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Årshjul för arbetet arbetslagets/stadiets dokument och skolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. 

Månad Övergripande Arbetslaget 

 

Elever (klassråd, elevråd, mentorsgrupper) Likabehandlingsgrupp 

Möts minst 1 gång i 

månaden 

Augusti - All personal går 

genom Skolans plan 

under 

uppstartsdagarna.  

 

Genomgång av 

arbetslaget/stadiets 

förebyggande åtgärder. 
 

 

 

Lärare och elever går genom:  

 

- Skolans plan inklusive begrepp och rutiner 

som kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering. 

Samt hur elever gör om de själva blir utsatta 

eller vet någon som blir det. 

 

Skolans Plan presenteras 

på lärplattformen och på 

skolans hemsida. 

 

 

 

September Utvärdering  Utvärdering av det 

förebyggande åtgärderna i 

respektive årslag, arbetslag. 

Samt utvärdering av skolans 

främjande arbete i 
likabehandlingsgruppen 

Utvärderingar med eleverna av det 

förebyggande arbetet. 

Sammanställning av 

uppföljningar av det 

främjande arbetet på 

skolan och eventuell 

uppdatering av planen. 

Oktober Trygghetsenkät 

genomförs i Järna 

grundskola i alla 

åldersgrupper. 

V 40 Förbereder eleverna 

inför enkäten.  

V 41 Genomför enkäten 

V 42 Analys av 

trygghetsenkäten i 

respektive arbetslag/årslag 

och ifyllnad av dok 

förebyggande åtgärder. 

V43Likabehandlingsgruppen 

utvärderar skolans 

främjande arbete  
 

Samtal kring diskrimineringsgrunderna med 

eleverna, gå igenom frågorna på 

trygghetsenkäten, förklara begrepp. 

 

Ser till att processen är 

igång och att 

tidsintervallerna följs. 
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och går igenom arbetslagens 

förebyggande analyser. 

 

V44 

Likabehandlingsansvarig på 

skolan sammanställer 

Arbetslaget/årslagets dok 

och skolans främjande 

arbete 

 

 

November 1/11 ska Skolans 

plan och arbetslagets 

dokumenten vara 

inne hos huvudman 

Arbetslaget/årslaget 

återkopplar analysen av 

trygghetsenkäten med 

eleverna. 

Eleverna diskuterar trygghetsenkätens resultat 

med syfte att komma fram till förslag på 

konkreta åtgärder som kommer ingå i 

arbetslagets förebyggande arbete. 

 

December  

 

  Kommentarer från 

huvudmannen diskuteras.  

Månad Övergripande Arbetslagets dokument Elever (klassråd, elevråd, mentorsgrupper) Likabehandlingsgrupp 

Möts minst 1 gång i 

månaden 

Januari Genomgång Genomgång av 

arbetslaget/stadiets 

förebyggande åtgärder. 

Påminnelse om de överenskommelser som 

gjorts under hösten. Evt revidering utifrån 

elevernas åsikter som framkom under nov 

avseende åtgärderna. 

 

Februari Utvärdering Utvärdering av det 

förebyggande åtgärderna i 

respektive årslag, arbetslag. 

Samt utvärdering av skolans 

främjande arbete i 
likabehandlingsgruppen. 

 

Utvärderingar av aktiviteterna och åtgärderna 

som vi enligt planen skulle genomfört. 

 

 

 

 

 

 

Samlar in utvärderingarna 

från arbetslaget. Hur går 

det? 
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Mars Trygghetsenkät 

genomförs i Järna 

grundskola i alla 

åldersgrupper. 

V 10 Förbereder eleverna  

V 11 Genomför enkäten 

 

Samtal kring diskrimineringsgrunderna med 

eleverna, gå igenom frågorna på 

trygghetsenkäten, förklara begrepp. 

 

 

 

 

 

April 

 

 

 

Arbeta fram 

konkreta åtgärder på 

arbetslag/stadie nivå.  

 

 

 

V 14 Analys av 

trygghetsenkäten i 

respektive arbetslag/årslag 

och ifyllnad av dok 

förebyggande åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

Eleverna diskuterar trygghetsenkätens resultat 

med syfte att komma fram till förslag på 

konkreta åtgärder som kommer ingå i 

arbetslagets förebyggande arbete. 

 

 

 

Sammanställer resultat av 

kartläggningarna.  

 

Maj Utvärdering   Likabehandlingsgruppen 

utvärderar skolans 

främjande arbete och går 

igenom arbetslagens 

förebyggande analyser.. 

Juni Revidering av 

Skolans plan. 

Likabehandlingsansvarig på 

skolan sammanställer 

Arbetslaget/årslagens dok 

och skolans främjande 

arbete. 

.  Läser genom Skolans plan 

för att eventuellt lägga till 

eller omformulera 

främjande aktiviteter, 

förbättra skolgemensamma 

strukturer och rutiner etc.   

 


