
 

Mål och åtgärder för läsåret 2021/22     

Information om likabehandlingsplaner 
Se över hur informationen når alla berörda, elever, medarbetare och föräldrar genom 
kontinuerliga uppföljningar i kollegiet, på stadiemötena, på klasstimmarna, i elevråden och 
på föräldramötena. Konkretisera med åskådningsmaterial. 
En förkortad version av Likabehandlingsplanen finns nu, liksom informationsblad med kort 
information riktad till elever och föräldrar. 

Elevernas delaktighet och inflytande i likabehandlingsplanens utformande 
Hitta tillvägagångssätt för att få eleverna mer delaktiga i likabehandlingsplanens 
utformande. Kartläggning av hur de uppfattar sin medverkan medelst samtal och 
enkätundersökning.  
Analysera klassernas och elevrådens rutiner gällande arbetet med 
likabehandlingsplanerna. 

Tydliggöra målbeskrivningar och rutiner i likabehandlingsarbetet 
Ett cyklist arbete där nya mål sätts upp och där det fortsatt förändringsarbete blir tydligt. 
Definiera konkreta och uppföljningsbara mål. 
Hitta tydliga metoder för kartläggnings- och analysarbetet. 
Beskriva vilka åtgärder som planeras och hur de genomförts. 
Uppföljning och utvärdering: Hur har måluppfyllelsen varit? 

Öka medvetenheten hos elever och skolans medarbetare om personligheter, genus 
och etnicitet skilt från den egna personligheten.  
Alla ska ständigt vara uppmärksam på och arbeta för att alla ska leva sig in i och 
respektera olika kulturer och värderingar, liksom likheter och olikheter i olika religioner och 
trosuppfattningar. Det ska göras i såväl de löpande samtalen som i ämnesundervisningen, 
exempelvis i svenska och SO-ämnena som med fördel kan integreras inte sällan även 
med de praktiskt-estetiska ämnena.  

Ämnesintegrering 
Likabehandlingsplanen ska synliggöras i alla ämnen.  
Specifika åtgärder med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna.  

Noll-tolerans av diskriminering, trakasserier och all annan kränkande behandling 
ska genomsyra all undervisning  
Vi accepterar inte kränkande behandling i någon form. Det kan exempelvis vara slag, 
knuffar, tafsande, retsamhet, utfrysning, ovälkomna ”skämt”, ironiska eller nedsättande 
kommentarer, skymfande tillmälen/”smeknamn”, genom att information undanhålls eller 
förvanskas, att allvar möts med ironi, att elevers framföranden/beteenden bemöts negativt 
(t.ex. med suckar, miner eller ”himlande” ögon), att ”skitsnack” förekommer bakom ryggen 
på vissa elever, att elevers personliga utrymme eller ägodelar utsätts för ovälkomna eller 
obehagliga handlingar, att det skickas lappar, e-post, SMS, MMS eller liknande med 
kränkande innehåll, och alla andra former av nedvärderande, sårande eller kränkande 
beteenden.  



I förebyggande syfte diskuteras dessa uttryck för maktspråk kontinuerligt på klasstimmar 
och föräldramöten, och tas också upp i ämnen som datakunskap, idrott, samhällskunskap 
och religion. 

En följd av den digitalisering som skett i samhället är nätmobbing och där många 
ungdomar blir utsatta. Vi kan inte alltid se vad som händer på elevernas mobiler, datorer 
osv men vi kan belysa problemet och arbeta förebyggande. 

UTVÄRDERING: Likabehandlingsplanen läsåret 2020/2021 

Genomförda aktiviter för att främja likabehandlingsarbetet 
Utvärdering av dessa och förslag på åtgärder: förbättrings-/
förändringsarbete 

Likabehandlingsplanens tillgänglighet och tillämpning 
Medarbetare, elever och föräldrar har informerats om innehållet i likabehandlingsplanen, 
på förberedelsedagarna innan terminsstart, på kollegium, i elevråd, på klasstimmar, på 
föräldramötena i respektive klass.  
Likabehandlingsplanen har funnits tillgänglig i alla verksamheter inom Stiftelsen Kalmar  
Waldorfskola, på skolans hemsida, på anslagstavlor, i klasspärmarna, på kansli, hos 
skolsköterska, rektor, i kök och vaktmästeri. 
Enkätsvar visar att eleverna vet vad de ska göra/vem de ska vända sig till om de upplever 
sig själva eller att någon annan blir kränkt eller diskriminerad.  
Förbättingsarbete: Utvärdering visar att man kan inte vara nog så tydlig med vad som 
gäller skolans likabehandlingsarbete. Tydliggöra målbeskrivningarna. Tätare uppföljningar 
måste göras till rutin. Konkretisera med åskådningsmaterial. Involvera skoledning/kurator i 
större utsträckning.  
Arbeta med konflikthantering. 
Likabehandlingsplanen har reviderats ytterligare. En förkortad version av 
Likabehandlingsplanen finns nu, liksom informationsblad med kort information riktad till 
elever och föräldrar. 
Elevernas delaktighet och inflytande i likabehandlingsplanens utformande kan förstärkas. 
Här får elevrådet en än viktigare roll. 
Vi arbetar förebyggande genom att belysa problemet med nätmobbning. Många 
ungdomar är  utsatta i en allt mer digitaliserad värld. Berörda pedagoger 
arbetar utifrån UR´s material ”Vår digitala planet i fokus” Lärarhandledning 
och arbetsblad.  

Dokumentation av otrygghet och incidenter. Skolan har utarbetat välfungerande rutiner 
gällande incidentrapporteringen. Det finns ett underlag för rapportering med tydliga 
anvisningar vad som ska dokumenteras, vilka åtgärder som vidtagits, uppföljning och 
utvärdering. 
Inkomna anmälningar till rektor/elevhälsan har omhändertagits omedelbart.  
Incidentrapportering har varit en stående punkt på huvudmannen, Styrelsens möten. 
Fortlöpande arbete i elevhälsan, rektor och kurator involverade, regelbundna 
avstämningar med berörda elever, lärare och tät föräldrakontakt har gett positiva resultat. 
Förbättringsarbete: Tydliggöra i kollegiet definitioner och vilka rutinerna som gäller:  



Mindre incidenter som bedöms som engångsföreteelser kan omhändertas av respektive 
klassansvarig lärare men krav på incidentrapportering och uppföljning kvarstår. Rapporten 
lämnas till rektor. 
Gäller ärendet konkret eller misstänkt kränkning, mobbning eller diskriminering ska 
anmälan göras omedelbart till rektor.  
Blankett ” Anmälan om diskriminering och kränkande behandling” bör användas vid minsta 
misstanke. 
Rutinerna för diarieföring. 

Skolans ordningsregler, utformade i samverkan med eleverna, ”korridorsvis” har 
fungerat väl.  
Ordningsregler har  satts upp väl synliga i klassrummen och på anslagstavlor. Ledorden 
”respekt och hänsyn” har bidragit till arbetsro i trygga lärmiljöer. 
Förbud mot mobilanvändning under skoldagen råder, gällande klasserna F till 9. 
Skolans mobilregler har i stort respekterats, mindre hos de äldre eleverna som måste 
påminnas om vad som gäller. Här bör undervisande lärare ta sitt ansvar och bli tydligare 
med vad som gäller i mobilfrågan. I utvärderingar framkommer det att eleverna tycker att 
man umgås mer utan mobilerna, som att spela rundpingis på rasterna eller spela kort. 
Även föräldrar som hörts är nöjda över skolans beslut. 
Vid behov finns mobilerna tillgängliga för eleverna. De ligger i tryggt förvar på kansliet, i 
egna små numrerade plastlådor.  
Förbättringsarbete: Kontinuerligt aktualisera skolans vedertagna ordningsregler. Att alla 
vuxna ”vet och är överens om vad som gäller”, att samma budskap ges av alla!  

Rastvaktschema upprättas vid terminsstart, utvärderas kontinuerligt och uppgraderas vid 
behov.  För att tydliggöra vem som är rastvakt har rastvakterna gula rastvaktsvästar.  
Fler vuxna är nu ute samtidigt, minst två pedagoger ute på skolgården och rastvakter finns 
även inomhus med speciella ansvarsområden, tillgängliga i hallar, korridorer och 
uppehållsrum. 
Förbättringsarbete: Att rastvakterna använder de gula rastvaktsvästarna så att eleverna 
vet vem de kan vända sig till under rasten. 

Systemet med faddrar. Elever från de äldre klasserna är faddrar för eleverna i 
förskoleklassen och i klass 1. De har under läsåret gjort klassöverskridande aktiviteter 
tillsammans. Vi vill att alla ska känna sig trygga med varandra på skolan. Ingen ska känna 
sig rädd. Skapa ”vi-känsla”! 
Förbättringsarbete: Tydligare organisation och tätare kontakt. 

Trivsel- och Trygghetsenkät 
Trivsel- och trygghetsenkät genomfördes under vårterminen -21(april-maj) 
Alla elever klasserna F till 9 genomförde trivselenkäter/trygghetskartor. 
Skolans elever får här svara på frågor om hur de upplever att de har det på Kalmar 
Waldorfskola. 
Enkäterna i år var åldersanpassade: F till 5 och fritids hade en egen variant. Dessa klasser 
gjorde även trygghetskartor. 
Klasserna 6 till 9 besvarade en annan typ av enkät digitalt. 
Förbättringsarbete: Att ge tydlig feedback på enkätsvaren och diskutera 
förbättringsområden på klassråd/ elevråd och i kollegiet. 



Sammanställning av elevsvar Trivsel- och trygghetsenkät 
riktad till klasserna F till 5. 
I de lägre klasserna, F-klass till klass 5 var enkäten utformad så att svarsalternativen 
markerades men en glad, mindre glad eller en ledsen gubbe dessutom för klassläraren 
kontinuerliga klassamtal eller individuellt med eleverna och sammanställer svaren. 
Enkäten inbegriper även skolans eftermiddagshem, fritids. 
De yngre eleverna har även ritat sk ”trygghetskartor” över de miljöer de vistas i. 
Både inne och ute och noterat genom att färglägg med grönt de platser där eleverna 
känner sig trygga och med rött där de känner sig otrygga.  

I Förskoleklassen svarade 8 av 8 elever på enkäten: 
Övervägande glada gubbar! Eleverna trivs bra och känner sig trygga: stämningen är bra och man 
har alltid en vuxen på skolan man kan prata med. 
I klass 1-2  
Även i klass 1-2 dominerar de glada gubbarna. 
Några av eleverna påtalar att de aldrig leker med barn från andra klasser annars tycks stämningen 
på rasterna för det mesta vara bra och att man har någon att vara med liksom att det finns 
närvarande vuxna som man kan vända sig till. 

I klass 3- 4 svarar alla elever, 13 elever i klass 3 och 8 elever i klass 4 med så gott som bara glada 
gubbar på alla 14 frågor. Eleverna trivs bra och känner sig trygga: stämningen är bra och man har 
alltid någon att vara med och det finns alltid en vuxen på skolan man kan prata med. 
Det framgår att alla i klassen känner till skolans likabehandlingsplan!  
Det är dock flera av eleverna som lyfter att stämningen i matsalen kunde vara bättre. 

Svaren från klasserna 3 och 4 överensstämmer i stort med de svar som inkommit från eleverna 
inskrivna på Fritids. 

Enkätsvar klass 5 saknas. 

Sammanfattning: 
Alla elever utan undantag har svarat att de trivs bra i sin skola, de allra flesta tycker att stämningen 
är god på raster och i matsal, att de behandlas bra av sina klasskamrater och andra elever i skolan 
och att de har någon att vara med liksom att det alltid finns närvarande vuxna som man kan prata 
med och som hjälper till om någon behandlas illa.  
I årets enkätundersökning framgår det också att alla känner till skolans Likabehandlingsplan! 

Sammanställning av elevsvar Trivsel- och trygghetsenkät 
riktad till klasserna 6 till 9. 

Följande frågor besvaras och redovisas med cirkeldiagram: Se nedan 
Jag trivs i min klass  
Mina klasskompisar är för det mesta schysta mot mig 
Det är för det mesta en bra stämning mellan eleverna på skolan 
Jag har en eller flera nära kompisar på skolan 
Lärarna bemöter oss elever på ett bra sätt 
När jag har rast finns det tillräckligt med vuxna ute bland oss elever 
Är du rädd för någon på skolan? 
Har du under detta läsår varit utsatt för mobbing/ blivit trakasserad eller kränkt? 
Vet du någon/några på skolan som mobbar annan elev 
Har du under detta läsår deltagit i mobbing, trakasserat eller kränkt andra? 



Det finns platser på eller runtomkring skolan som jag tycker är obehagliga 
Om det finns platser som får dig att känna dig rädd, vilka är det? Beskriv platserna 
De som arbetar på skolan är bra på att se till att det inte blir så mycket bråk/ konflikter 
mellan eleverna eller mobbing 
När incidenter uppstått har dessa omhändertagits på ett bra och tryggt sätt 
Du har någon vuxen på skolan som du vet och känner att du kan vända dig till 

Svaren visar på en övervägande postiv upplevelse hos eleverna gällande sin 
skolgången på Kalmar Waldorfskola. 
Se bilaga: Cirkeldiagram 
Utvärdering gällande Likabehandlingsarbetet,  
synpunkter från elevrådet klasserna 4-8: 
Representanterna från klass 4-6 upplever att trivsel och trygghet är stor. 
Även representanterna från klasserna 7 och 8 ser att eleverna känner sig trygga i skolan 
och att det mellan elev-elev och elev-lärare fungerar bra. Man vet vart man kan vända sig, 
det finns alltid någon vuxen att anförtro sig till. 

Förbättringsområden: 
Elevrådet påtalar brister i den fysiska skolmiljön såväl ute som inne. 
Att alla elever tar mer och gemensamt ansvar med hjälp och handledning av vuxna, 
genom att påminna, plocka upp, hålla ordning och reda. 
Elevrådets synpunkt är att efter det att brister påtalats eller önskemål framförts, tar det för 
lång tid innan något händer! 
Klockorna på olika platser visar olika tider, måste regelbundet ses över -skapar oro! 

Pga av Corona restriktioner har ingen elevrådsutbildning kunnat genomföras i år. Förra 
året var två elever i dåvarande klass 8 på SVEA´s elevrådsutbildning 15/5 -20 

Utvärdering gällande Likabehandlingsarbetet,  
synpunkter från elevrådet klasserna 9 och gymnasiet : 
I förra årets utvärdering efterlyste eleverna mer information om olika funktionsvariationer 
och om vilka grupper som skulle kunna diskrimineras. 
I årets utvärdering tyckte man att man fått all erforderlig information. 
Däremot tyckte man att lärare ska vara mer uppmärksamma: ”Vissa lärare märker 
inte hur eleven mår”. 
”Om man inte har något på papper (diagnos) så är man inte viktig. Läraren behöver 
anpassa och se alla. 

Förbättringsarbete:  
”Kontakt med skolsköterska: Måste bli tydligare/ Skicka mail/ Otydligt med 
skolsköterskans tider/ Vet inte vem hon är/ mer kunnig i ämnet/ fungera som kurator vid 
behov/sätta upp tider”. 

”En lärare som alltid finns till hands, som man kan prata med och som man vet har 
tystnadsplikt”. 

Informera om elevhälsans likabehandlingsarbete mer i detalj. 
Likabehandlingsplanen ska synliggöras i alla ämnen. Ämnesintegrering med utgångspunkt 
i diskrimineringsgrunderna.  



Förebyggande arbete genom att belysa problemet med nätmobbning.  
Berörda pedagoger arbetar utifrån UR´s material ”Vår digitala planet i fokus” 
Lärarhandledning och arbetsblad.  

Visa större hänsyn i vår närmiljö 
Leva upp till skolans devis: Respekt och hänsyn! 

Sammanställning: Elevhälsan Oktober 2021  

 
Trivsel- och trygghetsenkät riktad till klasserna 6 till 9. 
 



 






