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PLANENS FRAMTAGANDE 

Ansvariga för framtagandet av planen är Trygghetsteamet på skolan.  
 
Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling samt motverka kränkning. Dokumentet 
tydliggör skolans vision, mål och ansvar när det gäller arbetet med att främja elevers lika rättigheter. 
Här finns också skolans konkreta arbetsgång i trygghetsarbetet. Planen är framtagen i samarbete 
med elever och personal. Som grund för planens innehåll ligger styrdokument och lagar som reglerar 
likabehandling. En ny likabehandlingsplan upprättas årligen. 
 
I likabehandlingsplanen förekommer begreppen upptäcka, förebygga och främja. Att upptäcka 
handlar om vilka olika sätt och strategier skolan har för att upptäcka trakasserier och kränkande 
behandling. Att förebygga handlar om vilka åtgärder skolan vidtar för att minimera risken för 
kränkningar, det förebyggande arbetet utgår alltid från identifierade riskfaktorer i verksamheten. 
Begreppet främja används för att beskriva vad skolan gör för att stärka de positiva förutsättningarna 
för likabehandling i verksamheten (ett systematiskt och långsiktigt arbete), till skillnad mot 
begreppet förebygga så behöver det främjande arbetet inte utgå från identifierade problem i 
verksamheten. 
 

 

ANDERSBERGSKOLANS VISION 

Andersbergsskolans elever bemöts respektfullt av engagerad och kompetent personal som genom 
gott ledarskap skapar arbetsro, trygghet, motivation och delaktighet på vägen mot målet. 
 
Se bilaga 6 för skolans pedagogiska verksamhetsidé, hur vi ska arbeta för att nå vår vision. 
 
 

SKOLANS VÄRDEGRUND 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdegrunden innefattar 
människolivets okränkbarhet 
individens frihet och integritet 
alla människors lika värde 
jämställdhet mellan könen 
solidaritet mellan människor 
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ORDNINGSREGLER 

 
• Du visar hänsyn, omtanke och hjälpsamhet gentemot andra. 
 
• Du bidrar till arbetsro i skolan.  
 
• Du tar ansvar för ditt skolarbete och passar tider. 
 
• Du är rädd om dina egna, dina kamraters och skolans saker. 
 
• Du tar av dig ytterkläder (keps, mössa, jacka och skor) inomhus. 
 
• Du låser in din mobiltelefon under skoldagen. 
 
• Du lämnar godis och tuggummi hemma. 
 

 

 

 

LIKABEHANDLINGSPLANENS FÖRANKRING 

 

Riktlinjer 
 

• Alla (inklusive kost, städ och vaktmästeri) som arbetar inom skolan skall vara väl 
förtrogna med innehållet i skolans likabehandlingsplan och arbeta utifrån dess 
innehåll. 

 
• Planen utvärderas och revideras årligen utifrån resultat och analys av årets 

kartläggning. 
 
• Elever och personal skall vara delaktiga i likabehandlingsplanens upprättande.   
 

Förankring 
 
• Elevansvarig lärare går igenom Likabehandlingsplanen med eleverna vid läsårets 

början och aktualiserar innehållet kontinuerligt under läsåret. Planen ska finnas 
väl synlig i klassrummet. 

 
• Förankring bland elever sker också genom att alla elever via enkäter, diskussioner 

och samtal får vara med och ge sin syn på hur tryggheten är och upplevs på skolan.  
 
 
• Förankring bland vårdnadshavare sker genom information på föräldramöten. 

Planen publiceras på skolans hemsida på svenska, somaliska och arabiska.  
 
• Förankring bland personalen sker i verksamhetsmöten under ledning av 

trygghetsteamet.  
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Ansvar 
 

• Skolans biträdande rektor är ytterst ansvarig för skolans trygghetsarbete samt 
likabehandlingsplanen.  

 
• Trygghetsteamet ansvarar för att lyfta trygghetsarbete på grupp- och 

organisationsnivå med syfte: 
 
- att fånga upp synpunkter och idéer från elever och personal. 
 
- att kontinuerligt stämma av nuläget på skolan. 
 
- att utvärdera kartläggningsmetoder, arbetsgångar vid akuta händelser.  
 
- att se till att det främjande arbetet fortlöper genom att finnas som stöd för kollegor. 
 
- att se till att det förbyggande arbetet fortlöper på skolan.  
 
 
Utvecklingsledarna ansvarar för att trygghetsfrågor finns på dagordningen för 
verksamhetsmötena. 
 

Så här säkerställer vi att våra rutiner följs kring trygghetsarbete 
 

• Uppstart varje termin på första APT då all personal är med. Förtydliga rutiner, regler 
och förhållningssätt. 
 

• Fast punkt på dagordningen på verksamhetsmöten. 
 
• Tydlig ansvarsfördelad tidsplan för insatser under läsåret. 
 
• Trygghetsteamet har kontinuerliga träffar under läsåret. 
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FRÄMJANDE ARBETE I SKOLANS OLIKA 

VERKSAMHETER 

 

Mål för förskoleklass, skola och fritidshemmet 

 
Genom ett medvetet och systematiskt arbete med trygghetsfrågor skapas en god, trygg och 
medmänsklig arbetsmiljö och kultur på skolan. 
 
Fritidshemmet ska vara en trygg och harmonisk plats, helt fri från diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling.  
 

Aktiviteter 
 

• All personal markerar och agerar direkt om någon form av kränkning sker. 
 
• Skolan har ett Trygghetsteam. 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. 
 
• Elevhälsoteamet träffas regelbundet och ser över vilka behov och stödinsatser som 

behövs på individ- och gruppnivå för elever och personal. 
 
• Klassråd och elevråd diskuterar regelbundet trygghetsfrågor. 
 
• Skolans rastvärdssystem är heltäckande. Rastvärdarna bär gula västar på för att synas. 
 
• Rastaktivister håller i styrda aktiviteter på rasterna. Rastaktivisternas uppdrag är att 

öka kvaliteten på rasterna och motverka konflikter och utanförskap.  Rastaktivisterna 
syns på gården genom särskilda västar. 

 

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

 
• Överlämningsrutiner finns vid stadieövergångar/lärarbyten. 
 
• Gemensamma aktiviteter arrangeras för att stärka vi-känslan. 
 
• Skolan fångar upp och stödjer elevinitiativ som syftar till att skapa god atmosfär på 

skolan. 
 
• Arbete med att stärka positivt språkbruk. 
 
• Kommunikation mellan hem och skola. 
 
• Individuella samtal/mentorssamtal.  
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• Gemensamma tydliga regler som under läsårets början förankras och skrivs under av 
elever och personal. 

 
• Skolan arbetar med att medvetandegöra eleverna om diskrimineringsgrundernas 

innebörd. (se definition och begreppsförklaringar) 
 
• Skolan arbetar aktivt med information kring alkohol, narkotika och tobak  

– ANT (år 4-6). 
 
• Alla arbetsenheter gör tema-/geografiarbeten som inbegriper elevernas olika 

hemländer – vi uppmärksammar elevernas olika bakgrund som något positivt och 
berikande. 

 
• Religionskost/specialkost finns alltid som komplement till ordinarie matsedel när det 

behövs. Tydligt märkt vilken mat som är vad. 
 
• För att skapa så bra kommunikation -och informationsvägar som möjligt, så arbetar vi 

vid behov med tolkar. 
 
• Skolan strävar efter att översätta blanketter vid behov.  
 
 

Främjande arbete fritidshemmet 

 
• På fritidshemmet värnar vi allas lika värde och uppmuntrar olikheter och mångfald. 

Vår verksamhet ska främja goda relationer. 
 
• Vi har ett demokratiskt arbetssätt där barnen i hög grad är delaktiga med förslag till 

aktiviteter och innehåll. Detta sker dagligen, men vi har även särskilda stormöten samt 
förslagslådor. 

 
• Vi har tydliga regler som är väl förankrade både hos barn och vuxna. 
 
• Varje vecka erbjuder vi styrda aktiviteter. 
 
• Vi har en öppen och rak dialog med föräldrar och uppmuntrar till dialog vid lämning 

och hämtning. 
 

• Vi pedagoger har en hög ambition om att alltid finnas till hands samt vara lyhörd för 
utanförskap, stämningar och attityder. En väldigt viktig del i vårt arbete är att se till så 
att alla barnen på vårt fritidshem känner att de har kamrater och får vara med och 
leka. 
 

• Vi har regelbundna möten dels med hela arbetslaget förskola-skola-fritidshem där vi 
samtalar om våra gemensamma barn. Dessutom har vi särskilda träffar enbart 
fritidspedagogerna där vi utvärderar och planerar vår verksamhet för att på bästa sätt 
kunna möta upp den barngrupp och dess behov som finns. 

 

Ansvariga för främjande aktiviteter: all personal på skolan. 
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FÖREBYGGANDE ARBETE I SKOLANS OLIKA 

VERKSAMHETER 

 

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 sociala utveckling. Eventuella idéer och 
synpunkter rörande klassens och skolans hela trygghetsarbete nedtecknas och förs 
vidare till arbetslaget/skolans trygghetsteam.  

 

Gruppnivå och organisationsnivå 
 

• Trygghetsmätning höst och vår F-6 
 
• Undersökningar vid behov i exempelvis VOTO 
 
• Trygghetsvandringar F-3, 4-6 elever tillsammans med Trygghetsteam 
 
• Trygghetsfrågor är en fast punkt på klassrådet 
 
• Elevrådet har trygghetsfrågor som en stående punkt på dagordningen. 
 
• Enkät till vårdnadshavare vid behov. 
 
• Trygghetsfrågor är en fast punkt på verksamhetsmöten. 
 

  

 Förebyggande arbete Fritidshemmet 
 

• Vi har regelbundna fotbollsträffar med barnen för att diskutera hur spelet på 
fotbollsplanen fungerar. 
 

• Vi är extra uppmärksamma i de riskmiljöer som kan förekomma, exempelvis hallar, 
mindre rum, bakom byggnader. Detta sker genom noggrann planering och god 
kommunikation pedagoger emellan. 
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FÖREBYGGANDE ARBETE UTIFRÅN ÅRETS 

KARTLÄGGNINGAR 

 
Målet med kartläggningen är att få en helhetsbild över skolans trygghetsarbete utifrån elevers och 
pedagogers perspektiv.  
 

Resultat och analys. 
 

De yngre elevernas resultat visar att de flesta eleverna är trygga och trivs i hög grad. Dock 
förekommer fula ord och många elever har sett andra bli slagna eller retade. 
När det gäller 4-6 så visar det att fler känner sig utsatta eller kränkta. Skolklimatindex hösten 2015 
sänktes från 5,8 till 5,6 på våren 2016. Ett stort antal lärarbyten tror vi har påverkat resultaten, mest 
på 4-6 men även f-3 
 

Analysen av kartläggningar visar på följande utvecklingsområden: 
 
• Förebyggande arbete i alla klasser med En Slagfri Skola. 
• Arbeta med bemötande på alla nivåer. 
• Göra rasterna tryggare. 
• Implementera och förtydliga Likabehandlingsplanen bland alla berörda. 
 

Prioriterade förebyggande åtgärder 
 

Av ovanstående kartläggningsresultat utvecklar vi och genomför följande under läsår 16-17: 
 
• Klasslärarna/arbetslagen ska anordna en uppstart för hela skolan när det gäller En 

Slagfri Skola. Trygghetsteamet ger tips på aktiviteter och material. 
 
• Rastaktivister erbjuder styrda aktiviteter vid minst två tillfällen i veckan.  
 
• Vi utvecklar arbetet med lekboden som organiseras av elever på 4-6 tillsammans med 

personalen. 
 
• Schemalagda mentorstider med fokus på värdegrundsarbete. 
 
• Tillsättning av en förstelärare i trygghetsarbete. 
 

Kompetensutvecklingsplan  
 

• Information från Trygghetsteamet angående ordningsregler och Likabehandlingsplan 
vid uppstarten i augusti.  
 

• Regelbunden uppföljning på verksamhetsmöten under året. 
 
• Kontinuerlig fortbildning från BIG till trygghetsteamet. 
 
• Ett par verksamhetsmöten viks till trygghetsarbete. 
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Tidsplan, ansvar och dokumentation 
 

Metod/aktivitet Tid Ansvar  Dokumentation 

En Slagfri Skola Skolstart och 
kontinuerligt 
under året 

Arbetslag, 
trygghetsteam 

VOTO-mätningar 

Trygghetsteamet träffas Varannan vecka biträdande rektor,  
Trygghetsteam 

protokoll 
 

Vid utvecklingssamtalen 
diskuteras elevens sociala 
utveckling.    
 

Aug-okt,  
Jan-mars 

Klasslärare. Ev.trygghetsfrågor/synpunkter av 
generell art som rör skolan på 
grupp el. organisationsnivå och 
som kommer fram i 
utvecklingssamtal skrivs ned av 
klasslärare och meddelas 
arbetslaget/trygghetsteamet. 

Värdegrundsarbete Augusti-juni, 40 
minuter per 
vecka 

Arbetslaget, 
trygghetsteamet har 
tips på material och 
övningar 

 

Fotbollsträffar  Aug-juni Arbetslag, 
trygghetsteam 

Protokoll 

Trygghetsmätning höst 
och vår F-6 
 

V 42-43 
V 17 

Bitr rektor, 
arbetslaget, 
Trygghetsteamet. 

Analyseras klassvis och i 
arbetslaget 
Analysen lämnas till bitr rektor 

Trygghetsvandringar F-3, 
4-6; elever tillsammans 
med Trygghetsteam 
 

V 39 
V 13 

Bitr rektor, 
Trygghetsteamet 

Trygghetsteamet sammanställer 
för varje arbetslag 
Sammanställningen lämnas till bitr 
rektor 

Trygghetsfrågor är en fast 
punkt på klassråd 

Varje månad Klasslärare Protokoll 

Elevrådet har 
trygghetsfrågor som en 
stående punkt på 
dagordningen. 

Varje månad Bitr rektor Protokoll 

Enkät till vårdnadshavare.  
(bilaga 4) 
 

Vid behov Bitr rektor 
Klasslärare 
Trygghetsteamet 

Sammanställs av klasslärare. 
Analyseras på verksamhetsmötet. 

Trygghetsfrågor är en fast 
punkt på 
verksamhetsmöten. 
 

kontinuerligt Utvecklingsledare 
Trygghetsteam 

protokoll  

Utvärdering 
rastvärdssrutiner 

Fortlöpande  Utvecklingsledare, 
Trygghetsteamet 
Arbetslaget 
Rastaktivisterna 

Utvecklingsledare tar upp frågan i 
arbetslagen. Återkoppling till 
Trygghetsteamet. 

Utvärdering trygghets- 
arbete. 

Maj-juni Trygghetsteamet Utvecklingsledare tar upp frågan i 
arbetslagen. Återkoppling till 
Trygghetsteamet, som 
dokumenterar och utvärderar. 

Revidering och 
upprättande och av 
likabehandlingsplanen 

Maj-juni Bitr. rektor, 
Trygghetsteam 

Trygghetsteamet upprättar 
planen. 
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ARBETSGÅNG OCH RUTINER VID TRAKASSERIER OCH 

KRÄNKNINGAR 

 
1. All personal i skolan ska alltid agera och ingripa när man upptäcker trakasserier eller 

kränkande behandling. Om elever får kännedom om att någon trakasseras eller kränks 
uppmuntrar vi eleverna att meddela detta till en vuxen på skolan. 

 

 

2. Åtgärder   
 

• Den vuxne som får kännedom om den inträffade kränkningen ska genast ingripa. Den 
ska också fylla i blanketten rapport vid kränkningar sidan 1 (bilaga 1), samt rapportera 
händelsen i det webbaserade systemet Easyresearch. Detta för att rapporteringen 
direkt ska komma till rektor, biträdande rektor och huvudman.   

 
• Den vuxne informerar snarast klassläraren och en utredning startas. Den vuxne i 

samråd med klassläraren ansvarar för att kontakt med vårdnadshavare tas. Om inte 
vårdnadshavare kan nås, så skickas blanketten rapport till hemmet (bilaga 2 och 3) 
hem. 

 
• Klassläraren ansvarar för att rapport vid kränkningar sidan 2 (bilaga 1) fylls i och sparas 

i klasspärm. Kopia till biträdande rektor. 
 
• Uppföljning av kränkningen ska ske efter max en vecka av den vuxne/klassläraren 
  
• Rapporten arkiveras på skolan av skolassistenten efter läsårets slut. 
 
• Om tillfälliga vikarier upptäcker att någon elev trakasseras eller kränks, informeras 

ordinarie personal på skolan som tar över. 
 

Biträdande rektor har det övergripande ansvaret för att utredning görs 
 
3. Om kränkningarna inte upphör behandlas ärendet enligt följande: 
 
• Elev och vårdnadshavare kallas till möte med klasslärare.  
 
• Lämpliga insatser görs 
 
• Anmälan till Trygghetsteamet (bilaga 4). 
 
•  Möte med elev, vårdnadshavare, klasslärare samt bitr. rektor. 
  
• Åtgärder enligt kapitel 5 i skollagen.  
 

 

Arbetsgång vid mobbning 
 

1. Klasslärare fyller i blanketten Anmälan till trygghetsteamet angående 
mobbning/kränkande behandling. 
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2. Trygghetsteamet samtalar först enskilt med den/de som mobbats och därefter enskilt 

med den/de som mobbat så snart som möjligt, helst under lektionstid. 
Vårdnadshavare informeras av trygghetsteamet när samtalet har ägt rum. 

 
3. All personal på skolan informeras via trygghetsteamet om mobbningen och vilka 

elever som är inblandade. 
  
4. Uppföljningssamtal med de inblandade sker senast en vecka efter första samtalet av 

trygghetsteamet. Uppföljningssamtal sker sedan också regelbundet till dess att man 
vet att mobbningen har upphört. 

 
5. Samtalsstöd erbjuds vid behov för de inblandade av t.ex. kurator och skolsköterska. 
 
6. Inträffar ytterligare händelser går ärendet över till biträdande rektor och EHT för 

beslut om vidare åtgärder enligt skollagen 
 

 

Åtgärder om elev känner sig kränkt av en vuxen 
 

1.  Den som får kännedom om ärendet kontaktar bitr. rektor som sedan informerar 
grundskolechef/huvudman skriftligen om att en utredning startar.  

 
2.  Bitr. rektor har samtal med berörd elev. Erbjud stöd innan samtalet från 

vårdnadshavare. Dokumentera!  
Bitr. rektor har enskilt samtal med berörd pedagog. Erbjud stöd innan samtalet från 
facklig representant. Dokumentera!  
 

3.  Fackliga företrädare, vårdnadshavare och grundskolechef informeras om att samtalen 
har ägt rum och vad dessa visat.  

 
4.  Minst två uppföljande samtal ska ske innan ärendet kan avslutas. 
  
5.  Tillrättavisande samtal, skriftlig varning och i förlängningen uppsägning kan tillämpas 

för att stoppa fortsatta kränkningar mellan vuxen och elev. 
 
 

Åtgärder om en vårdnadshavare får kännedom om att ens barn eller annan elev i klassen eller 

på skolan känner sig kränkt 
 
• Om det gäller det egna barnet/annan elev kontaktas i första hand klasslärare. Beskriv 

vilken eller vilka händelser som orsakat den upplevda kränkningen. Vilken/vilka 
personer är inblandade? När och var inträffade kränkningen? Var det första gången 
eller har det skett vid upprepade tillfällen?  

 
Klasslärare agerar enligt arbetsgång och rutiner vid kränkningar.  

 
• Om det är någon vuxen som arbetar i skolan som har kränkt barnet, kontaktar 

vårdnadshavare antingen klasslärare eller biträdande rektor.  
 

Rektor agerar enligt Åtgärder då elev känner sig kränkt av vuxen. 
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Handlingsplan vid skada, våld och hot gällande personal 
 

• Person som får kännedom om det inträffade tar hand om den drabbade och ser till att 
hon/han blir omhändertagen. 

 
• Anmälan görs till biträdande rektor som ansvarar för att den drabbade får fortsatt 

stöd. Vid allvarligt tillbud/skada informeras huvudman och arbetsmiljöverket. 
 
• Biträdande rektor tar beslut om krisgruppen ska sammankallas/informeras. 
 
• Vid behov av sjukhusbesök medföljer någon ur personalen/krisgruppen den drabbade. 

Biträdande rektor delegerar uppdraget till lämplig person. 
 
• Vid behov kontaktar biträdande rektor den drabbades anhöriga. 
 
• Polisanmälan görs om det finns misstanke om brott. 
 
• Övriga arbetstagare informeras. 
 
• Rapportering av tillbud och arbetsskada görs av den anställde eller med hjälp av 

skolassistent i databasen LISA. 
 

 

Handlingsplan vid skada, våld och hot gällande elever 
 

• Berörd lärare tar hand om den drabbade eleven och ser till att hon/han får rätt hjälp 
och stöd.   

 
• Berörd lärare i samråd med klasslärare kontaktar vårdnadshavare och fyller i 

Elevtillbud/elevskada (bilaga 5) som lämnas till skolassistenten för registrering i Lisa-
databas. 

 
• Anmälan till bitr rektor som ansvarar för att den drabbade får fortsatt stöd av 

elevhälsoteamet. 
 
• Övriga lärare i arbetslaget informeras. Vid allvarligt tillbud informeras all personal. 
 

• Vid behov av sjukhusbesök ska alltid personal från skolan medfölja om vårdnadshavare 
ej är närvarande. 

 
• Eventuell polisanmälan görs vid misstanke om brott. 
 
• Vid allvarligt tillbud eller skada gör biträdande rektor en anmälan till 

Arbetsmiljöverket, samt till rektor och grundskolechef. 
 
• Ansvarig lärare och Elevhälsoteamet håller kontakt med eleven under eventuell 

frånvaro. 
 
• Elevhälsoteamet och biträdande rektor ansvarar för att eventuella stödåtgärder sätts 

in. 
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ANMÄLNINGAR TILL SOCIALTJÄNST, POLIS OCH 

RÄDDNINGSTJÄNST 

Anmälan till Socialtjänsten 

 
Skolan har enligt 14 kap 1 § 2:a st i SOL (2001:453) skyldighet att göra en anmälan till Socialtjänsten 
vid misstanke om att ett barn far illa. 

 

Polisanmälan 

 
Skolan polisanmäler alla större tillbud som är att betrakta som brott. Dock finns följande passus: Om 
förövaren är under 15 år och begår brott avgör brottets art och elevens ålder om en polisanmälan 
görs. Skolan är restriktiv med polisanmälningar som rör yngre barn och kontaktar i första hand 
Socialtjänsten i dessa fall. 
Den som med avsikt, vårdslöshet eller oaktsamhet vållar skada, kan enligt Skadeståndslagen bli 
ersättningsskyldig för de skador hon/han åsamkat. Det är eleven själv som blir ersättningsskyldig.  
Vid skador som sker av ren olyckshändelse kan skolan inte kräva någon ersättning. 
 

Räddningstjänsten  

 
Vid misstanke om att elever har tändstickor eller på annat sätt ”leker med elden”, tar elevansvarig 
lärare direkt kontakt med brandbefäl. 
 

 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV PLANEN 

 
• Planen upprättas senast 31 maj varje år, biträdande rektor leder arbetet tillsammans 

med Trygghetsteamet. 
 
• Det systematiska innehållet (rutiner, arbetsgångar, förebyggande arbete etc.) 

utvärderas i klassråd, elevråd, trygghetsteam och i verksamhetsmöten. 
 
Trygghetsteamet och biträdande. rektor sammanställer årets dokumentation från de olika 
kartläggningsmomenten, gör en analys och tar fram prioriterade arbetsområden inför 
nästkommande läsår. 
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LÄS MER 

 

Här följer länkar till styrdokument som skolan följer i sitt arbete och som ligger till grund för 
innehållet i denna likabehandlingsplan. 
 

Lgr11 
 

Innehåll: Läroplan för Grundskolan – Läroplanen är föreskrifter för skolans verksamhet.  
Adress: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer 
 

Grundskoleförordningen  

 
Adress: http://www.skolverket.se/regelverk/forordningar 
 

Skollagen 
 

Adress:  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-
2010800_sfs-2010-800 
 

Skolverkets allmänna råd 2012  

 
Allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling 
 

Adress: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer 
 

Diskrimineringslagen (2008:567) 
 
Innehåll: Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen i kraft (samtidigt inrättades en ny 
myndighet – Diskrimineringsombudsmannen som ska se till att lagen efterlevs). Tidigare var 
lagstiftningen mot diskriminering uppdelad på flera lagar, men i och med denna nya lag så har dessa 
slagits ihop till en enda lag. I den nya lagen gäller förbudet mot diskriminering inom i princip alla 
samhällsområden och för samtliga diskrimineringsgrunder. 
 
Adress: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567 
 

FN:s barnkonvention 
 

Innehåll: Detta är en konvention om barnens rättigheter som antogs av FN 1989. Konventionen är en 
del av folkrätten. Här ges en universell definition om vilka rättigheter ett barn har och vad som borde 
gälla över hela världen. Definitionen skall gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra 
särdrag. Det handlar om det enskilda barnets rättigheter. Varje människa under 18 år räknas som 
barn (om man inte blivit myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen). 
 
Adress: http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/ 
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KONTAKTUPPGIFTER 

 

Namn Befattning Telefonnummer E-post 

Magnus Wallinder 

Ann-Catrine Rehn 

Rektorer 

Solängen 

rektorsområde 

026 – 17 95 13 

026 – 17 24 61 
magnus.wallinder@gavle.se 

ann-catrine.rehn@gavle.se 

Jan-Eric Andersson Biträdande 

rektor 

(grundskola1-6) 

026 – 17 72 88 jan-eric.andersson@gavle.se 

Jonas Larsson Biträdande 

rektor 

(Förskoleklass/

Fritidshem) 

026 – 17 93 47 jonas.1.larsson@gavle.se 

Ing-Mari Shafiebieg Skolassistent 026 – 17 98 12 ing-mari.shafie_bieg_mohammadi@gavle.se 

Svante Karlberg Skolsköterska 026 – 17 72 11 svante.karlberg@gavle.se   

    

Edward Enecker Kurator 026 – 17 29 49 edward.enecker@gavle.se 

    

Trygghetsteam     

Peter Thornell Lärare  peter.thornell@gavle.se 

Petra Persson Lärare  petra.persson@gavle.se 

Daniel Tiderman Fritidspedagog  daniel.tiderman@gavle.se 

Stina Blomqvist Lärare  stina.blomqvist@gavle.se 

Åsa Walldén Förskollärare  asa.1.wallden@gavle.se 

Sofie Borglund Lärare  sofie.borglund@gavle.se 

Susanne Nykvist Vaktmästare  Sunanne.nykvist@gavle.se 

 

 

 

DEFINITIONER OCH BEGREPPSFÖRKLARING 

 
Diskrimineringsgrunderna 

 
Diskriminering är när skolan på 
osakliga grunder behandlar en 
elev sämre än andra elever och 
missgynnandet har samband med 
kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, könsöverskridande 
identitet eller uttryck eller ålder. 
 

  

 
Direkt diskriminering 

 
Med direkt diskriminering menas 
att en elev missgynnas och det 
har en direkt koppling till 
exempelvis elevens kön. 
 

  

 
Indirekt diskriminering 

 
Man kan ibland diskriminera 
genom att behandla alla lika. 
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Detta sker när skolan tillämpar en 
bestämmelse eller förfaringssätt 
som verkar neutralt, men som i 
praktiken missgynnar en elev på 
grund av någon av 
diskrimineringsgrunderna. Ex: Om 
alla elever serveras samma mat, 
kan skolan indirekt diskriminera 
de elever som p.g.a. religiösa skäl 
behöver annan mat. 
 

 
Trakasserier 

 
Är uppträdande som kränker en 
elevs värdighet och som har 
samband med 
diskrimineringsgrunderna. 
 

  

 
Kränkande behandling 

 
Är uppträdande som kränker en 
elevs värdighet, men som inte har 
samband med 
diskrimineringsgrunderna. Det 
kan t.ex. vara att retas, mobbas, 
frysa ut någon, knuffas eller rycka 
någon i håret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Mobbning 

 
När en elev utsätts för 
kränkningar av en eller flera 
personer vid upprepade tillfällen 
och när det råder en obalans i 
maktförhållandet mellan den som 
mobbar och den som blir utsatt.  
Begreppet mobbning kan delas 
upp i två olika typer: direkt 
mobbning (öppna angrepp på 
offret) och indirekt mobbning 
(social isolering och utfrysning). 

  

 
Sexuella trakasserier 

 
Detta är kränkningar av sexuell 
natur. Det kan ta sig uttryck i 
sexualiserat språkbruk, tafsande, 
visning av pornografiskt material 
eller skämt kopplade till en elevs 
könstillhörighet. 
 

  

 
Etnisk tillhörighet 

 
Med etnisk tillhörighet menas 
enligt lagen en individs nationella 
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och etniska ursprung, hudfärg 
eller annat liknande förhållande. 
Alla människor har en 
eller flera etniska tillhörigheter. 
Alla kan därför bli utsatta för 
etnisk diskriminering – samer, 
romer, personer med svensk, 
somalisk, bosnisk etnisk 
tillhörighet och så vidare. Den 
etniska tillhörigheten bygger på 
självidentifikation. Det är alltså 
individen själv som definierar sin 
eller sina etniska tillhörigheter.  

 
Funktionshinder 

 
Som funktionshinder räknas olika 
hinder som kan vara fysiska, 
psykiska eller intellektuella och 
påverka livet på olika sätt. Det 
kan vara funktionshinder som 
syns, ex. om man använder 
rullstol, eller sådana som inte 
märks lika lätt, t.ex. allergi, olika 
typer av bokstavshandikapp och 
dyslexi. 
 

  

 
Könsöverskridande identitet 
eller uttryck 

Med det menas personer med en 
könsidentitet eller ett könsuttryck 
som hela tiden eller periodvis 
skiljer sig från könsnormen, 
exempelvis transvestiter eller 
intersexuella.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGOR 
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Rapport vid kränkningar Andersbergsskolan 
 

Uppgiftslämnare:  

Datum/tid:  

Ansvarig för utredningen:  

 
Rapport (Vad är det som har hänt?) När och var har det inträffade hänt? Vilka personer är inblandade? Finns 

det några vittnen? ) 
 

Fysisk kränkning    
(Sparkar, slag, fasthållning, knuffar, spottning) 

  
Verbal kränkning 
(Rykten, förtal, hån, skrattad åt, svordomar, negativa kommentarer) 
 

Psykisk kränkning    
(uteslutning, blickar, suckar, viskningar) 

 
Skadegörelse/Stöld 
(förstörelse av/ bestulen på personliga ägodelar) 

 
 
 

Vad har hänt? När och var hände det? 

 

 

 

 

 

 
 

Vilka personer är inblandade: 

 

 

 

Vittnen till händelsen: 

 

 
 
 
 

”Utredningen bör ledas av rektor 
eller någon med motsvarande 
ledningsfunktion om någon i 
personalen misstänks för att ha 
utsatt ett barn eller en elev för 
trakasserier eller kränkande 
behandling.” Allmänna råden 

1.Blanketten lämnas till 
klasslärare. 

2.Klasslärare fyller i sidan 
2 och sparar den i 
klasspärmen 
Kopia till biträdande 
rektor 
  

Bilaga 1 
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Bedöm om det är enstaka händelser eller om det är en del av systematiskt 
återkommande kränkningar: 
Bedömning: 

 

 

 
Gör en analys av orsakerna till det inträffade. Låt den omfatta både de som 
kan ha utövat kränkningen och den som blivit utsatt för den: 

Analys: 

 

 

 
 
 

klasslärare:  

 
Datum: 

 

 
Kontakt har tagits med vilka och när? 
 

Anmäld till huvudman (Easy research):           datum:_________ 
 

Vårdnadshavare   När:____________ 
  

Skolhälsovård  När:____________ 
 

Rektor/biträdande  När:____________ 
 

Övriga   När:____________  
(ex. socialtjänst, polis) 

 
 
Åtgärder/uppföljning (När? På vilket sätt?) 
 

 

 

 

 

Ärendet avslutat? 

        JA 

        NEJ – vidare utredning pågår.  
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Rapport till hemmet – utsatt andra, Andersbergsskolan 
 

Elevens namn:  

Datum:  

 
Ditt barn har utsatt andra: 
 

För fysisk kränkning    
(Sparkar, slag, fasthållning, knuffar, spottning)  

  
 För verbal kränkning 
(Rykten, förtal, hån, skrattad åt, svordomar, negativa kommentarer) 
 

För psykisk kränkning    
(uteslutning, blickar, suckar, viskningar) 

 
För skadegörelse/Stöld 
(förstörelse av/ bestulen på personliga ägodelar) 
 
 

Genom störande av arbetsron 
 
Återkommande brutit 
mot skolans/klassens regler. 

Kontakter tagna med: 
 
Skolhälsovård 
  
Rektor 
 

Uppgiftslämnare:  

Datum:  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Vi har tagit del av ovanstående information och samtalat med vårt barn om 
händelsen.  

 
 
     
 Elevens namn: ________________________ Klass: __________________ 
 

 
______________________________________________ 

 Underskrift vårdnadshavare/målsman 
 

 Lämnas till elevansvarig lärare snarast. 
  

Bilaga 2 
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Rapport till hemmet – utsatt elev, Andersbergsskolan 
 

Elevens namn:  

Datum:  

 
 
Ditt barn har blivit utsatt: 
 

För fysisk kränkning    
(Sparkar, slag, fasthållning, knuffar, spottning) 

  
 För verbal kränkning 
(Rykten, förtal, hån, skrattad åt, svordomar, negativa kommentarer) 
 

För psykisk kränkning    
(uteslutning, blickar, suckar, viskningar) 

 
För skadegörelse/Stöld 
(förstörelse av/ bestulen på personliga ägodelar) 

 
 

Kontakter tagna med: 
 
Skolhälsovård 
  
Rektor 
 

Uppgiftslämnare:  

Datum:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vi har tagit del av ovanstående information och samtalat med vårt barn om 
händelsen.  

 
 
     
 Elevens namn: ________________________ Klass: __________________ 
 
 
 
 ______________________________________________ 
 Underskrift vårdnadshavare/målsman 
 

 Lämnas till elevansvarig lärare snarast. 

  
 
 
  

Bilaga 3 
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Anmälan till trygghetsteamet angående mobbning/kränkande 
behandling Andersbergsskolan 
 

Anmälarens namn:  

                     Datum:  

 
Bakgrund till anmälan (Vad är det som har hänt? Vilka personer är berörda? Vad har gjorts hittills?) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Föräldrakontakt (Vad har bestämts?) 

 

 

 

 
Nuläge (Beskriv dagsläget, svårigheter/möjligheter, elevens mående, närvaro/frånvaro etc.) 

 
 

 

 

 
 
 
Rapporter bifogas. 
 
  

Bilaga 4

 
 Bilaga 1 
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OBS! Endast ansvarig chef får lämna skriftlig information till vårdnadshavare. 

 
Här gör du minnesanteckningar om en elevskada, elevtillbud eller elevsjukdom, ex allergichock. 
Anteckningarna lämnas snarast till utsedd LISA registrator. Efter registrering vidarebefordras ärendet 
till ansvarig chef som skriver under och skickar ärendet vid skada till Försäkringskassan. I samband 
med att ansvarig chef får kännedom om ärendet ska dessa minnesanteckningar förstöras. Enbart 
ansvarig chef lämnar utskrift till vårdnadshavare om de så önskar. 

 

Ansvarig chef:       
 

 

Händelsebeskrivning 
Ange orsak, ex . brister i miljön, olycksfall, vuxentillsyn. Hur gick händelsen till, ex mobbning, fallande föremål. Vilken art av 
skada, sårskada, ev. skadade kroppsdelar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ELEVENS NAMN 

      

PERSONNUMMER 

      

ADRESS 

      

POSTNUMMER OCH ORT 

      

DATUM OCH KLOCKSLAG FÖR HÄNDELSEN 

      
 

MARKERA MED KRYSS 

SKADA       TILLBUD      AKUT SJUKDOM   

VAR INTRÄFFADE HÄNDELSEN, EX SKOLA, FÖRSKOLA, BADHUS, SPORTHALL 

      

VILKEN FÖLJD HAR SKADAN FÅTT 

FRÅNVARO       INGEN FRÅNVARO   
 

HÄNDELSE 

 

 

 

 

 
 

INLÄMNAT AV 

      

ENHET 

      

   

U T B I L D N I N G  G Ä V L E  

   

Bilaga 5 
 

 ELEVSKADA/ELEVTILLBUD/ELEVSJUKDOM 

Minnesanteckningar 
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Bilaga 6 

Andersbergsskolans vision: 
 

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

Pedagogisk verksamhetsidé: 
 

Eleverna når sina mål genom: 
 
God kommunikation som innebär 

• Höga positiva förväntningar 
• Kontinuerlig och god återkoppling/bekräftelse 

 
Hög kompetens och gott ledarskap som innebär 

• förmåga att väcka elevens nyfikenhet 
• förmåga att utmana eleven 
• förmåga att motivera eleven 
• förmåga att se varje elevs behov och därigenom individualisera undervisningen 
• ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen 

 
Trygghet som bygger på  

• Meningsfullhet i arbetet  
• Balans mellan förmågor och krav 
• Goda relationer  
• Tydlig Likabehandlingsplan  

 
Struktur som nås genom 

• Tydliga mål 
• Kontinuitet i planering och genomförande av undervisningen  
• Uppföljning och formativ bedömning 

 
Arbetsmiljö som bygger på 

• Glädje, harmoni och värme 
• Studiero/Arbetsro  
• Inspirerande miljö både inne och ute 

 
 


