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Sandbergska skolans vision 
 
”Vi vill skapa en skola där varje elev får en god grund att bygga framtiden på. En skola som ger 
goda baskunskaper och där det är häftigt att kunna saker, ett tryggt ställe med arbetsro. En skola 
där varje aktivitet ”kittlar” eleven att vilja lära mer.” 
 
Denna Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling – 
TRIVSELPLAN – gäller hela Sandbergska skolan inkluderat förskoleklass och fritids. Vi är 
medvetna om att varje verksamhet ska ha en egen plan, men vår organisation är liten och de olika 
verksamheterna är sammanvävda. Vi har därför valt att upprätta en plan gemensamt. 

Till dig som elev 
Vi önskar att du ska trivas i skolan och känna att du blir bemött på ett respektfullt och rättvist sätt i 
skolan. Det är en förutsättning för att du ska kunna få de kunskaper du behöver. 
 
Om du någon gång blir utsatt för mobbning, våld, hot eller annan kränkande behandling, vill vi att 
du omedelbart kontaktar en vuxen som du känner förtroende för. Detta gäller även om du känner 
till att någon annan blir utsatt. 

Till dig som förälder 
Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande behandling – kontakta ditt 
barns lärare eller rektor. 
 
Det är svårt att ta till sig att ens eget barn mobbar andra. Men om det är så måste du göra något åt 
det. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling råder vi dig som 
förälder att göra helt klart för barnet att du inte accepterar detta och att du ser mycket allvarligt på 
ett sådant beteende. Även i detta fall vill vi att du kontaktar ditt barns lärare eller skolans rektor. 

Styrdokument 
 
Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 
barn och elever (SFS 2006:67). Den nya lagens syfte är att förtydliga skolans ansvar när det gäller 
att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av 
kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder förbjuds i 
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola och gymnasieskola samt 
vuxenutbildningen. 
 
Diskriminering är förbjuden oberoende av diskriminerande avsikt och oberoende av om det är 
direkt eller indirekt diskriminering. Lagen innebär också att barn och elever får ett lagligt skydd 
mot annan kränkande behandling. Skadestånd kan utdömas om skolan inte kan påvisa att den 
fullgjort sitt uppdrag. 
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Skollagen (SFS 2010:800)  
1 kap 5 § 
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och 
de mänskliga rättigheterna som 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. 
 
6 kap  
Skollagens kapitel 6 beskriver hur skolan ska arbeta mot diskriminering och kränkande 
behandling. 

Ur Lgr 11 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 står att ”Skolans uppgift är att 
låta varje enskild elev fina sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att 
ge sitt bästa i ansvarig frihet.” Skolan ska ”främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse. Omsorg om den enskilde individens välbefinnande och utveckling ska prägla 
verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 
ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.” Den värdegrund och det 
uppdrag som Lgr 11 förmedlar kan sammanfattas i orden demokrati, lika värde, jämställdhet och 
solidaritet.  

Värdegrund 
 
På Sandbergska skolan är allas värde lika och vi är alla unika! Vi vill att du ska, och har också 
rätten att, känna dig trygg och säker, men du är också skyldig att medverka till att alla andra 
känner sig trygga och säkra. Detta gäller även i fråga om respekt. Du har rätt att bli respekterad 
som den du är och är då också skyldig att respektera alla andra och visa hänsyn. Du har vidare rätt 
att bli sedd och lyssnad på och är också skyldig att se och lyssna på andra. Du har rätt till 
kunskaper och färdigheter och är då också skyldig att ta ansvar för ditt arbete och uppförande. Du 
har rätt att få vara med och påverka ditt arbete och miljön på skolan och är då också skyldig att 
engagera dig, komma med förslag och respektera det som vi gemensamt bestämmer. Du har rätt 
att få vistas i en trivsam skolmiljö och är då också skyldig att hålla rent och snyggt omkring dig 
och vara rädd om egna, andras och skolans ägodelar. 

Förhållningssätt 
För att få en skola där alla känner trygghet, trivsel och arbetsglädje ska alla som arbetar i skolan 
visa respekt för den enskilde individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 
förhållningssätt. Alla ska aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper, samt 
aktivt arbeta för att kränkningar aldrig ska förekomma. 
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Begreppsdefinitioner  

Kränkande behandling - när man behandlar människor illa 
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några inte respekterar människors lika 
värde. Kränkningar är ett exempel på makt och förtryck. Kränkningar kan utföras av en eller flera 
tillsammans och riktas mot en person eller en grupp. De kan äga rum vid ett enstaka tillfälle eller 
upprepas flera gånger. Det är viktigt att alltid utgå från hur den som upplever att den har blivit 
kränkt känner och ta detta på allvar. Kränkande behandling kan vara 
 

! fysisk – kroppslig (t.ex. att bli slagen eller knuffad) 
! verbal – när man säger något (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög) 
! psykosocial (t.ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning i texter och bilder 

genom t.ex. klotter, brev, lappar, e-post, sms, mms, filmning, chat etc.) 

Diskriminering - när man behandlar människor olika 
Med diskriminering menas att enstaka personer eller grupper blir illa behandlade på grund av kön, 
könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionshinder eller ålder. 

Trakasserier 
Ett uppträdande som kränker ett barns eller elevs värdighet och som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är alltså diskriminering. 

Mobbning 
Mobbing 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. Obalans i makt råder och den som mobbas är i underläge. 

Enstaka negativ handling  
Är att betrakta som en konflikt och skall lösas med vanlig konflikthantering. 
 
 
Dessa definitioner gäller i lika hög grad kränkningar mellan barn och elever, vuxna gentemot 
elever som elever mot vuxna. 

Ansvar  

Rektors ansvar 
• Se till att all personal, alla elever och alla vårdnadshavare känner till att diskriminering, 

trakasserier och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan, i förskoleklass och 
på fritids. 

• Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter 
samt att motverka kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier.  

• Se till att årligen utvärdera och upprätta en likabehandlingsplan och plan mot 
diskriminering och kränkande behandling – på Sandbergska skolan kallad 
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TRIVSELPLAN - i samverkan med personal, elever och om möjligt även 
vårdnadshavare. 

• Se till att personal inom verksamheten har ett gemensamt system för hur man 
dokumenterar anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling samt de 
åtgärder som vidtagits. 

• Förskoleklassens, skolans och fritids klimat regelbundet diskuteras på elevrådet. 
• Kontakta andra myndigheter vid behov. 

All personal på Sandbergska skolan ansvarar för att 
• Följa skolans likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling. 
• Stötta elever som söker hjälp vid diskriminering, trakasserier eller annan kränkande 

behandling. 
• Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som hon/han förmedlar genom 

sitt bemötande av barn/elever och sträva efter likabehandling. 
• Se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling 

misstänks/anmäls/upptäcks. 
• Se till att misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering eller annan kränkande behandling och 

de åtgärder som vidtas dokumenteras. 
• Bevaka att utredda fall av diskriminering och annan kränkande behandling, där den 

enskilda medarbetaren är berörd, följs upp. 
• Reagera och ingripa vid pågående kränkningar, trakasserier. 

Elevhälsosteamet 
På Sandbergska skolan har vi ett Elevhälsoteam. Teamet har regelbundna träffar för att diskutera 
fram strategier för skolan och enskilda elever. Syftet är som framgått tvådelat. Dels arbetar teamet 
för att diskriminering, trakasserier och kränkningar ska förebyggas och eller åtgärdas. Och dels 
med att hantera enskilda elevärenden relaterade till dessa elevers kunskapsutveckling. Där 
hanteras både förebyggande och akuta uppgifter.  
 
Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare och specialpedagog (och 
administrativ chef).  

Lärare och fritidspersonal ansvarar för att 
• Alla barn/elever ska känna till skolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering 

och kränkande behandling, och veta hur de agerar om de blir utsatta för eller bevittnar en 
kränkning. 

• Arbete med värderingar och samarbete ska genomsyra skolan i ett F-9 perspektiv. 
• Genom bl.a. enkäter och vid utvecklingssamtal med elev undersöka hur elevernas situation 

ser ut just nu. Känner de sig trygga och respekterade? Finns det områden eller situationer 
där de känner sig utsatta? 

• Gruppens klimat återkommande diskuteras vid klassråd/samlingar. 

Barn/elever ansvarar för att 
• Följa skolans ordnings- och umgängesregler.  
 
Vi förväntar oss att barn/elever  
• påtalar diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på skolan. 
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• om de behöver hjälp, söker stöd, exempelvis hos personal, kamrater, föräldrar. 

Vårdnadshavare ansvarar för att 
• Sörja för barnets/elevens personliga förhållanden och se till att behov av omvårdnad, 

trygghet och fostran blir tillgodosedda. 
• Kontakta skolan om de vet eller misstänker att elever är utsatta för diskriminering eller 

annan kränkande behandling. 

Förebyggande arbete 
Vi arbetar medvetet för att vår gemensamma miljö ska vara inbjudande och för att alla ska känna 
sig sedda. Vi har en trevlig inbjudande miljö i klassrum och korridorer och vi hälsar på varandra 
när vi möts. Att få vistas i trivsamma lokaler och få ett positivt bemötande anser vi är en del i ett 
aktivt värdegrundsarbete. Regelbundna klassråd och rastvakter är andra exempel på förebyggande 
arbete. 
 
Vi har tydliga gemensamma regler som tillkommer gemensamt (barn/elever, personal och 
vårdnadshavare) och som aktualiseras och revideras varje läsårsstart. 
 
Varje läsår genomförs också en trivselenkät där resultatet blir ett redskap för både utvärdering och 
planering av fortsatt arbete. 
 
På Sandbergska skolan är alla barn allas barn. Det innebär att alla vuxna föregår med gott exempel 
och ingriper vid otrevligt språk och konflikter. 
 
Vi har en bra modell för vuxennärvaro på rasterna som är anpassad efter antalet elever. Alla vuxna 
är observanta och har extra uppsikt över de riskzoner som eleverna framhållit som otrygga. 
 
På skolan är vårdnadshavarnas medverkan i det förebyggande arbetet mycket viktigt. För vårt 
fortsatta arbete har vi därför ett nära samarbetar med föräldra- och elevråd.  

Kartläggning  
Varje hösttermin gör skolan en kartläggning för att inhämta kunskap om förekomsten av 
diskriminering och kränkande behandling. Utifrån denna fortskrider arbetet tillsammans med 
elever, personal och om möjligt vårdnadshavare, för att utforma relevanta åtgärder. 

Handlingsprogram 
Varje incident av kränkande behandling ska resultera i en reaktion från de vuxna på skolan. Vid 
händelse av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling, som inte har upptäckts 
av skolans personal, ska elev eller vårdnadshavare i första hand till någon på skolan som man har 
förtroende för. När vi får kännedom om att en elev känner sig kränkt eller mobbad ska i första 
hand den informerade vuxne i samtal mana den elev som kränker eller mobbar att ändra sitt 
beteende. 

Åtgärds-/handlingsplan vid kränkning och mobbning – steg för steg 
1. Om en elev blir utsatt för någon form av kränkning eller mobbning ska han/hon vända sig 

till någon vuxen som han/hon har förtroende för på skolan. Om någon elev i skolan 
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bevittnar eller får information om kränkande behandling eller mobbning ska det skyndsamt 
rapporteras till någon vuxen. Om någon vuxen i skolan bevittnar eller får information om 
kränkande behandling eller mobbning ska det skyndsamt rapporteras till rektor. Om 
personal på skolan kränkt elev kallas han/hon till samtal med närmaste chef som 
skyndsamt utreder det. Alla samtal och kontakter ska dokumenteras och följas upp 

Ansvar: den som bevittnar en kränkning 
2. Rektor rapporterar skyndsamt händelsen till huvudman. 

Ansvar: Rektor 
3. Elevhälsoteamet informeras snarast om händelsen.  

Ansvar: den som bevittnar en kränkning 
4. Vårdnadshavare informeras skyndsamt. 

Ansvar: Mentor/klasslärare 
5. A) Mentor/klasslärare eller vuxen från elevhälsoteamet har enskilda samtal med den/de 

som blivit utsatt. 
Ansvar: Mentor/klasslärare 

5. B) Mentor/klasslärare eller vuxen från elevhälsoteamet har samtal med den/de som har 
utsatt någon för kränkande behandling eller mobbning.  

Ansvar: Mentor/klasslärare 
6. Uppföljningssamtal genomförs inom 1-5 dagar med den som blivit utsatt och med den/de 

som utsatt någon för kränkande behandling.  
Ansvar: Mentor/klasslärare 

7. Uppföljningssamtal genomförs med överenskommet intervall (beroende på situation) med 
den som blivit utsatt och med den/de som utsatt någon för kränkande behandling.  

Ansvar: Mentor/klasslärare 
8. Om kränkningar eller mobbning trots tidigare åtgärder inte omedelbart har upphört kallas 

den/de som utsatt någon för kränkande behandling tillsammans med vårdnadshavare till 
samtal med rektor. Personal ur elevhälsoteamet och mentor deltar också vid ett sådant 
samtal. 

Ansvar: Rektor 
9. Om kränkningar fortsätter kontaktar rektor polis och/eller sociala myndigheter för 

rådgivning och eventuell anmälan. Polisanmälan kan göras av skolan eller 
elev/vårdnadshavare. 

Ansvar: Rektor 
 
Händelser som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa rapporteras till Arbetsmiljöverket. 

Ansvar: Administrativ chef 

 
 
 

Dag 1 Dag 1-2 Dag 2-5 Dag 6-14 Dag 14  

Steg 1-4 Steg 5A, 5B Steg 6 Steg 7/8 Steg 8/9 
 

Tänkt exempel på tidplan för en uppstådd kränkningssituation 
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Personal som kränkts av elev 
Den vuxne som bevittnat alternativt blivit utsatt för händelsen tillrättavisar omedelbart eleven. Vid 
upprepat beteende eller grova glåpord kontaktas elevens klasslärare som meddelar vårdnads-
havare. Dokumentation görs och rektor informeras. Om kränkningen inte upphör övertar rektorn 
ärendet. 

Personal som hotas eller utsätts för våld 
Rektor kontaktas och tar omedelbart tag i händelsen. Hemmet informeras. Vid grövre fall kallar 
rektor vårdnadshavare till skolan. Händelsen anmäls till skyddsombudet på skolan. Rektor avgör 
också om händelsen skall polisanmälas. Handlingsplan mot hot och våld finns tillgänglig på flera 
platser i skolan, bl.a personalrum och lärares arbetsrum. 

Utvärdering läsåret 2012/2013 
 
Mål Aktivitet - hur ska 

målet nås? 
Tidpunkt för 
aktivitet 

Ansvarig 

Att kvalitetssäkra den 
framtagna Likabehandl-
ingsplan och plan mot 
diskriminering och 
kränkande behandling och 
använda den som 
utgångspunkt för en 
eventuell revidering 
 
 

Utforma en 
trivselenkät som alla 
elever svarar på. 
 
Genomförande av 
trivselenkät. 
 
Sammanställning av 
enkät. 
 
Resultat och analys i 
klasserna. 
 
Ny Trivselplan tas 
fram -  klass-
representanter och 
personal 
 
Ny trivselplan på 
”remiss” till elever  
 
Ny trivselplan på 
”remiss” till personal 
 
Ny Trivselplan antas 

November 2012  
 
 
 
Januari 2013 
 
 
Februari 2013  
 
 
April 2014 
 
 
Maj 2013 
 
 
 
 
Maj-Juni 2013 
 
 
Maj-Juni 2013 
 
 
Maj-juni 2013 

Rektor 
 
 
 
Mentor för klassen 
 
 
Rektor 
 
 
Mentor för klassen 
 
 
Rektor 
 
 
 
 
Rektor 
 
 
Mentor för klassen 
 
 
Rektor 
 

Hur har skolan arbetat under läsåret 2012/2013 för att nå målen? 
I slutet av höstterminen togs trivselenkäten fram och genomfördes i samtliga klasser under januari 
2013. Samtliga mentorer och klasslärare har processat Trivselplanen med sina elever. Utifrån 
enkätresultat har varje klass diskuterat förbättringsområden och åtgärder och det är det som ligger 
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till grund för Trivselplanen 2013/2014. Eleverna har sedan årskursvis F-3, 4-6 och 7-9 
tillsammans med personalen skrivit en ny plan.  

Analys och reflektion  
Måluppfyllelsen avseende kvalitetssäkring av Trivselplanen är god. Arbetet som påbörjades i 
augusti har fortlöpande pågått under läsåret och elevhälsoteamet har systematiskt arbetat med att 
strukturera arbetet. En planering över ett läsårs arbete med Trivselplanen har tagits fram och där 
framgår när olika aktiviteter sker och vem som ansvarar. 
 
Trivselenkäten har besvarats av 253 elever av 260 möjliga. Det är en hög svarsfrekvens och det 
ger en mycket god bild av hur eleverna uppfattar trivseln i skolan. På frågan om hur eleverna trivs 
på Sandbergska skolan svarar 87% mycket bra eller bra och 92 procent känner sig mycket eller 
ganska trygg i skolan. Även om trygghet och trivseln hos eleverna är hög är målet att ALLA 
elever ska uppleva det i skolan – varje dag! Andelen flickor som svarat är 47 procent och pojkar är 
53 procent.  
 
Det frågor eleverna klassvis har diskuterat mer ingående utifrån enkätsvaren är ”Hur tycker du att 
vuxna i skolan lyssnar på vad du tycker?”, ”Finns det några platser på skolan som du inte vill 
vara på?” och ”Har du något eget förslag för att öka trivseln på skolan?” 
 
Eleverna tycker generellt att de vuxna i skolan lyssnar på vad de tycker (82 procent anger mycket 
bra eller bra) men att det finns utrymme för förbättring och det kommer vi att arbeta vidare med i 
personalgruppen. Eleverna vill att lärarna lyssnar bättre på förslag och idéer från dem. När det 
gäller platser i skolan som elever inte vill vistas på handlar det om ett par, tre stycken platser i 
eller i anslutning till skolan och det kommer vi att arbeta vidare med. Eleverna har kommit med ett 
flertal förslag till hur vi gemensamt kan öka trivseln på skolan, här några exempel: 

• Samarbete mellan klasser så alla lär känna varandra. 
• De äldre eleverna hjälpa till i de yngre åldrarna så alla lär känna varandra. 
• Fler temadagar där man gör aktiviteter tillsammans. 
• Att prata med någon vuxen om någon är dum. 
• Fler rastvakter inne. 
• Ha cafeterian öppen. 
• Förslagslåda som sitter centralt i skolan. 
• Någon form av kamratstödjare. 
• Faddrar 
• Låta alla vara med och leka och trösta den som är ledsen. 
• Följa skolans regler. 
• Lärarna vara strängare. 
• Alla måste ta eget ansvar för sitt beteende. 
• Respektera varandra över alla åldrar och mellan klasser.  
• Musik i t ex korridorer och toaletter. 
• Lås på bänkarna. 
• Uppehållsrum för de äldre eleverna. 
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Åtgärder för utveckling 
Planeringen av ett läsårs värdegrundsarbete skall ses över och revideras. Kartläggning via 
Trivselenkäten kommer att göras i november månad för att bättre anpassas till verksamheten. En 
personalrepresentant för varje arbetslag och två elevrepresentanter för varje klass skall ingå i 
grupparbetet med att ta fram ny Trivselplan. Föräldrar ska få möjlighet att vara delaktiga.  
 
De förbättringsområden som framkommit av enkäten skrivs in som mål i detta års, dvs 2013/2014 
läsårs, Trivselplan. 
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Trivselplanen läsåret 2013/2014 
 
Mål Aktivitet - hur ska 

målet nås? 
Tidpunkt för 
aktivitet 

Ansvarig Uppföljning – hur 
och när? 

All personal, alla barn/elever 
och vårdnadshavare ska 
känna till 
TRIVSELPLANEN dvs 
skolans Likabehandlingsplan 
och plan mot diskriminering 

Trivselplanen läggs ut 
på hemsidan. 
 
Trivselplanen tas upp i 
alla klasser 
 
Information läggs ut på 
varje klassblogg. 
 
Trivselplanen tas upp 
på föräldramöten. 
 
Trivselplanen tas upp i 
föräldrarådet. 

Juni 2013  
 
 
Augusti 2013  
 
 
Augusti 2013 
 
 
September 2013 

Adm.chef 
 
 
Mentor för 
klassen 
 
Mentor för 
klassen 
 
Mentor för 
klassen 
 
Rektor 

Hur?  
Målet mäts genom 
kartläggning. 
När? 
Under 
höstterminen 2013. 

Trivsel och trygghet hos 
eleverna skall öka (från 87 
resp 92 procent) 

Arbete med 
värdegrundsfrågor. 
Skolan kommer att 
lägga in livskunskap i 
undervisningen för 
samtliga klasser. 
 
Gemensamma 
aktiviteter: 
Introduktionsdagar 
Fadderverksamhet 
Regler 
Fler lärare på inneraster  

Systematiskt 
under läsåret. 
 

Lärare Enkät nov 2013 

Alla platser på skolan ska 
vara trygga för eleverna att 
vistas på. 

Arbete med 
värdegrundsfrågor. 
Skolan kommer att 
lägga in livskunskap i 
undervisningen för 
samtliga klasser. 

Systematiskt 
under läsåret t.ex 
ta upp på klassråd 
och elevråd. 
 

Lärare Enkät nov 2013 

Andelen elever som tycker 
att vuxna lyssnar på dem 
skall öka. 

Arbete med 
värdegrundsfrågor.  
 

Systematiskt 
under läsåret. 
 

Lärare Enkät nov 2013 

Elever som upplever sig 
utsatta för mobbing eller 
kränkande behandling skall 
minska. 

Arbete med 
värdegrundsfrågor. 
Skolan kommer att 
lägga in livskunskap i 
undervisningen för 
samtliga klasser. 
 

Systematiskt 
under läsåret. 

Lärare Enkät nov 2013 

 
 
En över-året-tidplan av arbetet med Trivselplanen framgår nedan. 
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Översikt 
 

Vårt arbete med Värdegrund och Trivselplan. 

Ht 2013 
    

! ! ! ! !aug sept okt  nov dec 
!! !! !! !! !!
Trivselplanen till 
elever och 
vårdn.havare. Ansvar: 
rektor och mentor 
 
Introduktionsdagar - 
21-23 aug - för elever 
 
Livskunskap i 
undervisningen 
kontinuerligt under 
läsåret 
 

Planering läsår. 
Ansvar: elevhälsa 
och skolledare. 

  Kartlägggning: enkät 
elever, 
sammanställning. 
Ansvar: elevhälsa och 
mentor. 
 
Möte elevhälsa, skol-
ledning, ALL, elever. 
Analys av 
kartläggning, 
åtgärder, beslut om 
åtgärder och 
aktiviteter.  
 
ALL tar upp på AL. 
Ansvar: rektor 
sammankallande 

!!

 
VT 2014     

 jan feb mar apr maj juni 
            

  

Uppföljning åtgärder, 
nuläge: möte 
elevhälsa, skolledare, 
ALL, elever. Ansvar: 
rektor 
sammankallande 

  
 

Utvärdering av årets 
arbete: möte 
elevhälsa, 
skolledning, ALL, 
elever. Analys av 
åtgärder och 
aktiviteter. Ny 
Trivselplan skrivs. 

  
 
 
 


