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Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten

Ärendet i korthet

Den årliga rapporten om likabehandling är en del av barn- och
ungdomsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete och syftar till att belysa
förskolors och grundskolors arbete med likabehandling. I rapporten redogörs för det
arbete som pågått inom kommunens likabehandlingsnätverk samt vilka tankar man
har inom dessa för det fortsatta arbetet.
I rapporten redovisas de fall av upplevda kränkningar som enheterna rapporterat till
kommunen. Sett till denna statistik finns anledning att tro att det finns händelser som
inte rapporteras. Det utvecklingsområde som visat sig genom rapporten handlar
därför om hur den centrala förvaltningen och huvudmannen säkerställer att
pedagoger och chefer i Järfälla kommuns för- och grundskolor är väl förtrogna med
anmälningsplikten av upplevd kränkande behandling, enligt skollagen 6 kap. 10§. I
detta ingår också att förbättra de administrativa rutinerna. Ett annat
utvecklingsområde gäller elevernas upplevelse i grundskolornas skoltoaletter,
omklädningsrum och duschrum, vilket samordnarna i likabehandlingsnätverket fått i
uppdrag att arbeta vidare med. Detta arbete kommer att följas upp av barn- och
elevkonsulenten under kommande läsår och redovisas i rapporten för 2017.
I rapporten ges också en kort beskrivning av de skolinspektionsärenden som
inkommit till kommunen samt nationell statistik av antalet anmälningar under året.
Handlingar
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Bakgrund

Förskolan och skolan har i uppdrag att förmedla både kunskaper och värden. I arbetet
med värdegrunden ingår likabehandlingsarbetet, det vill säga arbetet med att skapa
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en trygg förskola och skola, fri från diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling.
Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (SFS 2010:800) måste
förskolor och skolor arbeta aktivt och målinriktat för att förhindra diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling – det är nolltolerans som råder. Därför ska
verksamheterna varje år utarbeta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 §
diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap. 8 §
skollagen). Barn- och elevkonsulenten har i uppdrag att på olika sätt vara ett stöd för
verksamheterna i deras arbete kring likabehandling och motverkande av kränkningar
och annat som följer av bestämmelser inom området.
Sammanfattning och analys

I årets rapport presenteras bland annat hur arbetet fortskridit i kommunens
likabehandlingsnätverk för förskola och grundskola samt hur många inrapporterade
fall av kränkande behandling enheterna skickat till huvudmannen. Sammanlagt för år
2015 har 160 händelser om kränkande behandling rapporterats till huvudmannen.
Enligt kommunens arbetsmiljö- och fastighetssamordnare har enheterna blivit bättre
på att rapportera händelser, men i förhållande till antalet barn och elever i Järfälla
kommun, är det fortfarande få anmälda incidenter överlag.
I samband med att föregående års årliga likabehandlingsrapport lades fram,
framförde barn- och ungdomsnämnden de områden där man önskade att åtgärder
skulle vidtas för att komma till rätta med problemen. Dessa områden var:
 Att skapa bättre förutsättningar för ett gott bemötande av föräldrar, barn och
elever i förskola och skola.
För att komma till rätta med detta har man bland annat använt sig av det
kommungemensamma dokumentet ”Tillsammans tar vi ansvar”.
Likabehandlingssamordnarna har fått en föreläsning av en socialpedagog ifrån
Järfälla barn- och elevhälsa om lågaffektivt bemötande.
 Att öka skolelevers delaktighet i utformandet av likabehandlingsplanerna.
Den samlade bilden bland samordnarna i kommunens likabehandlingsnätverk är att
eleverna är och har varit delaktiga i framtagandet av likabehandlingsplanerna. Dock
behöver skolpersonalen hjälpa eleverna att förankra förståelsen för arbetet.


Verka för att rutinen för anmälan om kränkande behandling följs och att sådana
händelser anmäls enligt skollagen, 6 kap 10§.
Rutinerna för hur rapportering av kränkande behandling ser ut har repeterats både vid
chefsträffar och i likabehandlingsnätverken. En del skolor har anlitat barn- och
ungdomsförvaltningens arbetsmiljö- och fastighetssamordnare för att särskilt gå
igenom det incidentrapporteringssystem som finns för detta. Antalet anmälda
händelser är fortsatt lågt. Det pågår ett arbete med att omarbeta
rapporteringssystemet så att det blir lättare att använda.
Eftersom den sistnämnda punkten fortfarande inte är uppfylld så bör ytterligare
åtgärder vidtas för att detta åtgärdas under innevarande och kommande läsår.
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Övrigt fokusområde bör ligga på ökad trygghet på skoltoaletterna och i duschoch/omklädningsrummen i de fristående och kommunala grundskolorna som finns i
kommunens lokaler.
Den nationella statistiken till Skolinspektionen visar att anmälningarna endast ökat
marginellt i antal. Den lokala statistiken för Järfälla kommun visar att antalet
anmälningar minskat marginellt jämfört med föregående år. Klagomålen som
inkommit till barn- och ungdomsförvaltningen har ökat.
Barnkonsekvensanalys

Likabehandlingsarbete/arbete mot kränkningar handlar om att tillvarata barns och
elevers mänskliga rättigheter och om att förverkliga FN:s konvention om barnets
rättigheter. Utgångspunkten är att skapa verksamheter fria från diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling då trygghet är en förutsättning för barns och
elevers utveckling och lärande.
Slutsatser

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att barn- och ungdomsnämnden godkänner
rapporten.
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