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Rapport angående  

Likabehandling och inflytande, läsåret 2013/2014;  

Arjeplogs skolväsende 

Denna rapport ingår i Arjeplogs skolväsendes systematiska kvalitetsarbete. Enligt Skollagen 

(2010:800) kap 4 §3 skall varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt 

och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.  

Arjeplogs kommun har valt att strukturera upp skolväsendets systematiska kvalitetsarbete 

utifrån fyra teman som vart och ett skall bearbetas i processmöten och därefter redovisas i en 

särskild rapport som lämnas vidare till kommunstyrelsen. Temat för denna rapport är 

Likabehandling och inflytande. 

Vad menas med likabehandlingsarbete? 

Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen (2010:800) har till syfte att skydda barn 

och elever mot kränkningar av deras värdighet. Kränkningar av barns och elevers värdighet kan 

förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling. 

Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande 

behandling. De ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja 

barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och förhindra 

trakasserier och kränkande behandling.1 Yttersta ansvaret för att lagen om trakasserier och 

annan kränkande behandling efterföljs har huvudmannen för utbildningen. Huvudmannen 

ansvarar för att personalen följer sina skyldigheter när de handlar i tjänsten eller inom ramen 

för uppdraget.2 

Likabehandlingsarbetet kan delas upp i främjande, förebyggande och åtgärdande arbete, men 

över allt ligger förbudet mot diskriminering och kränkande behandling: Det är förbjudet för 

huvudmannen och personalen att diskriminera ett barn eller en elev. Huvudmannen eller 

personalen får inte heller utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Om 

huvudmannen eller personalen bryter mot förbuden mot diskriminering och kränkande 

behandling, eller inte uppfyller skyldigheterna att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier 

eller kränkande behandling, kan huvudmannen för verksamheten bli skyldig att betala 

diskrimineringsersättning eller skadestånd till den som kränkts.3  

a) Främja 

Det främjande arbetet syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde och ska 

bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Det riktar sig till 

alla och föregås inte av något särskilt problem. Det ska omfatta alla 

diskrimineringsgrunder.  Det är en av verksamhetens fortgående uppgifter och kan därför inte 

                                                      
1 Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket, Stockholm 2014, sid. 8 
2 Skollagen 2010:800, 6 kap 5 § 
3 5 kap. 1 § diskrimineringslagen och 6 kap. 12 § skollagen (2010:800). 
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drivas enbart som tillfälliga projekt, tillfällig insatser eller under särskilda värdegrundslektioner. 

Det handlar om att i undervisningen skapa ett gott skolklimat.  

b) Förebygga 

Det förebyggande arbetet handlar om att avvärja risker för trakasserier och kränkningar. 

Grunden för detta är att systematiskt göra kartläggningar av elevernas trygghet och trivsel 

samt deras uppfattning om förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. Genom att analysera resultaten av kartläggningen ska risker i verksamheten 

identifieras. Utifrån analysen kan insatser planeras. 

c) Åtgärda 

Skolan ska ha rutiner för hur akuta situationer ska hanteras och lösas när barn eller elever 

utsatts för trakasserier eller kränkande behandling. Det handlar om anvarsfördelning, anmälan 

till rektor och huvudman samt om rutiner för utredning och dokumentation.  

d) Likabehandlingsplan 

Det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet ska dokumenteras i en plan mot 

diskriminering och kränkande behandling/likabehandlingsplan.  

 

Förebyggande likabehandlingsarbete i Arjeplogs skolväsende 

I grundskolan har rektor organiserat allt systematiskt kvalitetsarbete (SKA) i olika områden 

med tillhörande arbetsgrupper, där likabehandling är ett av områdena. 

Likabehandlingsgruppens sammansättning och arbetssätt har varierat under läsårets gång, 

utifrån den process som inleddes. En del justeringar av likabehandlingsplan 2013/2014 

jobbades fram under våren 2014 (en ny plan skall fastställas för varje år utifrån den 

behovsanalys som görs). I nuläget jobbar likabehandlingsgruppen på att komma i fas med när 

enkäter ska göras, uppföljning och utvärdering ska ske så att en ny likabehandlingsplan 

kommer fram vid rätt tid på läsåret.  

Någon ny likabehandlingsplan hade inte gjorts sedan 2010 och därför läggs mycket tid på att 

revidera blanketter och arbetsmodeller. Det är en process som likabehandlingsgruppen tycker 

kommit igång bra men att komma fram till fungerande rutiner tar tid.  

De återkommande främjande och förbyggande aktiviteterna inom grundskolan, som 

exempelvis friluftsdagar, kulturdagar, vänskapsvecka och lägerverksamhet, finns med syfte att 

främja ett gott klimat på skolorna så att alla elever kan visa respekt, känna trygghet, 

samhörighet och jämställdhet.  Utbudet från kulturskolan under läsåret 2013/2014 var bland 

annat föreställningen ”Jag vet vem du är ” med temat främlingskap.   

Öbergaskolan arrangerade olika friluftsaktiviter som friidrottsdag, pimpeltävling och 

brännbollsturnering där eleverna är blandade från förskoleklass - åk 5 , där de äldre eleverna 

fick axla ett stort ansvar som lagledare, ett upplägg som föll väl ut.  Åk 6 deltog i högstadiets 

kulturdag. 
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Uppfattad/inkommen oro 

(förälder, lärare, elev, rastvakt, 

övrig personal) 

 

Framtida åtgärder - Grundskolan 

I det förebyggande arbetet planeras att ha tätare träffar i arbetslaget för att allmänt lyfta 

elever, inte bara när det hänt något eller vid klasskonferenser.  Planerad arbetsgång: 

 
 
 
 
 

 
 

 

               Lyft i arbetslaget 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

Likabehandlingsarbetet behöver tydliggöras och av den anledningen fortsätter 

likabehandlingsgruppen att arbeta med en översikt av de blanketter som används. Redan nu 

har gruppen upptäckt att det finns brister i uppföljning av genomförda insatser och ärenden. 

Av den anledningen ämnar man lägga till ett ”steg 6” i ärendegången som kallas: ”Analys av 

genomförda insatser och ärendets gång”. 

Elevenkäternas utformning har skiftat under åren och mellan enheterna. 

Likabehandlingsgruppen ser därför en tidsbesparing i arbetet med sammanställningar om 

enkäterna genomförs via internet. Användandet av samma enkät under en längre tidsperiod 

ger också möjlighet att följa hur eleverna uppfattar sin situation på skolan och om den har 

ändrats över tid.  

I ett likabehandlingsarbete är det av vikt att arbetsgruppen och personal som ingår i den har 

en gemensam plattform att utgå ifrån. Det är viktigt att genom etiska diskussioner kunna 

definiera olika begrepp för att säkerställa alla elevers rättigheter till en trygg skolgång.  

Likabehandlingsgruppen anser även att det behöver byggas upp en bättre 

Likabehandlingsärende 

kring person/grupp 

Lägg in ett främjande eller 

förebyggande arbete/insats 

Anmäla till rektor och 

likabehandlingsgrupp via 

blankett som ska till 

diarieföring. Jobba efter stegen i 

likabehandlingsplanen            

Ingen blankett behövs men 

dokumentera vilka insatser som 

görs.  Skicka dokumentation till 

skolsköterskan.   EJ diarieföring 

All dokumentation skickas till skolsköterskan som arkiverar på elevhälsans nätverk 
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plattform/kommunikation med fritids i det främjande och förebyggande arbetet, då flertalet 

av eleverna från förskoleklass – åk3 vistas där efter skoltid.  

Framtida åtgärder - gymnasiet 

På gymnasiet ser rektor ett stort behov av att fler lärare engagerar sig i likabehandlingsarbetet. 

Även om man inte har upplevt några fall av kränkningar eller mobbing på skolan under året 

kan alltid det främjande arbetet utvecklas. Rektor betonar även att det behövs resurser till de 

årliga elevmätningar som ska göras, de påföljande analyserna samt de åtgärder som sätts in 

kopplat till analysen.  

Rektor betonar även att skolan och elevhemmen Stugan och Pangea behöver utveckla former 

för dialog och kommunikation mellan personalen för att bättre kunna främja 

likabehandlingsarbetet och förebygga mobbing och kränkningar. 

Likabehandlingsplaner 

Samtliga enheter inom Arjeplogs skolväsende har en framtagen likabehandlingsplan, dock 

uppfattas dessa mer som sk. hyllvärmare än levande dokument. 

 

Anmälda kränkningar  

Totalt har tre ärenden kring kränkningar hanterats under läsåret 2013/2014 och samtliga 

härrör från Kyrkholmsskolan. Dessa tre ärenden har dock inte anmälts till huvudmannen. Av 

den anledningen har inte arbetsgången som finns fastställd i likabehandlingsplanen (år 2010-

2013) följts fullt ut: 

 En lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling i skolan eller under skolans verksamhet är skyldig att 

anmäla detta till rektorn.  

 Rektorn är i sin tur skyldig att anmäla detta till huvudmannen (BU) 

 Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda och vidta de åtgärder som kan krävas 

för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Skolans personal får uppdraget att 

utföra ovanstående och via rektor återkoppla till huvudmannen. 

Två av de ärenden som behandlades under läsåret 13/14 ledde till polisanmälan från skolan då 

de båda hade inslag av fysiskt våld. Polisanmälningarna gjorde att man frångick 

samtalsmodellen och handlingsplanen som finns beskriven i likabehandlingsplanen. 

Likabehandlingsgruppen hade samtal i båda de ärendena med inriktningen att hitta 

förhållningssätt som medför att alla kan komma till skolan och sköta sitt arbete, trots det som 

hänt. Här saknade personalen en tydlig handlingsplan och gjorde därför också en del 

felbedömningar i sitt agerande. 

Det tredje ärendet handlade framförallt om verbala kränkningar. Där hölls samtal enligt 

handlingsplanen med målsättningen att hitta ett förändrat beteende och språkbruk. 

Uppföljningssamtal visade på en positiv förändring.  

När det gäller gymnasieskolan, och det faktum att där inte skett några kränkningar, gör rektor 

följande analys: ”Hornavanskolans personal har bra kontakt med sina mentorselever och 
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därigenom bra insikt kring hur elevklimatet är på skolan. Stöd från personal till elever kan bidra 

till att elever hanterar händelser och företeelser på ett bra sätt. Det kan vara en bidragande 

orsak till att elevers interagerande inte utvecklas till mobbing och kränkning.” 

På förskolan har inte heller några kränkningar rapporterats till huvudmannen, däremot 

anmäldes 19 tillbud av vilka 8 innefattade att barn biter varandra, vilket skulle kunna tolkas 

som en slags kränkning. Förskolechef Mona Svensson gör bedömningen att detta beror på att 

barngrupperna är för stora. 

Framtida åtgärder - förskolan 

Personalen inom förskolan anser att den bästa framtida åtgärden för att motverka kränkningar 

är personalförstärkning på flera avdelningar. 

Framtida åtgärder – grundskolan 

Det saknas rutiner/former för analys av genomförda åtgärder i de likabehandlingsärenden som 

utretts. För att kunna föra likabehandlingsarbetet framåt och utveckla det på alla plan är 

analyserna ett viktigt underlag. Rutiner för detta skall därför tas fram. 

 

Barnens och elevernas uppfattning av tillvaron  

I förskoleklass – åk 6 genomfördes trivselenkäter men det har inte skett någon gemensam 

sammanställning av dessa. Däremot har man klassvis arbetat med det som kom fram. I många 

klasser har läraren återkopplat till svaren i enkäten i utvecklingssamtalen med eleverna och 

deras vårdnadshavare. En gemensam muntlig kartläggning gjordes i lärarnas arbetslag under 

våren 2014 där det framkom att vissa platser måste säkras upp inför hösten 2015: 

 Kring omklädningsrummen på sporthallen  

 Kapprummen 

 Vissa raster 

 

I och med att det inte genomfördes någon gemensam sammanställning av enkäterna kan 

skolans gemensamma arbete kring de punkter som framkommit inte ses i sin helhet. Enskilda 

lärare jobbar och bedömer, var för sig, hur man arbetar vidare med exempelvis otrygga 

platser, när arbetet borde ske gemensamt på enheten för att bli mer heltäckande.  

 

När det gäller högstadiet så gav rektor mentorerna för åk 7-9 i uppdrag att genomgöra 

kartläggning av elevernas trivsel utifrån givna frågor. Eleverna svarade på kartläggningen 

gemensamt efter diskussion i gruppen. Denna kartläggningsform med gemensamma 

diskussioner i klasserna innebär att det kan vara svårt med tillförlitligheten i svaren. Dels 

utifrån att det inte går att få fram antalet elever som uttrycker otrygghet eller inte har gått att 

säkerställa att alla elever har vågat uttrycka sin åsikt. Finns heller inget skriftligt protokoll att 

återkoppla till elevrådet.  

I kartläggningen framkom dock följande punkter: 

o Osäkerhet kring att vara i elevrummet, inte direkt rädsla men man vill inte gå 

in där ibland.  
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o Språkbruket är inte lämpligt emellanåt, pingisbordet kan vara en källa för oro, 

dåliga förlorare, missuppfattningar.  

o Matsalen  

o En del elever känner osäkerhet kring utlandsfödda elever. 

o Omklädningsrum på sporthallen/badet känns inte trevligt. 

 

Endast en del av de punkter som kom fram i kartläggningen har åtgärdats hittills. Vissa 

praktiska förändringar skedde, bl.a. har en duschvägg kommit upp på badhuset, renovering av 

matsalen skulle ske under sommaren. Kostråd upprättades via nye kostchefen. 

Vad personal/elevråd tog med sig till höstterminen 2014 var en förändring kring 

elevrum/elevfik och upprustning av allmänna utrymmen för att det ska finnas fler trygga 

platser att vara på. 

Som ett resultat av detta arbetet har följande trivselundersökning genomförts:  

 

Svarsfrekvensen var 92%, och av de som svarade kände alltså 91% sig trygga och trivdes i 

elevrummet/elevfiket på Kyrkholmsskolan. Bland kommentarerna som kom in på enkäten 

handlade de kritiska rösterna om dålig kvalitet på sofforna i elevrummet samt om dålig belysning. 

På gymnasiet har det, under läsåret, inte genomförts någon enkät, några intervjuer eller på 

något sätt fångats upp synpunkter på hur elever ser på sin arbetsmiljö.  

Framtida åtgärder - grundskolan 

Det är en väldigt knapphändig dokumentation från skolorna kring hur man jobbat med 

åtgärder, vilket behöver utvecklas inför framtiden. Rutiner kring arbetsgången för 

likabehandlingsarbete har saknats, vilket kan bero på att det i likabehandlingsgruppen inte 

funnits någon tydlig ansvarsfördelning. 

Analysen till framtida åtgärder för hela grundskolan är vikten av att i arbetslagen prata om det 

som kommit fram i de olika klasserna. Det är även viktigt att det även blir en struktur kring de 

långsiktiga målen. Viktigt att det finns en koppling mellan enkäten och de kortsiktiga målen i 

likabehandlingsplanen, detta för att likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument och 

inte bara bli en pappersprodukt. 
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Elevdemokrati 

Det har funnits elevråd på samtliga enheter i elevrådet men kontinuiteten i mötena har inte 

riktigt fungerat. Rutin för klassråd finns redan i åk 1-6, men på Kyrkholmskolan fanns ingen 

mentorstid detta läsår så det blev mindre tydligt när ”klassrådsfrågor” skulle tas upp. Elevrådet 

fick då ta ett större ansvar när det gällde att fånga upp elevfrågor.  

En fråga som elevrådet på Kyrkholmsskolan dock fick hantera (och gjorde det bra) var vårens 

friluftsdag är elevrådet var arrangör. 

Ett urval av elever från alla stadier deltog, i samråd med kommunens kulturansvarige, i val av 

olika kulturevenemang som sker under året. Kostråd startades upp med kontinuerliga möten, 

där de även genomförde en egenutformad enkät kring trivsel och matkvalitet.  

 På Öbergaskolan hade man ”stormöten” förskoleklass –åk 3 en gång i månaden där eleverna 

styr innehållet. Åk 4-6 har s.k. ”Hörnmöte” i skolans entré vid behov.  I flera klasser påbörjades 

arbetet med att eleverna håller i delar av sitt eget utvecklingssamtal.   

Till Dialog och Demokratidagen i Arvidsjaur 19/2 -14  åkte 10 elever från åk 7-9 tillsammans 

med kommunens kulturansvarige, Christina Sundqvist, och projektledaren för Attraktiva 

platser- med ungas inflytande, Stina Ederlöv. De fick mycket inspiration av bl. a komikern Zinat 

Pirzadeh som talade om vikten av att inte ta demokratin för givet. Zinat  blev senare under året 

inbjuden till Arjeplog och gav föreläsning/föreställning  både för ungdomar och allmänheten. 

Eleverna har själva hållit igång elevfiket på Kyrkholmskolan. 

På gymnasiet lever tyvärr elevrådet en insomnad tillvaro, det upplevs som om informationen 

från elever stannar hos elevrådet och sprids inte vidare i elevgrupperna.  

De branschråd som finns för BA och FPPT har ett aktivt elevdeltagande. De frågor som kommer 

upp på branschrådet är direkt kopplat till undervisning och kanske en direkt förklaring till 

elevernas engagemang.  Elevdemokrati utgör även elevernas möjligheter att påverka 

undervisningen kring bl.a. redovisningsformer, möjlighet att utvärdera undervisning osv. 

 

Framtida åtgärder, grundskolan: 

De återkommande demokratiarbetena i form av möten och delaktighet vid arrangemang av 

olika slag ska fortgå. Elevråden måste bli bättre på att skriva protokoll, för att lättare kunna se 

ärendegångar och vilket resultat det blev.  Arbetsgruppen anser även att blivande/ sittande 

elevrådsordförande bör få mer information om vad uppdraget innebär. 

Rektor tillsammans med Kyrkholmskolans skyddsombud ska se till att skolan har utbildade 

elevskyddsombud. Kyrkholmskolan har tagit fram utbildningsmaterial från Arbetsmiljöverket 

men inte kommit igång med utbildning av elever. Det ska först informeras i alla klasser kring 

vad de innebär att vara elevskyddsombud så att det förhoppningsvis väcks intresse hos 

någon/några elever att jobba med detta, med stöd av rektor och skyddsombud. 

Framtida åtgärder, gymnasiet: 

Skolan behöver stödja elevrådets arbete genom ökad information till eleverna på skolan om 

elevrådets betydelse. Skolan kan även stärka elevdemokratin och elevrådsarbetet med 
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utbildningsinsatser. Det finns även en betydelse i att påminna elever vid de konkreta tillfällen 

då elever har haft reellt elevinflytande. 

Vårdnadshavarnas inflytande 

I förskolan har man täta kontakter med föräldrar/vårdnadshavare vid hämtningar och 

lämningar. Förskolan erbjuder även utvecklingssamtal, föräldramöten och vid behov har man 

regelbundna samtal. Vid svåra samtal är förskolechef med. 

I grundskolan har klasslärare/mentor hand om kontakten med vårdnadshavare i första hand. 

Är det något tillfälle där läraren har behövt stöd har rektor ställt upp eller så har en kollega 

funnits med under samtalet. Utöver föräldrakontakter sker kontakten mellan skolan och 

hemmen (och därmed möjligheterna för vårdnadshavarnas inflytande) även genom skolornas 

lärplattform, utvecklingssamtal, föräldramöten, enkäter m.m. 

 

 

När det gäller föräldramöten har skolan lagt upp en plan för dessa: 

Förskoleklass Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet 

Dexter 
Skolans 
förväntningar 
 
Likabehandlings-
arbete 

Dexter Dexter Dexter 

Engagerad läsare Engagerad läsare Engagerad läsare 

Skolans förväntningar (läxor, 
sova, kost) 

Drogförebyggande 
Effekt år 6 
Sociala medier  
Vikten av trafik, cykelhjälm 
Bilda kontaktnät 
(polisen) 

Drogförebyggande 
Sociala medier 
Föräldrar på stan/ute tider, 
kontaktnät mellan föräldrar. 
Effektutbildning.  
Regler och påföljder för både 
föräldrar och ungdomen gällande 
olovligkörning  av skoter och A-
traktorer/EPA. 
 (polisen) 

Likabehandlingsarbete Likabehandlingsarbete Likabehandlingsarbete 

Elevhälsan Nätkultur Elevhälsan 

Sociala medier 
Vikten av trafik, cykelhjälm 
Bilda kontaktnät 
 (Polisen) 

Betyg och bedömning Betyg och bedömning 

  Gymnasieinfo 

 Läxornas syfte Läxornas syfte Läxornas syfte 

 

Under många år har polisen deltagit på en del föräldramöten i grundskolan. Från och med nu 

är dock tanken att polisen ska ha ett stående inslag på föräldramötena utifrån en plan som 

polisen tagit fram i samråd med skolan:  
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Höstterminen Vårterminen 

Förskoleklass 
Gå, cykla och skydda sig i trafiken 

Reflexer 
Kamratskap 

 

1  Säker cykel 

2  Regler/vem bestämmer var 

 Sparkar/slag/mobbning/Internet 

 Hittegods 

 Grooming/okända människor 

 Allemansrätt 

 Tobak-alkohol-narkotika 

 

3  Säker cykel 

4  Mobbning/grupptryck/Internet 

 Skadegörelse 

 Snatteri 

 Kniv/smällare 

 Tobak-alkohol-narkotika 

 

5  Säker cykel 

6  Brott/följder 

 mobbning/Internet/grooming 

 Ansvar/förebilder 

 Tobak-alkohol-narkotik 

 

7  Lag och rätt 

 Våld 

 Stöld/snatteri/häleri 

 Skadegörelse/klotter 

 Brand 

 Tobak-alkohol-narkotika 

 

8  Straffmyndig 

 Mobbning/Internet 

 Moped/EPA-A-traktor/olovligkörning 

 Tobak-alkohol-narkotika 

 

9  Brott/offer/gärningsman/vittne 

 Främlingsfientlighet/mobbning/Internet 

 Tobak-alkohol-narkotika-doping 

 

 

På gymnasiet erbjuder skolan utvecklingssamtal till alla elever minst en gång per termin. 

Skolans lärplattform Dexter är tillgängligt för de föräldrar som har elever under 18 år och även 

de elever över 18 som har lämnat sitt medgivande.  

Hornavanskolan har ”Öppet hus” på hösten samt en besökshelg på våren då både blivande 

elever och deras föräldrar samt föräldrar till elever som redan går på skolan får möjlighet att 

besöka skolan och elevboendet. I samband med besökshelgen görs en föräldraenkät som 

analyseras. 

De mentorer som har norska elever gör hembesök då utvecklingssamtalen genomförs. För de 

elever som kommer från andra kommuner och bor längt nere i Sverige genomförs 

utvecklingssamtal genom skype/telefonmöten eller videokonferens. För eleverna på 

språkintroduktion genomförs alla möten med tolk/tolksamtal. 

 

Klagomål 

Förskolan har inte direkt fått några klagomål annat än att det finns föräldrar som oroar sig över 

att barngrupperna är för stora. 
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På gymnasiet kom det under läsåret 2013/2014 in totalt 9 klagomål. Alla klagomål rörde en 

och samma situation; hanteringen i ämnet samhällskunskap efter det att den vikarie som 

undervisat i kursen vid ordinarie lärares sjukdom slutat på skolan. Rektor gjorde en utredning, 

löste problemet och meddelade eleverna. 

 

Det behövs dock ett förtydligande kring klagomålshanteringen till både elever och 

vårdnadshavare. Ett förtydligande som klargör möjligheten att lämna in klagomål. Skolan 

misstänker att det finns klagomål och synpunkter som inte hanteras genom den upprättade 

klagomålshanteringen. 

 

Förvaltningens begäran 

Utifrån ovanstående redogörelse och analys önskar skolchefen se följande utvecklingsområden 

utredda: 

 Rektor och förskolechef ansvarar för att rapportera hur arbetet med kommande års 

likabehandlingsplan fortlöper samt hur planen kopplas till den aktuella situationen och de 

aktuella behoven som finns på respektive enhet.  

 Rektor ansvarar för att gemensamma enkäter kring likabehandling och trivsel tas fram för 

såväl elever som vårdnadshavare för samtliga enheter.  

 Rektor ansvarar för att planera in en rutin för när ovan nämnda enkätundersökning skall 

genomföras, sammanställas och analyseras (årligen), så att den kan utgöra ett underlag 

till rapporten för likabehandling och inflytande. 

 Rektor ansvarar för att informera och levandegöra rutinen kring rapportering av 

kränkningar, från personal och till huvudmannen. Rutin och erforderliga blanketter finns 

redan framtagna. 

 

Svaren på ovanstående begäran skall vara skolchefen tillhanda senast den 1 september 2015. 

 

Arjeplog 2015-05-08 

 

Malin Westling 

Skolchef 


