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Skolan upprättar en plan mot kränkande behandling en gång per år. Planen fastställs 

framöver under höstterminen och gäller per kalenderår.  

Eleverna är delaktiga i planen genom sina EA-lärare på EA-tid samt ihop med rektorer i 

samband med programråd.  

Föräldrar i årskurs 1 informeras om denna plan i samband med föräldramöte. 

Det är respektive rektor på skolan som ansvarar för att denna plan efterlevs och fullföljs. 

 

Undersöka/kartläggning 

Vi har under året undersökt och kartlagt med hjälp av följande aktiviteter: 

• Hälsosamtal utfört av skolsköterska 

• Psykosocialt samtal kurator sker enskilt och klassvis 

• Samtliga elever på skolan svarar på en enkät om diskriminering och kränkande 

behandling.  

• Utvecklingssamtal med EA. 

• Skolan dokumenterar och utreder samtliga fall av anmälda kränkningar på skolan. 

Analysera orsaker 

Det är oftast i mötet emellan människor. Såväl elev-elev, som mellan personal-elev som 

kränkningar uppstår. Kartläggningen visar på att kulturkrockar är något som sticker ut.  

Åtgärder/mål 

Kommande läsår är målet att alla elever skall känna sig trygga i skolans lokaler och att inte 

några kränkningar uppstår.  

För att nå våra mål kommer vi arbeta med följande åtgärder under året: 

• Skolsköterska går ut till klasserna i årskurs 1 och informerar om hälsosamtal 

• Kurator går ut till klasserna i årskurs 2 och pratar om psykosocial hälsa 

• EA-lärarna går igenom och arbetar med denna plan med eleverna under 

höstterminen. 

Utvärdering 

EHT tillsammans med lärare och rektorer har under juni månad arbetat med att utvärdera 

föregående års arbete med plan mot kränkande behandling. Nedan finns utvärderingen 

utifrån de uppsatta åtgärderna. 

• Verksamhetsåret 2019/2020 planerade åtgärder: 

-Hälsosamtal med samtliga åk 1 elever av skolsköterska, 99% genomförda 



-Psykosocialt samtal med samtliga åk 2 elever i klass utfört av kurator. Ja. 

-Enkät om diskriminering och kränkande behandling har genomförts på skolan.  

 

• Temadagar har genomförts: 

- 1 dag som handlar om att ”Må bra” 

- 1 dag som handlade om identitet och självkänsla 

- 1 dag som handlade om kärlek och sexualitet. 

 

Rutiner vid akuta händelser 

Vid händelse av kränkning, prata alltid med EA lärare i första hand, eller annan personal på 

plats.  

Blankett för anmälan av kränkning finns på följande länk: 

https://www.uddevalla.se/download/18.4df48e8a15cc01c1ac97ec/1498570027723/Anm%

C3%A4lan+till+chef-huvudman+vid+kr%C3%A4nkning-1.docx   

Skolan utreder vad som har inträffat. Samtal sker med berörda parter och ev 

handlingsplan upprättas. Uppföljningssamtal bokas och sker med utvärdering av de 

bestämda insatserna. Ansvarig för detta kan vara lärare, kurator eller rektor.  

 

Skolans ordningsregler och värdegrund 

• VISA RESPEKT FÖR VARANDRA 

På Östrabo gör vi det genom att ha en positiv attityd till alla, hälsa på varandra och hjälpa 

varandra när det behövs.  

• VISA RESPEKT FÖR VÅR UTBILDNING 

På Östrabo gör vi det genom att komma i tid till lektioner, aktivt delta i undervisningen och 

lyssna när andra pratar. 

• VISA RESPEKT FÖR VÅR ARBETSMILJÖ 

På Östrabo är vi rädda om våra gemensamma lokaler och läromedel. Alla hjälps åt för att 

skapa en trivsam miljö. 
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