket. Personalen har fortbildats och teknik har köpts in som möjliggjort detta. De
plattformar som används är i första hand Youtube men även Facebook, Instagram samt
kulturhusets hemsida samt intranätet kommunportalen.
Under året hade biblioteket en minskad fysisk tillgänglighet. Biblioteket kunde ändå hålla
öppet och tillhandahålla biblioteksservice i form av hämta/lämnaservice av media, utökning
av antalet omlån, tillgång till dagstidningar samt möjlighet att använda dator med
internetuppkoppling. För målgruppen 70 år och äldre erbjöds tjänsten med utkörning av
litteratur.
Allmänheten även under året haft möjlighet att lämna inköpsförslag av litteratur till
biblioteket. Detta bidrar till ett anpassat och efterfrågat utbud av media.
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Brett utbud samt fokus på barn och unga
Folkbiblioteket arbetar med den mest prioriterade målgruppen, barn och unga, på ett
systematiskt och målmedvetet sätt och fångar upp alla åldersgrupper genom olika
läsfrämjande aktiviteter, såsom sagoläsning och bokcirklar.
Pandemin har tvingat fram nya arbetssätt gällande denna verksamhet. Utomhusaktiviteter
och digitala program har dominerat vilket i vissa fall har medfört att nya grupper har tagit
del av programmen jämfört med när de endast ägde rum i fysisk form.
Framöver kommer utbudet av aktiviteter innebära en mix av ett analogt och digitalt
programutbud för maximal spridning.
Folkbiblioteket strävar efter att ha ett aktuellt bestånd av barn- och ungdomslitteratur
genom en gedigen bevakning av nyutgiven och samtida litteratur. Antalet elektroniska titlar
ökar ständigt. Under hösten kommer biblioteket att kunna erbjuda en ny digital plattform
kallat Bibblix. Genom denna app kommer barn i åldrarna 6-12 år kunna läsa böcker genom
sin surfplatta eller mobil. Sammantaget innebär det att över 2 2000 titlar tillgängliggörs.
Sedan tidigare finns appen Libby men med Bibblix utökas utbudet markant.

Stöd i ett livslångt lärande
Alingsås bibliotek ger service till personer i såväl formell som informell utbildning. Många
titlar av den kurslitteratur som distansstuderande vid högskolor och universitet efterfrågar
införskaffas med undantag för de som erbjuds i elektronisk form. Ett särskilt anslag i
mediabudgeten garanterar att denna målgrupps behov tillgodoses.
Därutöver bevakas all utgivning av media inom fackområden och verksamheten
eftersträvar att hålla kvalitativt hög bredd och spets för de som vill bilda sig på egen hand.

Rätten till ett språk
Detta fokusområde riktar sig till de minsta barnen för att skapa en god språklig start i ett
barns liv.
På några förskolor har det planerats för ett samarbete med folkbiblioteken och förskolorna
om att arbete med s.k. tvillingböcker där samma bok finns på svenska och ett annat språk
och på så sätt underlätta för språkinlärningen för tvåspråkiga barn.
Samarbetsprojekt mellan Noltorpsskolan och folkbiblioteket har inte genomförts i den
utsträckning som var planerat. Detta till följd av Covid-19 vilket medförde att
omprioriteringar behövde göras.
Folkbiblioteket och enhetschefen för nyanländas lärande har haft möten i syfte att stödja
enheternas arbete med att utveckla svenskan hos elever med annat modersmål än
svenska. Insatsen har vänt sig direkt till personal på skolorna.
Litteratur har planerats att köpas in för att stärka modersmålsundervisningen.
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Skolbiblioteken – en pedagogisk resurs
Registrering av Alströmergymnasiets läromedel i bibliotekssystemet Koha har fortsatt
under 2021. Möjligheten att registrera elevernas lån kommer på sikt att ge en ökad
kostnadskontroll och ett effektivare resursutnyttjande av läromedel och litteratur.
Medarbetarna vid Alströmergymnasiets skolbibliotek har inte kunnat utföra riktade insatser
gällande medie- och informationskunnighet under året till följd av pandemin.
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Sammanträdestider för
kultur- och
utbildningsnämnden 2022
9
2021.275 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-10-07
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.275 KUN

Sammanträdestider för kultur- och utbildningsnämnden
2022
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om sammanträdesdagar 2022 för
nämnden och dess arbetsutskott. Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar
och tider för 2022 enligt följande.
Arbetsutskott kl 15

Kultur- och utbildningsnämnd kl 15

9 februari
9 mars
6 april
11 maj
8 juni
14 september
5 oktober
9 november
7 december

21 februari (måndag)
16 mars
20 april
18 maj
14 juni (tisdag)
21 september
12 oktober
16 november
13 december (tisdag)

Arbetsutskottets och nämndens sammanträden infaller vanligen under onsdagar. I vissa fall
infaller sammanträdestiderna andra dagar. Detta beror på att nämnderna i vissa
beslutsärenden ska tillgodose kommunstyrelsen inlämningstider. Vid förslag av
sammanträdestider har även kommunfullmäktiges sammanträdesdatum tagits i beaktande.
Ekonomisk bedömning
För sammanträdena utgår arvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst till de
förtroendevalda. Utbetalning av dessa ersättningar bedöms kunna inrymmas inom
nämndens tilldelade budget.
Förslag till beslut
Sammanträdestiderna godkänns.
Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret

Lars Svensson
Förvaltningschef

Pernilla Melin
Kvalitets- och nämndcontroller
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-10-07
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.275 KUN
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Samarbetsavtal mellan
Alingsås kommun och
Vårgårda kommun
avseende drifttekniker
10
2021.280 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-10-12
Jan Wärn

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.280 KUN

Samarbetsavtal mellan Alingsås kommun och Vårgårda
kommun avseende drifttekniker
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har genom kultur- och utbildningsförvaltningen förhyrt Vårgårda kommuns
Puahall under juni till och med september 2021. Detta för att bedriva den verksamhet som
inte har varit möjlig att utföra i Alingsås till följd av att Nolhalla ishall i Alingsås kommun varit
utlånad till Västra Götalandsregionen för att genomföra allmän vaccinering. Kultur- och
utbildningsförvaltningens personal har under sommarperioden ansvarat för tekniken i
Puahallen.
Vårgårda kommun har inkommit med förfrågan om kultur- och utbildningsförvaltningen vill
ingå ett samarbete avseende teknikdrift av Puahallen och Vårgårda simhall.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen ställer sig positiv till förfrågan från Vårgårda kommun. Under perioden juniseptember har förvaltningen bedrivit verksamhet i Puahallen med goda resultat.
Förvaltningen har därutöver kompetens avseende drift av simanläggningar. En samverkan
mellan parterna ger förvaltningen en ökad flexibilitet i den egna verksamheten som leder till
en högre effektivitet i driftutförandet av anläggningarna. Genom att delvis dela på
kostnaderna för drifttekniker mellan kommunerna ökar möjligheten att bibehålla
spetskompetens och utveckla kunskapen inom sakområdet över tid. Detta gynnar i slutändan
besökare i ishalls- och simanläggningar i så väl Vårgårda som i Alingsås.
Parternas åtaganden regleras i särskilt avtal. Detta avtal börjar gälla från dess att samtliga
parter fått erforderliga beslut från respektive organisation och fram till den 31 december
2024. Avtalet har nio månaders uppsägningstid.
Ekonomisk bedömning
Samarbetsavtalet innebär att kultur- och utbildningsförvaltningen mottar ersättning om 650
tkr per år. Detta bedöms täcka hela den kostnad som uppstår med anledning av ingånget
samarbetsavtal.
Förslag till beslut
Samarbetsavtalet mellan Alingsås kommun och Vårgårda kommun godkänns.
Förvaltningschefen får i uppdrag att ingå avtal med Vårgårda kommun.
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Beslutet ska skickas till
Vårgårda kommun

Lars Svensson
Förvaltningschef

Jan Wärn
Verksamhetschef
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