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Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 

Lillhagsskolan 7-9 

 

Inledning 
Alla skolor är enligt lag skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja elevers lika 

rättigheter och möjligheter. Skolorna måste också arbeta förebyggande mot kränkande behandling och 

mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning funktionsnedsättning och ålder.  

Denna plan beskriver hur vi på Lillhagsskolan 7-9 arbetar för att skapa en trygg och säker miljö för 

våra elever. Här kan du som elev, personal, vårdnadshavare eller annan intressent se vad vi ska uppnå 

med trygghetsarbetet, vilka främjande insatser vi använder oss av, vilka förebyggande åtgärder vi 

sätter in och hur vi agerar om det uppstår behov av olika akuta insatser.  

Allt handlar om att arbeta för elevers lika värde.  

Vi kan aldrig ha något annat mål med detta viktiga arbete än en nollvision mot mobbning och 

kränkningar av olika slag. Ingen människa kan frånsäga sig ansvaret att vara delaktig för att försöka 

åstadkomma detta.  

 

Verksamhetsformer som omfattas av planen:  
Grundskola.  

 

Ansvariga för planen:  

Rektor och biträdande rektor. 

  

Vår vision:  

Vår vision är att skapa en skola där varje människa ses som unik och värdefull. Vår skola ska vara en 

möjligheternas skola där varje individ får förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt, både 

kunskapsmässigt och socialt. Vi eftersträvar en skola där en god arbetsmiljö är självklar, där all 

personal och alla elever upplever klimatet som tryggt och positivt. Vi arbetar för att varje person ska 

kunna ha inflytande på verksamheten och det vi arbetar med samt kunna känna delaktighet.   

Medmänsklighet, acceptans och ansvarstagande ska vara ledord och mål. Ingen människa ska utsättas 

för diskriminering eller kränkande behandling. Vår skola ska kännetecknas av trygghet, framåtanda 

och kunskapsutveckling. Det är vår målsättning att varje individ ska känna att "jag vill, jag vågar, jag 

kan".   

Planen gäller:  

Från 2018-01-07 till och med 2019-01-07 

 

Delaktighet: 

Elevernas åsikter har framkommit genom Gävlemodellens enkäter, samtal med enskilda elever, 

elevråd och utvecklingssamtal.  

 

Vårdnadshavarnas åsikter har framkommit genom utvecklingssamtal, föräldramöten och 

föräldraenkäter.  

 

Bitr rektor har sammanställt planen tillsammans med personalen.  
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Förankring av planen 

 

• planen tas upp på APT (arbetsplatsträff) minst en gång per läsår (ansvar: biträdande rektor) 

• planen finns för personalen i Onenote (ansvar: biträdande rektor) 

• planen gås igenom med alla elever minst en gång per termin (ansvar: klassföreståndare)   

• likabehandlingsfrågor ska vara en stående punkt på klassråd och elevråd (ansvar: 

klassföreståndare och elevrådsansvarig)   

• vårdnadshavare informeras om att planen finns och var den finns (ansvar: klassföreståndare) 

• likabehandlingsplanen finns tillgänglig på skolans hemsida (ansvar: biträdande rektor)  

 

Utvärdering 

Trygghetsarbetet har inte varit tydligt dokumenterat under lå16/17. Någon Likabehandlingsplan 

upprättades inte men trygghetsarbetet fortgick likväl.  

 

Utvärdering av trygghetsarbetet har gjorts på APT och andra personalmöten. Siffror från 

Gävlemodellens enkäter visar att vi måste jobba mer aktivt med trygghetsarbetet.  

 

Utvärderingen visar också att vi behöver ändra våra rutiner för utredning/uppföljning vid uppkomst av 

kränkande behandling. Nya rutiner finns med i denna plan.  

 

Arbetet med tryggheten på skolan måste vara dynamiskt och förändras allt eftersom ny information 

om kränkningar eller otrygghet når trygghetsteamet. Trygghetsarbetet är ett levande arbete som pågår 

hela tiden.  

 

Trygghetsarbetet utvärderas löpande under läsåret och likabehandlingsplanen ska utvärderas senast 

2019-01-07 

 

Ansvariga: Rektor, biträdande rektor och trygghetsteamet. 

 

Främjande insatser 

Områden som berörs av insatsen: 

Alla elever ska känna sig trygga i skolan. Vår undervisning, vårt förhållningssätt, ska verka främjande 

och leda till att ingen känner sig kränkt utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.  

 

Mål och uppföljning: 

Ingen ska kränkas eller diskrimineras. Uppföljning sker med enkäter, samtal i klasser och på 

utvecklingssamtal. Trygghetsarbetet är ett ständigt återkommande ämne som tas upp i 

personalgruppen.  

 

Insats: 

Förutom det dagliga arbetet där vi ständigt arbetar för att göra skolan till en trygg plats har vi skapat 

ett årshjul med aktiviteter som ska verka främjande och skapa större trygghet för eleverna på skolan.  
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• Januari/februari – Terminens utvecklingssamtal genomförs. 

• Mars - eleverna svarar på Gävlemodellens enkät 

• April - Skolans ledning och därefter resterande personal arbetar med enkätresultatet på olika sätt 

och i olika konstellationer, ex i arbetslaget, på APT, enskilt etc. Insatser sätts in utifrån detta 

arbete. 

• Maj – Besök av åk 6 för att skapa trygghet för dem inför deras start vid ht-18. 

• Juni – Dag i slutet av terminen där eleverna genomför aktiviteter klassvis för att stärka 

gemenskapen.  

• Augusti – Vid skolstart genomförs både klassaktiviteter och lagaktiviteter för att både bekanta sig 

med nya klasskamrater och dem eleverna ska dela korridor med.  

• September – Heldag där både klassblandande aktiviteter och aktiviteter med den egna klassen 

genomförs.  

• Oktober – eleverna svarar på Gävlemodellens enkät 

• November – Skolans ledning och därefter resterande personal arbetar med enkätresultatet på olika 

sätt och i olika konstellationer, ex i arbetslaget, på APT, enskilt etc. Insatser sätts in utifrån detta 

arbete.  

• December – i slutet av terminen genomförs en lagdag där elever från olika klasser blandas för att 

lära känna varandra bättre. 

 

Ansvariga: Biträdande rektor och alla pedagoger 

 

Kartläggning 

Individnivå:   

Alla elever på skolan erbjuds att svara på Gävlemodellens enkät vilket ger skolan en bra och tydlig 

bild av trygghetsläget på skolan.  

Frågor om trygghet och trivsel tas alltid upp på utvecklingssamtalen. För att säkerhetsställa 

likvärdighet används ett dokument med frågor om trygghet och trivsel som arbetslagen tillsammans 

reviderar årligen  

Organisationsnivå:   

Elevrådet kartlägger otrygga platser på skolan och märker ut dessa på en ritning vid ett elevråd under 

höstterminen. Ansvar: elevrådsansvarig vuxen och biträdande rektor.   

Vårdnadshavare har möjlighet att ha synpunkter på trygghetsläget på skolan vid utvecklingssamtal och 

vid annan kontakt med skolan. Ansvar: biträdande rektor och klassföreståndare.   

Personalen har möjlighet att ge sin bild av trygghetsläget på skolan vid arbetslagsmöten och APT. Det 

som framkommer ska antecknas och finnas med som underlag vid revidering av planen. Ansvar: 

utvecklingsledare och biträdande rektor.   

Alla kränkningar elever emellan anmäls digitalt och utreds av personalen. Ansvar: all personal på 

skolan.  

Skolans trygghetsteam utreder kränkningar av alvarligare art. Arbetet dokumenteras. Ansvar: all 

personal på skolan.  

 

Ansvariga: Biträdande rektor och trygghetsteamet 
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Förebyggande åtgärder 

 

Mål 

Alla elever ska känna sig trygga. När kränkningar sker ska de snabbt utredas för att återskapa lugnet 

och förhindra fortsatta kränkningar. Att det utreds snabbt är också en del i att se till att det inte blir 

”ringar på vattnet” där fler elever dras in.  

 

 

Åtgärd: 

All personal har god kunskap om hur arbetet med att utreda kränkningar går till. All personal reageras 

snabbt och kränkningarna utreds skyndsamt.  

 

I grupper där resultatet från enkäterna visar en oro i gruppen sätts särskilda insatser in, ex. 

undervisningen i utvalda ämnen riktas så att värdegrundsarbetet för större utrymme.  

 

Ansvariga: Biträdande rektor och alla pedagoger. 

Arbetsgång vid kränkningar 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling: 

Vi ska skapa en god kontakt med eleven, så att hen känner förtroende och tillit till vuxna. Personalen 

ska bygga upp en god kontakt med vårdnadshavaren genom kontinuerlig kontakt med hemmet genom 

utvecklingssamtal, föräldramöten, mejl, veckobrev, personlig kontakt mm.  

 

Personalen ska kontinuerligt ta upp elevärenden på arbetslagsmöten, så att vi i ett tidigt stadium blir 

medvetna om problem och därmed kan motverka alla former av mobbning, våld och kränkande 

behandling.  

 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till:  

I första hand ska elever och vårdnadshavare vända sig till ansvarig pedagog. Vid behov vänder man 

sig till biträdande rektor. 

Skollagen 6 kap 10§ 

”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 

ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 

förskolechefen eller rektorn.” 
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Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränkts av andra elever: 

 

• Personal uppmärksammar eller får kännedom om misstänkt kränkning. 

• En anmälan av kränkande behandling görs på Ankaret av densamme. 

 

• Klassföreståndaren informeras och denne samtalar med berörd utsatt elev, ev. tillsammans med den 

som uppmärksammade. 

• Utredning påbörjas av klassföreståndaren och dokumenteras på blankett ”Utredning av kränkande 

behandling”. Första sidan kopieras och lämnas till bitr. rektor. 

 

• Enskilda samtal, både med den som utsatts för kränkningen och den/de som utfört kränkningen, 

görs av klassföreståndaren. 

• Eleverna uppmanas att samma dag berätta hemma om vad som hänt. Samråd med eleven om hur 

den vill göra.  

• Vårdnadshavare informeras skyndsamt av klassföreståndaren.  

 

 

 

• Klassföreståndaren meddelar bitr. rektor 

om/att ärendet är avslutat (kränkningar av 

”lindrigare art”). All dokumentation lämnas 

till bitr. rektor.  

• Klassföreståndaren meddelar bitr. rektor att 

utredningen fortskrider. 

 
 

• Ärendet följs upp regelbundet av klassföreståndaren under två veckors tid, både med den kränkte 

och med den/de som utfört kränkningen. Fortsatt dokumentation på avsedd blankett. 

 

 
 

 

• Om ärendet är avslutat efter två veckor 

lämnas all dokumentation till bitr. rektor för 

rapportering på Ankaret.  

 

 

• Om ärendet inte är avslutat efter två veckor 

lämnas blanketten till bitr. rektor. 

Trygghetsteamet kopplas in av biträdande 

rektor för fortsatta insatser.  

 

 

 

Rutiner för uppföljning: 

Åtgärder för att utreda och åtgärda kränkningar följs upp varje termin genom att personalgruppen 

diskuterar rutinerna för detta och gör en utvärdering som dokumenteras. 

 

Ansvarsförhållande: 

All personal på skolan ansvarar för att all kränkande behandling tas på allvar. Vid enstaka kränkningar 

ansvarar i första hand klassföreståndare. Vid fortsatt kränkning kopplas trygghetsteamet in. Då elev 

kränks av personal ansvarar biträdande rektor för att utreda och dokumentera.  
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Begrepp 

 

Diskriminering 

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och 

behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder. 

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 

 

Direkt diskriminering 

Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av 

diskrimineringsgrunderna.  

 

Indirekt diskriminering 

Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar 

vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med 

diskrimineringsgrunderna. 

 

Trakasserier  

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och 

som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande behandling nedan). 

Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av 

till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper. Det kan också handla om att 

någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller liknande. Det gemensamma för trakasserier 

är att de gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. 

Kränkande behandling 

Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men 

som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. 

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som 

kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och 

kränkande bilder eller meddelande på sociala medier (till exempel Facebook). 

Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande 

behandling. 

Sexuella trakasserier 

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. 

Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt 

anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som avgör vad 

som är kränkande. 

 

Repressalier 

Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att 

eleven eller vårdnadshavaren har anmält för skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av 

trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, 

medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.  
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Diskrimineringsgrunderna 
 

Kön 

Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. 

 

Könsidentitet eller könsuttryck 

Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte 

identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att 

tillhöra ett annat kön.  

Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck 

eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en 

avvikelse från ”det normala”.   

Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara 

såväl homo-, bi- som heterosexuella.  

 

Etnisk tillhörighet  

Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg 

eller annat liknande förhållande. 

Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, 

kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. 

 

Religion eller annan trosuppfattning  

Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens 

proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en 

religiös åskådning som till exempel buddhism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra 

etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion 

faller utanför.  

 

Funktionsnedsättning  

Med funktionshinder menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller 

sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.  

DO använder sig av Handisams beteckning funktionsnedsättning – och inte funktionshinder eftersom 

hindren finns i samhället och inte hos personen. 

 

Sexuell läggning  

Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell 

läggning. 

 

Ålder  

Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd.  

Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika 

sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet 

gäller alltså även i skolan.  

Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en 

tillämpning av skollagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


