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1 | Inledning  
Skolans vision är att ”På S:t Eskils gymnasium är alla 
välkomna, känner delaktighet och engagemang, får 
kunskap och utvecklas för framtiden. Två av skolans 
mål för läsåret 2021-22 är att S:t Eskils gymnasium 
är ”Varje elev når högsta möjliga kunskapsresultat 
och blir behörig till fortsatta studier eller får en 
examen” samt  
”S:t Eskils gymnasium är en trygg och inkluderande 
skola”. 
Skolan fokusområden för läsåret som berör 
likabehandlingsarbetet är: 
 

• Implementera elevhälsoplanens 
stödstrukturer i den dagliga 
undervisningen 

• Öka elevnärvaron 

• Arbeta för goda relationer  

• Aktivt arbete med elevhälsoplanen  
 

S:t Eskils gymnasiums värdegrundsarbete bygger på 

Läroplanen för gymnasieskolan och vi utgår från det 

i vårt arbete kring värdegrund och likabehandling.  

 

Skolans värdegrund handlar om grundläggande 

demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter 

som: människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet, solidaritet mellan människor. (1 kap. 5 

§ skollagen) 

 

Det finns två lagar, Skollagen och 

Diskrimineringslagen, som ska skydda mot 

kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.  

  

Varje skola ska upprätta en väl förankrad plan mot 

kränkande behandling som beskriver hur skolan 

arbetar främjande, förebyggande, upptäckande 

och åtgärdande för att gynna likabehandling och 

elevers lika rättigheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder, samt för att motverka 

diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling.  

  

S:t Eskils gymnasiums plan beskriver både vårt 

värdegrundsarbete, likabehandlingsarbete och 

arbetet mot kränkande behandling. Den omfattar 

både de situationer när elev utsätts av annan elev, 

men också de tillfällen där elev utsätts av personal. 

Planen lägger fokus på vad som redan görs, och på 

vad som behöver lyftas och utvecklas kommande 

läsår. Planen tar upp vårt förebyggande oh 

främjande arbete. Planen är utformad enligt 

Skolverkets riktlinjer, av S:t Eskils gymnasiums 

elevhälsoteam.  

  

Åtgärderna i 21-22-års plan mot kränkande 

behandling innefattar samtliga program, och 

utgår ifrån föregående läsårs plan, elevenkät, 

samt arbetslagens utvärdering.   

 

 

2 | Det här är S:t Eskil  
S:t Eskils gymnasium är en kommunal 

gymnasieskola i Eskilstuna kommun. Här studerar 

drygt 750 elever och skolan har ca 85 

medarbetare.  

  

S:t Eskil har 6 program som leds av två skolledare. 

Skolan har valt att satsa på en nära elevhälsa, 

genom att eleven har tillgång till ett 

elevhälsoteam. I elevhälsoteamet finns skolledare, 

studievägledare, skolsköterska, skolkurator och 

specialpedagog. Hela elevhälsoteamet träffas som 

regel en gång i veckan för sk. elevhälsomöten för 

att gå igenom oro gällande särskilda elever samt 

att planera förebyggande och främjande arbete.  

  

Mentorskonferens, med mentor, rektor och 

elevhälsa, hålls med samtliga årskurser varje 

termin. Syftet är att uppmärksamma elever med 

studiesvårigheter och annan oro.  
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3 | S:t Eskils värdegrund  
  

Vi strävar efter att våra elever ska känna 
kunskapsglädje och få en lugn och harmonisk 
studiemiljö. Skolmiljön och skoldagen ska vara trygg 
för alla elever. S:t Eskils gymnasium vill verka för allas 
lika värde, olikheter och lika villkor. S:t Eskil arbetar 
systematiskt för att vara en jämställd skola. 
  

Vi vill att alla elever känner sig sedda, att skolan 

genomsyras av gemenskap och inkludering och att 

ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller 

kränkningar. Vi vill medvetandegöra alla om vad 

dessa begrepp innebär och om vikten av ömsesidig 

respekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 | Begreppsdefinition  

Diskriminering  
Elev missgynnas, direkt eller indirekt, pga. kön, sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, ålder och tillgänglighet. Skolan i stort 

eller personal kan göra sig skyldig till diskriminering, inte 

annan elev.   

Trakasserier  
Ett uppträdande av annan elev som kränker en elevs 

värdighet och som har samband med någon av 

ovanstående diskrimineringsgrunder. Trakasserier kan 

också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella 

trakasserier.   

Kränkande behandling  
Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men 

som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. 

Det är att behandla någon förolämpande eller 

nedsättande genom att angripa den personen fysiskt, 

verbalt, text- eller bildburet. Här ingår även utfrysning. 

All kränkande behandling innebär att någon eller några 

kränker principen om alla människors lika värde.   

Mobbning  
Att en eller flera individer medvetet och med avsikt 

upprepade gånger och under viss tid tillfogar eller 

försöker tillfoga en annan individ skada eller obehag. 

Mobbning är en form av kränkande behandling och 

upprepade trakasserier.  
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5| Det kontinuerliga arbetet med planen 
Kontinuerligt arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

 

 

 

  

April:

Kartläggning av 
trivsel och 
problemområden.

Ansvar: 
Skolledning, 
elevhälsa  Maj:

Uppföljning och 
utvärdering av 
föregående års 

prioriterade områden.

Ansvar: elevhälsan

Presentation för 
personal och 

elevgrupper samt 
analys i arbetslagen.

Ansvar: elevhälsan 

Juni:
Nya mål formuleras 

och en ny plan 
upprättas.

Ansvar: skollednign, 
elevhälsan

Augusti/septemb
er:

Ny plan 
presenteras för 

personal och 
elever.

Ansvar: 
Skolledning, 
elevhälsa, 
mentorer

Augusti-december:

Varje klass arbetar 
tillsammans med 

sina mentorer 
kring 

temaområden 
kopplade till 

likabehandling.

Januari-maj:

Varje klass 
arbetar 

tillsammans 
med sina 

mentorer kring 
temaområden 
kopplade till 

likabehandling.
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6 | Uppföljning och kartläggning 

6.1 | Föregående års åtgärder 

Fokus för föregående år var, förutom de årliga återkommande insatserna, åtgärder som syftade till att öka 

gemenskap och inkludering, samt till att bättre upptäcka elever som upplevt sig utsatta. Några av de åtgärder 

som prioriterades under året var: 

• #schyssteskilit blir en del av skolans aktiva värdegrundsarbete 

o Alla mentorer och klasser går igenom och diskuterar innebörden av #schyssteskilitplanen 

o #schyssteskilitplanen har översatts till engelska  

o Utveckling av elevhälsans förebyggande och främjande arbete. 

o Mingel med elevhälsan. 

o Åk 1 har abetat med teman utifrån skolans värdegrund: Att trivas på Eskil, Att vara en schysst 

eskilit. Åk 2 och 3 har arbetat med temaområden gällande bl.a  stress och framtid. 

o Kontinuerliga träffar i skolans grupp för likabehandling #schyssteskilitgruppen. 

o Planen är synlig på fler ställen: skolans hemsida, eskilit.com 

o Planen är känd för vårdnadshavare: info på föräldramöten 

o Mentorer och undervisande lärare har arbetat aktivt med sammanhållningen i klasserna 

o Stödmaterial för sammanhållning att arbeta med i klasserna har delats ut av elevhälsan till all 

personal 

• Förbättra elevernas arbetsmiljö 

o Vidtagna åtgärder utifrån genomlysning av skolans utrymmen samt synpunkter och förslag 

som inkommit: behörighetskontroller i matsalen, högre personaltäthet i cafeterian. 

 

6.2 | Kartläggning läsåret 20/21 
Kartläggningen grundar sig främst på S:t Eskils 

gymnasiums kommunala elevenkät, men även på 

elevhälsans sammantagna bedömning av 

likabehandlingsarbetet, utvärdering från arbetslag,  

diskussioner i #schyssteskilitgruppen (skolans grupp 

för likabehandling). En sammanställning av de 

kränkningsärenden som kommit in har gjorts.  

Elevhälsan och skolledningen har mottagit 4 

anmälningar från elever läsåret 20/21. 

  

2020/21 års kommunala elevenkät genomfördes 

under hösten. Eleverna fyllde i enkäten och 

besvarade den via sin personliga inloggningar. 

Enkäten var kopplad till respektive program, så 

program, likaväl som kön och årskurs har kunnat 

utläsas i enkäten. Då inget av resultaten utmärker 

sig kommer dessa inte att redovisas i planen. Vid 

avvikelse från föregående år redovisas dessa siffror 

inom parentes. Analysen av elevenkäten: vad gäller 

frågor om trygghet och trivsel, samt värden och 

normer visar att resultaten är väldigt lika 

föregående läsår. Detta tyder på att arbetet kring 

#schyssteskilit har gett genomslag. Dock var läsåret 

20/21 ett mycket annorlunda läsår på grund av den 

rådande pandemin vilket medförde att många 

elever hade distansstudier större delen av läsåret. 

Detta gör att vi behöver jobba mer med att få 

eleverna att känna sig trygga när de återgår till 

närstudier igen samt fortsätta med vårt arbete 

gällande arbetsro i klassrummet  

Otrygga platser som identifierats: matsalen, 

bänkarna utanför matsalen vid hörnet då elever 

röker och kommenterar, cafeterian, 

källarkorridoren, A-husets källare, allmänna ytor 

utanför skolområdet. Där behöver vi fortsätta 
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arbeta med att trygga eleverna. Resultatet av 

elevenkäten är lägre i åk 2, vilket det i stort sett 

alltid är. Pojkarna ligger överlag högre i 

trygghetsfrågor och normer och värderingar. 

Skillnader mellan programmen är marginella. 

 

6.3 | Nulägesanalys   
Även detta läsår lyfts S:t Eskils gymnasium fram 

som en lugn och trivsam skola. Dock är resultaten 

svåra att avläsa och tyda då eleverna spenderade 

relativt lite tid på plats i skolan pga. distansstudier.  

Pandemin och distansstudierna gjorde att många 

fysiska gemensamhetsskapande aktiviteter 

behövde ställas. Däremot jobbad skolan hårt för att 

ersätta dessa med digitala alternativ t.ex. julkonsert 

julavslutning samt skolgemensamma föreläsningar.  

När eleverna nu ska återgå till närstudier igen så är 

ett fortsatt arbete med de lärarstyrda placeringarna 

och gruppindelningarna viktigt då eleverna tidigare 

läsår upplevt detta som något positivt. Synpunkter 

har inte bara lyfts kring klassrummen, utan också 

gällande vissa av skolans övriga utrymmen, där de 

vistas under raster. Cafeterian upplevs ibland som 

en otrygg plats. Där finns planer på en ny cafeteria 

och den nya cafeterian beräknas vara färdigställd 

under höstterminen 2021. Några av de synpunkter 

som har förts fram i enkäten, men även vid 

utvärderingen med #schyssteskilitgruppen, har 

också gällt trivsel i matsalen. 

Fortsatt arbete för att öka trivseln i matsalen är 

önskvärt. Det finns även planer på att bygga en ny 

matsal. 

 

Utvärdering och analys från arbetslagen: 

Arbetslagen anser att #schyssteskilit-planen är 

lättillgänglig, tydlig och lättarbetad. Att den tilltalar 

eleverna och är lätt att ta till sig. Planen har dock 

varit svår att jobba med kontinuerligt då läsåret 

präglats av mycket distansstudier..  

Temaarbeten för alla klasser har sett olika ut. Det är 

bra när alla klasser genomför det och det blir en 

likvärdighet mellan klasserna. Tanken har varit att 

de olika årskurserna arbetar med ett tema under 

samma tidsperiod och använder samma material. 

Temat för åk 1: ordningsregler, #schyssteskilit, att 

fungera i team/grupp.  

Åk2: Motivation (stress, mående).  

Åk3: Framtidstema 

Arbetslagen lyfter att det varit svårt att genomföra 

under läsåret pga av rådande pandemi. 

Det vore bra att arbeta mer mellan programmen 

samt att det skulle behövas mer tid för att arbeta 

kring dessa teman under läsåret 21/22. 

Elevrådet: Under läsläsåret 20/21 har studier till 

stor del bedrivits på distans och elevrådet har, av 

förklarliga skäl, inte kunnat vara lika aktivt i skolan. 

De har därför inte deltagit i utvärderingen av 

#schyssteskilit. 
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7 | Åtgärder 
För att tydliggöra vilka nivåer skolan arbetar på har vi valt att dela in Planen mot kränkande behandling i 

bedömning och prioriterade åtgärder, främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser. 

 

                          

•Alla klasser går igenom och diskuterar innebörden av planen 
#schyssteskilit.

• Genomförande av temaområden i alla klasser.

•Planen är känd för vårdnadshavare.

•Mentorerna och undervisande lärare arbetar aktivt med 
sammanhållningen i klasserna.

•Stödmaterial finns tillgänglig på Its Learning.

#schyssteskilit

- skolans aktiva 
värdegrundsarbete

•Vidta åtgärder utifrån genomlysning av skolans 
utrymmen samt synpunkter och förslag som inkommit.

•Arbeta med studiero i klassrummen och trygghet på 
skolan överlag. 

•Fokus på att skapa goda relationer och stödstrukturer.

Förbättra 
elevernas 

arbetsmiljö

•Respektive arbetslag planerar aktiviteter för att stärka 
gemenskapen inom programmet.

•Arbetslagen ansvarar för att samarbeta med andra 
program på skolan. 

•Elevrådet genomför programöverskridande aktiviteter.

Öka samarbetet 
inom och mellan 

programmen

P
ri

o
ri

te
ra
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e 
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7.1 | Bedömning och prioriterade åtgärder  
  

S:t Eskils gymnasium vill med sin värdegrund vara en skola som genomsyras av inkludering och gemenskap, 

allas lika värde och där ingen utsätts för kränkningar eller diskriminering. Uppföljningen av föregående läsårs 

åtgärder samt läsårets kartläggning och analys pekar på att läget är stabilt på skolan. För att nå målet att alla 

elever ska känna sig trygga och att ingen upplever sig utsatt, behöver dock det kontinuerliga arbetet för att 

främja gemenskap och likabehandling och arbetet med att motverka kränkningar fortgå.  

 

7.2 | Främja likabehandling  
  

Skolans främjande arbete handlar om att hitta och stärka de positiva förutsättningarna för att alla elever ska 
ha lika rättigheter och möjligheter. Chanserna ökar då att upptäcka eventuellt utanförskap, kränkningar och 
mobbning. En förutsättning för likabehandling på skolan är att elever och personal känner till att det finns en 
utformad plan för arbetet kring detta. S:t Eskils gymnasium arbetar främjande utifrån två hållpunkter: 
pedagogiskt och socialt fokus. 
 

7.3 | Förebygga   
 

Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från de identifierade 

riskfaktorer som S:t Eskils gymnasium ser.  

    

Pedagogiskt fokus  

• Mentorskapet spelar en central roll i det förebyggande arbetet. Mentorn ansvarar för den goda 

relationen mellan mentor och elev samt mellan eleverna i klassen. 

• Viktiga livsfrågor med reflektion över egna och andras värderingar tas upp i undervisning. 

• Lärarstyrda placeringar och gruppindelningar i klassrummet.  

  

Socialt fokus    

• Hälsosamtal i årskurs ett, samt erbjudande om enskilt hälsosamtal.   

• Elevhälsans erbjudande om att stötta mentorerna kring gruppstärkande övningar.  

• Elevens möjlighet till enskilda samtal hos elevhälsan.   

• Elever som av olika anledningar har hög frånvaro erbjuds stöd av skolans Elevstödjare (finansierade via 

projekt med SPSM). 

• Skolans personal uppmuntras att röra sig bland elever.  

• Elevhälsan tillsammans med #schyssteskilitgruppen bevakar värdegrundsarbete, likabehandlingsfrågor 
och mobbningsrelaterad forskning.   

• Skolans ordningsregler görs kända för eleverna.  

• Eleverna får möjlighet att föra fram viktiga frågor gällande bl.a. trivsel, studier och arbetsmiljö via 

representanter vid respektive programs elevprogramträffar samt via klassråd och elevråd. 

7.4 | Upptäcka  
 

Elever och personal ska ha kunskap kring varje specifik diskrimineringsgrund och vad som utgör kränkande 

behandling och trakasserier. Detta för att kunna upptäcka och uppmärksamma sådan behandling, men 

också tendenser till detta.  
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Pedagogiskt fokus  

• Mentorskapet spelar en central roll i det upptäckande arbetet. Mentorn ansvarar för den goda 

relationen mellan mentor och elev, samt mellan elever i gruppen.  

• Genomgång på mentorstid om innebörden av definitionsbegreppen i planen mot kränkande 

behandling.  

  

Socialt fokus  

• All personal har ansvar för att alltid uppmärksamma och agera då elever far illa i relation till andra 

elever eller personal på skolan.  

• I årskurs ett genomför skolsköterskan hälsosamtal.  

• Mentorn genomför utvecklingssamtal med sina mentorselever varje termin, och får där tillfälle att 

uppmärksamma om eleven känner sig utsatt.  

• Personal rör sig i elevutrymmen bland annat i trygghetsskapande syfte och där problematiska 

situationer lätt skulle kunna uppstå.  

• Elevhälsan närvarar vid arbetslagsmöten.  

• Vid elevhälsans arbetslagsmöten och mentorskonferenser ges personalen möjlighet att lyfta oro för 

elevs sociala situation. 

  

7.5 | Åtgärdande insatser  
 

I diskrimineringslagen betonas vikten av att alltid utgå från den utsattes upplevelse av situationen. Denna 

upplevelse ligger till grund för skolans utredning och åtgärder. Vi utreder och dokumenterar varje ärende 

med största respekt för varje individs upplevda tolkning av den avsedda händelsen. 

 

 

7.5.1 | Arbetets gång vid kränkning, trakasserier och mobbing   
  

Då trakasserier eller annan kränkande behandling sker vid upprepade tillfällen under en sammanhängande 

period klassas det som mobbning. Nedanstående arbetsgång följs oavsett karaktär på ärendet.   

1. Vid kränkning, trakasserier eller mobbing:  

a. Ska den personal som upptäcker detta genast ingripa. Då den akuta situationen åtgärdats 

meddelas elevernas mentor, som för detta vidare till elevhälsan eller skolledningen. Den aktuella 

personalen samt eventuell mentor utreder.  

b. Vill vi att du som elev, i det fall du blivit utsatt, tar kontakt med din mentor eller någon annan på 

skolan som du har förtroende för. Om du misstänker diskriminering, trakasserier eller annan 

kränkande behandling, ska du utredda händelsen samt skyndsamt anmäla detta till skolledningen 

2. Inkomna anmälningar utreds omedelbart av berörd personal/mentor som tar hjälp av elevhälsan vid 

behov. Skolledningen informeras kontinuerligt.   

3. En handlingsplan och dokumenterar fortlöpande i journalsystemet ProReNata. Handlingsplanen 

innehåller följande punkter:  

• Kartläggning  

• Samtal - Utredande, bearbetande, stödjande, och konfliktlösande  

• Vårdnadshavare till omyndig elev kontaktas  

• Uppföljning   
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4. Om diskrimineringen, trakasserierna eller annan kränkande behandling inte upphör beslutar 

skolledningen att sammankalla till möte, vidta disciplinära åtgärder och/eller göra 

polisanmälan/socialtjänstanmälan.  

5. Alla våldsbrott polisanmäls av skolledningen.  

6. Vid kränkningsärende fyller ansvarig personal i blanketten Anmälan om kränkande behandling som 

skrivs på av skolledare där ärendets art framgår samt hur skolan agerat. Denna skickas till huvudman. 

Ansvarig personal använder dokumentet Utredning om kränkande behandling för att dokumentera 

händelsen och det arbete som sker. 

7.5.2 | Vid tillfällen då elev utsatts av personal   
Vid tillfällen då elev upplever att den blivit utsatt för diskriminering eller annan form av kränkande 

behandling av en personal följs nedanstående plan:  

1. Händelsen anmäls till berörd skolledare.  

2. Vårdnadshavare informeras.  

3. Rektor utreder, åtgärdar, följer upp och dokumenterar ärendet.  

4. Rektorn följer upp ärendet med eleven och elevens föräldrar.  

5. Rektorn träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur 

undervisningen/bemötandet av eleven fungerar.  

6. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med gymnasiechef för Barn och utbildningsförvaltningen. 

Eleven kan även vända sig till Barn- och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO).  

7. Vid kränkningsärende fyller ansvarig rektor i blanketten Anmälan om kränkande behandling där 

ärendets art framgår samt hur skolan agerat. Denna skickas till huvudman.  

 

7.6 | Uppföljande insatser  
För att försäkra sig om att en elev inte längre utsätts, erbjuds inblandade elever uppföljande samtal med mentor 

eller elevhälsan. Ärendet följs även av mentorn, som är den som fortsätter att stämma av med den elev som 

upplever sig blivit utsatt, men också den som bevakar den elevgrupp som varit inblandad. För de elever som är 

eller varit, nyligen eller tidigare, utsatta för diskriminering, kränkning eller trakasserier, alternativt mobbning kan 

fortsatta bearbetande och stödjande samtal erbjudas hos skolans kuratorer. Skolan arbetar med alla inblandade 

för att alla ska må så bra som möjligt.  


