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Skolans/Enhetens namn: Vindängens skola   



 

 

UPPGÖRANDET AV PLANEN 

Alla enheter uppgör en egen jämställdhets- och likabehandlingsplan. För att man ska lyckas med 
jämställdhets- och likabehandlingsarbetet är det viktigt att det grundar sig på skolans/enhetens och 
dess elevers/barns behov. Jämställdhets- och likabehandlingsplanen är ett verktyg som stödjer 
främjandet av jämställdhet och likabehandling i all verksamhet i skolan/enheten. Genom planen 
säkerställer man att skolan/enheten systematiskt arbetar för jämställdhet och likabehandling. 

Planen utarbetas i samarbete mellan personal och barn/elever/studerande samt vårdnadshavare.  

Planen utarbetas för tre år i sänder, följs upp regelbundet och uppdateras enligt behov. 

 
ANSVARSPERSONER ELLER ARBETSGRUPP 
 
Personer som ansvarar för uppgörande och uppföljning av planen. Ett alternativ är att grunda en 
jämställdhets-/likabehandlingsarbetsgrupp. 
 

Elevhälsogruppen: Pamela Böhme, Lotta Sundqvist, Sonja Widenius, Annika Floman von 
Bonsdorff, Julia Nummenmaa, Åsa Sandbacka 
Arbetsgrupp läsåret 2022–2023: Jennie Nylund, Ida Ala-Heikkilä, Johanna Pipping-
Arrakoski 
 

 
 

REDOGÖRELSE FÖR JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSLÄGET I 
ENHETEN 

 
Planen ska grunda sig på en kartläggning av jämställdhets- och likabehandlingsläget i 
skolan/enheten. Skolan/enheten beskriver hur kartläggningen av nuläget är gjord samt vilket 
jämställdhets- och likabehandlingsläget är. 

 

Genom en elektronisk enkät i åk 1–6 kartlades nuläget i skolan. Frågorna i enkäten baserar sig på 
en modellenkät som Utbildningsstyrelsen gjort upp1 och på en elevenkät om prat i klassen2. 
Enkäten genomfördes i sin helhet i åk 1–6. Enkäten besvarades under skoltid med handledning av 
klassläraren och diskussioner som uppstod då har också beaktats i uppgörandet av jämställdhets- 
och likabehandlingsplanen. Alla i lärarkåren har varit delaktiga i såväl uppgörandet som 
genomgången av resultaten av enkäten, samt i att ställa upp mål för de kommande 3 åren.  

Kartläggningen visar att eleverna överlag gärna kommer till skolan och upplever att över 95 % 
upplever att de helt eller till stor del kan vara sig själva i skolan.  De flesta upplever att samma 
handlingar får samma konsekvenser i skolan och att läraren ställer lika krav på alla elever i klassen.  
I årskurserna 3-6 upplever en del av pojkarna fortfarande att flickor inte behandlas lika strängt 
som pojkar och att pojkar får strängare straff för samma handlingar. 

 

1 http://www.oph.fi/download/173402_Jamstalldhetsenkat.pdf (den här finns inte mera, 
hittade den inte på nätet) 
2 http://www.jamstallt.se/docs/Elevenkat%20talutrymme.pdf 

http://www.oph.fi/download/173402_Jamstalldhetsenkat.pdf


 

 

De allra flesta (80-90)% av såväl flickor som pojkar i alla årskurser anger att de gärna svarar, 
berättar och diskuterar i klassen. Bland främsta orsakerna till att ändå inte svara i klassen var i åk 
1-6 att inte är van att pratat inför klassen, att man är rädda att svara fel och att man inte tycker 
om att prata inför andra. 

I åk 3-6 besvarades frågan ”Vår skola arbetar med jämställdhet”. Av eleverna höll 87% helt eller 
ganska mycket med i påståendet. 

Användningen av ord som hänvisar till sexualitet eller funktionsvariation som skällsord verkar ha 
minskat i skolan. Svordomar och könsord är fortfarande mycket vanliga. Därtill framkom att en 
stor del av eleverna i skolan upplever att de blivit berörda och/eller knuffade utan att de velat det. 

 
 

 
  



 

 

MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 

Enheten ställer upp minst två mål för arbetet; ett för att främja jämställdhet och ett för 
likabehandling.  Konkreta åtgärder som behövs för att främja jämställdhet och likabehandling ställs 
upp läsårsvis/per termin. Mål och åtgärder väljs på basis av resultaten i kartläggningen av nuläget.  
 
I planen för åren 2022-2025 ställer skolorna/enheterna upp egna mål för jämställdhets- och 
likabehandlingsarbetet.  

 
Mål för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet: 

- Personalen blir medvetna om vad det innebär att kritisk granska sin egen undervisning ur 
jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv och hur de kan arbeta för att främja en jämlik skola 
för alla.  

- Alla i personalen följer skolans gemensamma överenskommelser och åtgärder för att främja en 
jämlik skola. 

- Eleverna vågar svara och ta plats i klassrummet  

- Minska förekomsten av kränkande ord i skolan 

- Minska andelen som upplever att de blir rörda utan att de vill det.  

- Göra eleverna mera delaktiga i jämställdhetsarbetet genom bl.a. elevråd och den valfria kursen 
Vi i Vindängen. 

2022-2023 

Åtgärder:  

- Användning av kooperativt lärande. 
- Fortsatta värdediskussioner i 

personalen 
- Elevrådsmöte kring ämnet 
- Vi jobbar enligt vår välmåendekalender 
- Vuxna tar tag i kränkande beteende 

med låg tröskel 

Ansvarspersoner: Elevhälsogruppen och 
arbetsgruppen. 

Tidtabell: Hela läsåret 

Uppföljning av åtgärder: 

Delar av trivselenkäten görs igen bland 
eleverna våren 2023 för att se om resultaten 
ändrat i fråga om; förekomsten av kränkande 
ord och handlingar, konsekvenser för 
handlingar, lärarens krav. Resultaten 
presenteras för hela personalen. 

Uppföljning över hur välmåendelektioner hållits 
i klasserna. 

2023-2024 

Åtgärder:  

Ansvarspersoner: 

Tidtabell: 

Uppföljning av åtgärder: 

2024-2025 Uppföljning av åtgärder: 



 

 

Åtgärder:  

Ansvarspersoner: 

Tidtabell: 

 

  



 

 

UPPFÖLJNING AV PLANEN OCH UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER OCH RESULTAT 
Planen följs upp regelbundet och uppföljning av åtgärder antecknas ovan läsårsvis. Efter tre år (eller 
vid behov tidigare) följs planen upp som helhet. Resultat av denna uppföljning antecknas nedan.  

Datum för uppföljning och utvärdering av plan, åtgärder och resultat: hösten 2025 

Datum för uppdatering av planen: hösten 2023 

 

 
 
 
 

 

 
GODKÄNNANDE AV OCH INFORMERING OM PLANEN  
 
Skolan: Jämställdhets- och likabehandlingsplanen är en bilaga till läroplanen och godkänns i skolans 
direktion.  
 
Förskolan: Jämställdhets- och likabehandlingsplanen är en bilaga till läroplanen och godkänns av 
undervisningschefen. 
 
Småpedagogiken: Uppdateras senare.  
 
Rektor/enhetens ledare ansvarar för att skolans/enhetens personal, eleverna/barnen och deras 
vårdnadshavare samt samarbetspartners informeras om den jämställdhets- och 
likabehandlingsplanen samt om god praxis för skolans/enhetens jämställdhets- och 
likabehandlingsarbete.  

 


