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Beskrivning av skolan  
På Navestadsskolan studerar 450 elever som tillsammans har ursprung eller koppling till många olika 

länder. På så sätt finns skolan mitt i världen. Personalen har lång erfarenhet av att undervisa i en 

miljö av mångfald och med ett mål, att förbereda eleverna för ett vuxenliv i en global värld.   

Lärande och trygghet, trivsel är viktigt på skolan. Därför arbetar personalen nära tillsammans med ett 

resursteam och trygghetsteam för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna att utvecklas 

kunskapsmässigt och socialt.   

Navestadsskolan erbjuder musik som profil där kör är grundstenen. Här genomförs konserter med 

SON och Östgötamusiken, såväl som egna projekt. Att stå på scen och framträda tillsammans med 

sin klass främjar samhörighet och självförtroende hos eleverna.   

På Navestadsskolan finns hörselspår vilket gör det möjligt för elever med hörselnedsättning eller 

hörselinplantat att gå i en klass med hörande elever. Här ska alla elever känna sig inkluderade och 

skolans miljö är anpassad efter elevernas behov.  

Navestadsskolan tillämpar en tobaksfri skoltid och det pågår ett ständigt arbete med att stödja 

eleverna till ett tobaksfritt liv. Forskning visar att skolan har stora möjligheter att påverka och att 

tobaksbruket börjar nästan uteslutande bland barn och ungdomar. Personal, elever och 

vårdnadshavare arbetar därför tillsammans med denna fråga för att minska eller stoppa tobaksbruket.  

Vision och grundsyn  
På Navestadsskolan utvecklas elevens självkänsla, lust att lära och förståelse kring sitt eget lärande, 

alla elever ges goda förutsättningar för fortsatta studier. På Navestadsskolan strävas det ständigt efter 

att alla elever som lämnar grundskolan har nått kunskapskraven i samtliga ämnen och att alla elever 

som lämnar gymnasieskolan har en gymnasieexamen. Vi tror på var och en av våra elever och vi tror 

att alla elever kan lyckas! Våra elever känner att de får vara sig själva, att de trivs. De är trygga och 

känner glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig nya saker. Genom vårt sätt att arbeta och 

genom vårt gemensamma förhållningssätt har vi starka, självständiga och ansvarstagande elever som 

visar respekt och förståelse för andra.   

På Navestadsskolan arbetar de allra bästa personalen och vårt professionella bemötande genomsyrar 

hela vår verksamhet.   

Vårt mål är en verksamhet av hög kvalitet där alla barn och ungdomar ges möjlighet att utveckla de 

kunskaper, färdigheter och förmågor som är nödvändiga för ett livslångt lärande. Varje elev möts 

av en verksamhet som är välstrukturerad och stimulerande. 

Trygghet  

Trygghet är grunden för utveckling och lärande. Alla elever ska trivas i vår verksamhet och känna sig 

trygga och respekterade för den de är. Navestadsskolan ska ha en trygg och stimulerande lärmiljö där 

elever ges möjlighet att utvecklas och stärkas i sin självkänsla och kan bygga en inre trygghet. 

Närvaron är hög och varje elev möter respekt från övriga, både för sin person och för sitt arbete. I 

undervisning och andra aktiviteter ges eleverna möjlighet att delta och inkluderas i arbetet och i 

gruppen. Studiero, personlig trygghet och stark självkänsla genomsyrar vår verksamhet. 

Trygghetsteam  

På Navestadsskolan finns ett trygghetsteam som aktivt arbetar för att skapa goda relationer, en god 

gemenskap samt en stimulerande och trygg miljö. Alla arbetslag på skolan har en representant med i 

trygghetsteamet där olika professioner är representerade, elevstödjare, fritidsledare, kurator och 

skolsköterska samt rektor. Trygghetsteamet arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande för att 

Navestadsskolan ska vara en trygg miljö att befinna sig i för både elever och personal. Delar av 
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trygghetsteamet träffas varje morgon för att planera den dagliga verksamheten samt vid ett tillfälle i 

veckan för en mer långsiktig planering av främjande och förebyggande trygghetsarbete.   

Planens giltighetstid, revidering och förankring  
Planen mot diskriminering och kränkande behandling är giltig under läsåret 2020/ 21, det vill säga 

från augusti 2020 till juni 2021. Planen utvärderas efter att trivselenkäten har besvarats av eleverna på 

Navestadsskolan i mars månad. Planen revideras under vårterminen och personal, elever och 

vårdnadshavare lämnar därefter synpunkter på planen. Planen förankras hos personal, elever och 

vårdnadshavare de första veckorna vid höstterminens skolstart. 

Lagstiftning  
Elevernas och de vuxnas rättigheter och skyldigheter på Navestadsskolan bygger på: 

Barnkonventionen  

Skollagen 6 kap 7-8§§, 10§  

Diskrimineringslagen 4§  

Arbetsmiljölagen  

Europakonventionen artikel 14  

Regeringsformen 1 kap 2§  

Brottsbalken  

Socialtjänstlagen 14 kap 1§  

Definition av begrepp  

Likabehandling  

Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika 

rättigheter och möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid 

att alla barn eller elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering.   

Diskriminering  

Övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper. I skolan och 

förskolan är det personalen eller huvudmannen som kan göra sig skyldiga till diskriminering.  

Ett barn eller en elev får inte direkt diskrimineras och missgynnas genom särbehandling på grund av 

någon av diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.   

Inte heller indirekt diskriminering får ske, det vill säga att en elev inte får missgynnas genom att 

tillsynens neutrala ordningsregler eller liknande tillämpas så att det får en diskriminerande effekt i 

praktiken.   

Elev/ Barn  

Med elev avses den som utbildas eller söker till annan utbildning än förskolan som regleras i 

skollagen. Med barn menas den som deltar i eller söker till förskolan eller annan pedagogisk 

verksamhet enligt skollagen kap 25. 

Huvudman  

Den som är huvudman för skollagsreglerad verksamhet, det vill säga den ansvariga kommunala 

nämnden eller styrelsen för fristående verksamheter. 
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Trakasserier  

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet 

och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

Kränkande behandling  

Handlingar som kränker elevers eller barns värdighet och som inte hänger samman med 

diskrimineringsgrunderna. Kränkningar kan vara synliga och handfasta eller dolda och subtila. De 

kan utföras i verksamheten eller utanför. Kränkningar kan vara fysiska, till exempel att bli utsatt för 

slag eller knuffar. Kränkningar kan vara verbala, till exempel att bli hotad eller kallad nedsättande 

ord. Kränkningar kan vara psykosociala, till exempel att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning 

genom text eller bilder som klotter, brev, lappar, sms, mms och meddelande på sociala medier. 

Repressalier  

Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att 

eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av 

trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev medverkar i en utredning, 

exempelvis som vittne, som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 

Delaktighet  

Elevernas delaktighet  

Elever ska fortlöpande göras delaktiga och ha en möjlighet till inflytande över sin tid i skolan. 

Delaktigheten sker i den dagliga verksamheten men också genom mer organisatoriska former som 

individuella utvecklingssamtal, elevråd, klassråd, matråd och ledningsgrupp. Elevrådet fungerar som 

ett forum för delaktighet och inflytande där elevers åsikter förs fram i frågor som rör 

likabehandlingsarbetet i skolan. I elevrådet finns en elev från varje klass representerad. I 

ledningsgruppen finns en representant från elevrådet representerad. En enkätundersökning angående 

elevers syn på trivsel och trygghet på skolan inhämtas en gång per år under vårterminen. Enkätsvaren 

ligger som underlag till nästa års trygghetsarbete på skolan. Utöver enkäten som riktar sig till alla 

elever på skolan så genomförs enkäter angående trivsel och trygghet riktade till specifika årskurser.  

Vårdnadshavares delaktighet  

Vårdnadshavare görs delaktiga och har möjlighet att påverka genom olika typer av forum som 

föräldramöten, pedagogiskt café, och rektorsbrev. Varje klass har minst ett föräldramöte varje läsår. 

Vårdnadshavare kallas tillsammans med elev på individuellt utvecklingssamtal två gånger per läsår.  

Alla vårdnadshavare har möjlighet att ge synpunkter på och påverka planen mot diskriminering och 

kränkande behandling innan den fastställs i ledningsgrupp, genom att få den hemskickad via mail.  

Personalens delaktighet  

Personalen har minst ett individuellt samtal per år med sin chef. Personalen är delaktiga genom 

skolans samverkansmöten med fackliga representanter. All personal finns med i ett arbetslag som 

träffas en gång i veckan. En representant från varje arbetslag ingår i trygghetsteamet som stödjer 

främjande och förebyggande likabehandlingsarbete på skolan. Representanter från arbetslagen finns 

representerade i ledningsgruppen i form av arbetslagsledare.   

All personal får ta del av resultatet av elevernas svar på enkäten angående trivsel och trygghet på 

skolan. Detta sker genom att representanten för trygghetsteamet tar upp detta till diskussion i sitt 

arbetslag. Personalen tar del av planen mot diskriminering och kränkande behandling och lämnar 

synpunkter på och kan påverka planen innan den fastställs i ledningsgrupp.   

Enkäten för trivsel och trygghet genomförs en gång per år i alla klasser på skolan. Enkäten 

genomfördes i mars 2020.   
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Representanter från arbetslaget i trygghetsteamet ansvarar för genomförandet. Eleverna fyller i 

enkäten anonymt. Innan enkäten fylls i får eleverna en instruktion hur det hela går till. Stöd ges till 

den elev som har behov av det.  
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Sammanställning av elevenkät 2020  

Enkäten är indelad i tre områden utifrån Norrköpings kommuns målområden inom 

utbildningskontoret. Kunskap, ledarskap och trygghet. Hör redovisas området trygghet.   

Enkäten är besvarad i mars 2020 av elever i årskurs 4 till nio på Navestadsskolan. Svarsalternativen 

är fyra, stämmer helt och hållet, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt samt stämmer inte alls. I 

sammanställningen nedan slås de två första alternativen samt de två sista alternativen ihop.  

  

Jag har studiero på lektionerna  

Åk 4 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 75 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 23 % 

Vet ej   2 % 

 

Åk 5 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 67 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 22 % 

Vet ej 11 % 

 

Åk 6 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 60 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 34 % 

Vet ej   6 % 

 

Åk 7 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 69 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 30 % 

Vet ej   1 % 

 

Åk 8 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 49 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 37 % 

Vet ej 14 % 

 

Åk 9 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 65 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 23 % 

Vet ej 12 % 
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Jag känner mig trygg i skolan  

Åk 4 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 88 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls   8 % 

Vet ej   4 % 

 

Åk 5 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 80 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 15 % 

Vet ej   5 % 

 

Åk 6 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 77 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 21 % 

Vet ej   2 % 

 

 

Åk 7 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 81 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls  16 % 

Vet ej   3 % 

 

Åk 8 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 81 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 14 % 

Vet ej   5 % 

 

Åk 9 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 82 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 18 % 

Vet ej   0 % 

 

De vuxna i skolan reagerar om de får reda på att någon varit elak mot en elev/ någon elev blivit 

kränkt. 

Åk 4 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 83 % 
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Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls   7 % 

Vet ej 10 % 

   

Åk 5 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 70 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 24 % 

Vet ej   6 % 

 

Åk 6 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 60 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 35 % 

Vet ej   5 % 

 

 

Åk 7 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 65 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 27 % 

Vet ej   8 % 

 

Åk 8 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 52 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 36 % 

Vet ej 12 % 

 

Åk 9 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 58 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 30 % 

Vet ej 12 % 

 

Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling 

Denna fråga ställdes inte till årskurs 4-6. 

 

Åk 7 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 69 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 22 % 

Vet ej   9 % 
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Åk 8 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 52 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 30 % 

Vet ej 18 % 

 

Åk 9 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 58 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 27 % 

Vet ej 15 % 

 

Jag känner att jag duger som jag är 

Åk 4 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 92 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls   4 % 

Vet ej   4 % 

 

Åk 5 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 85 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls   9 % 

Vet ej   6 % 

 

Åk 6 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 83 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 17 % 

Vet ej   0 % 

 

Åk 7 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 80 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 14 % 

Vet ej   6 % 

 

Åk 8 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 73 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 22 % 

Vet ej   5 % 
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Åk 9 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 80 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 18 % 

Vet ej   2 % 

 

I min skola respekterar vi varandras olikheter 

Åk 4 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 79 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 13 % 

Vet ej   8 % 

 

Åk 5 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 73 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 16 % 

Vet ej 11 % 

 

Åk 6 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 62 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 36 % 

Vet ej   2 % 

 

Åk 7 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 65 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 30 % 

Vet ej   5 % 

 

Åk 8 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 60 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 34 % 

Vet ej   6 % 

 

Åk 9 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 68 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 32 % 

Vet ej   0 % 
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I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter 

Åk 4 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 77 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 12 % 

Vet ej 11 % 

 

Åk 5 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 81 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 13 % 

Vet ej   6 % 

 

Åk 6 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 83 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls   8 % 

Vet ej   9 % 

 

Åk 7 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 76 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 19 % 

Vet ej   5 % 

 

Åk 8 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 69 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 23 % 

Vet ej   8 % 

 

Åk 9 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 77 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 20 % 

Vet ej   3 % 

 

I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen 

Åk 4 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 67 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 19 % 

Vet ej 14 % 

 



sida 14  

  

Åk 5 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 63 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 25 % 

Vet ej 12 % 

 

Åk 6 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 58 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 27 % 

Vet ej 15 % 

 

Åk 7 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 66 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 24 % 

Vet ej 10 % 

 

Åk 8 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 64 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 22 % 

Vet ej 14 % 

 

Åk 9 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 62 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 35 % 

Vet ej   3 % 

 

Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar 

Åk 4 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 87 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls   6 % 

Vet ej   7 % 

 

Åk 5 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 84 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 13 % 

Vet ej   3 % 

 

Åk 6 
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Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 83 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 14 % 

Vet ej   3 % 

 

 

Åk 7 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 74 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls  22 % 

Vet ej   4 % 

 

Åk 8 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 82 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 8 % 

Vet ej 10 % 

 

Åk 9 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 88 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls   8 % 

Vet ej   4 % 

 

I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden 

Denna fråga ställdes inte till årskurs 4-6. 

 

Åk 7 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 49 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 15 % 

Vet ej  36 % 

 

Åk 8 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 34 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 22 % 

Vet ej  44 % 

 

Åk 9 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 57 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 25 % 
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Vet ej 18 % 

 

Jag är nöjd med min skola som helhet 

Åk 4 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 88 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 10 % 

Vet ej   2 % 

 

Åk 5 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 81 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 13 % 

Vet ej   6 % 

 

Åk 6 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 83 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 12 % 

Vet ej   5 % 

 

Åk 7 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 73 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 26 % 

Vet ej   1 % 

 

Åk 8 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 60 % 

Stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 32 % 

Vet ej    8 % 

 

Åk 9 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 57 % 

Stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra 36 % 

Vet ej   7 % 
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Utvärdering av plan 2019/20  

Utvärderingen av föregående års plan har genomförts efter att resultatet av trivselenkäten har 

sammanställts. Trygghetsteamet tar med sig resultaten av trivselenkäten till sina respektive arbetslag 

där resultatet av enkäten utvärderas. Synpunkter och tankar om kommande års arbete för en trygg 

miljö diskuteras och sammanställs. Sammanställningen från varje arbetslag förs tillbaka till 

trygghetsteamet som arbetar vidare med att ta fram en plan för kommande år. Representanter från 

trygghetsteamet presenterar planen i klass för eleverna samt i elevråd.   

Enkätsvar  

För att få kunskap om elevernas åsikter så använder vi utbildningskontorets digitala enkät som går ut 

till alla årskurs 2, 5 och 9 i Norrköpings kommun. Navestadsskolan har valt att använda den i alla 

klasser för att få elevernas bild av trygghetsarbetet på skolan. Enkäten kompletteras med en 

trygghetsrond där elevrepresentanter kan berätta om sin upplevelse av att vistas i skolans olika delar. 

Trygghetsrond  

Rektor, personal från trygghetsteamet samt elevrepresentanter (åk 4-6 samt 7-9) gör en rond på hela 

skolan vid ett tillfälle under vårterminen och för samtal om det finns särskilt utsatta platser på skolan 

där elever kan känna sig otrygga. Elevrepresentanterna lyfter frågan om trygghet på skolan i 

respektive klass och återkopplar sedan information till elevrådet. Det som framkommer i 

trygghetsronden, bidrar till de aktiviteter som sker inom ramen för det främjande och förebyggande 

trygghetsarbetet på Navestadsskolan.  

Vad behöver vi göra för att uppnå våra mål?  

All personal på Navestadsskolan arbetar ständigt för att alla elever ska trivas och känna sig trygga på 

skolan. Enkätsvaren visar att de flesta elever trivs och känner sig trygga i skolan. Vi behöver fortsätta 

att arbeta aktivt för tryggheten på skolan utifrån resultatet av enkäten.   

Skolan ska öka andelen elever som upplever att de är trygga i sig själva och i verksamheten samt att 

de har studiero. Det målet når vi genom att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande med 

trygghet på skolan.    

Främjande och förebyggande trygghetsarbete 2020/21  

Navestadsskolan har ett trygghetsteam där arbetet med att skapa trivsel och trygghet för elever 

vidareutvecklas. De som är med i trygghetsteamet är rektor, fritidsledare, elevassistenter, 

skolsköterska och kurator. Trygghetsteamet arbetar för att ge stöd och handledning till personalen på 

skolan för att förebygga all kränkning och diskriminering på skolan. Alla arbetslag på skolan har en 

representant som är med i trygghetsteamet. 

Vi arbetar aktivt med språkbruk och värderingar genom att medvetandegöra eleverna, bland annat 

genom att använda mentorstid för etiska dilemmadiskussioner. 

Trygghetsrond genomförs en gång per år med elevrepresentanter i och utanför skolans lokaler. 

Vi gör en kartläggning var eventuella kränkningar sker så vi får en översikt om det finns särskilt 

utsatta områden på skolan som ska åtgärdas. 

Den årliga trivselenkäten ligger till grund för det främjande arbetet för ökad trygghet på skolan. 
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En årlig återkommande regional enkät, ”Om mig” riktad till årskurs 8 genomförs under höstterminen. 

Syftet är att få en helhetsbild av elevernas situation som kan ligga till grund för kommande insatser 

på skolan. 

Rastaktiviteter 

Det finns rastvärdar under skoldagen som, enligt fastställt schema, arbetar för att främja tryggheten 

för eleverna på skolan. 

Rastaktiviteter med personal närvarande genomförs för eleverna på skolan. Som exempel har 

biblioteket ett stort utbud av aktiviteter, förutom utlåning av böcker. 

Två aktivitetsrum öppnar under lunchtid för eleverna där personal finns närvarande och erbjuder 

eleverna lugna aktiviteter som pyssel, spela spel mm. 

Vi bedriver en morgonverksamhet som inkluderar frukost där elever efter beslutad insats möts av 

personal som ger stöd. 

En skolgård med aktiviteter är iordningsställd vilket ska uppmuntra eleverna att vara ute och röra på 

sig på rasterna. Rastaktiviteter med personal hålls utomhus, bland annat för att främja en lugnare 

inomhusmiljö. 

Aktiviteter för hela klassen 

Hushoppardagen genomförs för alla blivande elever i årskurs 4 och årskurs 7. Syftet med dagen är att 

eleven ska känna trygghet med mentor och trygghet inför skolstart. 

I samband med skolstart genomförs en dag med äventyrspedagogik samt en dag med kickoff för 

årskurs 7 för att främja sammanhållning och trygghet. 

Challenger, en dag för elever i årskurs 8 som har till syfte att främja trygghet och sammanhållning 

bland eleverna. 

Tobaksfri skoltid 

Navestadsskolan arbetar aktivt med en övergripande tobakspolicy som finns i kommunen. Det 

betyder bland annat att tobakspolicyn förmedlas vid introduktion för nyanställd personal, vid 

hälsosamtal som skolsköterskan har med elever och vid arbetsplatsträffar för all personal på skolan. 

Information till föräldrar ges angående tobak, alkohol, droger och doping på föräldramöte, 

vårterminen i åk 7, i samarbete med MOA ungdomsmottagning. 

Idrottsförening 

Alla elever kan vara med i skolans idrottsförening. Eleverna får stöd att driva en aktiv förening på 

skolan, Skol-IF. Syftet är att få elever att själva engagera sig och lära sig demokrati och 

styrelsearbete genom att arrangera idrottsevenemang. Under året har föreningen fysisk aktivitet vid 

två tillfällen i veckan, ett tillfälle för åk 4-6 och ett tillfälle för åk 7-9. 

Elevinflytande 

Elevskyddsombud utbildas i årskurs 7. Elevskyddsombud går med i skyddsronden på skolan. 

Navestadsskolan har aktivt elevråd, klassråd, matråd och elevdeltagande ett tillfälle i månaden i 

ledningsgruppen på skolan. Eleverna i elevrådet utbildas i demokratifrågor och det är ett forum för 

elevernas medbestämmande på skolan. 

Trivselregler 

Vid höstterminens början revideras och fastställs trivselreglerna på Navestadsskolan med samtliga 
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elever och personal på skolan. Föräldrar informeras gällande skolans trivselregler via mentorsbrev 

samt vid föräldramöte.  

Mentorstid 

Mentor har schemalagt minst en halvtimme i veckan med sin klass då  de kan diskutera aktuella 

situationer och händelser för att skapa gemenskap och öka tryggheten i klassen.   

Övrigt 

Kameraövervakning finns installerad i korridorer och allmänna utrymmen på Navestadsskolan i syfte 

att kunna följa upp eventuella brottsliga händelser som skett på skolan och som kan komma att 

överlämnas till polis för vidare utredning. Navestadsskolan följer Norrköpings kommuns rutiner för 

övervakning av lokaler. 

Ytterdörrar är försedda med lås som öppnas med tagg av personal, vilket ska minska risken att 

obehöriga vistas i skolans innemiljöer.  

Agerande vid kränkning 

Skolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att en elev känner 

sig utsatt för kränkande behandling, trakasseri eller diskriminering. Skolan ska utreda vad som har 

hänt och vidta åtgärder. Navestadsskolan följer Norrköpings kommuns rutiner för detta.  

Vårdnadshavares roll  

En mycket viktig och avgörande betydelse är att hemmet och skolan har en öppen dialog och känner 

stöd och förtroende för varandra. Vårdnadshavare bör prata med eleven hemma, vara lyhörd och 

uppmärksam på eventuella signaler. Vid minsta misstanke om att något inte är som det ska vara bör 

personal på skolan kontaktas. Om en elev eller vårdnadshavare får kännedom om diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling på skolan, till och från skolan eller på sociala medier tas 

kontakt med i första hand mentor till eleven men kontakt kan även tas med rektor eller annan 

personal på skolan.   

För ytterligare stöd finns barn och elevombudsmannen i Norrköpings kommun. Samtliga går att nå 

genom Norrköpings kommuns växel på 011-15 00.00.  


