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Gustaf Dalénskolan 
 

Gustaf Dalén var bondpojken från Skräddaregården 
i Stenstorp Västergötland blev en världsberömd  
uppfinnare och ingenjör. Han  var en stor optimist  
som kunde möta många motgångar. 1912  
förlorade han synen vid en explosionsolycka.  
Men han kom tillbaka. I början av 1920-talet  
drabbades han och AGA av stora ekonomiska  
problem och Dalén förlorade sin förmögenhet.  
Men de kom åter på fötter. På 30-talet drabb- 
ades AGA åter av stora problem. Detta var i 
 Kreuger-kraschens spår, då många  
svenskar greps av panik. Han gick då  
till företaget Sporrong och beställde  
ett antal nålar med texten ”VAR OPTIMIST”. Så fort han 
mötte någon klagande olycksprofet, tog han fram en nål 
och fäste på dennes rockslag. Själv bar han också en 
nål, fullt synlig för alla. Men han hade egentligen aldrig 
behövt göra det. Ingen tvivlade på hans optimism. 
 
Vi vill föra optimism och nyskapande vidare på skolan 
med namnet: Gustaf Dalénskolan. När man slutar nian 
på Gustaf Dalénsksolan så får man en nål med texten 
för att föra optimismen vidare.  
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Gustaf Dalénskolan 
 

Så här tänker skolverket:  

”Nolltolerans mot 
kränkningar” 
 
Skolverket är tydliga med att det är nolltolerans som är det enda godtagbara. Trakasserier och kränk-
ningar ska överhuvud taget inte förekomma. En gång är en gång för mycket.  

 
Skolverket är också väldigt tydliga vilket ansvar som vilar på skolans huvudman - alltså barn och  
-utbildningsnämnden. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att skolan är en trygg plats för 
eleverna. Och man måste tillsätta resurser om så krävs. Om det krävs mer vuxennärvaro och det 
innebär att man måste anställa mer personal så ska det ske. Resursbrist är inte en godtagbar ursäkt, där 
är lagen tydlig.  

 
Alla vuxna som arbetar i skolan ska vara väl bekant med åtgärdsplanen så att om en elev blir kränk 
genom exempelvis våld, illasinnad ryktesspridning, förtal, utfrysning mm så ska det vara som att trycka 
på en knapp. En utredning ska ta reda på hur det ligger till och sedan ska åtgärder vidtas så att det inte 
upprepas.  
 
Det främjande arbetet måste inkludera elever och vara en del i den vanliga undervisningen.* 
 
Skolinspektionen konstaterar att nolltolerans inte upprätthålls på skolor och uppmärksammar en 
rad saker som skolor har svårt med: 

 
 

 Att lärarna inte ingriper mot diskriminering, trakasserier och kränkande be-

handling, eller att de ingriper för svagt eller för sent.  

 Att det saknas kända rutiner för hur lärare och andra vuxna på skolan ska 

agera vid kränkningar. 

 Att vuxna på skolan banaliserar kränkningar: ”Pojkarna bråkar med er bara på 

skoj.”  

 För lite vuxennärvaro på elevers icke-schemabundna tid. Ofta finns rastvakts-

schema men det fungerar inte alltid i praktiken. Detta leder till att vuxna inte 
vinner elevernas förtroende som konfliktlösare. Resultatet blir att eleverna 
försöker lösa konflikterna på egen hand.  

 Man vågar inte alltid berätta att det inte är på skoj. Lärarna verkar inte vilja att 

det ska vara på allvar. 

 Att man inte kartlägger problemen, och inte följer upp det man kartlägger. 

 Frånvaro av systematik. Det goda främjande arbetet är i alltför hög grad 

beroende av eldsjälar. 
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Gustaf Dalénskolan 
 

Så här tänker vi på Gustaf Dalénskolan:  

”En hälsofrämjande 
skola” 
 
På Gustaf Dalénskolan vill vi att alla elever känner sig trygga och ges möjlighet att utveckla sina 
förmågor och kunskaper. Både inom skolämnena och som människor. Vi instämmer i Skolverkets 
budskap att en kränkning är en för mycket och arbetar för att det ska bli noll. Precis som Skolverket och 
skolinspektionen så ser vi också svårigheter. Men vi tror, eller rättare sagt, är säkra på att det går att 
uppnå. Men, det kräver att alla drar åt samma håll.  

 
Under läsåret 2020/2021 så har vi arbetat efter en plan för främjande, förebyggande och åtgärdande 
arbete. Det innefattar ett genomgripande synsätt där alla ska vara delaktiga. Med alla menar vi elever, 
personal och föräldrar. På skolan arbetar vi efter vårt koncept "En hälsofrämjande skola" som är en 
plattform och som utvecklas vidare tillsammans med elever, personal och föräldrar. Den är uppdelad i 
fem områden: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Under läsåret 2020/21 har Elevhälsoteamet arbetat med att se över elevhälsan. Detta kommer under 
läsåret 2021/22 utmynna i en Elevhälsoplan. Den kommer sedan att vävas samman med detta doku-
ment.  

 Bemötande och förhållningssätt 

 Trygghet och trivsel 

 Gemensam värdegrund och friskfaktorer  

 Aktiviteter för rörelse, motivation och samhörighet 

 Delaktighet och medbestämmande 
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Gustaf Dalénskolan 
 

Tillbakablick på läsåret 2020/21 

 
Under VT 2020 så fortsatte Coronapandemin. Det har påverkat eleverna och personal i olika hög 
grad. 
 
Resultatet av trygghet- och trivselenkäterna visade att en klar majoritet trivs och känner sig trygga i 
skolan. Några få har svarat att de inte trivs i sin klass, inte har någon att leka med på raster och att 
de inte känner att de har en trygg vuxen att prata med på skolan om de behöver hjälp. Efter obser-
vationer och samtal med klasslärare har vi sett att elevernas negativa svar på enkäten troligtvis 
grundar sig på en tillfällig känsla de hade när enkäten besvarades: det var en rörig dag som påver-
kade elevernas upplevelse av skolan. Vårterminens resultat var mer positivt då 99% av eleverna i 
årskurs F-3 svarade att de känner att skolans personal bryr sig om dom.  
 
Enkätresultatet visar ett positivt resultat men det visar också att vi måste fortsätta arbeta för allas 
lika värde för att alla elever ska känna sig trygga och att de ska våga vara sig själva i skolan utan 
att känna en risk för att bli utsatt.  
 
Resultatet av enkäterna under läsåret har inte förändrats nämnvärt från tidigare läsår. Under vår-
terminen 2021 var det dock ett större bortfall av enkätsvar i och med en ökad elevfrånvaro på 
grund av pandemin. Elevernas svar påverkades också i viss grad av detta då elever uttryckte att 
de kände sig mer ensamma i skolan då deras kompisar inte var där. 
 
Ett arbetsområde som skolan måste fortsätta arbeta med som en konsekvens av pandemin är ruti-
nen vid skolfrånvaro – hur vi hanterar frånvaron och hur vi förbättrar närvaron.  
 
Rastverksamhet 
Skolan har tidigare arbetat med Trivselledarprogrammet för att främja en aktiv rastverksamhet för 
eleverna. Kommunen har dock inte längre något samarbete med Trivselledarprogrammet och istäl-
let har fritids byggt upp ett nytt system för rastaktiviteter på skolan. Förrådet på skolgården 
(Boden) har strukturerats upp och där får eleverna hämta önskar leksak i utbyte mot en klädnypa 
med deras namn på. Eleverna får hjälpa till att sköta Boden. 
 
Fritids har också startat Rastaktivitetsgruppen som anordnar olika lekar och aktiviteter för eleverna 
i årskurs F-3 på tisdagar och onsdagar. Gruppen bestående av elever i årskurs 2 och 3 (med stött-
ning av fritidspersonal) och syftet är att hjälpa elever som känner sig ensamma eller inte vet vad 
de vill göra att hitta en meningsfull aktivitet under rasten.  
 
Delaktighet och medbestämmande 
Elever från årskurs 3 till 9 är med i elevrådet för att lyfta fram lågstadiets synpunkter och åsikter.  
 
Fortsatt hållbar utveckling utvecklar perspektiven 
Eleverna i nionde klass har under året fortsatt att arbeta med hållbar utveckling genom att flera 
skolämnen vävts samman. Det utmynnande i gemensamhet och ett nytt perspektiv med bl a de-
batter och modevisning där eleverna tillverkat kläder av återvunnet material.  
 
Mjukstart 
Under VT2021 så har eleverna på skolan börjat skoldagen med mindfulness under benämningen 
mjukstart. Det var tänkt för att förebygga stress, oro och bättre arbetsro. Detta pågick under två 
månader. Innan och efter så fick eleverna fylla i en enkät. Det märktes en liten positiv skillnad mel-
lan de två mätningarna. Lärare såg dock att det hade en positiv effekt i många klasser och hos 
många individer. Beslut togs att ta en paus och utvärdera för att sedan återkomma med ett nytt 
upplägg till läsåret 2021/2022. 

 

 

  



 

 7 

Gustaf Dalénskolan 
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Gustaf Dalénskolan 
 Fem områden  

som ger  
positiv  hälsoeffekt 
 

 

Vi menar att en hälsofrämjande skola är en skola där man arbetar strukturerat, långsiktigt och salutogent. Vi på 
skolan har ett kollektivt ansvar för elevernas hälsa. Med vi menas, personal på skolan, eleverna själva och ele-
vernas föräldrar. En del ligger på personalen. Vi måste våga lyssna, skapa trygghet, hjälpa och tillsammans ge 
varenda elev möjlighet att utvecklas. Hur ska vi göra det? Vi måste prata med varandra. Vi måste se eleverna, 
deras behov och stärka deras positiva egenskaper. Genom att lära känna varandra, så skapar vi en bro. På 
bron kan sedan hälsa och lärande färdas.  



 

 9 

Gustaf Dalénskolan 
 

Fem områden som ger positiv  hälsoeffekt 

Bemötande och  
förhållningssätt. 
 
Elevernas delaktighet i bemötande och förhållningssättet kommer att ligga i mentorsarbetet på 

högstadiet och på lektonstid på låg- och mellanstadiet. Det ska löpa som en röd tråd under hela 

skoltiden, genom lektioner, raster, elevråd, personalmöten. Förhållningsättet kommer att bygga på 

skolans värdegrund och relationer mellan människor. Hur vi bemöter varandra är grunden för en 

skola där alla har chans att utveckla sina förmågor och kunskaper. 

 

Personal kommer fortsätta att diskutera och utveckla vår gemensamma kultur på Gustaf Da-

lénskolan. Kulturen ska bygga på värdegrunden och utmynna i motivation och glädje, goda relat-

ioner och gemenskap i skolan.  
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Gustaf Dalénskolan 
 

Årlig plan för likabehandling och för att arbete mot målet med noll 
kränkningar. Planen upprättas under början av höstterminen varje år. Planen gås sedan igenom 
under personalkonferens med samtlig personal för att sedan förankras i klasserna tillsammans med men-
torer/klasslärare och i samrådsmöte med föräldraföreningen. Likabehandlingsplanen publiceras på sko-
lans hemsida.  
 

Rutin med handlingsplan vid misstänkt kränkning, mobbning, diskrimi-
nering och trakasserier. Personal ska veta hur rutinen fungerar och veta vad de ska göra i de 
olika delarna. Mentor/klasslärare är den personal som driver varje ärende, med stöd av elevhälsa och 
rektorer. Rektor är ytterst ansvarig. Alla elever ska känna till rutinen.   
 

Förhållningssätt för personal vid misstänkt kränkning, mobbning, diskrimine-
ring och trakasserier. All personal ska känna till vilket förhållningssätt skolan har. 

 

Kartläggning av trygghet och trivsel. Under läsåret kommer vi att fortsätta att ge elever-
na möjlighet att ge sin bild av trygghet och trivsel varje termin. Eleverna i årskurs 5 och 8 kommer att göra 
KKIK-enkäten. De övriga i årskurs 4-9 kommer att få fylla i en trygghets- och trivselenkät. I årskurs F-3 så 
kommer eleverna att få genomföra en kortare trivselenkät. På fritids så genomförs trivselintervjuer/enkäter 
med eleverna. Även föräldrarna till eleverna på fritids får göra en enkät. Dessa enkäter ligger till grund för 
utvärdering av fritids verksamhet.  
 

Resurspersonal. På lågstadiet och mellanstadiet finns fritidspersonal med som resurs på vissa 
lektioner och det finns även resurspersonal vilket innebär mer vuxennärvaro på både lektioner och raster. 
På låg-, mellan– och högstadiet finns även specialpedagoger och -lärare. 
 

Främja, förebygga och åtgärda. Personalen och eleverna kommer tillsammans att utarbeta 
en gemensam kultur för att skapa trygghet, motivation och glädje. 

Fem områden som ger positiv  hälsoeffekt 

Trygghet skapar trivsel. 
Trivsel skapar trygghet. 
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Gustaf Dalénskolan 
 

Gemensam värdegrund  
och friskfaktorer. 
 
 
 

Friskfaktorer. Friskfaktorer används som be-
grepp för de faktorer som gör att en människa klarar 
motgångar och svårigheter. Utefter elevernas utveckl-
ingsnivå så kommer de att få lära sig om: sociala 
färdigheter, sätt sig in i andras perspektiv, se likheter 
hos varandra, planera, sätta upp mål, identitet, om 
känslor, tankar och beteenden, att öka självkänslan, 
samarbete, att veta var man söker hjälp, samt om 
fysisk och psykisk hälsa. 
 
På låg- och mellanstadiet så 
sker utvecklingen av friskfak-
torer som en del av den ordi-
narie undervisningen.  
 

Värdegrund i vardagen. En gemensam 
värdegrund är inget som går att lära ut under 
några intensiva tillfällen. Värdegrundsarbetet  
måste genomsyra all tid på skolan.  
 
Det förutsätter att all personal måste aktivera och 
stimulera till samhörighet, värdegrund-, etik-, och 
moraldiskussioner under hela elevens tid i skolan. 
 
På låg- och mellanstadiet så får eleverna arbeta 
med detta under ordinarie lektioner. På högstadiet 
så arbetas det, förutom i vardagen, med värdegrund 
på mentorstid och tematid.  
 
Personal arbetar för att göra värdegrunden levande 
genom personalmöten, EHT, Work-shops och till-
sammans med elever på lektioner, raster och fritids. 

Fem områden som ger positiv  hälsoeffekt 
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Gustaf Dalénskolan 
 

Aktiviteter för rörelse, moti-
vation och samhörighet. 

All aktivitet som medför rörelse skapar förutsättningar för fysisk och psykisk 
hälsa. All aktivitet som skapar relationer skapar förutsättningar för samhörig-
het och bättre hälsa. 

Aktiviteter för att underlätta för elever att använda 
rasterna till samhörighet och rörelse. I början av 
höstterminen så har alla klasser roliga aktiviteter. 
 
Trevligare miljö. Skolan ska göras trevligare och mer 
personlig. Skolan ska inte bara vara ny och fin utan mysig 
och inbjudande.  
 
Rastvärdar. På raster finns rastvärdar (personal) som är 
med eleverna i uppehållsutrymmena, ute och hjälper dem 
vid behov.  
 
Snällkalender, tävlingar, påskäggsjakt mm.  

Eleverna erbjuds uteaktiviteteter, som bordtennis, 
bollekar mm. 

Eleverna erbjuds aktiviteteter, som till exempel tävling-
ar. 

Temadagar. Lågstadiet har temadagar som exempelvis ute-
matte. 
Klassjoggen, för mellanstadiet.  
På raster så finns det rastvärdar, som är personal, 
som är med eleverna i uppehållsutrymmena och hjälper 
dem vid behov.  

Eleverna erbjuds aktiviteteter, som bordtennis, WII, 
musik, spel, bollar  mm och tidbegränsade aktiviteter 
som  exempelvis klotterplank, skridskoåkning, tävlingar mm. 
 
Fiket erbjuder enklare fika. Det är till för eleverna i år 7 till år 
9. Personal sitter gärna och tar en fika med eleverna och sti-
mulerar till ökad gemenskap. 

Tävlingar i Fiket. Elever eller klasserna tävlar 
mot varandra med olika uppgifter, exempelvis snyggast 
gran, roligast påskägg, dance week mm. 
 
Klassjoggen, fotbollsturnering, elevrådets dag 
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Fem områden som ger positiv  hälsoeffekt 
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Gustaf Dalénskolan 
 

Delaktighet och  
medbestämmande. 
 
För att man ska känna motivation och delaktighet så måste man kunna påverka sin situation.  
 

Utvecklingsamtal. Elev, vårdnadshavare och mentor har varje termin ett utvecklingssamtal där 
frågor om kunskap, trivsel och trygghet lyfts fram. 
 

Klassråd. Under klassrådet så framför eleverna sina åsikter och tankar . 
 

Mentorstid. På högstadiet så diskuteras förebyggande och åtgärdande på mentorstiden. 
Klassregler arbetas också fram på mentorstid.  Det som diskuteras sammanställs i elevrådet.  
 

Elevråd. Alla klasser i årskurs 3-9 väljer en representant till 
elevrådet. Elevrådet har en egen budget på 4000 kronor per 
läsår som de får bestämma över.  
 

Fritidsråd. Elever som går på fritids har möjlighet att fram-
föra sina åsikter och idéer som rör den verksamheten.  
 
Matråd. Elever från elevrådet är med i matrådet tillsammans 
med personal från matsalen.  
 

Föräldraföreningen. Samrådsmöten med diskussioner 
och information om skolans arbete.  
 

Personal. Personalmöten, APT, Work-shops, 
samverkansmöte mm. 
 

Enkät. Elever svarar på enkät rörande trivsel och trygghet 
minst två gånger per läsår.  
 

Likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen, alltså detta dokument, kommer under de 
närmaste åren att tillsammans med elever vidareutvecklas. 

Fem områden som ger positiv  hälsoeffekt 
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Kränkningar, mobbning, diskriminering och trakasserier 
När det handlar om olika former av kränkningar så är det all personal på skolan som har till 
uppgift att få detta att upphöra. En stor del handlar om förebyggande och främjande arbete 
tillsammans med eleverna. När en kränkning uppstår så finns det en tydlig rutin som perso-
nalen följer. Se sidan 16.  

Arbetsmiljö 
Eleverna får varje termin säga vad de tycker om arbetsmiljön i skolan. Den innefattar fysisk 
miljö, men också arbetsro i klassrummet samt trivsel och trygghet.  

Pedgogiskt stöd 
Om en elev behöver extra stöd med skolarbetet så tar mentor och specialpedagoger fram 
extra anpassningarna och/eller åtgärdsprogram. Stödet sker sedan enskilt eller i grupp. 

Medicinskt stöd 
Enklare sjukvårdsinsatser. Elever som av olika skäl exempelvis funktionsnedsättningar och 
medicinska skäl ges extra stöd och uppföljning vid behov.  

Psykosocialt och psykologisk stöd 
Kuratorerna hjälper eleverna och grupper på skolan att klara relationella svårigheter. De 
hjälper också till med sociala utredningar, med motivation, vid kris, om elever mår psykiskt 
dåligt, och stöttar elever om det händer saker i livet. Psykologen hjälper till med psykolo-
giska utredningar och när elever mår psykiskt dåligt.  

Åtgärdande insatser  

- stöd till elever  
 
Ibland så behövs mer stöd till eleverna. Det är då i första hand mentor eller klassläraren tillsammans 
med föräldrarna som ska ge dem det. Om det inte räcker så har skolan ett elevhälsoteam som kommer 
in som extra resurs. På Gustaf Dalénskolan så består elevhälsoteamet av rektorer, skolsköterska, spe-
ciallärare/pedagog, kuratorer och psykolog. Elevhälsoteamet arbetar till stor del förbyggande och främ-
jande.  De åtgärdande insatserna är uppdelat i de olika kategorierna nedan, även om en elev ofta behö-
ver stöd från olika kategorier samtidigt.   
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Förhållningssätt i arbetet 
mot kränkningar och  

mobbning 
 

 

Förebyggande och främjande arbete 

För att komma tillrätta med problem med kränkningar så börjar vi med det viktigaste. Det främjande och före-
byggande arbetet. 
 
På Gustaf Dalénskolan har vi nolltolerans mot kränkningar. Eleverna ska känna sig trygga och må bra. All per-
sonal och alla elever måste därför vara medvetna om och ställa upp på att detta är målet. För att klara av detta 
måste vi alla ha en tydlig bild av vad en kränkning är och personalen måste ha tydlig bild av hur kränkningar ska 
hanteras. Under elevernas tid på skolan ska det finnas personal tillgänglig. Både på lektioner och på raster.  
 
Det främjande och förebyggande arbetet sker på flera fronter. På mentors– och elevens val-tid kommer elever-
na att arbeta samhörighet, etik, moral och värdegrund. På högstadiet kommer eleverna arbeta med självkänsla 
och att stärka sina friskfaktorer på tematid. Fritids arbetar med EQ med de äldre eleverna och har en  
värdegrundsvecka med aktiviteter. Skolan kommer också att skapa möjlighet för eleverna att bygga relationer 
till varandra genom aktiviteter på lektioner och raster.  
 
Tydliga konsekvenser  
Skolverket visar på att en tydlig rutin vid kränkningar och tydliga konsekvenser är förebyggande. Konsekvenser 
kan dock göra att kränkningarna fortsätter, men relativt osynliga för vuxenvärlden. 
 
Självkänsla och trygghet  
Elever som har bra självkänsla kränker inte andra. Därför handlar det i första hand om att skapa en relation till 
varje elev och stärka deras självkänsla.  

 

Relationen och självkänslan stärks när eleven: 

känner sig sedd. Exempel: "Hur gick det med matchen igår?"  

lyssnad på. Exempel: "Oj, det låter jättejobbigt. Vill du berätta mer? "  

får lyckas. Exempel: "Vad bra att du lyckades få E. Äntligen! Du måste ha käm-
pat". 

får känna sig viktig. Exempel: "Det vore jättebra om du kunde komma några 
minuter tidigare och hjälpa mig att förbereda lektionen med ..." 

får beröm. Beröm är bäst om det kopplas till ett fördjupad intresse, exempelvis 
"Oj vilken fin teckning. Vad är det för ett litet hus i bakgrunden?".  

Känner sig unik. exempel: "Jag ser att du har ... Vad spännande .... Vill du be-
rätta hur du kom på den idén?” 
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När det uppstår kränkningar 

Det kommer kanske att uppstå kränkningar och mobbning. Det främjande och förebyggande arbetet 
kanske inte lyckats fullt ut. Det viktigaste är att vi som personal ser detta och agerar. Exempel på vad 
som kan vara kränkningar hittar du i ordboken i slutet på den årliga planen.  
 
I alla kränkningssituationer så finns det två perspektiv. Den som har kränkts perspektiv och den som blivit 
kränkts perspektiv. Båda måste mötas med respekt. Båda personerna vi möter är osäkra, rädda och på 
sin vakt. Vad ska hända nu?  
 
Vårt första fokus är att försöka trygga den som blivit kränkt. Det gör vi genom att lyssna, ta reda 
på vad som hänt, visa omhändertagande och berätta att vi ska göra något åt det.  
 
Det andra är att trygga den som kränkt. Det gör vi genom att lyssna, ta reda på vad som hänt och 
berätta att vi ska göra något åt detta. För att få till en förändring måste vi som personal skapa ett enskilt 
möte där trygghet och lösning är i fokus. Ansvaret ska läggas på den som kränker, men samtidigt måste 
vi vårda relationen. Det gör vi med frågor som "Hur tänker du att vi kan lösa detta" eller "Kan jag hjälp dig 
lösa detta". I båda fallen så informeras om skolans rutin vid misstänka kränkningar. Detta är till för att 
skapa förutsägbarhet och tydlighet. 
 
Om personal uppmärksammat en kränkning på något sätt, det kan vara genom att denne ser eller hör, 
men det också vara genom samtal från föräldrar, elev eller annan, så ska personal följa "Rutin vid miss-
tänkt kränkning, mobbning, diskriminering eller trakasserier" . Dokumentet finns tillgängligt i per-
sonalrummet. Det får inte förekomma hot om konsekvenser som personalen inte har stöd för och är be-
redd att genomföra.  
 
Det finns två olika vägar för att hantera kränkningar. Det ena är att vara tydlig med konsekvenserna om 
det fortsätter och följa rutinen. Det andra är egentligen det viktigaste, men samtidigt det svåraste: Relat-
ionen måste vara större än problemet. Är den inte det så måste relationen växa och bli större än 
problemet. Vid funderingar på hur man kan göra detta så kontakta kurator.  
 

Trygghet och studiero enligt Skolverket 
 
Skolverket har i sin juridiska vägledning sammanställt de disciplinära åtgärder som skolan kan genom-
föra gör att skapa trygghet och studiero för eleverna. Både rektor och lärare har befogenhet att vidta till-
fälliga åtgärder för att skapa trygghet och studiero. Dessa kan vara kvarsittning och utvisning, omhänder-
tagande av föremål, skriftlig varning, tillfällig omplacering av elev, tillfällig placering av elev på annan 
skola och avstängning. Alla dessa åtgärder ska dokumenteras och i flera fall utredas.  

Läs mer på:  

http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/trygghet-och-studiero 

Elevhälsoteamet kan stötta per-
sonal och elever i kränkningsä-
renden. Elevhälsoteamet beslu-
tar också om vidare  insatser. 

Rektor är ytterst ansvarig för 
tryggheten på skolan och kan 
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Rutin vid misstänkt kränkning, mobbning,  
diskriminering eller trakasserier    
 
All personal på Gustaf Dalénskolan har enligt skollagen skyldighet att anmäla misstankar om krän-
kande behandling. Huvudmannen har skyldighet att utreda och åtgärda kränkningar, mobbning, 
diskriminering och trakasserier. Kränkningsärenden rapporter och arbetas med enligt följande; upptäckt, 
anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning i systemet Draftit. Personal på Gustaf Dalénsskolan följer 
nedan beskriva rutin i sex steg. Mentor är den som håller i kränkningsärendet med hjälp av rektor och elev-
hälsoteam. 

1. Upptäcka och stoppa 

 Den personal som ser eller får kännedom om en misstänkt kränkning ska omedelbart stoppa detta. 

 Personalen tar sedan reda på vad som hänt, vilka som varit inblandade och försöker lösa problemet genom enskilda samtal med de berörda 

eleverna. Vid akuta ärenden så beslutas om insatser snarast. Vid allvarliga händelser kontaktar rektor socialtjänst eller polis. 

Finns det fortfarande misstankar om någon form av kränkande behandling?  

2. Anmäla 

 Personalen som upptäckte händelsen fyller i anmälan i Draftit. Anmälan går till rektor som remitterar ärendet till den som ska utreda. 

Vid behov så kontaktas vårdnadshavare till berörda elever. 

4. Vid kränkning 

 Mentor/klasslärare kontaktar vårdnadshavare om detta inte gjorts tidigare. 

 Mentor/klasslärare uppdaterar i Draftit och rektor blir informerad.  

 

5. Åtgärder 

 Rektor tar med anmälan och utredningen till EHT där det beslutas om åtgärder. Vid behov så deltar Mentor/klasslärare på EHT.  

 Åtgärderna utförs. 

6. Uppföljning 

Mentor/klasslärare  har enskilda samtal med berörda elever. 

Fortsätter kränkningarna? 

 

7. Avslut 

 Mentor/klasslärare  informerar övrig personal att ärendet är avslutat. 

 Mentor/klasslärare  kontaktar vårdnadshavare. 

 Mentor/klasslärare  fyller att ärendet är avslutat i Draftit.  

  

Ja              Nej 

Ja Nej, avslut. 

Är eleven utsatt för en kränkning i någon form?  Ja Nej, avslut. 

3. Utreda och bedöma 

 Mentor/klasslärare har enskilda samtal med berörda elever om händelsen och informerar om rutinen för misstanke om  kränkning.  

 Mentor/klasslärare informerar övrig personal att observera de berörda elevernas beteende. 

 Mentor/klasslärare utreder och uppdaterar ärendet i Draftit.  Mentor kontaktar kurator om det finns frågor som man vill diskutera 

eller funderar på. 

Uppdaterad 191030 
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Rutin för elevhälsoärenden 
 
Elevhälsan kan handla om mycket. Elevhälsan på Gustaf Dalénskolan består av rektorer, skol-
sköterska, kuratorer, specialpedagoger och psykolog. Det betyder att elevhälsan hjälper till när 
elever behöver stöd med skolarbete, kroppslig och själslig hälsa.  När en elev, förälder eller 
personal tror att en elev behöver hjälp så kan denne kontakta elevhälsan. Kontakten fungerar 
så att man antingen pratar med elevens mentor eller med den i elevhälsan som det berör di-
rekt.  

1. Upptäcka  
 
Elev som märker att den själv eller någon annan 
elev kanske behöver mer stöd kontaktar personal 
på skolan.  
 
Föräldrar eller personal som uppmärksammar att 
en elev kanske behöver extra stöd kontaktar 
mentor/klasslärare eller personal från elevhälsan.  

 

 
2. Anmälan 
 
Den personal som får reda på att någon elev kanske 
behöver stöd fyller i blanketten ”Rapport till elevhälsan” 
och lämnar elevhälsan. 

 

3. Elevhälsan / Utredning 
 
Den i elevhälsan som är vidtalad om eleven undersöker 
om det är lite eller mycket stöd som behövs.  

4. Elevhälsateam 
 
Den i elevhälsan som är ansvarig för ärendet tar med 
detta till Elevhälsoteamsmöte för beslut om insatser. 
Ibland behövs först en kartläggning eller utredning för 
att besluta om rätt insats. 

5. Insatser 
 
Insatser genomförs.  

6. Uppföljning 
 
Uppföljning med elev för att se om insatserna har varit 
tillräckliga och om stödet fortfarande behövs.  

Exempel på lite stöd: Det kan vara handla 

om att eleven behöver en huvudvärk-

stablett, stukat foten, prata med kurator 

om något som bedöms som om det kan 

hjälpa med enstaka samtal os v.  

Exempel på mycket stöd: Om eleven har 

F i något ämne, om elev behöver prata 

med kurator och det bedöms som om det 

kommer vara vid flertal tillfällen eller  det 

behöver göras utredningar eller anpass-

ningar.   

Mycket stöd Lite stöd 
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Ordbok med definitioner och begrepp gällande 

kränkningar, mobbning, trakasserier och diskriminering 

 
För att kunna förebygga och vidta åtgärder mot olika typer av kränkande behandling är det viktigt att vi har ett gemensamt språk, att 
orden betyder samma sak för alla oss som är inblandade. Vi använder oss av Skolverkets definitioner, som de är beskrivna i 
"Allmänna råd för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling". 

Diskriminering 

 

Diskriminering innebär att någon missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av de sju diskrimi-
neringsgrunderna  

kön 

könsöverskridande identitet eller uttryck 

etnisk tillhörighet 

religion eller trosuppfattning 

funktionshinder 

sexuell läggning 

ålder  

Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som diskriminerar. I skolan 
är det personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering, barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk be-
märkelse. 

Kränkande behandling 

 

Kränkande behandling är handlingar som kränker barns, elevers eller vuxnas värdighet, handlingar som kränker principen 
om alla människors lika värde och som inte har något samband med någon diskrimineringsgrund.  

 

Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga 
och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis tele-
fon och Internet. Kränkande behandling kan till exempel vara  

fysisk, till exempel att bli utsatt för slag och knuffar 

verbal, till exempel att bli hotad eller kallad hora, bög 

psykosocial, till exempel bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning 

text och bild, till exempel klotter, brev, lappar, e-post, sms/mms 

Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen 
eller vara systematiska och återkommande. Kränkningar kan bland annat ta sig i uttryck som främlingsfientlighet, mobb-
ning, diskriminering, sexuella trakasserier, rasism och homofobi. 

Trakasserier 

 

Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskriminerings-
grunderna. 

Mobbning 

 

Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet 
och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. 
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Kontakt med personal på 
Gustaf Dalénskolan 
 
Välkommen till oss med frågor och synpunkter!  
 

  

Expedition 
Gustaf Dalénskolan 
0515-88 63 35 
 
Rektorer 
Lotta Mantler (Årskurs F-3, Fritidshem) 
0515-88 63 36 
lotta.mantler@falkoping.se 

Tommy Cronholm (Årskurs 4-9) 
0515-88 63 38 
tommy.cronholm@falkoping.se 
 
Skolsköterska 
Ann-Marie Andersson  
0515-88 63 42  
ann-mari.andersson@falkoping.se 

  

Specialpedagog (Årskurs F-3) 
Helena Löf Widing 
helena.loof-widing@edu.falkoping.se 
 
Specialpedagog (Årskurs 4-6) 
Håkan Mattisson 
hakan.mattisson@falkoping.se 
 
Specialpedagog (Årskurs 7-9) 
Anette Carlstén 
anette.carlsten@falkoping.se 
 
Kurator (Årskurs F-3) 
Camilla Eriksson 
camilla.eriksson@falkoping.se 
073-280 73 43 

Kurator (Årskurs 4-9) 
Mowitz Örnemar 
mowitz.ornemar@falkoping.se 
073-280 73 44 
 
Studie- och yrkesvägledare  
Sofie Larsson 

 

Referenser 
     
Barnard, Hilda: Mobbning i skolan. Vad är det och hur kan det förebyggas? 
Diskrimineringsombudsmannnen: Lika rättigheter i skolan 
Göteborgs stad: Att kränka och mobba med teknikens hjälp 
Gustavsson, Lars H: Elevhälsan börjar i klassrummet 
Hejlskov Elvén, Bo: Beteendeproblem i skolan 
Partanen, Petri: Att utveckla elevhälsan 
Skolverket: Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling 
Skolverket: Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 
Skolverket: Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda 
Skolverket: Utvärdering av metoder mot mobbning 
Skolinspektionen: Elevhälsa - Elevers behov och skolans insatser 
Svenska Neufeldtsinstitutet 
 
Lagar 
Diskrimineringslag (2008:567) 
Skollag (2010:800) 
Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering 
och kränkande behandling 



 

 22 

Gustaf Dalénskolan 
 



 

 23 

Gustaf Dalénskolan 
 



 

 24 

Gustaf Dalénskolan 
 

”Var optimist ”  
- Gustaf Dalén 


