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JENSEN grundskolas policy 
 
Inledning 
 
Skolans värdegrund bygger på alla människors lika värde och ett demokratiskt förhållningssätt enligt 
LGR 11. JENSEN grundskola ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla barn, elever, personal och 
föräldrar känner delaktighet i skolarbetet. En miljö där vi respekterar varandra och visar tolerans. En 
miljö där vi skapar förutsättningar för vänskap och där självkänsla och självförtroende stärks. 
Alla barn och elever ska kunna gå till en skola som kännetecknas av trygghet, respekt och 
ansvarstagande.  
 
Enligt gällande lagstiftning får inte diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
elever förekomma. Lagen (2008:567) innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning 
förbjuds i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Sedan 1 januari 2009 skyddas eleverna i lagen 
även mot könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Lagen innebär också att barn och 
elever får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling, som exempelvis trakasserier och 
mobbning.  
 
Det understryks också att verksamheterna ska bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att 
förhindra och motverka alla former av kränkande behandling. Dessutom ska varje verksamhet ha en 
plan mot diskriminering och kränkande behandling. Här ska planerade åtgärder redovisas.  
 
Skolan tar avstånd från alla former av diskriminering. Det gäller diskriminering som äger rum mellan: 
elev-elev, elev-vuxen, vuxen-elev, vuxen-vuxen, samt mellan elever och vuxna mot obehöriga på 
skolan och vice versa. 
 
 
Johan Sanfridsson  
rektor JENSEN grundskola Malmö   
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Diskrimineringsgrunderna 
Skolans arbete med att främja alla på JENSEN grundskolas lika behandling regleras av två lagar, 
Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800). Bestämmelserna i 6 kap. i Skollagen har 
till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. Diskrimineringslagen har till 
ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter utifrån 
de sju diskrimineringsgrunderna. Det främjande arbetet som ska göras gäller enbart de första fem 
diskrimineringsgrunderna som följer nedan: 
 

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

Vart du kan vända dig för att få hjälp 
Som elev eller vårdnadshavare ska du vända dig direkt till coach, undervisande lärare eller någon av 
nedanstående personer om du eller någon annan blivit utsatt för diskriminering eller någon form av 
kränkande behandling. 
 
Trygghetsteamet 
Namn E-post  
Marko Chukman (Pedagog) marko.chukman@jenseneducation.se  
Anton Hultén (Biträdande Rektor)  anton.hulten@jenseneducation.se   
Ingrid Wahlden (skolsköterska) ingrid.walden@jenseneducation.se  
Sanela Karabegovic (speciallärare) sanela.karabegovic@jenseneducation.se 
Shabnam Rostami (kurartor)  shabnam.rostami@jenseneducation.se  
 
Upplever du att du inte blivit lyssnad på eller fått det stöd av skolan som du har rätt till så kan du 
vända dig till barn- och elevombudet (BEO) eller diskrimineringsombudsmannen (DO).  
 
Barn- och elevombudet (BEO) är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig 
funktion. BEO lyder under kapitel 14a i Skollagen och arbetar för att motverka kränkningar och 
trakasserier av barn och elever.  Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att motverka 
diskriminering och lyder under Diskrimineringslagen. DO ska kontrollera att Diskrimineringslagen 
följs och hjälpa dem som råkat ut för diskriminering. Det kan vara genom råd och tips eller genom 
att de undersöker anmälningar som gjorts. DO kan också gå till domstol och kräva 
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diskrimineringsersättning från den som diskriminerade. BEO utreder anmälningar om kränkande 
behandling som inte är diskriminering och DO utreder anmälningar om diskriminering.  
 
Om du skriver till BEO eller DO kan det vara bra att veta att ditt brev blir offentligt och med det 
menas att den som vill kan få läsa det. Vissa delar som rör personliga saker om dig kan hemlighållas 
efter beslut. Följande punkter kan därför vara viktigt att tänka igenom innan du tar en kontakt: 
 

● Ditt namn, adress och telefonnummer, men du kan också vara anonym. 
● Namn och adress på skolan. 
● En beskrivning av vad som har drabbat dig. 
● Hur länge kränkningarna har pågått. 
● Om du pratat med någon i skolan om det som har hänt dig eller ditt barn. 
● Om personalen i skolan eller någon annan har försökt hjälpa dig eller ditt barn. 

 
Adress:  Telefon: E-post:  
Barn- och elevombudet (BEO)  08-586 080 00 beo@skolinspektionen.se 
Box 23069  
104 35 Stockholm  
 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) 08-120 20 700 do@do.se 
Box 3686 
103 59 Stockholm 
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Årsplan i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 
Rektor är ansvarig för att samtliga åtgärder genomförs. 
 
Tidpunkt  Åtgärder   Ansvarig  Utfört  

        

Augusti   Undervisande lärare planerar höstens undervisning utifrån det 
främjande arbetet (diskrimineringsgrunderna) samt utifrån de 
kartlagda utvecklingsområdena, som ingår i skolans 
förebyggande arbete.. Planen mot diskriminering och 
kränkande behandling skall genomsyra all undervisning. 

Elevhälsan 
tillsammans med 
undervisande lärare  

 

Augusti/ 
September 

Coach går igenom planen samt trivselregler med aktuell 
coachgrupp 

Coach   

September/ 
Oktober 

Planen (kortversion) sätts upp i alla klassrum, info ges vid 
föräldramöten samt planen läggs upp på Schoolsoft för att 
synliggöra för vårdnadshavare och elever.  

Skolledning/coach   

November  Elevrådet delges och skall godkänna Likabehandlingsplanen.  Ansvarig personal för 
elevrådet  

 

Januari  Genomgång av planen i teammöte. Avstämning utifrån de 
åtgärder som är påbörjade/genomförda utifrån planen och 
skolans lokala arbetsplan. 

   

Januari  
 
 
 

Elevhälsan lämnar information/analys till skolledning utifrån 
höstterminens samtal, avstämningar, klassbesök, avhopp m.m.  
 

Elevhälsan/skollednin
g 

 

Januari 
 

Undervisande lärare planerar vårens undervisning utifrån det 
främjande arbetet samt utifrån de kartlagda 
utvecklingsområdena, som ingår i skolans förebyggande 
arbete. 

Elevhälsan och 
skolledning 

 

Juni  Elevhälsan lämnar information/analys till skolledning utifrån 
höstterminens samtal, avstämningar, klassbesök, avhopp m.m. 
 

Elevhälsa/skolledning   

Juni  Avstämning utifrån de åtgärder som är 
påbörjade/genomförda utifrån likabehandlingsplanen och 
skolans lokala arbetsplan. 

Elevhälsa och 
skolledning  

 

Juni  Genomgång av insamlade och dokumenterade 
kränkningsärenden samt analys av Amigos, elevråd, personal, 
kundenkäter och exitsamtal för att identifiera och kartlägga 
utvecklingsområden inför kommande läsår. 

Skolledning    

Juni  Eleverna svarar 4 gånger varje läsår på en kundenkät, i denna 
ingår frågor kring kränkande behandling. Dessa ska ligga som 

skolledning   
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grund för sammanställningen av kommande planen. 
Juni/Juli/ 
Augusti 

Upprättandet av kommande läsårs plan ska genomföras 
utifrån läsårets insamlade data, analys och utvärdering samt 
föregående års förebyggande åtgärder.  

Rektor    

Augusti/ 
September 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska vara 
färdigställd. 
 

Rektor    

 
 
 
JENSEN grundskola Malmö om likabehandling 
 
Alla på JENSEN grundskola Malmö ska känna sig trygga och lika behandlade oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

 
Mål: 

● På JENSEN grundskola har vi ett öppet, tryggt och vänligt klimat. 
● Elever och personal iakttar, är lyhörda och ingriper direkt om någon utsätts för kränkande 

behandling. 
● JENSEN grundskola samarbetar med föräldrar för en verksamhet som sätter barn och 

elevers trygghet och välbefinnande i fokus. 
 

Uppföljning, utvärdering och revidering av planen mot diskriminering och kränkande 
behandling 
 
Rektor säkerställer att planen mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas och revideras 
årligen av skolans personal, elever och föräldraråd. Utvärderingen ska ligga till grund för planering av 
det kommande läsårets arbete. Åtgärder som planeras under året ska följas av angivna tidsramar och 
ansvarig för genomförandet ska utses. Uppföljning och utvärdering av en sådan plan som avses i § 6 i 
lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling redovisas. 
 
Ansvarig: Rektor. Johan Sanfridsson  
 
Allmänna åtgärder 
Mål 
Planen mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att förverkliga skolans mål och 
vision. 
Aktiviteter för att nå målen 
Planen mot diskriminering och kränkande behandling gås igenom med anställda och elever.  
Information om planen mot diskriminering och kränkande behandling ges på föräldramöten. 
Planen mot diskriminering och kränkande behandling gås igenom med elever/anställda som börjar 
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på skolan under pågående läsår.  
Planen mot diskriminering och kränkande behandling skall finnas på SchoolSoft.   
 
Kartläggning 
 
Mål 
Skolan skall få in information om eventuell förekomst av diskriminering och kränkande behandling 
för att kunna utforma relevanta åtgärder. 
 
Elevernas delaktighet 
Elevrådet ska delges och vara med i analys av arbetet på skolan. 
 
Vårdnadshavarnas delaktighet 
Föräldrarna, genom föräldrarådet, har delgivits planen och vad vi kommer att arbeta med.  
 
Arbete kring diskriminering och kränkande behandling under 2016/2017 
Trivselregler som är framtagna genom ett samarbete mellan rektor, lärare och elever. 
Följande arbetssätt används för att främja arbetet kring de fem diskrimineringsgrunderna.  
  

- Skolstart med skolgemensamma samarbetsövningar i inomhusmiljö samt utomhusmiljö. 
- Åldersintegrerade coachgrupper   
- Elevråd 
- könsneutrala toaletter införs 
- Stärkande självbildsträning genom mental träning genomförs 
- Pedagogiska promenader med etiska och filosofiska dilemman. 
- Coachdagar med likabehandlingsarbete i coachgrupper.  
- Föräldramöte varje terminsstart 
- Elevens val veckor 
- Egen skolavslutning med fokus på sammanhållning  

 
Exempel på förebyggande arbete i klassrummen: 

- Mental träning 
- Arbete med samarbets- och värderingsövningar vid coachtid och under pedagogiska 

promenader 
- Etik och moral frågeställningar  

 
Om kränkande behandling uppstår;  
 
Barn, elev, personal eller vårdnadshavare som bevittnat den kränkande situationen ska;  
Agera omedelbart och informera närmaste personal och/eller coach. Samtal med alla berörda ska äga 
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rum snarast. Händelsen dokumenteras via händelserapport vid incident och kränkning.   
Ansvarig: Skolledning 
 
Om kränkande behandling uppstår;  
1. Den som misstänker kränkande behandling ska vända sig till någon vuxen på skolan. Berörda 
coacher, trygghetsteam, samt rektor informeras och anmäler till huvudman skyndsamt. 
 
2. Trygghetsteam samlar fakta från de inblandade genom enskilda samtal. Teamet kan välja att koppla 
in skolläkare om ärendet så kräver. Utredningen dokumenteras.  
 
3. Vårdnadshavare informeras.  
 
4. En handlingsplan upprättas och datum för uppföljning fastställs.  
 
5. Trygghetsteam utvärderar och dokumenterar resultat.  
Ansvarig: Rektor 
 
Sekretesslagen 
Skolans anställda är informerade om och ska följa Sekretesslagen 7 kap 9 §. 
Skolans anställda är informerade om och ska följa Skollagen 2 kap 18 § ang. Tystnadsplikt. 
Ansvarig: All personal. 

 
Anmälningsplikt 
Skolans anställda är informerade om och ska följa Socialtjänstlagens 14 kap 1 § ang. anmälningsplikt. 
Ansvarig: Rektor. 

 
Om brottslig handling sker inom skolan 
Värdegrunden för brottsliga handlingar är densamma i skolan som i samhället i stort. Brott är inte 
acceptabelt och om brott sker följs det upp med såväl lärare, elever, vårdnadshavare och 
samhällsinstanser. Vid kroppsskada ombeds alltid vårdnadshavare att ta med eleven till vårdcentralen 
för läkarintyg.  
 
Vanligtvis sker brott i skolan utan att skolan vet vem som har gjort brottet. Därför arbetar vi aktivt 
och förebyggande genom att diskutera värdegrund i undervisning, coachtid och på studietid. Möten 
hålls med elev direkt om hen visar en attityd som är likgiltig inför samhällets lagar och regler. 
Ansvarig: Rektor 
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Främjande och förebyggande arbete 

Generella insatser 
Trivselregler 
JENSEN grundskola har trivselregler (även kallat ordningsregler) som gäller i klassrummet, i skolan 
samt i skolans närområde. Både medarbetare och elever engageras i utformningen och översynen av 
trivselreglerna samt kontinuerliga uppdateringar vid regelförändringar. Lärarna tillsammans med 
elevrådet ser till att eleverna informeras om reglerna och att dessa följs. Skolan ska ta vara på 
elevernas positiva beteende och genom positiv förstärkning betona rätt beteende likaväl som att göra 
tydliga markeringar vid felaktigt beteende. 
Ansvarig: Rektor  
 
Klassrumsmodellen 
I syfte att alla elever samt lärare ska kunna fokusera så mycket som möjligt på undervisningen införs 
en gemensam modell för ramarna kring en lektion som alla elever och lärare ska känna till och hålla 
sig till. 
Ansvarig: Rektor och alla medarbetare 
 
Framtoning av elevers goda egenskaper 
För att skapa ett bra klimat på skolan där alla elever får möjlighet att uppmärksammas för det som de 
är bra på arbetar vi aktivt med jul- och sommarskolavslutningen. Eleverna får möjlighet att uttrycka 
sig med hjälp av musik, uppmärksammas för idrottsprestationer samt ta emot diplom för så väl 
kamratskap som studieprestationer.  
 
 
JENSENKÅREN  
Eleverna har ett eget team i form av medlemmar av JENSENKÅREN. Kåren träffas minst 1 gång 
varje månad och representanterna väljs ut demokratiskt av lärarna. Kåren består av representanter 
från varje klass. Syftet är att engagera eleverna i trygghetsarbetet på skolan och få en bra 
diskussionsplattform i allt ifrån praktiska till mer strukturella åtgärder.  
JENSENKÅREN presenteras sig själva sitt team och uppdrag på skolan för alla elever. Detta sker 1 
gång per år samt en extra gång för nya klasser.  
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Insatser riktade mot att stärka elevhälsan 
 
Elevhälsa 
Skolan ska ha en synlig elevhälsa och att eleverna ska ges möjlighet till stöd vid behov. Detta sker 
genom att elevhälsan presenterar sig i alla klasser vid terminsstart samt deltar i avstämningar med 
skolans elevhälsoteam. Elevhälsan är även centralt placerade på skolan. Elevhälsan består av kurator, 
skolsköterska, rektor samt en speciallärare.   
Ansvarig: Elevhälsa 
 
Hälsosamtal 
Skolan håller planerade hälsosamtal med alla elever. Under dessa samtal så har även vårdnadshavare 
möjlighet att deltaga för att ge ytterligare information till skolan.  Hälsosamtalen utförs av 
skolsköterskan.  
Ansvarig: Skolsköterska 
 
 
Mental träning 
Kontinuerligt arbete med mental träning, i syfte att stärka självkänslan är viktigt i det förebyggande 
arbetet mot kränkningar. Våra elever får dagligen öva sin förmåga till avslappning, stresshantering 
och koncentration. De får också lära sig att skapa positiva bilder av sig själva och framtiden, vilket 
ökar självkänslan och motivationen. Genom inre balans och mentalt välbefinnande kan man öka 
både sin livskvalitet och sin prestationsförmåga. Alla elever tränar mentalt varje dag 5-10 minuter.  
Ansvarig: Skolledning och undervisande lärare 
 
I undervisningssituationer 
I det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i undervisningssituationer 
är det av största vikt att lärarna är tydliga med att omedelbart uppmärksamma och bryta destruktiva 
beteenden såsom kränkande blickar, kommentarer eller viskningar i klassrumssituationer. 
Ansvarig: Undervisande lärare 
 
 
Rutiner för nya elever som börjar på skolan 
När en ny elev börjar på skolan möts denna upp av coach när hen kommer. JENSENKÅREN får i 
ansvar att stödja och visa runt eleven de första dagarna. Coach sätter den nya eleven tillsammans 
med JENSENKÅREN eleverna redan vid första lektionen.  
Efter en vecka följer coach upp med eleven hur det känns i klassen. 
Ansvarig: Coach samt JENSENKÅREN 
 
 

 
 

10 



Coachsamtal 
Elevinflytande handlar om inflytande både över de egna studierna och över tillvaron i skolan i övrigt 
vilket är av stor vikt för det sociala klimatet. Två gånger i veckan har varje klass coachtid tillsammans 
med sin coach och minst två gånger per termin erbjuds varje elev ett enskilt coachsamtal med sin 
coach. Coachsamtal mellan elev och coach är viktigt. Upplevelsen av att bli sedd och bekräftad 
stärker självkänslan och tryggheten. Vid coachsamtalen ges eleven möjlighet att sätta upp mål i 
studiesituationen samt i förtroende och enskilt ta upp situationer av diskriminering och kränkande 
behandling på skolan. Coach ansvarar för att föra vidare informationen och vid behov initiera möte 
med elevhälsan.  
Ansvarig: Coach 
 
Skolenkäter 
Frågor om eleverna har blivit utsatta för diskriminering eller kränkningar samt om de trivs ställs i den 
enkät eleverna anonymt svarar på fyra gånger per läsår. På så sätt är det möjligt att uppmärksamma 
hur eleverna upplever klimatet på skolan samt om det finns vissa klasser där man behöver arbeta mer 
fokuserat med frågan. Eleverna får även utvärdera elevhälsan utifrån tillgänglighet och synlighet. 
Skolledningen ansvarar för att följa upp svaren med eleverna mellan enkäterna. 
Ansvarig: Skolledning 
 
 
Information/Stöd till föräldrar 
Föräldramöten 
En tät kontakt mellan skola och hem möjliggör en tidig upptäckt av diskriminering och kränkande 
behandling. Vårdnadshavare informeras vid föräldramöten i början av varje läsår om skolans plan 
mot diskriminering och kränkande behandling och arbetet kring den. Representanter från elevhälsan 
närvarar alltid vid föräldramöten. Planen kring diskriminering och kränkande behandling finns även 
tillgänglig för dem att läsa på SchoolSoft. Vårdnadshavare uppmuntras att ta del av planen och 
komma med synpunkter.  
Ansvarig: Coach och elevhälsa 
 
Föräldraråd 
Alla vårdnadshavare till elever på skolan erbjuds att delta i ett föräldraråd där representanter 
regelbundet under läsåret träffar rektor. 
Ansvarig: Rektor  
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Övriga insatser 
Medlingssamtal 
Medlingssamtal är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Den bygger på att en tredje 
opartisk person (det kan också vara två medlare) hjälper konfliktparterna att kommunicera om 
konflikten på ett konstruktivt sätt. Medling bygger på frivillighet och föregås av att de inblandade 
parterna har individuella samtal med medlaren, och då går med på att ha ett medlingssamtal. 
Medlarens viktigaste funktion är att skapa goda förutsättningar för konstruktiv kommunikation 
mellan parterna så att dessa kan hitta fram till den lösning som passar dem bäst.  
Ansvarig: Skolledare utser lämplig personal  
 
Samverkan med andra instanser 
Skolan samverkar vid behov med andra instanser som har till uppgift att ägna sig åt ungdomars hälsa 
och levnadsförhållanden som till exempel socialtjänsten, fältarbetare, ungdomsmottagningar, barn 
och ungdomspsykiatri och frivilliga organisationer. Syftet är att alla elever ska ha en väl fungerande 
livssituation. Då kränkning och/eller diskriminering uppmärksammas och uppgifter framkommer 
där bedömning görs att eleven har behov av stöd utanför skolan tar skolan dessa kontakter.  
Ansvarig: Kurator och skolsköterska 
 
Klassövningar 
Vid problematik i klassen med otrygghet, kränkande jargong, utanförskap, ordning och arbetsro ska 
det upprättas en klassinriktad åtgärdsplan utifrån specifik problematik. Lämplig personal kan utföra 
klasstärkande övningar. .  
Ansvarig: coach i samarbete med elevhälsa eller annan lämplig personal 
 
Stödsamtal 
Stödsamtal med skolkurator och skolsköterska erbjuds alla berörda elever. Samtalets omfattning 
bestäms tillsammans av elev och skolsköterska/skolkurator.  
Ansvarig: Skolsköterska och skolkurator 
 
Temadagar  
I slutet av varje termin lägger skolan fokus på temadagar där JENSEN-kåren håller i undervisningen 
tillsammans med lärare. Fokus under dessa temadagar är att motverka och förebygga diskriminering 
och kränkande behandling.  
Ansvarig: Skolsköterska, skolkurator och Jensenkåren  
 
Elevhälsan  
Elevhälsoteamet går ut en gång per termin och utbildar i syfte av att förebygga och främja 
diskriminering och kränkande behandling. Parallellt med detta tillhandahåller elevhälsan 
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fokusområden, övningar, diskussionsområden mm. I samarbete med coacher utbildas eleverna inom 
aktuella områden. 
Ansvarig: Elevhälsan och coacher 
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