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Inledning
Särskolan omfattar årskurs 1-9, träningsskolan och 11:ans fritids. Särskolan är integrerad i
Vretaskolan som är en F-3 skola med skola och fritidshem i samma lokaler. Skolans
elevhälsoteam består av skolkurator, skolsköterska, speciallärare, specialpedagoger och
rektor. Särskolans fritids, 11:an är delvis integrerat i övrig fritidsverksamhet och ingår i
denna plan. Planen omfattar Vretaskolans särskola och fritidshemmets främjande,
förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling under
2021, samt en utvärdering av föregående års plan.

Vision
På Vretaskolans särskola och träningsskola ska alla elever och vuxna känna sig trygga. Vi
skapar tillsammans en miljö där vi kan utvecklas och känna glädje och lust att lära oss nya
saker. Vi utgår från ett demokratiskt förhållningssätt och visar respekt för allas lika värde.
Vårt mål är att alla elever ska växa upp och bli trygga och utifrån den egna förmågan
självständiga individer.

Lagstiftning
Diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och kränkande
behandling i Skollagen (2010:800). Arbetet tar utgångspunkt i FN:s konvention om barnets
rättigheter. Utrednings- och åtgärdsskyldighet föreligger för skolan vid kännedom eller
påtalande av diskriminering och kränkande behandling. Om skolan inte vidtar skäliga
åtgärder, brister i dokumentation eller om skolans plan inte lever upp till lagstiftningens
krav, kan huvudman åläggas att betala skadestånd eller diskrimineringsersättning till utsatt
elev.

Diskriminering
Diskriminering är enligt lagstiftning när skolan på osakliga grunder missgynnar eller negativt
särbehandlar en elev kopplat till en eller flera diskrimineringsgrunder. Dessa grunder är kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.

Trakasserier
Trakasserier är uppträdanden som kränker en elevs värdighet. För att klassas som
trakasserier skall uppträdandet ha samband med en eller flera diskrimineringsgrunder.
Trakasserier kan vara fysiska, verbala, psykosociala eller ske via texter och bilder. Såväl
elever som skolpersonal kan göra sig skyldiga till trakasserier.

Kränkande behandling
Kränkande behandling är i likhet med trakasserier, uppträdanden som kränker en elevs
värdighet fysiskt, verbalt, psykosocialt eller genom texter och bilder. Skillnaden är att
kränkande behandling inte kopplas till diskrimineringsgrunder. Såväl elever som skolpersonal
kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. Mobbning kan ses som en form av kränkande
behandling, som innebär ett upprepat negativt beteende mot en elev.
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Barnkonventionen – svensk lag
Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i
världen. Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990 och 1 januari 2020 blev
Barnkonventionen lag. Detta innebär att Barnkonventionen tas in i den nationella
lagstiftningen. Den får därmed samma rättsliga status som andra nationella lagar. Artiklar i
Barnkonventionen som är speciellt viktiga i arbetet för att förebygga kränkande behandling
och diskriminering är Artikel 2: Rätten att inte diskrimineras utifrån ras, hudfärg, kön, språk,
religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom,
funktionsnedsättning, börd eller ställning i livet.

Skolans arbete
Skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan beskrivas
utifrån tre olika nivåer; främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Främjande arbete
Det främjande arbetet riktas mot alla elever utan förekommen anledning, som en naturlig
del i skolans verksamhet. Det arbetet ska genomföras av alla vuxna på skolan, i alla möten
med eleverna. Skolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
presenteras på klassråd, föräldramöten, skolråd, arbetsplatsträffar och vid introduktion av
nyanställd personal.
Vretaskolan arbetar aktivt med att ha en inkluderande lärmiljö så att alla elever ska kunna nå
målen utifrån sina förutsättningar och behov. Genom att ha en tydlig struktur på skoldagen
och gemensamma regler skapar vi studiero och lugna miljöer. Med fokus på goda relationer
mellan alla som är på skolan och fritidshem, både elever och personal skapar vi trygghet och
bidrar därmed till god hälsa.
All personal får kontinuerlig vidareutbildning i arbets- samt förhållningssätt kring arbete med
bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Syftet är att fortsätta utveckla ett gemensamt
förhållnings- och arbetssätt som utgår ifrån förståelse av allas olikheter och skolans
värdegrund.

Förebyggande arbete
Det förebyggande arbetet görs i fyra steg.
1. Kartläggning/undersöka risker för diskriminering och kränkande behandling.
2. Nulägesanalys av orsakerna till riskerna.
3. Sätta upp mål och genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika
rättigheter och möjligheter.
4. Följa upp och utvärdera arbetet i denna plan.
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Åtgärdande arbete – Anmäla, utreda och åtgärda diskriminering och kränkande
behandling.
Med åtgärdande arbete menas hur och vem på skolan som agerar när något skett.
Vid misstanke eller påtalande av diskriminering eller kränkande behandling föreligger en
skyldighet att skyndsamt påbörja en utredning. I Östhammars kommun används det digitalt
verktyget Draftit KB Process för att rapportera och utreda kränkande behandling i förskolor
och skolor. Se mer om det via denna länk:
https://ines.osthammar.se/organisation/barn--och-utbildningsforvaltningen/barn--ochutbildingsforvaltningens-artikelmapp/bous-dokument-rutiner-ochblanketter/verksamhetsfragor-skola-och-forskola/hantering-av-krankande-behandling/
Vårdnadshavare uppmanas att ta kontakt med skolan vid misstanke om att någon av skolans
elever blivit utsatt. Samtliga vuxna på skolan har ett ansvar för att arbeta mot diskriminering,
och kränkande behandling. Elevhälsan har en viktig roll som stödjande och vägledande i det
arbetet.
Rutin för akuta situationer
Rutinen för akuta situationer anger arbetsgången för hur personal ska agera vid misstanke
om kränkande behandling.


När en personal får information om eller blir vittne till en kränkning ingriper denne
direkt för att bryta situationen och värna om den utsatte.
Vid misstänkt kränkning mellan elever samtalar personalen med de inblandade för
att få reda på allas upplevelser av vad som hänt. Man pratar även om hur man ska
göra för att det inte ska hända igen. Om en personal misstänks ha kränkt en elev
samtalar rektorn med de berörda.
 Personalen som ingripit upprättar en kränkningsanmälan och kontaktar berörda
vårdnadshavare. Genom anmälan informeras rektor samt skolchef om händelsen.
Personalen underrättar mentor/mentorer till de inblandade eleverna.
 Rektor fattar beslut om huruvida ärendet, i och med de initiala åtgärderna, kan anses
utrett eller om ärendet ska utredas vidare.
 Om ärendet ska utredas vidare utser rektor ansvarig för utredningen. När personal
misstänks för kränkning av en elev är det dock alltid rektor som gör utredningen.
Utredning, åtgärder och uppföljning dokumenteras i Draftit KB Process.
Ärenden ska behandlas skyndsamt.
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Ansvar och delaktighet
Elever
Elevernas deltagande i det förebyggande arbetet är viktigt och delaktighet, utifrån förmåga,
ska ingå i likabehandlingsarbetet. Eleverna på grundsärskolan deltar i att kartlägga och
undersöka risker för diskriminering och kränkande behandling genom att svara på en trivseloch trygghetsenkät en gång per läsår. Klasserna får sedan ta del av resultatet och komma
med förslag på hur det förebyggande arbetet ska utföras. Kartläggningen används även som
underlag för gemensam uppföljning av föregående års arbete.
I olika hälso- och trivselsamtal med elevhälsan ges eleverna även enskild möjlighet att prata
om hur de upplever trivseln och tryggheten på skolan.
Varje klass har regelbundna klassråd i syfte att främja ökad delaktighet och inflytande .

Skolpersonal
All personal på skolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och tar i det dagliga arbetet itu
med situationer som uppkommer. Arbetslagen bistår med analys av nuläge, mål,
genomförande av åtgärder och uppföljning i det förebyggande arbetet.
All personal ska uppmärksamma och agera direkt i enlighet med fastställda rutiner vid
misstanke eller kännedom om diskriminering och kränkande behandling.
På rasterna finns det alltid personal ute med eleverna. Det finns även planerad rastaktivitet
varje dag där en vuxen leder aktiviteten.
Faddergruppsverksamhet och tema veckor är också återkommande, uppskattade aktiviteter
där eleverna får arbeta tillsammans i olika konstellationer.
På grundsärskolan har vi förmånen att kunna arbeta med våra olikheter då särskolan är en
naturlig del i hela skolans verksamhet, där personal arbetar över gränserna. Samplanering
mellan skola och fritidsverksamheterna skapar en röd tråd genom elevernas skoldag och
bidrar till att stärka förhållningssättet gentemot varandra.

Mentor
Mentorerna har en stor roll i att vara förebilder och skapa struktur och trygghet för eleverna.
De arbetar dagligen med att samtala, förebygga och bemöta eleverna i deras vardag.
Mentorerna ger dem strategier för hur man hanterar besvärliga situationer. Teman,
faddergrupper och studiebesök planeras av mentorerna. Dessutom sker kontakten med
vårdnadshavare och vid behov andra aktörer som habilitering, sjukvård och psykiatrin ofta
via mentorerna. För att lyckas med arbetet med eleverna i skolan krävs att skola och
föräldrar har ett väl fungerande samarbete. Mentorn ska ha ett nära samarbete med
eleverna och deras vårdnadshavare för att tidigt uppmärksamma elevers behov av stöd.
Mentorn ska samverka med övrig personal i det främjande, förebyggande och åtgärdande
arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
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Elevhälsan
Elevhälsan har ett nära samarbeta med den övrig personalen och bidrar med sin kompetens i
arbetet med att skapa en god lärandemiljö och ett gott skolklimat. Elevhälsan är en del av
det dagliga värdegrundsarbetet men ansvarar också för olika kartläggningar samt
förebyggande och åtgärdande insatser på individ- och gruppnivå.
Elevhälsan bidrar i arbetet med att ta fram planen mot diskriminering och kränkande
behandling. Elevhälsan ansvarar bl.a. för sammanställning av kartläggning, analys, mål,
åtgärder, uppföljning och utvärdering som görs av arbetslagen och eleverna. Elevhälsan
arbetar utifrån sina olika professioner med att stärka kunskapen kring vad elever och
personal behöver för att fungera bra fysiskt, psykiskt och mentalt. Det är en stående punkt
på arbetsplatsträffarna som handlar om värdegrund kopplat till bemötande där vi reflekterar
kring hur vi gör och hur vi kan göra annorlunda. Vi har regelbundna teamträffar där vi
diskuterar strategier för konfliktlösning utifrån ett gemensamt förhållningssätt.

Skolledning
Det är skolledningen som arbetar fram förutsättningarna till ett gemensamt arbetssätt
genom att identifiera behov, samla in information och vara en del av helheten för att kunna
arbeta främjande och stöttande. Att tillsammans hela tiden sträva efter att bli bättre och
hitta lösningar på problem.
Rektor ansvarar för att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av
diskriminering och kränkande behandling och att det efterföljs av all personal. Rektor
ansvarar för att upprätthålla, utvärdera och omarbeta planen mot diskriminering och
kränkande behandling årligen. Arbetet kan delegeras och sker i samverkan med personal och
elever.

Kartläggning och nulägesanalys
All verksamhet kartläggs och analyseras årligen genom elevenkäter och analys av inkomna
anmälningar av kränkande behandling. Reflektioner görs utifrån observationer och samtal i
olika former med eleverna i det dagliga arbetet och de synpunkter och förslag som lämnats
av eleverna sammanställs. Föräldrar får tillfälle att diskutera frågor rörande trygghet och
trivsel vid skolråd och föräldramöten. På grund av covid-19 har man inte kunnat ha fysiska
samlingar i form av föräldramöten, arbetsplatsträffar eller elevråd, däremot har en tätare
mail- och samtalskonversation förekommit mellan hem och skola.

Skolans nulägesanalys
Under hösten flyttade Hammarskolans elever och personal till Vreta på grund av att
lokalerna dömts ut. Flytten innebar mycket jobb i form av planering. Då ingenting fick följa
med i flytten från Hammarskolan till Vretaskolan gjordes ett väl genomtänkt arbete kring
beställningarna. Man planerade och tänkte utifrån ett elevfrämjande perspektiv där alla
elever kan inkluderas utifrån sina specifika behov. Allt ifrån möblering till hjälpmedel. Det
har byggts om och anpassats. Särskolans elever finns nu samlade i skolan och är en del av
integreringen.
Skolgården har fått och väntar fortfarande på att vissa saker ska komma på plats. Även om vi
är lite trångbodda inomhus så myllrar det av barn och aktiviteter på skolgården.
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Elevernas åsikter och tankar
Eleverna har haft förmånen att komma till en skola med nya möbler och välutrustade rum
men det är trångt på vissa ställen. Eleverna på särskolan äter i sina klassrum eller på
Vallonskolan på grund av platsbrist på Vretaskolan. Man kan utläsa av svaren på
trygghetsenkäterna att barnen och ungdomarna tycker om att komma till skolan. Skolgården
är uppskattad då det finns olika typer av miljöer att röra sig emellan. Trygghetsenkäten visar
på att eleverna upplever att det finns vuxna på skolan som man kan vända sig till och det var
ingen skillnad mellan killar och tjejer.

Mål och uppföljning
Målen tas fram utifrån kartläggningar och den nulägesanalys som gjorts.
Uppföljning av planens mål sker årligen och utifrån denna upprättas en ny plan. Ansvarig för
detta är skolans rektor.

Prioriterade mål 2020
Alla elever ska ha en skolgång som präglas av trygghet och hälsa
Åtgärder
 Morgonhälsning; alla elever möttes av sin mentor eller lärare i dörren till
klassrummet på morgonen för att på olika sätt hälsa ”god morgon”. Detta innebar att
samtliga elever blev sedda och mentorn såg och bekräftade eleverna tidigt på dagen.
 Rastvärd; raster innebär fri aktivitet och leder ibland till missförstånd och konflikter.
För att underlätta för barnen såg vi över rastvärdsschemat för att få fler vuxna ute. Då
alla Vretas elever är på skolgården skapas ett naturligt möte mellan skolformerna som
inkluderar alla elever att delta på de planerade rastaktiviteterna.
 Fadderaktivitet; genom att göra roliga aktiviteter i blandade åldersgrupper lär
eleverna känna andra elever och bidrar till ökad trygghet i skolan.
 Rutiner och struktur i klassrummet; varje morgon går man tillsammans igenom hur
dagen ser ut och innan man går hem sammanfattar man hur dagen sett ut för att
skapa en känsla av sammanhang och struktur. Eleverna är delaktiga och tar ansvar i
klassrummet.
 Vuxna är med kring skollunchen för att skapa strukturer för måltider; på Hammarskolan
delades den stora matsalen av med skärmar för att dämpa ljud och skapa lite
avskildhet. Varje årskurs hade en ansvarig personal med under måltiden för att skapa
lugn och ro. Varje grupp hade 5 minuters ljudvila för att dämpa sorlet i matsalen. På
Vretaskolan har vi en mindre matsal vilket har lett till att särskolans elever äter i
mindre grupper på sina enheter.

Utfall
Morgonhälsningen blev permanent då den hade en positiv inverkan på eleverna som
upplevde sig sedda. Resultatet ledde till att lärare redan på morgonen kunde avläsa elevens
mående. Att vara många, synliga vuxna ute bland eleverna skapar trygghet.
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Den styrda aktiviteten bidrog till att de elever som inte hade någon att vara med eller inte
visste vad den skulle göra fick hjälp in i leken. Det svåra blir när den ansvariga lekledaren inte
var på plats, då behövs en plan B. Fadderaktiviteterna har varit uppskattade men har på
grund av Corona pandemin haft ett uppehåll. Att känna igen sig oberoende i vilket klassrum
man är och att se vad som ska hända sen och veta när lektionen är slut skapar trygghet.
Eleverna behöver inte fundera och var oroliga när de vet vad, vart och när något händer.
Matsalssituationen är svår att påverka utifrån att den är liten och det råder Covid. Vi är alla
medvetna om detta och har löst det efter bästa förmåga.
Alla elever ska ha en skolgång som präglas av studiero
Åtgärder
 Alla klassrum har och använder sig av classroomscreen; alla klassrum har i och med
flytten till Vreta fått samma utrustning och de möblemang man behövt. Man har
anpassat så att det inte ska finnas för många störande moment i klassrummet och
möjlighet att sitta lite avskärmat.
 Tidur; alla klassrum är utrustade med tidur som tydligt visar hur lång tid som är kvar
av det man håller på med för stunden.
 Lugna rutiner på morgonen; när eleverna kommer till skolan hälsar man på läraren
och sätter sig stilla på sin plats. På tavlan står vad man ska göra.
 Inomhus präglas av lugn, visa skillnad på att vara inne och ute; Spring och lek liksom
bollek och hoppaktiviteter sker mest utomhus. Inomhus spelar vi spel, pysslar och går.
 Bildstöd; används för att berätta vad man ska göra och vad som förväntas av
eleverna. Dessa finns väl synligt för alla framme på whiteboardtavlan i samtliga
klassrum.
Utfall
Klassrumsmiljön skapar lugn och arbetsro. Möjlighet att sitta avskärmat finns och minimerar
stressen från yttre faktorer. Tiduret visar tydligt hur lång stund som är kvar av
arbetsmomentet vilket skapar känsla av kontroll och framförhållning över tiden. Att börja
morgonen med en lugn stund har visat sig påverka dagen positivt. Att ha tydliga gränser för
vad man gör inne och ute skapar en lugn inomhusmiljö. Bildstödet ger inte bara elever som
har svårt att koncentrera sig stöd i att hitta tillbaka och fokusera sig på vad den ska göra. Det
ger framförhållning och bidrar till att alla elever vet vad de ska göra nu och sedan.

Alla elever ska mötas av en inkluderande lärmiljö
Åtgärder
 Alla använder bildstöd i olika situationer; som tidigare nämnts så finns det ett tydligt
schema med bildstöd för hur dagen ser ut framme på tavlan i alla klassrum. Alla
klassrum på Vretaskolan har samma uppsättning bildstöd. För de elever som behöver
görs även ett individuellt schema att ha vid sin plats. Det kan också brytas ner mot
personliga mål för varje lektion. På särskolan används pekkartor och känselkartor för
en bättre kommunikation.
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I alla klassrum; finns en uppsättning hörselkåpor, penngrepp, sittkuddar/kilar för de
som behöver röra på sig när de sitter. Det finns små tidur som används för de elever
som behöver pauser i arbetet. Det finns pallar som man får sitta och hålla balansen på
för att jämna ut överskottsenergi. Det finns även ståskal, inne och ute-rullstolar med
mera i de hallar där det behövs.
Det finns olika material för koncentration; det kan vara bänkskärmar för att få sitta
mer ostört. Det finns även saker att ha i händerna för de elever som behöver ha något
att ”göra” för att kunna lyssna.
Lågaffektivt bemötande; samtlig personal har fått ta del av vad lågaffektivt
bemötande innebär. Det innebär inte att vuxna inte ska agera utan handlar om hur.
Att möta eleven där den är på ett sätt som når fram. Skolan är den plats där vi lär oss
och formas till ansvarsfulla individer. Konflikter är en del av livet men det är hur vi
möter dem och agerar som blir de verktyg eleverna tar med sig. Vi vuxna är de
förebilder barnen har därför arbetar vi ständigt med att utveckla en gemensam syn
och förhållningssätt.

Utfall
Bildstödet i schemat skapar tydlighet och något för eleverna att kunna återgå till. Det ger
också de elever som har svårt med koncentrationen förutsättningar att följa med under
dagen. Känslokort och pratkartor hjälper till att förstå och förklara för dem som inte har
språket. De hjälpmedel som finns i klassrummet används på ett ansvarsfullt sätt. Eleverna
stör inte varandra utan använder dem när de behöver. Det lågaffektiva bemötandet och
förhållningssätt är en ständig utmaning men ju mer vi reflekterar över det ju bättre blir vi i
bemötandet av eleverna.

Prioriterade mål 2021
Alla elever ska ha en skolgång som präglas av trygghet och hälsa
Åtgärder
 Bemötande av personal,
 Ansvarig rastvärd med planerade aktiviteter
 Rutiner och struktur i klassrummet
Alla elever ska ha en skolgång som präglas av studiero
 Tydligt ledarskap
 Lektionsstruktur, tillämpa de ”sju frågorna”
Alla elever ska mötas av en inkluderande lärmiljö
 Tillgänglig lärmiljö
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Nuläge/behov

Alla elever
ska ha en
skolgång som
präglas av
trygghet och
hälsa

Alla elever
ska ha en
skolgång som
präglas av
studiero

Alla elever
ska mötas av
en
inkluderande
lärmiljö
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Mål



Bemötande av
personal



Ansvarig rastvärd
med planerade
aktiviteter



Rutiner och struktur
i klassrummet

Åtgärd
Återkommande
handledning av
personal.

Ansvar
Rektor,
elevhälsan

En ansvarig
personal för
rastaktiviteter.

Rektor

Uppföljning
Kontinuerligt.
Och i
samband
med att en ny
plan
aktualiseras.

Alla klassrum
Rektor,
har likvärdig
mentorer,
utrustning och
pedagoger
teckenstöd för
planering.
Gemensamt
förhållningssätt.



Tydligt ledarskap

Mentorer och
pedagoger har
ett
förhållningssätt
där elever vet
vem som är
ledaren.

Rektor,
mentor



Lektionsstruktur,
tillämpa de ”sju
frågorna”

Mentor,
pedagog



Tillgänglig lärmiljö

Alla elever ska
veta vad, var,
med vem, Hur
länge, vad sker
sen och vad
behöver jag.
Alla elever ska
ges
förutsättningar
att nå målen
oavsett behov.

Mentor,
pedagog.

”

Kontinuerligt
och i
samband
med att en ny
plan
aktualiseras.

”

Kontinuerligt
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