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Förord  
 
Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling är utformad i 
samråd med Andersbergsskolans medarbetare och gäller all verksamhet på skolan. 
Planen har sin utgångspunkt i bland annat skollagen och Skolverkets Allmänna råd 
för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Målet och syftet med 
planen är att alla elever ska nå framgång genom att ha en arbetsmiljö där de trivs och 
som är fri från kränkningar och diskriminering. Alla elever ska trivas och känna sig 
trygga, sedda och lyssnade på. 
 
Arbetet mot kränkande behandling omfattar alla medarbetare på skolan inklusive 
leverantörer av tjänster såsom kost och städ etc. Elevernas delaktighet är viktig för att 
nå målet om en skola där kränkningar och diskriminering inte förekommer.  
 
Övergripande ansvar för arbetet med trygghets- och likabehandlingsfrågor på skolan 
har rektor. Genomförandeansvaret är delegerat till biträdande rektorer och samtliga 
medarbetare.  
 
Gävle augusti 2018  
 
Petra Persson  
 
Biträdande rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vision 
”Framgång för varje elev” – tillsammans gör vi skillnad! 

Alla barn ska ha det bra i skolan och få möjlighet att utvecklas efter var och ens förmåga 
och möjligheter. Det är vår fasta utgångspunkt och mål. 

På Andersbergsskolan bemöts elever respektfullt av engagerad och kompetent personal som 
genom gott ledarskap skapar arbetsro, trygghet, trivsel, motivation och delaktighet på vägen 
mot målet. 

Andersbergsskolan är en skola för alla. Hos oss arbetar vi aktivt för att främja förståelse för 
och medmänsklighet mellan människor. Varje enskild person i vår verksamhet skall visas 
omsorg och respekt. Alla människor är unika och värdefulla. Alla har rätt att bli bemötta och 
behandlade utifrån de grundläggande värderingar som ett demokratiskt samhälle vilar på. 
Vår verksamhet ska främja goda relationer där barnen i hög grad är delaktiga med förslag till 
aktiviteter och innehåll. 

 

Styrdokument  
Denna plan är utformad med stöd av skrivningarna i Skollagen, Lgr11, Arbets-miljölagen, 
Diskrimineringslagen, Barnkonventionen samt Skolverkets allmänna råd mot diskriminering 
och kränkande behandling 

 

Implementering  
 
Likabehandlingsplanens implementering sker:  
 
• till skolans medarbetare på APT  

• till nya medarbetare vid anställningstillfället  

• till vårdnadshavare via skolans hemsida samt på höstterminens föräldramöte 

• till skolans elever via mentorer under september månad  

• till Sodexos medarbetare på skolan samt modersmålslärare och studiehandledare på ett 
möte i september 

 

Utvärdering  
 
• Likabehandlingsplanen ska utvärderas av skolans medarbetare på en APT i november-
december. Inför varje nytt år utformas en ny plan utifrån den senaste utvärderingen.  

• Gävlemodellens trygghetsenkäter är elevernas indirekta utvärdering av hur 
likabehandlingsplanen fungerar. 
 
 
 



Definitioner 
 
Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 
definierar kränkande behandling som att någon eller några i ord eller handling kränker den 
grundläggande principen om alla människors lika värde. ”En kränkning kan utföras av en 
eller flera personer och riktas till en eller flera… Kränkningarna kan vara synliga och 
handfasta likaväl som dolda och subtila… Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka 
tillfällen eller vara systematiska och återkommande. 
 
”Kränkningar kan vara:  
 
• Text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms, In-stagram, Facebook 
eller annan social media)  

• Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning)  

• Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög)  

• Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar)  
 
Vidare definieras följande begrepp:  
 
 
Mobbning förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepade tillfällen, vilket skiljer 
mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder en obalans i makt 
mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning.  
 
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling 
av individer eller grupper av individer utifrån sju olika grunder såsom kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Diskriminering används också 
som begrepp i fall där samhällsinstitutioner genom t.ex. sina strukturer och arbetssätt 
upplevs som kränkande.  
 
Sexuella trakasserier avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på 
sexualitet.  
 
Rasism bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån 
uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper. Mot bakgrund av en 
sådan uppfattning ses vissa folkgrupper som mindre värda och därmed legitima att förtrycka, 
utnyttja eller kontrollera.  
 
Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, 
kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.  
 
Homofobi avser motvilja mot eller förakt för homo-, bi- eller transsexualitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Främjande insatser 
 
De främjande insatserna har som mål att identifiera och stärka positiva förutsättningar för 
likabehandling i verksamheten. Eleverna ska känna glädje, trygghet och trivas på skolan. 
 
Insatser: 
 

• Skolan har ett Trygghetsteam som är utbildade i Gävlemodellen. Teamets 
huvuduppgift är att arbeta med att fastställa, förankra, utveckla och förbättra rutiner i 
skolans trygghetsarbete. Teamet arbetar även med akuta insatser, t ex vid 
mobbningsfall. Trygghetsteamet ska vara stöd till kollegor i det främjande och 
förebyggande arbetet. 

 

• Klassråd och elevråd arbetar aktivt för att främja elevernas delaktighet i att vilja ta 
ansvar och ha inflytande över den sociala och kulturella och fysiska skolmiljön. 

 

• Det finns alltid minst tre rastvärdar ute på rasterna. Rastvärdarna bär gula västar på 
för att synas. Eleverna ska erbjudas rastaktiviter. 
 

• Elever som är ute under fritidstid ska ha sällskap av minst en vuxen. 
 
 

• Det finns alltid vuxna som äter med barnen, vilket innebär att det alltid finns vuxna i 
matsalen. 
 

• Överlämningsrutiner finns vid stadieövergångar/lärarbyten. 
 

• Regelbundna elevrundor görs på verksamhetsmöten för att synliggöra ev insatser. 
 
 

• Vi arbetar aktivt för att skapa positiva förebilder på skolan 
 

• Gemensamma aktiviteter och återkommande traditioner arrangeras för att stärka vi-
känslan. Vi har åldersblandade frilufts -, aktivitets- och idrottsdagar.  
 

• Årskursblandade tema/trygghetsgrupper åk 1-3. 
 

• Gemensamma tydliga regler och förväntningar som under läsårets början förankras 
hos elever, personal och vårdnadshavare. 
 

• Vid läsårsstart ska ordningsreglerna implementeras hos eleverna, detta arbete 
redovisas klassvis för skolans biträdande rektorer. All pedagogisk personal få ta del av 
Likabehandlingsplanen på ett personalmöte. All övrig personal informeras av bitr. 
rektor. Vikarier informeras i arbetslaget av arbetslagsledaren. 
 
 
 



FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
 

De förebyggande åtgärderna har som mål att vi ska arbeta proaktivt för att identifiera 
riskområden på skolan samt agera för att eliminera dessa.  
 
Insatser  
 

• Alla elever i F-klass, årskurs 2 och årskurs 4 erbjuds hälsosamtal med skolsköterska. 

  

• Skolan har en förstelärare med uppdraget värdegrundsarbete i klassrummet. Denne 
skapar konceptlektioner som ska genomföras i alla klasser. 

 

• Skolans elevrådsrepresentanter ges i uppdrag att i klasserna diskutera skolans 
ordningsregler på klassråden. De får också i uppgift att regelbundet med stöd av 
pedagog genomföra värderingsövningar. 
 

• Personalutbildare arbetar tillsammans med Trygghetsteamet som presenterar 
värdegrundsdilemman/ case på arbetslagens VM. Detta grundar sig på material från 
utbildningarna: ”Undervisa om kontroversiella frågor” samt ”Förebygga rasism och 
främlingsfientlighet i grundskolan” 
 
 

• Skolan påbörjar under hösten ett projekt som heter, ”Agera tillsammans”, i samarbete 
med socialtjänsten. Agera tillsammans är ett lektionsmaterial på 11 lektioner där 
eleverna får möjlighet att diskutera genus, normer, våldsprevention och hur man ska 
uppträda som åskådare i olika situationer. Insatsen görs i åk 4-6.  
 

• Samarbete med ”En bra start” i årskurserna 3-4. De besöker klasserna och pratar om 
hur man är en bra kompis. 
 

• En utbildning ges genom ”En bättre ledare” för att stärka pedagogerna i sin roll som 
ledare i klassrummet. Genom en samsyn runt struktur och klassrumsklimat arbetar vi 
för en bra lärmiljö för eleverna. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aktiva åtgärder  
 
Mål med skolans kartläggningar 

 

Kartläggningarna syftar till att få kunskap om förekomst av diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling samt att få kunskap om skolklimatet. Resultatet av kartläggningen 
ligger till grund för skolans fortsatta arbete.  

 

Kartläggningsmetoder 

 

Individnivå 

 

• Vid utvecklingssamtalen diskuteras elevens trygghet och trivsel på skolan. 
 

• Alla elever i F-klass, år 2 och år 4 erbjuds hälsosamtal med skolsköterska. 

 

 

Gruppnivå och organisationsnivå 

• Trygghetsmätning höst och vår F-6 sker genom Gävlemodellens trygghetsenkät.  Både 
elever och vårdnadshavare genomför enkäter. Resultaten analyseras i arbetslagen och 
av trygghetsteamet. Biträdande rektor leder analysarbetet. 
 

• Trygghetsvandringar F-3, 4-6 elever tillsammans med Trygghetsteam där eleverna ser 

över den inre och yttre miljön. Resultaten ska analyseras av trygghetsteamet och 

personalutbildarna, biträdande rektor leder analysarbetet. Resultatet ska leda till 

åtgärder som sedan utvärderas i kommande trygghetsenkät. 

 
• Elevrådet har trygghetsfrågor som en stående punkt på dagordningen 

 
• Trygghetsfrågor är en fast punkt på verksamhetsmöten. 

 
• Elevhälsoteamet träffas regelbundet och ser över vilka behov och stödinsatser som 

behövs på individ- och gruppnivå för elever och personal.  

 

 

 

 



Upptäckt av kränkande behandling  
 
Var och en som arbetar på skolan ska följa nedanstående rutin när man får kännedom om att 
en elev känt sig kränkt.  
 

• Anmäl kränkningen på sidan ”Kränkande behandling” på Ankaret. Anmälan går då 
till rektor, biträdande rektor, chef grundskola och nämndens sekreterare som även är 
registrator. Den som gör anmälan gör också motsvarande anmälan på särskild 
blankett som inlämnas till biträdande rektor.  
 

• Rektor eller biträdande rektor ansvarar för att ärendet utreds. Detta ska ske 
skyndsamt enligt lagen. Biträdande rektor delegerar utredningsansvaret till 
skolpersonal som kan ta hjälp av trygghetsteamet beroende på ärendets art.  
 
 

• Den som får i uppdrag att utreda kränkningen har också ansvar för att återkoppla 
insatser till elev som känt sig kränkt. 
 

• Om en och samma elev utsatt andra elever för tre kränkningar under en kortare 
period så ska detta följas upp med ett stödsamtal där kränkande elev 
uppmärksammas på detta och erbjuds stöd i att förändra sitt beteende  

 
Skolans personal och trygghetsteam arbetar enligt nedanstående arbetsgång: 
 
Biträdande rektor får kännedom om kränkning och konstaterar att det är ett ärende för 
utredning av skolpersonal alt. Trygghetsteamet.  

 
• Samtal genomförs med den utsatta eleven. 

 
•  Enskilda samtal genomförs med vittnen och misstänkt utövare. Vårdnadshavare till 

misstänkt utövare informeras så fort det är lämpligt.  
 
 

• Om utredningen visar att en elev blivit kränkt så görs ett avtal med kränkande elev 
om att detta omedelbart ska upphöra.  
 

• Uppföljningssamtal skall göras. 
 
 

• Ärendet ska avslutas när både den kränkte och utredande skolpersonal upplever att 
kränkningarna upphört. 
 

• Vid upprepade kränkningar kallas Trygghetsteamet samman och samlar in 
information. Samtal genomförs med den utsatta eleven av två team-medlemmar. 
Vårdnadshavare till eleven informeras skyndsamt.  
 

• Enskilda samtal genomförs med vittnen och misstänkt utövare. Vårdnadshavare till 
misstänkt utövare informeras så fort det är lämpligt.  

 
Ärendet ska avslutas när både den kränkte och trygghetsteamet upplever att kränkningarna 
upphört. 

Stöd för samtal och dokumentation finns i trygghetspärmen. 


