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Grunduppgifter  
 

Verksamhetsformer som omfattas av planen  
Aspstrandens skolan  
 

Ansvariga för planen  
Jarko Tuisku, rektor 

Vår verksamhetsidé 
Glädje som grund, ordning som stöd och kunskap som mål. 
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Haparanda stads medarbetaridé  

              

Hur Aspstrandens skolas personal arbetar med medarbetaridén 

                  
Planen gäller under:   
2023-01-11 - 2023-12-31      Läsåren 2022/2023 – 2023/24 
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Elevernas delaktighet  
Aspstrandens skola vill att varje elev ska trivas i skolan och känna sig uppskattad och 
omtyckt av andra elever och av skolans personal. Aspstrandens skola vill att eleven 
respekterar andra, visar hänsyn, gott uppförande och att eleven möts av respekt och 
hänsyn från skolans personal och av andra elever.  

Om eleven någon gång blir utsatt för mobbning, våld, hot eller kränkande behandling vill 
vi att denne omedelbart kontaktar en vuxen på skolan som denne känner förtroende 
för. Ser eleven att någon annan elev är utsatt för kränkande behandling kan denne hjälpa 
honom/henne genom att berätta vad denne sett för en vuxen i skolan.  

Så här arbetar skolan med att hålla eleverna delaktiga i arbetet med vår plan mot 
diskriminering och kränkande behandling:  

- Genom regelbundna samtal i klasserna kring trivsel, ordning och trygghet.  

- Klass-, elevråd- och matråd. 

- Konkret arbete med värdegrunden (t.ex. samtal, övningar, samlingar, rollspel och 
temaarbeten) i den dagliga verksamheten.  

- Utvecklingssamtalen, där elevens klasslärare tar upp frågor som rör elevens trivsel, 
trygghet och kamratrelationer i skolan.  

- Trygghetsenkät en gång i terminen.  

- Genomgång av resultatet från trygghetsenkäten tillsammans med personalen.  

Vårdnadshavarnas delaktighet  
Vårdnadshavaren har ett stort ansvar. Om skola och hem visar tydligt att de tar avstånd 
från kränkande behandling får detta en positiv inverkan på barnet. Prata med ditt barn om 
hänsyn och att alla är olika men lika mycket värda. Är någon i klassen utsatt? Är någon 
ensam och utfryst?  

Om vårdnadshavaren misstänker att det egna eller någon annans barn utsätts för 
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling – kontakta elevens lärare, någon 
bland personalen eller skolans rektor. Om vårdnadshavaren misstänker att dennes barn 
utsätter andra för kränkande behandling råder vi dig som vårdnadshavare att göra helt 
klart för barnet att du inte accepterar någon form av kränkande behandling och att du ser 
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mycket allvarligt på ett sådant beteende. Även i detta fall är det bra att vårdnadshavaren 
kontaktar det egna barnets lärare eller skolans rektor. Vi ska alla hjälpas åt att skapa en 
skola där alla trivs och har det bra.  

Under utvecklingssamtalen är hänsyn, trygghet, respekt och studiero en punkt som 
diskuteras utifrån ett föräldraperspektiv.   

Personalens delaktighet  
Aspstrandens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling ska gälla överallt 
och för alla på Aspstrandens skola. Personalen på Aspstrandens skola är delaktiga i 
arbetet med att revidera skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 
genom utvärdering av föregående års plan och vidare diskussioner om hur vi utvecklar 
skolans arbete i såväl förebyggande och åtgärdande syfte. Personalen har vidare fått 
analysera trygghetsenkäten. 

Eleven kan förvänta sig att personalen bemöter det med respekt, att personalen bryr sig 
om denne och kommer att göra allt för att hjälpa om eleven råkar illa ut, att personalen 
kommer att ingripa mot alla former av kränkande behandling eller tilltal. Föräldrar kan 
förvänta sig att personalen arbetar för att eleven känner trygghet och att personalen 
arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö, att personalen ingriper mot kränkningar och att 
vi tar kontakt med föräldern om något händer.  

Personalen på Aspstrandens skola utarbetar förslag på åtgärder (läs avsnittet främjande 
insatser) som ska stärka tryggheten i klasserna och skolan, bland eleverna. Varje vecka 
träffas arbetslagen för planering. Under dessa möten diskuteras elevernas trygghet och 
trivsel.  

Förankring av planen  
När planen mot diskriminering och kränkande behandling fastställts går varje lärare 
igenom den med eleverna i varje årskurs. Under föräldramötena i början av läsåret och via 
skolans lärplattform, InfoMentor, och även under utvecklingssamtalen i september - 
november presenteras planen för föräldrar om de så önskar, så att alla är välinformerade 
om planen och skolans syn på konsekvenserna av kränkande behandling och 
diskriminering. På skolan förs ständigt återkommande samtal om respekt, hänsyn, 
vänskap, relationer och diskrimineringsgrunderna. Det är viktigt att eleverna är delaktiga 
och att de får komma med konstruktiva förslag när problem uppstår - på så sätt hålls 
planen levande löpande under läsåret. Personalen är uppmärksamma på 
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kamratrelationerna i klassen och diskuterar samt arbetar främjande med trivsel och 
förhållningssätt med eleverna.  
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Utvärdering  
 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats  
Diskussioner, om hur vi kan utveckla Aspstrandens skolas förebyggande arbete med 
diskriminering och kränkande behandling, genomfördes den 29 november och den 16 
januari i arbetslagen.  

Den 14 november 2022 träffades Aspstrandens skolas föräldraråd. Under specifikt detta 
föräldraråd diskuterades trygghetsenkäterna samt hur föräldrarådet ser att Aspstrandens 
skola kan arbeta mer främjande mot diskriminering och kränkande behandling. 
 
 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan  
Aspstrandens skolans personal och föräldrar.  

  



 10 

Resultat och analys av trygghetsenkäterna hösten 2022:  
Under vecka 41 och 42 genomfördes en gemensam trygghetsenkät på alla Haparanda stads 
skolor. Enkäterna genomfördes klassvis och sammanställdes av stadens skolutvecklare, Jaana 
Ohtonen.   

Svarsfrekvens: 

F-3:	96	%	(136	av	141	elever)		

4-6:	96	%		(107	av	111	elever)	

Totalt	på	Aspstrandens	skola:	96	%	(243	av	252)	

Partiell redovisning av enkätsvar från årsgrupperna i F-3:  
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Analys av enkätsvaren, åk F-3: 
 
Vi ser att majoriteten av dem elever som svarat, att det finns otrygga platser på skolan, svarat att det är 
toaletterna som upplevs otrygga (31 st). En anledning till denna upplevda otrygghet är att låsen på 
toaletterna inte alltid gått att låsa ordentligt, eller att låsen gått i baklås. Trots att toaletternas lås åtgärdats 
lever en otrygghet kvar bland eleverna. Nu kommer toaletterna att åtgärdas i och med renoveringen av 
skolans toaletter under 2023.  
 
Omklädningsrummen på Idrottshusen upplevs av några elever (6 st) som otrygga. Detta kan bero på att 
dörrarna i duschenbåsen inte går att stänga, eller att dörren till omklädningsrummet (flickornas) tidigare 
hade svårigheter att hållas stängd. Vi vet att ombyte och dusch också är situationer som kan upplevas 
otrygga av eleverna. Vi vuxna finns med i omklädningsrummen i lågstadiet och då även i duschrummen 
för att därigenom skapa tryggare vistelser där.   
 
Elever kan uppleva att de inte får hjälp och stöd när de behöver det under raster. Det behöver vara tydligt 
vem som stannar kvar sist efter rasten och ser till att eller är på rätt ställe. Rastvärdar som inte är 
klassansvariga behöver vara ute 5 minuter innan elevernas rast börjar. Rastaktiviteter behöver komma 
igång och hållas igång, det är en hjälp för elever som kan ha svårt med raster.  
 
Vi har lyft Planen mot diskriminering och kränkande behandling på föräldramöten, men då inte alla 
kommer dit funderar vi på hur vi skulle kunna nå ut till fler. Vissa föräldrar har efterlyst vad 
konsekvenserna blir när man kränker andra. Planen finns på lärplattformen InfoMentor. 
 
Vi arbetar med värdegrundsfrågor varje dag. Vi kan utveckla en modell som finns i åk 3 : ”Hur stort är 
mitt problem”. Elever kan lära sig och lösa vissa konflikter själv. Det vore bra om vi pedagoger har en 
”konfliktmodell” som vi alla pedagoger ska lära oss och följa vid konflikthantering. Det här läsåret 
implementeras en modell som heter Medkompis, en metodik för konflikthantering på skolan. 
Målsättningen är att den ska skapa en likvärdig konflikthanteringsmetod på hela skolan. Implementeringen 
börjar i sjösättas under studiedagen den 9 januari 2023. 
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Utvärdering av främjande insatser 
 
Skolans värdegrund 
Vi har jobbat med skolans värdegrund, men p.g.a. pandemin under vårterminen 2022 har vi inte kunnat 
jobba som det var tänkt med bl.a. värdegrundssamlingar och andra gemensamma gruppstärkande 
aktiviteter fullt ut. Alla klasser har dock jobbat med dessa frågor på olika sätt dagligen i den egna klassen. 
 
Det är fortsatt viktigt att all personal som arbetar i skolan ser eleverna på skolan som allas elever. Det är 
också oerhört viktigt att alla vuxna reagerar och agerar vid negativt beteende bland eleverna. 
 
Höstfest 
Väldigt lyckat. Bra uppslutning, fina aktiviteter. Allt kändes så bra! 
 
Vänskapsveckan 
Vänskapsveckan är bra. Det här året tillverkade elever små hjärtan av filttyg. Dessa hängde vi upp i 
korridoren utanför matsalen.  Nästa gång skulle vi kunna leka olika lekar tillsammans i grupper. 
 
Kom klädd-som-du-inte-brukar-dag 
Fungerade bra. Elever och personal kunde komma klädda som de inte brukar. Fokus togs bort från ett 
”traditionellt” Halloween-firande, med bl.a. läskigheter. En del var klädda i pyjamas, andra som 
sagofigurer. Samma vecka pågick och avgjordes också en tävling riktad mot att hålla våra kapprum och 
toaletter fräscha. Eleverna hjälptes åt under veckan och vi vuxna såg verkligen en klass- och 
stadieövergripande aktivitet mellan eleverna. 
 
Rastverksamhet 
Vi ser att det fortsatt finns att utveckla. Trots att vi idag har ett relativt komplext och omfattande 
rastvärdsschema, ser vi att rastverksamheten med fokus på aktiviteter inte helt och hållet följt det som vi 
hade planerat. Vi ser också att övergången mellan lektion och rast är en tidpunkt då det behöver finnas 
personal ute/ i kapprummen för att ta emot eleverna och därigenom förekomma negativa handlingar. Det 
samma gäller efter rasterna.  
 
Studiero  
Vi brukar prata med barnen om vad det betyder, det kan ju även vara att elever högläser 2-2 , eller spelar 
ett spel… det behöver ju inte vara tyst i klassrummet.  
 
Något vi ser har hjälpt för att främja studieron är att t.ex. arbetslagsresurser arbetar fler timmar i en 
specifik elevgrupp som ett extra stöd, att vi sett över sittplaceringarna i klassrummet och därigenom 
främjat arbetsron, samt haft tät föräldrakontakt och samverkan när en elevs skolsituation krävt det. 
 
 
Klassråd, elevråd, matråd och föräldraråd 
Alla klasser har representanter i klassråd/elevråd och alla klasser har representanter till föräldrarådet. 
Föräldrarådet har haft få deltagare under sina möten. Förra årets möten har skett via Teams p.g.a. 
pandemin. Detta kan vara en bidragande orsak till att så få representanter har deltagit. Klassråd, elevråd 
och matråd är i gång på skolan.  
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Vad går att utveckla? 
Man kan gå ut med blänkare på Infomentor när föräldrarådsmötet närmar sig. Där kan man uppmana 
övriga föräldrar att kontakta klassens representanter om man har någon frågeställning som bör behandlas 
under kommande möte. 
 
Förslag på främjande insatser 
- Nobelvecka med ”middag/lunch”, fotografering och stipendieutdelning som avslutning. Vi lär oss allt 
om Alfred Nobel, teknik, uppfinningar, vett och etikett.  
- Luciafirande, alla sjunger och övar på sångerna och de som vill uppträder sedan i matsalen, kyrkan eller 
utomhus. 
- Julmarknad. Varm glögg/saft och pepparkakor. Eleverna säljer julsaker de gjort till förmån för andra 
barn i utsatta länder. 
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Partiell redovisning av enkätsvar från årsgrupperna i 4-6:  
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Analys av enkätsvaren, åk 4-6: 

Utifrån trygghetsenkäterna - vilka specifika prioriteringsområden ser ni att Aspstrandens skola behöver vidta 
i ett förebyggande och hälsofrämjande arbete? Föreslå konkreta åtgärder. 

Vi anser att vi behöver fortsätta att se över vuxennärvaron och vuxenstödet vad gäller övergångar, där elever i friare 
situationer kan behöva vuxet stöd i varierad utsträckning. Vi tycker att ett fortsatt värdegrundsarbete, men med mer 
struktur och kontinuitet, skulle påverka hela skolan och framför allt elevernas resultat i en ytterligare positiv riktning.  

Diskutera om Planen mot diskriminering och kränkande behandling lyfts upp under föräldramötena i början 
av läsåret och via utvecklingssamtalen i oktober - november i syfte att alla föräldrar ska vara välinformerade 
om planen och skolans syn på konsekvenserna av kränkande behandling och diskriminering? Om inte, 
varför? Vad kan utvecklas? 

Vi upplever att det fortsatt är ett lågt deltagande på föräldramötena. Vi föreslår att planen mot diskriminering och 
kränkande behandling sammanfattas och information om den skickas hem i samband med att trivselreglerna skickas 
hem för underskrift i augusti. Vi anser att planen även ska lyftas upp på utvecklingssamtalen för att information ska 
nå samtliga vårdnadshavare.  

Diskutera hur väl påståendet "På Aspstrandens skola förs ständigt återkommande samtal om respekt, 
hänsyn, vänskap, relationer och diskrimineringsgrunderna" stämmer? Vad kan utvecklas? Varför? Hur går 
vi vidare?  

Vi anser att Aspstrandens skola arbetar kontinuerligt och i riktning mot påståendet, ofta i samband med att något hänt 
eller inträffat. Vi tycker att vi behöver strukturera arbetet mer så att det riktas mer mot ett främjande arbete snarare 
än ett åtgärdande. Vi önskar arbete mer med ”case” så som lågstadiets arbetslag gjort.   

Utvärdera de främjande insatser som varit aktuella i årets Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. Hur har insatserna gått att genomföra, om de inte genomförts - varför inte? Vad går att 
utveckla?  
 
Vi upplever att arbetslagsresurserna i åk 4-6 tagit ett större ansvar för konflikthantering och 
dokumentation/anmälningarna av dem. Detta har lett i högre utsträckning till att lärarna kunnat fokusera på 
undervisningen. Vi ser dock ett fortsatt behov av ett aktivt rastvärdsskap samt ett ännu mer omfattande främjande 
arbete vad gäller det psykosociala, med stöd från elevhälsan.  
 
Vi har infört korridorsvärdar. Deras uppgift har varit att finnas ute i korridorerna för att stödja eleverna övergång från 
lektion/ lunch – rast. Vi upplever att detta förbättrat klimatet i korridorerna strax innan alla elever är utomhus på rast 
betydligt.  



 21 

 
Vi ser en ökning av klassöverskridande och elevinitierade aktiviteter under bl.a. elevens val, där skolans äldre elever 
gärna hjälper och stöttar yngre skolkamrater.   

Diskutera vilka främjande insatser ni skulle önska ha på Aspstrandens skola. Skriv ner förslag.  

- Ett strukturerat värdegrundsarbete under ledning av t.ex. skolkuratorn. 
- Aktivt rastvärdsskap där samtliga elever kan delta i olika aktiviteter. 
- Fortsätta att säkerställa kunskapen om konflikthantering samt dokumentationen som ska genomföras 

kopplat till dem, bland såväl nyanställda som anställda som arbetat en längre tid i verksamheten.   
- Arbetslaget önskar ett strukturerat ”Case-arbete” kring hur vi kan bemöta och stödja kollegor t.ex. vid 

känsliga situationer där en kollega inte följer de regler eller förväntningar som finns.   

Förslag på främjande insatser 
- Nollan och nätet – ett klass- och stadieövergripande samarbete mellan åk 2 och 5, med fokus på ökad kunskap 
kring kränkningar på nätet och hur vi ska förebygga att det händer.  
- Aktivt rastvärdsskap, samt meningsfulla rastaktiviteter där elever från alla stadier kan delta.  
- Ett strukturerat arbete med utmanande fall/situationer i syfte att utveckla ledarskapet ytterligare.   

 
Jämförelse mellan föregående års enkätsvar och årets enkätsvar 
 

 
Åk 4-6 (2022)              Åk 4-6 (2021) 

       Mycket bra: 21 svar (20 %)  Bra: 70 svar (67 %)                                        Mycket bra: 19 svar (18 %)  Bra: 69 svar (66 %)    
          Mindre bra: 11 svar (10 %)  Inte alls: 3 svar (3 %)                                   Mindre bra: 15 svar (14 %)  Inte alls: 1 svar (0,01 %) 
 

 
Åk F-3 (2022)              Åk F-3 (2021) 

       Mycket bra: 79 svar (59 %)  Bra: 48 svar (36 %)       
          Mindre bra: 6 svar (4 %)  Inte alls: 1 svar ( 1 %)                                                                                       
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Särskilda insatser  
Vidtas under läsåret 2022/23-2023/24 riktat mot det främjande och förebyggande arbetet utifrån 
trygghetsenkätens resultat:  
 

- Olika stadieövergripande aktiviteter hålls kontinuerligt för att stärka skolans värdegrund, trivsel 
och trygghet, bland skolornas alla elever. Genom insatserna blandas eleverna i blandade 
åldersgrupper och lär känna andra elever och vuxna på skolorna. 

- Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt genusfrågor diskuteras i alla 
skolans årskurser regelbundet.  

- Rastvärdar, iförda gula reflexvästar ska finnas ute alla raster. Särskilt otrygga platser har 
kartlagts på skolan och ett rastvärdsschema med särskilda ansvarsområden för rastvärdarna finns. 
Rastvärdsscheman har satts upp på strategiskt utvalda platser (entréhallarna) för att stärka 
elevernas kännedom om vilka vuxna som ska vara ute på rastvärd.  

- Organiserad rastverksamhet ska erbjudas alla dagar under skolans lunchraster.  

 

Årets plan ska utvärderas senast  
Mot slutet av 2023. 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas  
Årets plan mot diskriminering och kränkande behandling ska utvärderas genom samtal i 
mindre grupper under en arbetslagsplanering, en k-tid, en pedagogisk kvällskonferens, 
alternativt under höstens utbildningsdagar 2023.  

Ansvarig för att årets plan utvärderas  
Jarko Tuisku, rektor 
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Främjande insatser 
 
Skolans värdegrund  
Områden som berörs av insatsen  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.  

Mål och uppföljning  

På Aspstrandens skola ska arbetet präglas av omtanke, hänsyn och respekt - i en skola där 
alla är olika och unika men lika mycket värda. Alla elever ska känna sig trygga i skolan, 
motverka utanförskap, diskriminering och kränkande behandling.  

Insats  

Läsåret inleds med en gemensam uppstart i arbetet - skolans värdegrund, hänsyn, omtanke 
och respekt. Samtliga klasser arbetar första veckorna med gruppstärkande övningar, 
förhållningssätt gentemot varandra, ordningsreglerna och begreppen diskriminering, 
trakasserier och kränkningar. Detta arbete fortsätter därefter löpande under hela läsåret 
genom bl.a. värdegrundsarbete, dramaövningar, forumspel, värdegrundssamlingar och 
andra gemensamma aktiviteter, där bl.a. kamratskap, etnicitet, könsroller, kroppsideal, 
konsumtion, samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och 
populärkultur tas upp.  

Ansvarig  

Rektor och skolans personal  

Datum när det ska vara klart  

Kontinuerligt under läsåret  
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Höstfest 
 

Områden som berörs av insatsen  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder  

Mål och uppföljning  

Utveckla den sociala kompetensen och skapa goda förutsättningar för gruppsamhörighet 
från förskoleklassen till årskurs 6. Stärka vår ”vi”-känsla! 

Insats  

Höstfesten är en dag då elever och personal klär ut sig för att göra någonting tillsammans. 
Dagen kan innehålla olika aktiviteter som vi både genomför tillsammans och klassvis. Vi 
har denna dag för att lyfta fram var och ens unika person.  

Ansvarig  

Skolans personal  

Datum när det ska vara klart  

Fredagen den 15 september 2023  
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Vänskapsveckan  
Områden som berörs av insatsen  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder  

Mål och uppföljning  

På Aspstrandens skola fokuseras arbetet denna veckan kring hur vi är mot varandra, 
värdegrund, vänskap, omtanke och respekt i en skola där alla är olika och unika men lika 
mycket värda. Alla elever ska känna sig trygga i skolan, motverka utanförskap, 
diskriminering och kränkande behandling.  

Insats  

Värdegrundssamling i matsalen, gruppstärkande aktiviteter inom- och utomhus i 
åldershomogena och åldersblandade grupper. 

Ansvarig  

Skolans personal  

Datum när det ska vara klart  

Fredagen den 17 februari 2023  
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Studiero 
 

Områden som berörs av insatsen  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.  

Mål och uppföljning  

Alla elever ska förstå vad som menas med studiero, samt uppleva att de har studiero när 
undervisning bedrivs på Aspstrandens skola.  

Insats  

Ett utvecklingsområde är att samtala med eleverna om vad arbetsro innebär samt, under 
en avgränsad period, tillsammans med eleverna, reflektera efter varje lektion om det varit 
arbetsro eller inte. Detta för att tydliggöra innebörden och betydelsen av ordet arbetsro, 
för eleverna. 
 

Ansvarig  

Rektor och skolans personal  

Datum när det ska vara klart  

Kontinuerligt under läsåret  
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Rastverksamhet  
 
Områden som berörs av insatsen  
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.  

 
Mål och uppföljning  
Alla elever ska känna sig trygga i skolan, i klassrummet och på skolgården. Motverka utanförskap samt 

förebygga kränkande behandling och diskriminering.  

 
Insats  
Rastvärdsskap 
Rastvärdar cirkulerar på skolgården under förmiddagsrasten och på den gemensamma lekrasten efter lunch, enligt ett 

rastvärdsschema. Personal finns ute på skolgården på bestämda, strategiskt utvalda platser då barnen befinner sig utomhus. All 

personal har ansvar att stanna upp och ingripa när man ser elever som bråkar eller använder nedlåtande kommentarer, miner eller 

liknande.  

Rastvärden ska agera observerande och leta efter situationer där det kan uppstå konflikter. Förekom dem. För att få överblick 

över de aktiviteter och ställen där barnen befinner sig, roterar rastvärden runt mellan dessa grupper av barn, stämmer av hur det 

går och sätter sig in i vad de gör. Rastvärden uppmärksammar de barn som verkar ensamma och ger dem stöd att komma in i ett 

leksammanhang.  

Rastvärden agerar och kommunicerar med de olika grupperna av lekande barn. Rastvärden roterar mellan dessa och stämmer 

med jämna mellanrum av med dem och allt går bra, sätt dig in i vad de gör. En tydlig vuxennärvaro verkar förebyggande och 

signalerar lugn och bara med din närvaro tydliggör du skolans normer och regler. Exempel på göromål kan vara att dela in lag, 

spela med barnen och lyssna in stämningen. 

Rastvärdsscheman sätts upp i alla kapprum för elevernas trygghet. 

Rastvärdarna bär alltid gula rastvärdsvästar.  

En rastvärd talar inte i telefon! 

Ansvarig  

Rektor och skolans personal  

Datum när det ska vara klart  

Kontinuerligt under läsåret  
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Aktiviteter mellan årsgrupperna  
 

Områden som berörs av insatsen  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.  

Mål och uppföljning  

Skapa en trygg atmosfär och att eleverna i de olika åldrarna lär känna varandra för att 
skapa bättre förutsättningar för gruppsamhörighet. Att lära känna varandra, öka trivseln 
och öka samarbete vid temaarbeten och elevens val.  

Insats  

Gemensamma, klassöverskridande aktiviteter genomförs på skolan kontinuerligt under 
läsåret. Gemensamma dagar genomförs där eleverna i hög grad får umgås över 
klassgränserna får genomsyra dagen, bl.a. genom friluftsdagar och temadagar.  

Ansvarig  

Skolans personal 

Datum när det ska vara klart  

Kontinuerligt under läsåret  
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Klassråd, elevråd, matråd, föräldraråd  
 

Områden som berörs av insatsen  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.  

Mål och uppföljning  

Att eleverna utvecklar demokratiska värden och ser vilka möjligheter som finns att 
påverka sin vardag i skolan. Trygghetsenkäter genomförs under oktober. 

Insats  

Alla klasser har klassråd en gång i månaden, inför mötet med elevrådet. Aspstrandens 
skolas föräldraråd har möten där skolledningen deltar för en kontinuerlig dialog om 
skolans arbete. Föräldrarådet ger föräldrar insyn och delaktighet i skolans verksamhet och 
en möjlighet att kunna påverka och delta i skolans utvärdering.  

Ansvarig  

Rektor och skolans personal 

Datum när det ska vara klart  

Pågår hela läsåret  
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Kom-klädd-som-du-inte-brukar-dag  
Områden som berörs av insatsen  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder  

Mål och uppföljning  

På Aspstrandens skola fokuseras arbetet den här dagen kring värdegrund, vänskap, 
omtanke och respekt i en skola där alla är olika och unika men lika mycket värda. Alla 
elever ska känna sig trygga i skolan, motverka utanförskap, diskriminering och kränkande 
behandling.  

Insats  

Elever och personal kommer klädda som de inte brukar. Elever får inte bära läskiga 
masker, några vapen eller annat som uppfattas som kränkande.  

Ansvarig  

Skolans personal  

Datum när det ska vara klart  

Fredagen den 27 oktober 2023  

  



 31 

Aspstranden läser 
Områden som berörs av insatsen  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder  

Mål och uppföljning  

På Aspstrandens skolas temavecka ”Aspstranden läser” fokuseras arbetet denna veckan 
kring läsning, läsupplevelser och lästräning. Att läsa och lyssna på berättelser är 
upplevelser ger glädje, tröst och mod. Det kan även bidra till att stärka självkänslan och 
förståelsen för omvärlden. Att kunna spegla sig själv i text och bild kan vara ett viktigt led 
i uppbyggnaden av den egna identiteten.  

Att dela en läsupplevelse med någon annan kan, inte minst, vara rolig avkoppling och en 
meningsfull samverkan! 

Alla elever ska känna sig trygga i skolan, motverka utanförskap, diskriminering och 
kränkande behandling.  

Insats  

Olika läsaktiviteter i klassrummen och över klassgränserna, bokbyte och författarbesök.  

Ansvarig  

Skolans personal  

Datum när det ska vara klart  

Fredagen den 3 mars 2023  
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Kartläggningsmetoder  
 

Trygghetsenkät genomförs under höstterminen i alla årskurser på skolan. Målkonferenser 
hålls en gång per termin. Skolsköterskan har hälsosamtal med förskoleklasselever och 
föräldrar, samt åk 4 eleverna.  

Områden som berörs i kartläggningen  
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.  

Hur eleverna har involverats i kartläggningen  
Trygghetsenkät genomförs med alla elever under oktober 2022.  

Hur personalen har involverats i kartläggningen  
Alla klasslärare tillsammans med arbetslagen är delaktiga i elevernas klassråd och har 
regelbundna samtal för att ta reda på elevernas trivsel och trygghet. All personal tog del 
av trygghetsenkäterna under höstterminen 2022 och analyserade resultatet samt bidrog till 
att utveckla verksamheten utifrån dessa enkätsvar.  

Personalen är aktiv i genomförandet av trygghetsenkäten varje år med sina elever, genom 
att konkret genomföra enkäterna digitalt med eleverna. Resultatet följs upp av mentorer 
och pedagogerna i klasserna och åtgärder sätts in där behov finns och utvärderas 
kontinuerligt. Skolans elevhälsoteam och rektor följer upp resultaten och utvecklingen 
över tid.  
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Förebyggande åtgärder  
 
Namn  

Värdegrundsarbete i den dagliga undervisningen 
 
Områden som berörs av åtgärden  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.  

Mål och uppföljning  

Att genom arbetspass, temaarbeten, eller annan undervisning om och kring skolans värdegrund, 
kamratskap och sociala förmåga lyfta upp aktuella områden i detta på ett för eleverna 
dagsaktuellt, tydligt och konkret sätt. Genom att varva värderingsövningar, samtal och annat 
praktiskt arbete övas elevernas förmåga att förstå hur vi ska förhålla oss gentemot varandra, 
förstå allas olikheter, att var och en är unika - men lika värda. Acceptens och tolerans för andras 
olikheter. 

Vidare åskådliggörs begreppen diskriminering, trakasserier och kränkningar under dessa 
lektionspass. Utvärdering sker löpande under våra arbetsenhets- och professionsmöten, samt 
under målkonferenserna, där frågeställningar kring hur vi arbetat med begreppen diskriminering, 
trakasserier och kränkningar gått. Särskilda uppföljningsfrågor ställs inom ramen för den andra, 
årliga trygghetsenkäten som genomförs under vårterminen.  

Åtgärd  

Vi integrerar värderingsövningar, samtal och annat praktiskt arbete kring värdegrunden i vår 

undervisning. Arbetet följs upp kontinuerligt under arbetslagens planeringsmöten.  

Motivera åtgärd  

Eleverna involveras härigenom mer i skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete.  

Ansvarig  

Skolans personal 

Datum när det ska vara klart  

Pågår under hela läsåret  
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Rutiner för akuta situationer  
 

Policy  
All personal i Aspstrandens skola har ansvar för att förebygga och aktivt motverka 
kränkande behandling och diskriminering. När skolan får reda på att någon kränkning 
skett, utreds händelsen skyndsamt. Utredningens omfattning beror på händelsens karaktär 
och utförs med hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Det är vuxna som ansvarar 
för att ingen ska bli illa behandlad i skolan. Tillsammans skapar barn och vuxna ett klimat 
där kränkningar inte finns.  

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande 
behandling  
På Aspstrandens skola arbetar ett elevhälsoteam. Ett av elevhälsoteamets uppdrag är att 
ansvara för skolans likabehandlingsarbete. På arbetslagens möten, varje vecka, 
uppmärksammas om det är någon elev som är utsatt för eller som kränkt andra elever. 
Elevhälsoteamet träffas 2 ggr per månad för att kartlägga, planera och följa upp ärenden.  

Klassmentorer och annan personal har ett viktigt ansvar i det dagliga arbetet i 
klassrummet. De behöver vara aktiva i det dagliga samtalet med eleverna om hur de 
upplever sin skolsituation.  

Rastvärdarna har ett viktigt ansvar i det dagliga arbetet på rasterna. De behöver vara 
aktiva på rasterna i det dagliga samtalet med eleverna om hur de upplever sin 
skolsituation.  

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till:  
 

Elevhälsoteamet: 
 

Jarko Tuisku, rektor, jarko.tuisku@haparanda.se, 0922-261 00 

Liselott Wegblad, speciallärare, liselott.wegblad@haparanda.se, 0922-261 05 

Pirjo Paldan, speciallärare, pirjo.paldan@haparanda.se, 0922-262 08 



 35 

Lena Tiensuu, skolsköterska, lena.tiensu@haparanda.se, 0922-260 95 

Jaana Keskitalo, skolsköterska, jaana.keskitalo@haparanda.se, 0922-266 31 

Ann-Charlotte Pohjanen Lundmark, ann-charlotte.lundmark@haparanda.se, 0922-263 58 

Suvi-Elina Koskela, skolkurator, suvi-elina.koskela@haparanda.se, 0922-269 53 
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Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av 
andra elever  
1. En av skolans personal får kännedom om kränkning, konflikt eller att någon elev känt sig 
utsatt.  

2a. Situationen åtgärdas inledningsvis med ett samtal eller en tillsägelse, eller enklare 
medlingssamtal med berörda parter. Klassläraren informeras. Klassläraren/-arna informerar de 
inblandade elevernas föräldrar. 

2b. Vid allvarligare1 situationer kontaktas klassläraren som i sin tur kontaktar någon i 
trygghetsteamet. Rektor informeras. Klassläraren/-arna informerar de inblandade elevernas 
föräldrar. 

3. Klasslärare och representant från elevhälsoteamet träffar samtliga inblandade och har 
individuella samtal med dem i syfte att utreda vad som hänt. När alla inblandade fått möjlighet att 
yttra sig och ge sin bild av det som hänt, kan skolan bedöma om och i sådana fall bestämma vilka 
insatser som bör göras. Insatser kan vara medlingssamtal eller allvarssamtal.  

4. Klasslärare eller representant från trygghetsteamet ringer och informerar vårdnadshavare.  

5. Klasslärare eller personal anmäler kränkningen till staden. Anmälan görs på stadens digitala 
plattform, Draftit, varifrån en signal går till rektor som får i uppgift att utreda ärendet vidare. 
  
6. Uppföljning en eller två veckor efter händelsen.  

7. Om kränkningar och trakasserier ej upphört kallas berörda elever tillsammans med 
vårdnadshavare till samtal hos rektor och/eller intendent och kurator, samt ytterligare en 
representant från elevhälsoteamet. Samtalet dokumenteras genom ett 
elevhälsokonferensprotokoll. 

8. Om kränkningar och trakasserier fortgår efter detta vidtas ytterligare åtgärder. Det kan vara 
disciplinära åtgärder som beskrivs i skollagen, t.ex. en skriftlig varning eller tillfällig 
omplacering. Det kan också innebära kontakt med andra myndigheter såsom socialtjänsten eller 
polisen. Draftit-utredningen följs upp och hanteras. 

 
1 Avgörs vid varje unikt ärende 
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Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av 
personal  
Om elev, förälder eller skolans personal upplever att elev/elever diskriminerats, 
trakasserats eller kränkts av anställda på skolan hänvisas ärendet till rektor som omgående 
utreder saken. Anmälan av kränkningen dokumenteras genom Draftit. Anmälan skickas 
automatiskt vidare till Barn– och ungdomsförvaltningen.  

Rutiner för uppföljning  
Uppföljning sker mellan en till två veckor från det att händelsen inträffat och sker 
tillsammans med den som blivit utsatt och den som utsatte. Om kränkningar och 
trakasserier ej upphört vid uppföljningssamtalet kallas berörda elever tillsammans med 
vårdnadshavare till samtal hos rektor och/eller biträdande rektor och kurator, samt 
ytterligare en representant från trygghetsteamet. Samtalet dokumenteras genom ett 
elevkonferensprotokoll. Under detta samtal upprättas också en handlingsplan.  

Rutiner för dokumentation  
Anmälningar om kränkande behandling mellan elev och vuxen dokumenteras i KIA. Ett 
underlag skickas automatiskt till rektor och vidare till barn– och ungdomsförvaltningen.  

Ansvarsförhållande  
Rektor och personalgruppen ansvarar för att Aspstrandens skola bedriver ett målinriktat 
arbete för att motverka kränkande handling och diskriminering av elever. Rektor 
tillsammans med elevhälsoteamet utvecklar teamets arbete. Elevhälsoteamets 
representanter ansvarar för att arbetsenheterna diskuterar nuläget i klasserna och har en 
stående punkt i dagordningen under sina möten. Klasslärare ansvarar för att regelbundet 
samtala med sina elever om trivsel och eventuella kränkningar.  
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Begrepp  
 
Diskriminering  
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever 
och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, 
sexuell läggning, eller ålder.  

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.  

Direkt diskriminering  
Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling 
till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde 
till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just 
detta program.  

Indirekt diskriminering  
Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt 
som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har 
samband med diskrimineringsgrunderna. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, 
kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl eller på grund 
av en allergi behöver annan mat.  

Trakasserier och kränkande behandling  
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs 
värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför 
kränkande behandling nedan). Det kan bland annat vara att man använder sig av 
förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, 
”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper. Det kan också handla om att någon blir 
kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller liknande. Det gemensamma för 
trakasserier är att de gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt 
eller illa behandlad.  

Kränkande behandling  
Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs 
värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för 
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trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker 
en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning 
och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier (till exempel Facebook).  

Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller 
kränkande behandling. Exempel på händelser som kan vara det som i lagen benämns 
kränkande behandling  

• Carl blir ofta kontaktad på nätet av elever på skolan. Där kallar de honom ”pucko” och 
”tjockis”. De har också lagt ut bilder av Carl på sociala medier. Bilderna har tagits i 
duschen efter gymnastiken.  

• Lisa är stökig i klassrummet och vill inte lugna ner sig trots lärarens tillsägelse. Ett gräl 
som uppstår emellan dem slutar med att läraren ger Lisa en örfil.   

• Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka på rasterna. Han är hellre ensam än 
att behöva höra de andra säga att han inte får vara med. Skolans personal tror att 
Oliver är ensam för att han tycker om det. ”Han är en ensamvarg”, säger klassläraren. 
Oliver orkar inte förklara hur det egentligen ligger till.  

Sexuella trakasserier  
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det 
kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt 
anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som 
avgör vad som är kränkande.  

Repressalier  
Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på 
grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller 
påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en 
elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling.   
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Diskrimineringsgrunder  
 

Kön  
Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Exempel på 
händelser som kan vara diskriminering och trakasserier:  

• Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder 
 henne med argumentet ”Det är för hårt arbete för en tjej”. [diskriminering]   

• Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt 
 att gå med i dansgruppen. [trakasserier på grund av kön]   

• Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och 
 hånglar med vem som helst. [sexuella trakasserier]   

Könsidentitet eller könsuttryck   
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon 
inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger 
uttryck för att tillhöra ett annat kön. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda 
sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck eftersom lagens begrepp 
könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en avvikelse 
från ”det normala”.  Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell 
läggning. Transpersoner kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. Exempel på 
händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier:  

• Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar 
sig med  mascara och läppglans. [trakasserier]   

• Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn på sin skola 
för att tala  om problem i familjen. Skolkuratorn ifrågasätter Kims 
könsidentitet och istället för att få prata om sina problem hemma, måste 
Kim förklara och försvara vad intergender betyder och innebär. 
[diskriminering]   

• Alex, som klär sig i kjol och klänning, blir utföst av de andra tjejerna från 
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skolans tjejtoalett eftersom de tycker att Alex är för mycket kille för att få 
gå in där. [trakasserier]   

Etnisk tillhörighet   
Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt 
ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk 
tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något 
annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. Exempel på 
händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier:   

• En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt 
etniskt svenska barn vid antagning av nya elever för att inte få en alltför 
segregerad elevgrupp. [diskriminering]   

• Thomas, som är svart, får många kommentarer från de andra eleverna om sitt hår 
och sin hudfärg. Många vill ta och känna på honom. Klassföreståndaren 
avfärdar honom med att ”Ja, men du vet ju att du är annorlunda. Det är klart 
att de andra är nyfikna på dig. De menar ju inget illa”. [trakasserier]   

• Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt 
på proven. Läraren vill inte ge Maria betyget A, då svenska inte är hennes 
modersmål. [diskriminering]    

Religion eller annan trosuppfattning  
Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt 
regeringens proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund 
i eller samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas 
av diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och 
värderingar som inte har samband med religion faller utanför.  

Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier:  

• Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det av några 
klasskamrater. De säger det på skämt, men han tycker inte att det är roligt. 
[trakasserier]  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 Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI-undervisningen med motiveringen 
”Huvudduk är ett tecken på kvinnoförtryck”. Det innebär att Leila utestängs från 
sin utbildning. [diskriminering]   

• Rebecka är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på hennes skåp. [trakasserier]   

Funktionsvariation  
Med funktionsvariation menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en 
skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas 
uppstå. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier   

• På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av 
var och en förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. 
[diskriminering]   

• Elenas pappa har en CP-skada. Hon blir arg och ledsen när andra elever i skolan ropar 
”Din pappa är jävla CP.” [trakasserier]   

• Patrik, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan sitta still. Han 
lämnar hela tiden sin plats. En dag klarar lärarvikarien inte av situationen utan 
skickar hem Patrik med orden ”ADHD-barn borde inte få gå i skolan!” 
[diskriminering och trakasserier]   

Sexuell läggning   
Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller 
heterosexuell läggning. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller 
trakasserier som har samband med sexuell läggning:   

• Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast kallar 
de henne ”äckliga lebb”. [trakasserier]   

• Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han 
svårt att få vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam.   

• James vill inte vända sig till sin lärare eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, 
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men inte gör något. [trakasserier]   

• På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och Anna, som är ett par, får inte dansa den 
första uppvisningsdansen tillsammans. [diskriminering]   

Ålder   
Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot 
åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika 
sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. 
Skyddet gäller alltså även i skolan. Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, 
till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av skollagen. Exempel på händelser 
som kan vara trakasserier:   

• Malte är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad på grund av detta. 
[trakasserier]   

• Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna i hennes klass. Hon blir sårad när de 
andra klasskamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, men 
de fortsätter i alla fall. [trakasserier]  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