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Grunduppgifter 

Ansvariga för planen 
Ansvarig är rektor, Hannah Tengelin. 

Vår vision 
Elof Lindälvs gymnasium ska utforma sin verksamhet så att den främjar goda relationer och ett gott 

klimat. Rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 

eller ålder ska motverkas. Skolan ska präglas av en öppen attityd, respekt för människors olikheter och 

lika värde. En trygg och utvecklande miljö ska erbjudas alla. All personal har ansvar att verka för detta, 

följa de lagar och förordningar som reglerar individens skydd och rättigheter inom skolan. När det 

kommer till skolans kännedom att någon/ra blivit utsatta för diskriminering/kränkande behandling ska 

skolan skyndsamt utreda och förhindra fortsatt diskriminering/kränkande behandling. 

Planen gäller läsår 
2021/2022 från 2021-08-17 till 2022-08-17 

Elevernas delaktighet 
I samband med skolstarten får alla elever arbeta med skolans ordningsregler och utifrån dem ta fram 

egna regler som ska gälla i klassen och hur eleverna ska vara mot varandra. 

Varje årskursetta får tillsammans med elevhälsan en grundlig genomgång av skolans plan mot 

diskriminering och kränkande behandling. I samband med den arbeta med olika värderingsövningar. 

Eleverna får också ta fram egna förslag för fortsatt likabehandlingsarbete i klasserna. Tillsammans med 

mentorer lägger elevhälsan upp en plan för detta informationsarbete. Under åk två får eleverna en 

fördjupad genomgång av de olika diskrimineringsgrunderna i samband med lektionstillfällen med 

elevhälsan. Eleverna får regelbundet arbeta med likabehandling i skolans verksamhet. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vid skolstarten informeras alla föräldrar på föräldramöten om skolans arbete mot alla former av 

kränkande behandling och diskriminering. 

Vid uppkomna kränkningsärende kontaktas vårdnadshavaren. Skolan träffar vårdnadshavare och elev 

för samtal kring den uppkomna händelsen samt delger vad skolan kommer att göra i det aktuella 

ärendet. Det är mentorernas ansvar att ha regelbunden kontakt med hemmet. 

Personalens delaktighet 
Arbetslagen arbetar med enhetens likabehandlingsplan som innehåller främjande och förebyggande 

arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Detta görs regelbundet vid 

arbetsplatsträffar, APT. 

Enhetens tre arbetslag har tillsammans med elevhälsan dokumenterat vilka främjande och 

förebyggande projekt som enheten ska satsa på i årets plan. Tillsammans med skolans övriga 

kvalitetsarbete har föregående årsplan utvärderats och personalen har haft möjlighet att lyfta 

synpunkter på hur vi kan förbättra vårt arbete för information och utbildning av elever. 

Vid uppkomna ärenden spelar mentor och elevhälsan en viktig roll och är delaktig i samtal med elever 

och vårdnadshavare. 



Förankring av planen 
För att göra planen känd och förankrad på skolan informeras alla i årskurs 1 om skolans plan mot 

diskriminering och kränkande behandling. Detta görs genom att mentor tillsammans med 

skolenhetens elevhälsa planerar en lektion med information om planen och tillhörande 

värderingsövningar. Lektionens syfte är att samtala tillsammans om de olika definitionerna av 

begreppen diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkning. Tillsammans med mentorer tar 

också varje klass fram egna ordningsregler utifrån den gemensamma kärna av ordningsregler som finns 

på skolenheten. 

En annan viktig del i skolans arbete med att förankra planen och skapa en grundläggande vi-känsla i 

klassen och mellan alla årskurserna. Detta görs när elever börjar på vår enhet i olika 

uppstartsaktiviteter med syfte att skapa goda relationer, ett gott arbetsklimat med respekt och 

förståelse för varandra samt fortsätta att arbeta aktivt för en” Elof Lindälvs anda”. 

Arbetslagen arbetar med plan mot diskriminering och kränkande behandling som innehåller främjande 

och förebyggande arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Detta görs 

regelbundet på enheten vid arbetsplatsträffar och i arbetslagen. Respektive arbetslag tar fram plan för 

information och utbildning för elever tillsammans med rektor och elevhälsa på skolenheten. 

Vårdnadshavare kan läsa skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling på skolans 

hemsida och får i samband med föräldramöten information om hur vi på vår enhet arbetar med 

likabehandling. 

  



Utvärdering 

Beskrivning av hur fjolårets plan har utvärderats 
Förra läsårets plan har utvärderats av arbetslagsledare, elevhälsa, handledare och rektor som ett led i 

det systematiska kvalitetsarbetet. Eleverna har utvärderat effekterna av planen genom att under våren 

2021 besvara Göteborgsregionens elevenkät som går ut till alla elever på skolan. Enkätsvaren går att 

analysera utifrån program och årskurs. Resultaten tas upp tillsammans med skolans kvalitetsarbete på 

enhetens arbetsplatsträffar och under lärarnas terminsavslutande dagar diskuteras resultaten mer 

grundligt.  

Rektor, elevhälsa, arbetslagsledare och handledare under ledning av rektor. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Under majmånad 2021 ska arbetslagsledare och elevhälsa träffas för att utvärdera läsårets plan mot 

diskriminering och kränkande behandling. Detta kunde inte göras fysiskt med anledning av covid-19 

och distansundervisningen utan gjordes digitalt. Delvis togs resultatet upp i samband med arbetet med 

det systematiska kvalitetsarbetet. Det visade att flera förebyggande och främjande insatser var 

genomförda och har gett resultat för en ökad trygghet. En del av de förebyggande åtgärderna blev inte 

genomförda med anledning av pandemin och distansundervisningen. I utvärderingen lyfts basgrupper 

för årskurs ett som en särskilt lyckad insats. Alla klasser har fasta placeringar med namnskyltar och 

hemklassrum vilket verkar positivt för trygghet och arbetsro i klassen. 

Vill-leva-bana kunde genomföras med vissa klasser. Arbetet med ökad studiero på enheten har fortsatt 

i ett samarbete med kommunens utvecklingsavdelning kring tillgänglig lärmiljö och den regionala 

skolutvecklingsinsatsen FGTE, From Great To Exellent. Enheten har haft som mål att fortsätta arbetet 

mot diskriminering och kränkningar under alla tre skolåren. Utvärderingen visar att elevhälsa och 

arbetslag inte har kunnat följa upp arbetet med åk 2 och åk 3 i den utsträckningen föregående årsplan 

önskade med anledning av pandemin och distansundervisningen. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2022-05-17 

Beskrivning av hur årets plan ska utvärderas 
Årets plan ska utvärderas genom Göteborgsregionens elevenkät samt uppföljning med arbetslag och 

elevhälsa under ledning av rektor. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Ansvarig är Hannah Tengelin, rektor 

 

 

 

 

 

 



Främjande insatser 

Elevhälsan informerar om likabehandling för åk 1 på HA, HT och RL 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder 

Mål 
Alla elever ska veta om vad som står i planen mot diskriminering och kränkande behandling 

och hur eleverna tillsammans kan främja likabehandling och motverka kränkningar, 

trakasserier och diskriminering. 

Insats 
Elevhälsan informerar alla nya ettor om vikten av närvaro, sömn och god studieteknik och 

gör värderingsövningar tillsammans med klasserna. Lektionerna följs upp efter ett par veckor 

med en fördjupad lektion om plan mot diskriminering och kränkande behandling utifrån 

klassernas resultat på de olika värderingsövningar. 

Ansvarig: Elevhälsan tillsammans med mentorer åk 1. 

Datum när det ska vara klart: Del 1 vecka 44, 2021. Del 2 vecka 9, 2022. 

 

Basgruppssystem för alla åk 1 på HA, HT och RL 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder. 

Mål 
Alla i klassen ska känna sig trygga och kunna arbeta med alla vilket främjar ett positivt 

klassrumsklimat. 

Insats 
Första dagen när de nya ettorna kommer finns redan färdiga grupper med namnskyltar på 

bänkar så alla tryggt finner sin plats. I dessa grupper får eleverna börja arbeta med det första 

projektet. Basgrupperna byts ut regelbundet under läsåret och namnskyltar på bänkarna 

finns kvar under hela första terminen? På detta sätt introduceras ett arbetssätt där alla ska 

kunna arbeta med alla och möjligheten ökar för att lära sig varandras namn. Mentor sätter 

upp basgruppslistan i klassrummet, sparar dokumentet på SharePoint, så att det finns 

tillgängligt för alla. 

Ansvarig: Mentorer åk 1. 

Datum när det ska vara klart: Vecka 34 

 



Samarbetsövningar under introduktionsveckorna på HA, HT och RL 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder 

Mål 
Målet är att skapa samhörighet i klassen och en positiv gruppkänsla. Målet är också att 

skapa trygghet och arbeta förebyggande för att elever inte blir ofrivilligt ensamma. 

Insats 
Under de första veckorna genomförs olika samarbetsövningar i klasserna och mellan 

årskurserna som går ut på att lösa uppgifter gemensamt för att visa att alla personer behövs. 

Ansvarig: Mentorer åk 1 

 

Datum när det ska vara klart: Vecka 34-35 

 

Utflykt till Stättared åk 1 RL 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder 

Mål 
Målet är att främja samvaro och att lära sig mer om friluftsliv. 

Insats 
Varje år åker årskurs 1 på RL till Stättared för att under dagen samarbeta, laga mat ute och 

umgås. 

Ansvarig: Mentorer årkurs 1 

 

Datum när det ska vara klart: Maj- juni 2022. Denna aktivitet kunde inte genomföras läsåret 

20/21 pga pandemin. 

 

 

 

 



Ordningsregler i klasserna för alla årskurser på HA, HT och RL 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder. 

Mål 
Målet är att få elever mer delaktiga i arbetet med ordningsregler. 

Insats 
Utifrån skolans grundläggande ordningsregler ska alla klasser ta fram egna regler som gäller 

för den egna klassen. Dokumentet ska hållas levande genom att reglerna följs upp och 

utvärderas kontinuerligt under året. Reglerna skrivs ut och sitter uppsatta i alla klassrum. 

Ansvarig: Alla mentorer 

 
Datum när det ska vara klart: September 2021. 

 

Film Tusen gånger starkare åk 1 på HA  
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder. 

Mål 
Målet är att öka medvetenheten om och förståelsen för könsroller, normer och värderingar. 

Insats 
Att se filmen och tillsammans i grupper arbeta med frågeställningarna som tas upp i filmen. 

Ansvarig: Mentorer årkurs 1 

 

Datum när det ska vara klart: november 2021. 

 

 

 

 

 



Miljövecka på HT åk 2 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder 

Mål 
Målet är att öka kunskapen om hållbar utveckling kopplat till hotell och turism. 

Insats 
Att utifrån examensmålen göra ett ämnesövergripande projekt samtidigt som eleverna 

skolas in inom hållbar utveckling kopplat till hotell- och turismprogrammet. 

Ansvarig: Arbetslagets lärare i åk 1 och 2 

 

Datum när det ska vara klart: Fredag vecka 48, 2021. 

 

 

Hälsovecka på HT för åk 1 och 2 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder 

Mål 
Att eleverna ska förstå vikten av hälsosamma livsval. 

Insats 
Att tillsammans med elevhälsa och arbetslag belysa frågor om kost, sömn och motion. Under 

veckan kommer också andra dimensioner av hälsa tas upp såsom jämställdhet och hur vårt 

liv på sociala medier påverkar vår hälsa. 

Ansvarig: Arbetslagets lärare för åk 1 och 2 

 

Datum när det ska vara klart: Fredag vecka 8 2022. 

 

 

 

 

 



Kick off på RL, HA och HT 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder. 

Mål 
Målet är att alla ska känna trygghet och tillhörighet på programmen.  

Insats 
Tvåorna ansvarar för planering och genomförande. Programmet under dagen består av lära-

känna övningar, samarbetsövningar och kommunikationsövningar. Årskurs ett och tre deltar 

i tvärgrupper.  

Ansvarig: Arbetslagets lärare 

 

Datum när det ska vara klart: Oktober 2021. 

 

 

 

Jämställdhet och genus i HA, HT och RL åk 1 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, 

könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 

Mål 
Att alla ska få förståelse för vilka förväntningar och signaler som samhället sänder till både 

män och kvinnor. Synliggöra dessa dolda signaler och göra eleverna uppmärksamma på 

dem. 

Insats 
Diskussionsövningar i klassen, värderingsövningar, se på olika filmer och reklam.  

Ansvarig: undervisande lärare i samhällskunskap. 

 

Datum när det ska vara klart: Återkommer varje läsår i ämnet samhällskunskap 

 

 

 



Etik och Moral i HA, RL och HT åk 2 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder 

Mål 
Målet är att eleverna ska förstå att vi alla har en egen vägvisare i vad vi tycker är rätt och fel. 

Målet är också att eleverna ska lära sig respektera att människor kan ha olika åsikter. 

Insats 
Eleverna får debattera om olika etiska dilemman. De får sätta sig in i ett eget dilemma t.ex. 

abort, dödsstraff mm. Sedan får eleverna diskutera dessa frågor utifrån olika perspektiv. 

Ansvarig:  undervisande lärare i religionskunskap. 

 

Datum när det ska vara klart: Återkommer varje läsår i ämnet religion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktiva och förebyggande åtgärder 

 

Ökad förståelse och respekt för varandra 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder 

Mål 
Att visa varandra respekt och inte ställa någon klasskamrat utanför gruppen. 

Åtgärd 
Utifrån aktuella behov framtas ett frågeformulär av enhetens kurator. Enskilda intervjuer 

genomförs sedan av kurator och mentor, resurs eller annan personal på skolan i den aktuella 

klassen. Svaren sammanställs och behandlas anonymt. Utifrån sammanställningen beslutar 

EH och mentorer om åtgärder.  

Motivera åtgärd 
Enskilda elevers upplevelser av utsatthet. 

Ansvarig: Elevhälsan 

Datum när det ska vara klart: Utifrån uppkomna behov i samtliga klasser 

 

 



Arbete med ökad studiero på enheten 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder 

Mål 
Målet är att alla ska ha en lugn arbetsmiljö i skolan och att alla elever ska få stöd utifrån sina 

behov. 

Åtgärd 
Under kommande läsår ska arbetet fortsätta genom att alla arbetslag ska arbeta med 

tillgänglig lärmiljö, utifrån pedagogisk, social och fysisk lärmiljö. Enheten har beslutat att 

följa en gemensam struktur på lektioner och ska fortsätta arbetet genom att ta fram och 

börja använda en gemensam uppgiftsstruktur. All personal är indelad i tvärgrupper och ska 

under året fortbildas kollegialt genom att tillsammans läsa utvald litteratur och diskutera 

utifrån modellen för lärande samtal.  

Motivera åtgärd 
Många elever upplever en bristande studiero, vilket kan orsaka frånvaro och svårigheter att 

uppfylla kunskapskraven. Genom att göra miljön mer tillgänglig kan fler elever delta och 

tillgodogöra sig undervisningen. 

Ansvarig: Rektor, Hannah Tengelin 

 

Datum när det ska vara klart: Våren 2022 

 

  



Fortsatt likabehandlingsarbete under åk 2, Vägval och grupptryck 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder 

Mål 
Målet är att i klasserna ta upp frågor om hur dina livsval får konsekvenser för hur du formar 

ditt framtida liv utifrån modellen situation, beteende och konsekvens. 

Åtgärd 
Tillsammans med mentorer, elevhälsa och klasserna i åk 2 se filmen Svart Kung och diskutera 

i mindre grupper kring grupptryck, tillhörighet, vägval och trygghet. 

Motivera åtgärd 
Genom kartläggningen har det framkommit att mycket energi och information ges till elever 

i årskurs ett om likabehandling, men att arbetet tidigare har avtagit under åk 2. 

Ansvarig: Kurator tillsammans med mentorerna åk 2 

 

Datum när det ska vara klart: Våren 2022 

 

  



Arbete för ökad jämställdhet på enheten 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder 

Mål 
Målet är att öka jämställheten mellan alla grupper i skola och hur man ska arbeta 

tillsammans med att öka jämställheten mellan kvinnor och män samt andra grupper runt 

oss. 

Åtgärd  
Att samarbeta med kultur och fritid kring ett lektionsupplägg/material, Machofabriken i HA 

åk 2 för att öka kunskapen och förståelsen kring jämställdhet samt att belysa vikten av att 

hela tiden uppmärksamma frågor som rör jämställdhet?  

Eventuellt justera denna åtgärd, samarbeta med annan aktör.  

Motivera åtgärd 
När det gäller frågeområdet grundläggande värdet i undervisningen/lärandet framkom stora 

skillnader i hur killar och tjejer upplever undervisningen i skolan. Det är därför viktigt att hela 

tiden lyfta upp frågor kring jämställhet och arbeta med grundläggande värden bland killar 

och tjejer på skolan. 

Ansvarig: Kurator och mentorer 

 

Datum när det ska vara klart: Våren 2022 

  



Fortsatt likabehandlingsarbete under åk 3, normkritik 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder 

Mål 
Målet är att följa upp den lektion som elevhälsan har tillsamman med mentorer åk 1 och 2 

om värdegrundsarbete med en lektion som fördjupar diskussionen kring de olika begreppen 

samt introducera begreppen norm och normkritiskt tänkande. 

Åtgärd 
Elevhälsan tillsammans med mentorer genomför en lektion kring ämnet norm och 

normkritiskt tänkande. Lektionen innehåller informativa filmer och tankevändande 

värderingsövningar. 

Motivera åtgärd 
Följa upp de insatser som görs kring likabehandling under åk 1 och 2 för att skapa en röd 

tråd i likabehandlingsarbetet under alla tre skolåren. 

Ansvarig: Kurator tillsammans med mentorer 

 

Datum när det ska vara klart: Våren 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Elevhälsan har genom arbetet med enhetens elevhälsoplan arbetat med att kartlägga hälsofrämjande, 

hälsoförebyggande och åtgärdande insatser som elevhälsan har arbetat med under året. Elevhälsan 

har gemensamt analyserat dessa insatser på skolnivå, gruppnivå och individnivå och har på så vis fått 

en bra bild av hur arbetet kan utvecklas för att bli mer främjande och ske mer i samarbete med 

arbetslagen. 

Eleverna har svarat på Göteborgsregionens elevenkät. Svaren har analyserats i arbetslagen samt av 

elevhälsa och arbetslagsledare under ledning av rektor på arbetslagsledarmöten och elevhälsomöten. 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
Eleverna har involverats i kartläggningen genom samtal med lärare på mentorstid. Utöver nämnd 

enkätundersökning samtalar mentor med elever på utvecklingssamtal kring elevens trivsel, trygghet 

och mående. Eleverna i årskurs 1 har deltagit i klassvisa diskussioner kring skolans plan mot 

diskriminering och kränkande behandling under ledning av enhetens elevhälsa. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Arbetslagsledare och elevhälsa har tillsammans analyserat resultaten av enkäterna på 

arbetslagsledarmöten och elevhälsomöten under maj månad 2020. Personalen har tagit del av svaren 

på elevenkäterna på arbetsplatsträffar och har arbetat med enkätsvaren från GR i tvärgrupper under 

de första arbetsdagarna i augusti i samband med arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. 

Utifrån kartläggningen av elevhälsans arbete samt utifrån analyser av elevernas enkätsvar har 

arbetslagsledare och elevhälsa planerat främjande och förebyggande åtgärder. 

Resultat  
Göteborgsregionens elevenkät för 2021 redovisar svar inom olika frågeområden med indexvärden.  

I princip har samtliga indexvärden inom området ökat för de tre programmen på skolenhet 4 sedan 

2020. HA har ökat sitt indexvärde med 8 enheter inom 4 områden (Grundläggande värden i skolan, 

Studiero, Elevhälsan och Nöjdheten), För HT:s del finns den största ökningen inom området Studiero 

(från 56 till 63) och Nöjdhet (från 71 till 78) och även för RL har Studieron ökat från 54 till 67. 

Resultaten visar att Grundläggande värden i undervisning/lärandet har sänkts från indexvärde 54 till 

50 på HA, från 64 till 55 på HT och höjts med en enhet från 66 till 67 på RL. Inom området har HA ökat 

inom samtliga påståenden. Den största ökningen är 62 till 86 för påståendet “I min skola respekterar 

elever och lärare varandra”. För HT:s del ligger indexvärdet oförändrat från föregående år men i de 

valda påståendena har resultaten höjts. Störst ökning sker i påståendet “I min skola respekterar vi 

varandras olikheter” från 62 till 90. Även RL:s index ökar i detta område. Resultaten för RL sticker ut. 

Inom tre påståendet har RL ökat till 100% 

Indexvärdet för Ordningsregler har på HA ökat från 54 till 60, på HT och RL har indexvärdet inte 

förändrats och ligger fortfarande på 66. 

Index för området Studiero har på HA ökat från 56 till 64, på HT från 56 till 63 och på RL från 54 till 67. 

Enligt resultatet av elevenkäten anser eleverna på samtliga program på enheten att ”lärarna ser till att 



ordningsreglerna följs” och att “lärarna ser till att det är studiero på lektionerna” i betydligt högre grad 

än de gjorde 2019. Ett resultat som sticker ut positivt är RL:s när det gäller påståendet "Jag har studiero 

på lektionerna", vilket gått från 61% (2020) till 86% (2021) och påståendet “Mina lärare ser till att det 

är studiero på lektionerna” (från 61 till 91). 

När det gäller Trygghet ligger indexvärdet fortsatt högt och har ökat sedan förra året på Skolenhet 4. 

För HA från 82 till 87, HT från 83 till 84 och RL från 86 till 89. 

Indexområdet Förhindra kränkningar har ökat på HA (från 75 till 79) och RL (från 71 till 77) medan det 

har minskat på HT (från 78 till 75). Trots att index har minskat upplever eleverna på HT att “De vuxna 

på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt”. Resultatet på det här påståendet har 

ökat från 54 till 68 procent sedan förra året. 

Indexområdet för Elevhälsa har ökat inom alla program, HA (69 till 77) HT (69 till 72) och RL (73-79). 

Påståendet “Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi upplever vår skol-och livssituation” 

har ökat markant på samtliga program, HA (54 till 67) HT (50 till 75) och RL (57 till 73). 

Index för området Nöjdhet har ökat för samtliga program på skolenheten. Elever på RL och HA 

rekommenderar dock i större utsträckning sin skola än vad elever på HT gör. HA ( 67 till 85) HT (79 till 

81) och RL (79 till 91). Alla program ökar även i påståendet “Jag är nöjd med min skola som helhet”. RL 

sticker ut och har ökat från 85 till 100. 

 

Analys 

Index för området Trygghet ligger fortsatt högt för samtliga program på skolenheten och index för 

området Förhindra kränkningar har ökat betydligt sedan 2020. Arbetslagen på skolenheten upplever 

själva att de har lagt ett stort fokus på att just förhindra kränkningar samt skapa trygghet under det 

senaste läsåret. Arbetslagen har jobbat tätt med elevhälsan med bland annat kontakt och samtal. 

Mentorer och undervisande lärare har haft enskilda samtal med eleverna och har haft kontinuerlig 

kontakt med vårdnadshavare vid hög frånvaro och vid olika incidenter som skett. Därför är lärarna inte 

förvånade över resultatet. 

Elever från samtliga program på skolenheten upplever att “De vuxna på skolan reagerar om de får reda 

på att en elev blivit kränkt” i större utsträckning än föregående år, vilket troligtvis lett till en ytterligare 

ökad känsla av trygghet i skolan. 

Samtliga program på skolenhet 4 har genomfört flera aktiviteter med eleverna, såsom kickoff och 

andra gemenskapsstärkande övningar. Arbetslagen har kontinuerligt arbetat med likabehandling och 

värdegrund tillsammans med specialpedagog och kurator. Enheten har arbetat extra mycket med 

lagandan i årskurs ett genom gruppövningar, enskilda samtal och studiebesök, vilka främjat 

sammanhållningen i klasserna. Eleverna på skolenheten har dessutom arbetat i basgrupper i 

klassrummen. Sammantaget bedömer personalen på enheten att även dessa aktiviteter har haft 

positiv effekt på elevernas upplevelse av trygghet. Efter pandemin behöver detta arbete fortsätta i alla 

årskurser för att öka sammanhållningen och tryggheten på programmen och enheten. 

Index för området Ordningsregler har, som tidigare nämnts, ökat på HA och HT och står oförändrat på 

RL. Resultaten visar att elever i låg utsträckning känner sig delaktiga vid utformandet av 

ordningsreglerna. Detta trots att eleverna under klassråd och enhetsråd varit med och beslutat om 

skolenhetens ordningsregler. En förklaring kan vara att redan uppsatta ordningsregler blivit ifrågasatta 

av nya elever en bit in på läsåret. Enheten har vid dessa tillfällen beslutat att låta ordningsreglerna 



kvarstå och utvärderas vid läsårets slut. En annan förklaring kan vara att eleverna vid enhetsrådet inte 

fick igenom sitt förslag om att tillåta mobiltelefoner samt att mat och dryck ska få finnas framme under 

lektionstid. 

Det har, på skolenheten, gjorts många insatser för att upprätthålla ordningsreglerna, bland annat 

insamling av mobiltelefoner vid lektionsstart samt förbud av förtäring av mat och dryck på lektionerna. 

Lärarna behöver dock bli bättre på att kontinuerligt återkoppla till de ordningsregler som klasserna 

varit med att besluta om och prata om syftet med ordningsreglerna. Trots att det arbete som 

skolenheten gjort under läsåret börjat ge resultat är det inte avslutat, utan ständigt pågående och såväl 

lärare som elever kommer fortsättningsvis att vara involverade i att följa, utveckla och utvärdera 

processen. 

Personalen på HA och HT bedömer att efterföljandet av ordningsreglerna, men även tryggheten på 

skolan, skulle öka än mer om programmen fick möjlighet att flytta till en annan del av skolan. I nuläget 

är HA och HT ensamma på övervåningen i N-blocket, vilket gör att eleverna sällan kommer i kontakt 

med elever från andra program och att eleverna blir lite ”hemtama”. Personalen på Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet är nöjda med programmets placering. Det finns en pågående diskussion och 

lokalöversyn för att se över möjligheterna för en eventuell flytt och närmare samarbete mellan RL och 

HT. 

Under läsåret 20/21 arbetade personalen på skolenheten med att öka studieron klassrummen och på 

så sätt arbeta för en bättre lärmiljö. Arbetslagen har fortsatt sitt arbete med att göra lärmiljön ännu 

mer tillgänglig utifrån en tidigare utbildning inom neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). (Tillgänglig 

lärmiljö ska innefatta såväl fysisk och pedagogisk som psykisk lärmiljö). Under läsåret har arbetslagen 

fortsatt att ta fram olika arbetssätt som stärker tydlighet, samsyn och lärmiljö. Arbetslagen har även 

fortsatt arbeta efter tidigare framtagna rutiner så att eleverna ska ”känna igen sig” även om de har 

olika lärare. Detta för att skapa trygghet, förutsägbarhet och ett större lugn hos eleverna. Lärare och 

handledare på skolenheten har tillsammans genomfört ett projekt inom kollegialt lärande under 

ledning av rektor och arbetslagsledare. Där har fokus legat på differentierad och explicit undervisning 

utifrån boken ”Lektionsdesign: En handbok” av Helena Wallberg. Inom ramen för detta har personalen 

fått verktyg och tillsammans reflekterat över hur man skapar en tillgänglig lärmiljö. 

Skolenhetens fokus på och arbete med att öka studieron, under de senaste två läsåren, syns i resultatet 

av elevenkäten, där index för området har ökat markant för samtliga program sedan mätningen 2019. 

Index har dock inte ökat tillräckligt, vilket innebär att arbetet med att förbättra studieron måste 

fortsätta även under kommande läsår. Det gäller inte minst arbetet med att få eleverna att känna sig 

delaktiga i utformandet av ordningsregler som leder till ökad samsyn och studiero. Under 

höstterminen 2021 behöver stort fokus läggas på att skapa tillhörighet och trygghet i skolan då 

eleverna haft en stor del av sin undervisning på distans. Det är viktigt att personalen snabbt återupptar 

ordningsreglerna och är noga med att de efterföljs. 

Index för området Nöjdhet har ökat för samtliga program på skolenheten, även om ökningen är mest 

markant för RL. Det visar på att det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten har gett resultat. 

Lärarna bedömer att RL:s resultat delvis beror på att de under pandemin har haft en stor del av sin 

undervisning på plats medan HT och HA haft den största delen av sin undervisning på distans. För HA 

och HT har de praktiska momentet på grund av distansundervisningen blivit lidande. För att fortsätta 

öka nöjdheten än mer bland eleverna på enheten tror lärarna på och vill fortsätta arbeta med klass, 

program- och skolgemensamma aktiviteter. 

Resultaten visar att Grundläggande värden i undervisningen/lärandet ligger lågt. I påståendet ”I min 

skola pratar vi om jämställdhet mellan könen” kan man läsa att HA och RL har gått ner. Även om HT 



har ökat något är siffran fortfarande låg. Att resultatet inte blev bra kan bero på att det inte tydliggörs 

tillräckligt i undervisningen. Lärarna har ett genusperspektiv men behöver påpeka hur det tas hänsyn 

till i valet av undervisningsmaterialet. Positivt är dock att eleverna upplever att lärare ger killar och 

tjejer samma förutsättningar. 

 

Skolenhetens prioriterade mål under läsåret 2021/2022 

Enheten har utifrån det systematiska kvalitetsarbetet beslutat tre fokusområden inför nästa läsår 

2021/2022. 

 

Kunskaper 

• Öka stimulansen och närvaron bland eleverna. 

 

• Öka andelen elever som går ut med yrkesexamen samt öka den genomsnittliga betygspoängen 

hos avgångseleverna. 

 

Normer och värden 

• Ökad studiero. 

 

Inom dessa områden vill enheten utvecklas. Förhoppningen är att en utveckling inom dessa områden 

även gynnar likabehandling och förhindrar förekomst av kränkande behandling. 

  



 

Rutiner för akuta situationer 

Policy 
På Elof Lindälvs gymnasium, enhet 4 situationsanpassar vi åtgärder utifrån uppkommen situation. För 

att finna lämpliga åtgärder kartläggs varje situation. Vi utreder även uppkomna händelser utanför 

skoltid, som vi bedömer kan påverka elevernas skolgång förutsatt att inblandade elever har koppling 

till skolan. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Skolans personal ska kontinuerligt fortbildas i frågor som rör kränkande behandling. All personal 

involveras i arbetet mot diskriminering genom att ha klara och kända gränser och rutiner. All personal 

är tydlig med att diskriminering och kränkningar inte accepteras. Personalen tar genast upp och 

bearbetar händelser/konflikter enligt nedanstående rutiner. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Mentor, kurator, skolsköterska, specialpedagog, handledare och rektor. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
Den som får kännedom om att en elev utsatts för diskriminering/kränkande behandling, ska snarast 

kontakta mentor, rektor, någon ur elevhälsan eller annan lämplig vuxen personal på skolan. Rektor 

eller den som utses kallar berörda parter, så att en utredning av händelsen kan komma till stånd. 

Utredningen ska innehålla: 

1. Vad har hänt?  

2. Hur har kränkningen kommit till uttryck?  

3. Vilka är inblandade?  

4. Var sker kränkningarna?  

5. När sker kränkningarna?  

6. Hur kan vi få ett bredare perspektiv? Vem/vilka fler bör vi tala med?  

7. Vad är kränkningen uttryck för? Vilka kan de bakomliggande faktorerna vara?  

8. Är skolans kulturmedskapare?  

9. Uppföljning av ärende 

10.   Utvärdering 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Om en elev kränks av personal på skolan är det gymnasiechef som är ansvarig för att utreda händelsen. 

Rutiner för uppföljning 
Efter utsatt tid skall rektor eller den av rektor utsedda personal följa upp vad som har hänt sedan skolan 

fick kännedom och utredning inletts samt följa upp de åtgärder som vidtagits i det aktuella ärendet. 



 

Rutiner för dokumentation 
Dokumentation ska ske enligt de gemensamt framtagna rutiner och dokumentationsmallar som finns 

på Kungsbacka kommuns samarbetsrum i Sharepoint/ GA personal gymnasieskolor/ dokument/ 

blanketter och mallar/ Anmälan om kränkande behandling samt Utredning med anledning av anmälan 

om trakasserier och/eller kränkande behandling. 

Ansvarsförhållande 
Om ärendet gäller elev - personal ansvarar gymnasiechef, i övriga fall enhetens rektor Hannah Tengelin  


