
 
     Datum: 190611 
Förebyggande arbete 
Syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling,  
Omfattar endast områden som i en kartläggning av verksamheten identifierats som 
riskfaktorer. Följande aktiva åtgärder kommer vi att arbeta extra med under detta år utifrån de 
analyser vi gjort av årets kartläggning. Denna del kan gärna sättas upp så att den blir synlig 
och känd för alla i verksamheten. 
 
 

Förebyggande arbete – nulägesanalys utifrån kartläggning 
Riskområden som har 
identifierats i 
kartläggningen.  

Mål Insats/arbetssätt för 
att motverka att 
diskriminering, 
trakasserier och 
kränkande 
behandling 
förekommer i vår 
verksamhet 

Tidpunkt Ansvar 
 

 
 
1. 
Oklädningsrum/dusch. 

 
 
Att eleverna skall 
känna trygghet i 
omklädningsrum 
och dusch. 

 
 
Att personal finns 
närvarande i/ kring 
omklädningsrum 
och duschar. 

 
 
Hela lärsået 

 
 
All personal 

 
 
2. Stora matsalen 

 
 
Att eleverna skall 
känna sig trygga i 
matkön och vid 
matsituationen 

 
 
Personal stöttar i 
matsalen. 
 
Personalen 
förbereder eleverna 
vid skolstart, går 
igenom hur det 
fungerar i 
matsalen, hur man 
ska göra, var man 
ska sitta osv. 
 
 

 
 
Hela läsåret 

 
 
Personal som äter 
tillsammans med 
eleverna i Stora 
matsalen 

 
 
3. Korsning 
busshållsplats 

 
 
Att eleverna ska 
känna sig trygga 
när de korsar 
vägen efter de har 
stigit av bussen. 

 
 
Att personal möter 
upp vid behov. 
 
Eleverna förbereds 
via sociala 
berättelser. 
 
Eleverna får träna 
hur man korsar en 

 
 
Hela läsåret 

 
 
Berörd personal 



gata. 
 
Visar ekleverna var 
de ska korsa gatan. 
 
Pratar om 
trafikregler med 
eleverna. 

 
 
4. Taxi- plats 

 
 
Att eleverna skall 
känna sig trygga 
vid platsen där 
eleverna lämnas 
och hämtas i taxi 

 
 
Personal stöttar 
eleverna. 
 
Personal ute i alla 
väder! 
 
Bättre struktur på 
angöringsplatsen. 

 
 
Hela läsåret 

 
 
All personal 

 
 
5. Lyftsituation vid 
lämning och 
hämtning.  

 
 
Att eleverna skall 
känna trygghet 
vid lyft. 

 
 
Att det ska finnas 
tid för personalen 
vid lyftsituationer 
så att alla lyft blir 
säkra. 

 
 
Hela läsåret 

 
 
Berörd personal 

 
 
6. Taxipersonal 

 
 
Att eleverna skall 
känna sig trygga 
med 
taxipersonalen. 

 
 
Förbereda eleverna 
via sociala 
berättelser, bilder 
osv. 

 
 
Hela läsåret 

 
 
All personal 

 
 
7. Parkeringen bakom 
idrottssal 

 
 
Att eleverna skall 
känna sig trygga 
när de vistas i 
närheten av 
parkeringen. 

 
 
Eleverna ska ha en 
vuxen med om de 
ska vistas i 
närheten av 
parkeringen. 

 
 
Hela läsåret 

 
 
All personal 

 
 
8. Korridoren 

 
 
Att eleverna ska 
känna sig trygga 

 
 
Personal stöttar 
eleverna under 
raster 

 
 
Hela läsåret 

 
 
All personal och 
särskilt uppdrasg 
för 
elevassistenterna. 

 
 
9. Verkstadslokal 

 
 
Att förebygga 
tillbud och 
olyckor. 

 
 
Minst två personal 
med elever i 
verkstaden och alla 
följer instruktioner 

 
 
Hela Läsåret 

 
 
All berörd 
personal i 
verkstaden 



för maskinerna och 
använder den 
skyddsutrustning 
som finns att tillgå. 

 
 
10.       

 
 
      

 
 
      

 
 
      

 
 
      

 
 


