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Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Grunduppgifter
Verksamhetens namn
Torsviks skola

Verksamheter som omfattas av planen
Årskurs f- åk 9 och fritidsverksamhet

Vår vision
 år vision
V
● Ingen på Torsviks skola ska bli diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling.
● Skolans elever, föräldrar och personal skall medverka till att förebygga, upptäcka och
stoppa diskrimineringar och kränkningar.
● Skolan skall vara en lugn och harmonisk plats där alla som vistas känner trygghet.
● Alla på skolan skall bidra till ett arbetsklimat som präglas av respekt, jämställdhet,
omtanke, hjälpsamhet och vänlighet.

Planen gäller från
18-08-22

Planen gäller till
19-08-22
Ansvarig för planen
Sara Carlson, rektor för Torsviks skola
Johanna Riechen, kurator för Torsviks skola
Nätverksrepresentanter; Annika Westergård, My Westergård, och Kicki Engholm

Barnens/Elevernas delaktighet
Alla elever är delaktiga i klassråd och klasserna har representanter i elevråd, där samtal
kring trygghet och studiero ingår samt frågor kring trivselenkäten, brukarundersökningen
och planen mot diskriminering och kränkande behandling.
Vid ett par tillfällen per termin får elever från åk 4-9 skriva “Hemliga lappen”. På lappen
skriver man anonymt om sig själv och om man upplever att någon klasskamrat inte har
det bra. Från F-6 har vi också 5-minuterssamtal gällande trygghet och trivsel. Utöver
detta har vi en daglig kommunikation med våra elever.
Eleverna i åk 1-9 svarar på frågor om trivsel via trivselenkäten som görs på
höstterminen. I åk 3,5 och 8 svarar eleverna på brukarundersökningen. På mentorstid
och utvecklingssamtal lyfts elevernas sociala situation. Aktiviteter som anges i planen
utvärderas med eleverna.
Utvärderingen av planen sker i slutet av varje vårtermin via elevråd.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Under utvecklingssamtalen är trygghet och studiero en punkt vi diskuterar med
vårdnadshavare.
Vårdnadshavare i åk 3, 5 och 8 deltar i stadens brukarundersökning på vårterminen.
Vårdnadshavare kan kontakta mentor vid behov och vice versa.
På föräldramötet uppmanas vårdnadshavare att inkomma med synpunkter på planen
mot diskriminering och kränkande behandling. På föräldrarådet utvärderas planen mot
diskriminering och kränkande behandling.

Medarbetarnas delaktighet
Medarbetarna är delaktiga genom att utvärdera tidigare års plan v.17-v.19.
Representanter från respektive stadie, kurator och rektor sammanställer och fastställer
nästa års plan.

Förankring av planen
I början av varje läsår går all personal igenom Torsviks skolas plan mot diskriminering
och kränkande behandling.
Vårdnadshavare informeras om planen vid ett föräldramöte samt på föräldraråd.
Planen delges på skolans hemsida, i V-klass, mejlas hem till vårdnadshavare och elever
samt läggs som länk på interna veckobrevet.
Mentor har genomgång och diskussion av planen med eleverna.
Elevrådet arbetar med planen och utvärderar.
Tillfälle för synpunkter för revidering av planen från vårdnadshavare och elev ges vid
dessa informationstillfällen samt vid utvärderingar i slutet av terminen.

Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Fritidshem/Fritidsklubb
Aktiviteter som anges i planen har utvärderats under terminen
Hela planen utvärderas på en studiedag i juni 2018.

Förskoleklass och skola
Utvärderades på studiedagen den 18-05-24 i arbetslagen
Varje arbetslag har utvärderat de främjande insatserna, kartläggning och rutiner.
Brukarundersökningen har utvärderats med skolledningen och arbetslagsledarna samt i
delgivits arbetslaget med en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot).
I höstas fick alla elever i åk 1-9 svara på frågor i en trivselenkät som används som
underlag för att förändra och förbättra planen.
Aktiviteter har utvärderats under läsåret.
Vilka har varit delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan?
Fritidshem/Fritidsklubb
Alla medarbetare

Förskoleklass/skola
Alla medarbetare

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Fritidshem/Fritidsklubb
Tidigare års plan har utvärderats av fritidshem och fritidsklubb där framkommer att
fritidshem/ fritidsklubb direktiv kring arbetet med planen mot diskriminering och kränkande
behandling behöver förtydligas.
Rastverksamheten behöver utvecklas. Utveckla frågor på trivselenkäten om fritidsklubben.
Vi behöver utveckla det normkritiska tänkandet i verksamheten.
I årets brukarundersökning svarade eleverna i åk 3 att 100% svarat att de är trygga.

Förskoleklass och skola
Främjande insatser
Vi ser att många främjande insatser fungerar väl. I brukarundersökningen har eleverna
svarat på om de känner sig trygga i skolan, där kan vi se en positiv utveckling.
I årets brukarundersökning har eleverna svarat i åk 3 96%, åk 5 98%, åk 8 90% att de är
trygga.
Det vi kan utveckla ytterligare är hur vi implementerar ordningsregler, uppmärksamma hur
dessa efterföljs samt hur vi arbetar med konsekvenser. Matsalssituationen behöver vi
fortsätta utveckla. En översyn av hur vi arbetar likvärdigt med årshjulet samt hur arbetet
utvärderas, förändras och förbättras systematiskt över tid behöver ses över. En större
framförhållning och systematik i arbetet med elevråden kan utvecklas. Rastverksamheten
lyfter många fram som ett utvecklingsområde. Vi behöver utveckla det normkritiska
tänkandet i verksamheten.

Årets plan ska utvärderas senast
19-08-22

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Årets plan kommer att utvärderas under vårterminen v.17-19 i arbetslagen.
Ansvariga för att årets plan utvärderas
Sara Carlson, rektor för Torsviks skola
Annette Sörensen, bitr rektor

Malin Blix, bitr rektor
Erik Wernolf, bitr rektor

Aktiva åtgärder
Aktiva åtgärder innebär ett utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika
rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder. Aktiva åtgärder tillämpas även för att förebygga och förhindra
sexuella trakasserier och andra former av kränkningar. Detta arbete bedrivs i fyra steg och
ska beaktas i all verksamhetsplanering både på grupp- och ledningsnivå;
1. undersöka risker och hinder
2. analysera orsaker
3. genomföra åtgärder
4. följa upp och utvärdera.
Arbetet genomförs och dokumenteras löpande.

Främjande insatser
Fritidshem/Fritidsklubb
Namn: Välfungerande rastverksamhet.
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning: Väl fungerande rastverksamhet.
Insats: Planera aktiviteter, utvärdera dessa och följa upp verksamheten kontinuerligt.
Kartlägga behov av kompetensutveckling.
Ansvarig: Sara Carlson, rektor
Datum när det ska vara klart:
v.44

Fritidsklubb
Namn: Regnbågsvecka

Områden som berörs av insatsen:
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning
Mål och uppföljning: Uppnå en ökad insikt och förståelse för olika genustänk
Insats: Gemensamhets/samarbetsövningar, musik och dans, teater, rita och måla,
Ansvarig: Fritidklubben
Datum när det ska vara klart: 31 augusti 2019

Fritidshem/Fritidsklubb
Namn: Digitalisering
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning:
Öka kompetensen kring nätetik och kunskaper om risker och möjligheter vid närvaro i
sociala medier.
Vi följer upp detta med samtal och på trivselenkäten.
Insats:
Utarbeta aktiviteter som utvärderas
Ansvarig:
Datum när det ska vara klart: juni 2019
(duplicera rutan om ni har fler främjande insatser)
Förskoleklass och skola
Namn:
Ordningsregler
Områden som berörs av insatsen:
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning:
Det ska finnas en tydlig struktur för hur skolan organiserar sitt arbete för en trygg och
positiv skolkultur och arbetsmiljö. Utvärdering sker på elevrådet och följs upp med
diskussion av lärare på APT minst en gång per läsår. Efter utvärdering kan reglerna
revideras i den mån det behövs. Förändringar av ordningsreglerna görs i samråd med
elever, elevråd, personal och rektor. Ordningsreglerna ska förankras hos lärare, elever

och vårdnadshavare.
Insats
Skolans ordningsregler ska följas av alla som är på skolan. Samtal kring
ordningsreglerna sker regelbundet. Detta arbete leds av skolans personal. Arbetet sker
med elevgrupperna under hela läsåret då elever och lärare diskuterar, och även klargör,
de konsekvenser som finns för de som bryter mot ordningsreglerna. Ordningsregler ska
sitta uppsatta på väggen i varje klassrum, på hemsidan, vklass och i det interna
informationen..Överträdelser av ordningsregler får konsekvenser. Vid skadegörelse blir
vårdnadshavare ersättningsskyldig. Kända åtgärder vid allvarligare överträdelser.
Ansvarig
Rektor
Datum när det ska vara klart
22 augusti 2019

Förskoleklass och skola
Namn:
Grupper och placering i klassrummet
Områden som berörs av insatsen:
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning:
I vår organiserade verksamhet ska barnen ha en given plats i gruppen. Utvärderas i
samband med arbetslagsmöten terminsvis och arbetslagen följer regelbundet upp
elevernas sociala situation. Kontinuerlig uppföljning i arbetslagen av
nätverksrepresentant. Utvärderas via elevenkäten.
Insats:
Barnen ska inte välja lag eller grupper inom vår organiserade verksamhet på lektioner
och raster. I klassrummen är det läraren som har ansvaret för placering av eleverna.
Läraren delar in i lag och grupper vid t.ex grupparbeten, friluftsdagar eller på idrotten.
Ansvarig
Respektive pedagog.
Datum när det ska vara klart
Kontinuerligt under läsåret

Förskoleklass och skola

Namn:
Årshjul med schemabrytande temaveckor eller dagar- t.ex. Vänskapsveckan och
FN-veckan
Områden som berörs av insatsen:
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Vänskapsveckans mål är att alla klasser ska stärka sin samhörighet för att skapa en
grund för gemenskap och trygghet i gruppen. FN-veckans mål är att göra eleverna
medvetna om rättigheter, solidaritet och medmänsklighet. Utvärdering sker kontinuerligt
i form av reflektioner i klassrummet, elevrådet och även i arbetslaget.
Insats: Varje läsår startar med schemabrytande temadagar, så kallad vänskapsvecka.
Vänskapsveckan innehåller gemensamma aktiviteter som kamratövningar och utflykter.
Fritids genomför varje år en välgörenhetsgala där insamlade pengar går till
organisationer som stödjer att andra barn i världen får ett bättre liv. Syftet är att
eleverna ska få en förståelse omvärlden. Syftet med FN-veckan är att medvetandegöra
barns rättigheter i Sverige och i världen. Detta kan t.ex. ske genom gemensamma
aktiviteter i faddergrupperna. Vi arbetar utifrån årshjulet (bilaga 1) med de olika
diskrimineringsgrunderna månadsvis.
Ansvarig
Ansvarig klasslärare och fritidspersonal
Datum när det ska vara klart
19 juni 2019

Förskoleklass och skola
Namn:
EQ-övningar
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Att stärka individen och gruppen genom organiserade självstärkande och
gruppstärkande övningar. Följs upp i samband med övningen.
Insats

EQ-övningar cirka en gång i veckan. Innehållet av övningarna avgörs utifrån gruppens
nuläge.
Ansvarig
Klasslärare och fritidspersonal - ansvariga pedagoger
Datum när det ska vara klart
Pågår under hela läsåret, klart juni 2019

Förskoleklass och skola
Namn:
Klassråd, husmöten, elevråd och matråd
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Sexuell läggning
Mål och uppföljning
Att eleverna utvecklar demokratiska värden och ser vilka möjligheter som finns att
påverka sin skolvardag. Uppföljning sker via trivselenkäten och brukarundersökning.
Insats
Varje klass har regelbundna klassråd där elevfrågor diskuteras. De frågor som gäller
hela verksamheten förs vidare till elevrådet. Elevråd hålls cirka var sjätte vecka. En
policy gällande elevråd arbetas fram i samråd med eleverna. Biträdande rektor deltar
och leder elevrådets möten. Två gånger per termin träffar rektor representanter från alla
stadier i ett styrelsemöte.
Ansvarig
Rektor, biträdande rektorer, utsedd lärare samt elevrådsrepresentanter.
Datum när det ska vara klart
Juni 2019

Förskoleklass och skola
Namn:
Rastverksamhet
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Sexuell läggning
Mål och uppföljning
Motverka utanförskap samt förebygga kränkande behandling, trakasserier och
mobbning. Utveckla den sociala kompetensen och skapa grogrund för god
gruppsamhörighet. Verka för en jämlik skola där alla kan delta utifrån sina
förutsättningar. Utveckla skolans utemiljö. Utvärdering med eleverna 2 ggr/termin på
5-minuterssamtal samt vid husmöte och elevråd. Observationer fortlöpande under
terminen av ansvariga för rastverksamheten. Utvärdering med personal i slutet av varje
termin på konferenstid. Vuxna behöver finnas tillgängliga och vara synliga i skolan. De
vuxnas närvaro skapar trygghet för alla elever. Arbetet med rastvärdar följs upp på
arbetslagsmöten samt utvärderas i maj varje år.
Insats
Vi har en organiserad rastverksamhet från läsårsstarten där vi har en samsyn kring
turtagning, regler med mera. Eleverna är med och utformar verksamheten.
Rastschemat ska finnas tydligt och synligt för både elever och lärare från läsårsstart.
Utvärdering i elevenkät i november.
Ansvarig
Anette Sörensen F- åk 3
Malin Blix Åk 4-6
Datum när det ska vara klart
Juni 2019

Förskoleklass och skola
Namn:
Nätetik - om moral, etik och kränkningar på Internet
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Att eleverna får en förståelse för hur man beter sig på internet och få insikt i hur det de
gör på internet idag kan få efterverkningar för deras framtid. Uppföljning i
trivselenkäten.

Insats
Information och diskussion kontinuerligt på mentorstid och i undervisningen.
Ansvarig
Undervisande lärare
Datum när det ska vara klart
juni 2019

Förskoleklass och skola
Namn:
Aktiva föräldramöten
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Att skolan och hemmen har ett gemensamt förhållningssätt vad gäller frågor om
diskriminering, kränkande behandling, ordningsregler, drogprevention och elevernas
fysiska och psykiska hälsa. Uppföljning av skolans personal på pedagogiskt forum samt
föräldrafrågor i Lidingös Stads brukarundersökning.
Insats
Utarbeta likvärdigt material till föräldramötena i respektive årskurs.
Föräldramötet vid läsårsstart avslutas med temadiskussioner för föräldragruppen
klassvis.
Ansvarig
Rektor
Datum när det ska vara klart
juni 2019

Förskoleklass och skola
Namn:
Internationellt perspektiv

Områden som berörs av insatsen:
Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning.
Mål och uppföljning
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
solidaritet med svaga och utsatta är värden som skolan ska förmedla.
Mocambique-temat syftar till att lära om och gestalta dessa värden. Utvärderas i
anslutning till aktivitet.
Insats
Torsviks skola har ett utbytesarbete med en skola i Chizavane i Moçambique. Syftet är
att stödja skolan med pengar och material samt upprätta ett utbyte mellan lärare-lärare
och elever-elever. För att göra detta har vi olika aktiviteter under året.
Ansvarig
Kicki Engholm
Datum när det ska vara klart
Juni 2019

Kartläggning

Fritidshem/Fritidsklubb
Kartläggning av risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Kartläggningsmetoder:
● 5-minuters-samtal
● Brukarundersökningen
● Trivselenkät
● Trygghets-brevlåda på fritids
● “Hemliga lappen”
● Aktiva samtal i verksamheten
Områden som berörs i kartläggningen:
Fritidshem i hus A, B och I, samt fritidsklubben Torsviksgården.
Hur barn och vårdnadshavare har varit delaktig i kartläggningen:
Barnen tar del och är i centrum av alla kartläggningsmetoder och vårdnadshavarna tar
del av och svara på brukarundersökningen. Vi har kontinuerlig kontakt angående
barnens situation och trygghet på fritids med vårdnadshavare och övrig personal.
Hur personalen har varit delaktig i kartläggningen:

Personalen deltar som samtalsledare i 5-minuterssamtal och utformar frågor till
trivselenkäten. I den dagliga verksamheten lyssnar den vuxne in och leder diskussion till
konstruktiva samtal så att de kan identifiera orosmoment och eventuella otrygga
händelser eller platser.
Resultat och analys:
Personalen sammanställer och analyserar kartläggningen.

Förskoleklass och skola
Kartläggningsmetoder
Trivselenkäten i åk 1-9 i november.
Brukarundersökning i åk 3, 5 och 8 under vårterminen.
Hälsosamtal med skolsköterska i förskoleklass, samt i åk 4 och 8.
Varje upplevd kränkning som skolan får kännedom om dokumenteras på en
incidentrapport som via rektor sänds till Utbildningsförvaltningen.
I år F- åk 3 och åk 4-6 genomförs 5-minuterssamtal två gånger per år. Åk 7-9 har
mentorssamtal samt använder sig av en metod där alla elever får möjligheten att ta upp
kränkningar anonymt. (Hemlig lapp)
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Hur eleverna har involverats i kartläggningen
fem-minuter samtal utvecklingssamtal anonym lapp brukarundersökningen
elevhälsosamtal Trivselenkät
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Klassråd
Utvärdering av 5-minuterssamtal
Mentorssamtal
Utvärdering av brukarundersökningen

Förebyggande arbete
Fritidshem/Fritidsklubb
Namn: Matvakt och bordsplacering

Områden som berörs av åtgärden:
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning:
Lugn och harmonisk matsalsmiljö
Åtgärd:
Matvaktschema
Bordsplacering
Motivera åtgärd:
Många upplever att det är rörigt i matsalen
Ansvarig:
Pedagoger och Annette Sörensen Bitr rektor f-åk3
Datum när det ska vara klart: 180822
(duplicera rutan om ni har fler förebyggande åtgärder)
Förskola och Skola
Namn: Matvakt och bordsplacering
Områden som berörs av åtgärden:
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning:
Lugn och harmonisk matsalsmiljö
Åtgärd:
Matvaktschema
Bordsplacering
Motivera åtgärd:
Många upplever att det är rörigt i matsalen
Ansvarig:
Pedagoger, Biträdande rektorer för respektive stadium, rektor är ytterst ansvarig

Datum när det ska vara klart:
180822

Rutiner för akuta situationer
Policy: Vi arbetar utifrån stadens “Riktlinjer vid kännedom om att ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier”.
“Riktlinjer vid kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier; barn och
elever"
Personal som barn och vårdnadshavare kan vända sig till: Mentor, Biträdande rektor,
kurstor eller rektor
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn:
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal:
Rutiner för uppföljning:
Den/de
Den i skolledningen som tagit emot incidentrapporten ansvarar för att följa upp arbetet och
delge information till LKF vid uppföljningen.
Rutiner för dokumentation:
Den/de i personalen som får kännedom om en kränkning dokumenterarar Incidentrapport
inom 48 timmar och lämnar till biträdande rektor/rektor. Rektor scannar och skickar
incidentrapporten till LKF. Incidentrapporterna samlas i en pärm.
Ansvarsförhållande:
Rektor ansvarar för att rapporterna skickas in till huvudman
Biträdande rektor följer upp incidenterna
Den/De som får kännedom om kränkningen utreder och åtgärdar samt skriver
incidentrapport och lämnar till skolledningen.

