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1.	Inledning	
 
Alla förskolor/skolor/fritidshem ska ha en egen likabehandlingsplan tillika plan mot 
kränkande behandling - fortsättningsvis kallad Planen - i enlighet med skollagen och 
diskrimineringslagen. 
  
Planen konkretiserar mål och åtgärder så att de blir tydliga och kontrollerbara för samtliga 
intressenter i skola, förskoleklass och fritidshem fortsättningsvis benämnda verksamheterna. 
Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller 
genomföras under kommande års plan. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 
genomförts ska tas in i kommande års plan.  
 
Med en diskrimineringslagstiftning inom förskola/skola/fritidshem stärks barnens/elevernas 
rättsliga skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. (Skollagen 
2010:800 och Diskrimineringslagen 2008:567) 
 
Likabehandlingsarbetet kräver en helhetssyn med regelbunden granskning av verksamhetens 
organisation, arbetsklimat, arbetssätt och beslutseffekter med fokus på de olika 
diskrimineringsgrunderna. Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en skolmiljö fri från 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det förebyggande arbetet siktar på att 
minimera risken för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och det främjande 
arbetet om att hitta och stärka förutsättningarna för likabehandling. Utgångspunkt för arbetet 
mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska vara barns/elevers upplevelse. 
Vuxna måste ta barns/elevers berättelser på allvar och personalen i verksamheterna måste 
vara lyhörd för signaler från barn om någon utsätts för kränkningar.  
 
 
2.	Beskrivning	av	verksamheten	
 
Ankarskolan är en skola sex kilometer utanför Varbergs tätort. Det är en växande skola som 
ökar för varje år. Höstterminen 2016 startar med 625 elever. Vi har ett mentorslärarsystem 
och vi arbetar för att eleverna ska få inflytande och ta ansvar. I alla klasser 4-9 finns 
representanter för SMS - Små Men Starka (se bilagan Förtroendeuppdrag i skolan). Deras 
uppgift är att vara goda föredömen och tillsammans med personal i trygghetsgruppen ansvara 
för främjande och förebyggande uppgifter, såsom att hålla i samarbetsövningar och 
trygghetslekar. 
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3.	Vision	
 
Alla är lika värda och alla är lika olika. 
Alla på Ankarskolan ska behandla varandra med ömsesidig respekt och omtanke. För att alla 
ska känna sig trygga arbetar vi på Ankarskolan främjande, förebyggande och ingripande mot 
alla former av kränkningar och trakasserier i enlighet med denna plan. 
 
Ankarskolans byggnader och verksamheter ska vara trygga att vistas i. Vi ska arbeta så att alla 
elever känner sig trygga och delaktiga i gemenskapen och så att alla kan känna att de blir 
sedda, bekräftade och kan utvecklas som människor, och vi ser olikheter som en styrka och 
tillgång i det dagliga arbetet.  
 
Vi vill ge alla chansen att stärkas i en god självuppfattning, och vill skapa förtroendefulla 
relationer, kamratlig anda och acceptans för varandras olikheter. Ömsesidig respekt och 
värme ska råda i relationer mellan vuxna och elever och elever sinsemellan. Ingen ska lämnas 
ensam eller utanför.  
 
Vi ska också arbeta så att vi stärker elevernas självtillit och egna gränssättning. Vi tror att få 
men tydliga regler är mer verkningsfulla än många. Vi vill tillsammans med vårdnadshavare 
arbeta för att eleverna utvecklar en egen stark värdegrund i enlighet med våra styrdokument.  
 
 
4.	Samverkan	och	delaktighet	
 
Planen ska upprättas, följas upp och ses över av personalen under medverkan av eleverna och 
den lokala skolstyrelsen. Utformningen och omfattningen av elevernas deltagande ska 
anpassas efter deras ålder. Det är viktigt att eleverna känner sig delaktiga och får inflytande. 
Planen och värdegrundsarbetet ska vara levande i skolan och alla i skolan ska känna till och 
vara delaktiga i detta arbete.  
 
 Eleven blir delaktig genom: 

- elevråd 
- klassråd/mentorstid 
- kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågor 
- enkätundersökningar 
- genomgång av ordningsregler/förhållningssätt vid varje terminsstart och vid behov 
- SMS-eleverna 
- elevskyddsombuden 
- fadderverksamhet för de yngsta 

 
Föräldrarna blir delaktiga och informerade genom: 

- föräldrasamtal/utvecklingssamtal 
- föräldramöten 
- hemsidan/bloggar/porten(via sina barn) 
- lokala skolstyrelsen 
- föräldrabrev/mail/enkäter 
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Personalen blir delaktig genom: 

- APT  
- arbetslagsmöten 
- elevhälsoteamet (här ingår rektor, skolkurator, skolsköterska, specialpedagoger, 

skolpsykolog och SYV) 
- skolans värdegrundsarbete 
- arbetet med att upprätta planen 
- fortbildning 
- dialog och reflektion 
- handledning från specialpedagog, kurator, skolpsykolog m fl. 

 
  
5.	Resursfördelning	för	trygghetsarbetet	
 
På skolan finns en trygghetsgrupp som består av lärare, fritidshemspersonal och kurator.  
Trygghetsgruppen har:                                                               

- tid avsätts för regelbundna träffar 
- träffar med SMS-eleverna                                            
- tid och resurser för utbildning på studiedagar 
- resurser för aktiviteter 
- i skolans budget avsätts resurser inom fortbildningskontot för utbildning och litteratur 

med 5 000 kr. 
                                                      
  
6.	Ansvarsfördelning	
 
Det är rektors ansvar att: 

- all personal, elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling inte är tillåten på skolan 

- det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter  
- motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

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

- årligen följa upp, utvärdera och upprätta en ny plan i samarbete med personal och                 
elever i sms-grupperna och elevråden 

- genomförandet av planerade åtgärder görs och redovisas i Planen 
- se till att en utredning görs och att åtgärder vidtas när/om skolan får kännedom om att 

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer 
- se till att det finns ett system för hur dokumentationen ska skötas 
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Det är all personals ansvar att: 
- känna till och följa skolans Plan 
- ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som vi förmedlar genom vår 

undervisning/uppdrag och sträva efter likabehandling 
- vara vaksam för att upptäcka kränkningar, diskriminering och trakasserier 
- ingripa när situationer uppstår och markera kraftfullt mot kränkningar 
- anmäla händelser till kurator och skolledning 
- se till att åtgärder vidtas då diskriminering och kränkande behandling 

misstänks/anmäls/upptäcks 
- dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och kränkande behandling 

och de åtgärder som vidtas 
- bevaka att utredda fall av diskriminering och kränkande behandling följs upp 

 
Det är alla elevers gemensamma ansvar att: 

- påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer på 
skolan. 

- bemöta kamrater, lärare och annan personal på ett respektfullt sätt.                       
 
 
7.	Främjande	arbete	
 
Definition 
Med det främjande arbetet menar Skolverket att det: 

- syftar till att lyfta fram sådana faktorer som förstärker respekten för allas lika värde, 
- omfattar diskrimineringsgrunderna, 
- riktas till alla och bedrivs utan förekommen anledning, samt 
- är en naturlig del i det vardagliga arbetet.        

                       
 
Främjande	arbete	på	Ankarskolan	under	läsåret	2016-2017:	
Fritidshemmens sociala mål är att skapa trivsel, få barn att känna trygghet samt skapa ett 
ömsesidigt förtroende mellan fritidshem och hem. 
 

- vi tränar det sociala samspelet i leken 
- vi har sociala samtal i olika grupperingar 
- skolans personal lämnar information om eventuella konflikter mellan barn till 

fritidshemspersonal 
- fritidshemspersonal ansvarar för att informera vårdnadshavare om eventuella 

konflikter under fritidshemtid 
- vi har daglig kontakt med vårdnadshavare vid lämning eller hämtning 
- personal från fritids medverkar på skolans föräldramöten  
- enskilda samtal erbjuds vid behov 
- specialpedagog gör observationer och handleder personal vid behov  
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Förskoleklassens sociala mål är att skapa trivsel, få barn att känna trygghet samt skapa ett 
ömsesidigt förtroende mellan hem och skola. 
 

- vi har inskolningssamtal 
- varje barn träffar skolsköterskan tillsammans med förälder 
- vi arbetar mycket med leken för att träna det sociala samspelet 
- vi har fadderbarnsverksamhet för de yngsta barnen 
- vi har sociala samtal i olika grupperingar 
- specialpedagog gör observationer och handleder personal vid behov 

 
 
Skolans sociala mål är att alla ska ha en god lärandemiljö. Alla ska känna sig trygga och 
respekterade.  
 
I början av varje läsår har vi en tydlig diskussion och genomgång med elever och 
vårdnadshavare om våra ordningsregler på skolan (se bilaga ordningsregler). 

 
- vi för en kontinuerlig dialog med eleverna om trivsel och trygghet 
- vi ser till att nya elever och deras vårdnadshavare får information om vad som gäller 

på skolan samt att eleverna får en bra start. När rektor klassplacerat nya elever tar 
blivande mentor kontakt med vårdnadshavare och erbjuder besök på skolan. 

- vi utvecklar fadderverksamhet åk 1-6 
- vi informerar alltid i klassen att det kommer nya klasskamrater Vi ser till att klassen 

tar extra väl hand om nya elever genom att första tiden ha någon eller några 
klasskamrater som fungerar som fadder/faddrar. Efter första/andra veckan träffar 
mentor eleven enskilt för att efterhöra hur den upplevt första tiden. 

- vi följer upp nyinflyttade elever under hela första läsåret genom att mentor tar en extra 
kontakt med hemmet efter ett par månader, samt genom att EHT stämmer av läget 
kring nya elever ett par gånger per termin under första året 

- vi har samtal med enskilda elever om trivsel och relationer både under skoltid och 
tillsammans med förälder under utvecklingssamtal 

- eleverna har återkommande samtal i klasserna i olika konstellationer där man 
diskuterar hur man kan öka trivsel och trygghet, stärka självkänsla och självförtroende.  

- på elevråd och i SMS-gruppen (se sid 3) diskuteras hur man är en bra kamrat och vad 
man kan göra för att öka trivsel och trygghet i skolan. 

- vi strävar efter att pojkar och flickor ges lika stort inflytande och utrymme i 
verksamheten 

- eleverna får återkommande, med stöd av personal, hålla i aktiviteter för att öka trivseln 
och sammanhållningen i klasserna. 

- vi har gemensamma friluftsdagar inom arbetslagen 
- trivselledareelever håller i rastverksamhet återkommande under skolveckan 
- i samband med att elever i åk 4 och 6 får sina digitala lärverktyg, kommer de att få 

utbildning i nätsäkerhet och etik på nätet 
- FN-dagen kommer att uppmärksammas med tankar om fred 
- Under vecka 6 – inför alla hjärtans dag – genomförs ett vänskapsprojekt med tankar 

om vänskap 
- EHT besöker arbetslagen en till två gånger per termin, vilket kommer att ligga i 

kalendariet 
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8.	Förebyggande	arbete	
 
Definition 
Med det förebyggande arbetet menar Skolverket att det: 

- syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
och 

- omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten identifierats som risker 
 
 
Förebyggande	arbete	på	Ankarskolan	under	läsåret	
Skolan har en likabehandlingsplan tillika plan mot kränkande behandling som syftar till att 
främja skolans vision. Vid läsårets början finns likabehandlingsarbete med som en punkt för 
både personal och elever. Rektor ansvarar för att skolan gör en utvärdering av planen varje 
vår genom att gå igenom enkäter och händelser. Skolan upprättar en ny plan inför varje nytt 
läsår.  
 
Ingen elev ska känna sig utanför, retad, mobbad eller utfryst. Alla vuxna på skolan ska 
reagera och markerar om och när det förekommer kränkningar. 

- skolan har ett elevhälsoteam bestående av rektor, skolkurator, skolsköterska, 
specialpedagoger, samt skolpsykolog och SYV. 

- alla arbetslag har möten med elevhälsoteamet två gånger per termin 
- ett aktivt elevråd har träffar med rektor som sammankallande, varje klass representeras 

av 1-2 elev/er. 
- SMS-grupperna, med 2 elever per klass, träffas regelbundet med vuxna i 

trygghetsgruppen 
- varje hösttermin gör SMS i samarbete med trygghetsgruppen en enkät för att kartlägga 

hur situationen ser ut kring eleverna i förhållande till diskrimineringsgrunderna och 
övriga kränkningar.  

- varje vårtermin görs en uppföljningsenkät för att undersöka hur skolan lyckats rätta till 
de problem som påvisats i höstterminsenkäten 

 
Skolsköterskan arbetar utifrån en helhetssyn för att stärka elevens hälsa och livssituation. 
Skolsköterskan arbetar fem dagar i veckan och genomför hälsosamtal enligt basprogrammet 
där frågor om trivsel, skolsituation, kamrater etc. tas upp. Skolsköterskan ingår i skolans 
elevhälsoteam. 
 
Skolkuratorn arbetar fem dagar i veckan utifrån en helhetssyn för att stärka elevers självbild i 
samband med deras livssituation och deras samhörighet med samhället. Kuratorn stödjer 
eleven, men även vårdnadshavare och skolpersonal i deras möte med eleverna. Skolkuratorn 
ingår i skolans elevhälsoteam och i trygghetsgruppen. 
 
Specialpedagoger och speciallärare arbetar utifrån ett inkluderande perspektiv på lärmiljön. 
Tillsammans med ledning och övrig personal verkar de för skolans pedagogiska utveckling. 
Specialpedagoger/speciallärare arbetar för att undanröja hinder och svårigheter i olika 
undervisning- och lärandemiljöer, genomför pedagogiska utredningar och analyserar 
svårigheter på individ, grupp och organisationsnivå. De är behjälpliga vid utarbetande och 
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uppföljningar av åtgärdsprogram Specialpedagoger och speciallärare arbetar med elever 
individuellt eller i grupp. De är kvalificerade samtalspartners i pedagogiska frågor för 
kollegor och föräldrar, samt håller sig à jour med ny forskning. 

 

Planarbetet ser ut enligt följande: 

 

 

 

Tema 1: Självförtroende 

Tema 2: Känslor 

Tema 3: Kommunikation 

Tema 4: Konflikthantering 

	

	

	

	

År
Tema	3

Tema	4

Lov

Tema	1

Tema	2

v	33
skolstart	genomläsning
lärare	och	elever

v	40
enkät	F-9
promenad	F-3
karta	4-9

v	44	
resultat	bearbetas

v	16
uppföljningsenkät

april
utvärdering

april
möte	med
elevråd	och
lok. styr.

maj	
revideringjuli

planen till	hemmen
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9.	Arbete	utifrån	diskrimineringsgrunderna	

9:1 Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 
Mål: På vår skola ska alla elever oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, ha samma rättigheter och möjligheter. Inga elever ska känna sig 
utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av etnisk eller kulturell 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 

Aktiviteter för att nå målen: Vi arbetar för ökad förståelse och kunskap om olika kulturer 
och trosuppfattningar. Vi är uppmärksamma på förekomsten av rasistiska uttryck och 
reagerar omedelbart då vi hör dessa. Vi arbetar med värdegrundsfrågor och med 
läroplanens mål som riktlinjer uppmärksammar vi kulturell mångfald.  

Tidpunkt: kontinuerlig. 
Ansvar: Alla som arbetar i verksamheten. 
 
9:2 Funktionshinder 
Mål: På vår skola ska alla elever ha samma rättigheter och möjligheter oavsett 

funktionshinder. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier 
på grund av funktionshinder. 

Aktiviteter för att nå målen: Vi arbetar för ökad kunskap och förståelse om olika 
funktionshinder. Vi arbetar för att alla elever ska ha lika möjligheter att delta i skolans 
verksamhet, oavsett funktionshinder. Vid planering av skolans verksamhet ska 
konsekvenserna för elever med olika funktionshinder beaktas.  

Tidpunkt: Vid verksamhetsplanering samt kontinuerligt under läsåret.  
Ansvar: Alla som arbetar i verksamheten. 
 
9:3 Sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller uttryck 
Mål: Vår skola ska arbeta för ökad förståelse oavsett sexuell läggning. Inga elever ska 

känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av sexuell läggning, 
könsidentitet eller familjebildning. 

Aktiviteter för att nå målen: Arbeta för ökad kunskap och förståelse. Vår skola ska 
informera och undervisa om olika sexuella läggningar. Varje år genomförs utbildning i 
sex och samlevnad i år 6 och 8. 

Tidpunkt: kontinuerligt under läsåret. 
Ansvar: Alla som arbetar i verksamheten, men framför allt skolsköterskan och NO-lärare. 
 
9:4 Kön 
Mål: Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av 

kön. 
Aktiviteter för att nå målen: Vi arbetar för en jämställd skola utifrån ett genusperspektiv. 
Tidpunkt: Kontinuerligt 
Ansvar: Alla som arbetar i verksamheten. 
 
9:5 Kränkande behandling 
Mål: Inga elever på vår skola ska känna sig utsatta för kränkande behandling. 
Aktiviteter för att nå målen: Vi arbetar förebyggande mot kränkningar. Alla är medvetna 

om och uppmärksamma på mobbning. All personal agerar utifrån de anvisningar som 
finns i skolans likabehandlingsplan. 

Tidpunkt: Kontinuerligt under läsåret. 
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Ansvar: Alla som arbetar i verksamheten. 
 
 

10.	Uppsikt/upptäckt	
 
Ankarskolan har som mål att tidigt upptäcka och snabbt sätta in åtgärder om kränkningar, 
trakasserier eller diskriminering förekommer. Vi gör det genom aktivt arbete i 
personalgruppen med förhållningssätt, normer och värderingar. Vi använder oss av de 
sammanhang vi möts i kontinuerligt samt diskussioner på klassråd, lektionstid eller under 
samling i förskoleklass och fritidshem. 
 
Detta gör vi på skolnivå: 

- vi har elevråd och SMS-grupper. 
- rektor ansvarar för att personalen får kompetensutveckling i de olika 

diskrimineringsgrunderna och om sekretess och dokumentation 
- elevskyddsombud utses och utbildas i åk 7-9 
- arbetslagsmöte, elevhälsomöte och trygghetsgruppsmöte sker regelbundet. 

 
Detta gör vi på arbetslagsnivå: 

- vi har schema för rasttillsyn 
- vi vuxna delar in eleverna i olika grupper 
- vi vuxna bestämmer placering i klassrummet och för yngre elever även placering i 

matsalen 
- vi har kontakt med specialpedagog och speciallärare 
- vi samarbetar med kurator och skolsköterska 
- vi har kontakt med föräldrarna 
- 7-9-laget uppmärksammar varje år Förintelsedagen. 
- vi har föräldramöten där vi tar upp hur klasserna fungerar 
- vi diskuterar ordningsreglerna och konflikter som uppstår 
- vi reagerar vid kränkning i skolan 
- vi arbetar med demokratifrågor 
- vi har klassråd/mentorstid. 

 
Detta gör vi på individnivå: 

- vi strävar efter att varje barn/elev blir sett varje dag. 
- vi uppmärksammar när någon kommer tillbaka efter sjukdom/ledighet. 
- vi har enskilda samtal med elever 
- vi dokumenterar kränkningar av elever 
- vi pratar om trivsel vid utvecklingssamtal. 
- vi strävar efter att utveckla elevernas självkänsla och självförtroende 
- elever i år 9 åker till Auschwitz varje år och delar sedan med sig av sina erfarenheter. 

 
 
11.	Arbetsgång	vid	kränkning.	
 

1. All	personal	som	får	kännedom	om	att	ett	barn/elev	anser	sig	har	blivit	utsatt	för	kränkande	
behandling	i	samband	med	verksamheten	är	skyldig	att,	samma	dag	som	händelsen	
uppmärksammas,	anmäla	detta	till	förskolechef/rektor.	(Skollagen	(2010:800)	6	kap	10§).	
Förskolechef/rektor	ska,	senast	två	arbetsdagar	efter	att	förskolechef/rektor	fått	kännedom	
om	det	inträffade,	anmäla	händelsen	till	förvaltningschefen	som	i	sin	tur	vidarerapporterar	
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anmälan	till	barn-	och	utbildningsförvaltningen.	Kränkningen	skall	i	dessa	fall	vara	definierbar	
utifrån	Skolverkets	allmänna	råd	eller	ha	sin	utgångspunkt	i	diskrimineringsgrunderna.		
(bilaga	5)	
	

2. Den	personal	som	uppmärksammar	kränkande	behandling	ingriper,	avbryter	och	markerar.	
Den	personalen	samtalar	så	snart	det	är	möjligt	enskilt	med	dem	det	berör	tillsammans	med	
mentor.	Trepartssamtal	blir	en	del	av	den	direkta	uppföljningen.	Om	kränkningen	är	ringa	
kan	man	komma	överens	om	en	gottgörelse.	Personen	kan	be	om	ursäkt,	erkänna	att	man	
sagt	eller	gjort	något	dumt,	och	visa	att	man	inte	kommer	att	göra	om	samma	sak.	
Incidentrapport	fylls	i	och	lämnas	i	enlighet	med	blanketten	(bilaga	2).	Berörd	personal	
ansvarar.		

	
3. Om	kränkningen	är	allvarlig	eller	upprepad	informeras	mentor	och	EHT,	som	utreder,	

dokumenterar	och	genomför	allvarssamtal	med	inblandade.	Hemmen	kontaktas.	Händelsen	
dokumenteras	skriftligt	på	särskilda	blanketter	som	bifogas	planen.	I	dokumentationen	
framgår	datum	för	samtalet,	närvarande	vid	samtalet,	rådande	situation,	tidigare	händelser	
och	insatser	och	hur	man	ska	följa	upp.	Uppföljning	sker	inom	en	vecka	(bilaga	3).	EHT/	
trygghetsgruppen	ansvarar	tillsammans	med	elevernas	mentorer.	

	
4. Om	kränkningar	ändå	fortsätter	kallas	föräldrar	och	elev	till	skolan	för	allvarsmöte	(den	som	

utsatt	någon)	alternativt	stödmöte	(den	som	blivit	utsatt).	Mötet	dokumenteras	skriftligt.	
(bilaga	4)	EHT	och	elevernas	mentorer	ansvarar.	

	
5. Om	inget	av	ovanstående	hjälper	och	beteendet	fortsätter,	tas	ärendet	upp	igen	i	skolans	

elevhälsoteam.	Rektor	bedömer	i	detta	läge	om	det	finns	anledning	för	anmälan	till	polis	eller	
socialtjänst.	EHT	med	rektor	utser	ansvarig.	

	
6. Det	kan	i	vissa	fall	bli	nödvändigt	att	sära	på	elever	genom	att	placera	dem	i	olika	grupper.	

Vårdnadshavare	och	elev	informeras	om	skälen.	Händelsen	dokumenteras	skriftligt	(bilaga	4	
alt	5).	Rektor	ansvarar.	

	
7. I	undantagsfall	kan	man	flytta	en	elev	som	kränker	till	annan	skola,	ytterst	mot	

vårdnadshavares	och	elevs	vilja,	dock	inte	som	bestraffning,	utan	för	att	skydda	andra.	
Händelsen	dokumenteras	skriftligt	(bilaga	4	alt.	5).	Rektor	ansvarar.	

	
Akuta	situationer:	
Vid	akuta	och	allvarliga	situationer	av	kränkningar	ska	lärare,	mentor	eller	trygghetsgrupp	avlösas	av	
annan	personal	omgående	eller	så	snart	som	möjligt,	för	att	kunna	ingripa.	All	personal	på	skolan	ska	
alltid	ställa	upp	när	situationen	kräver	det.	Händelsen	dokumenteras	skriftligt	(bilaga	2)	av	den	som	
håller	i	samtalet.	Dokumenten	samlas	hos	kurator	och	rektor	ska	informeras.	
	
Om	vuxen	kränker	elev	eller	elev	kränker	vuxen:	
Den	som	fått	kännedom	om	händelsen	ska	informera	rektor.	Rektor	eller	den	rektor	utser	har	
enskilda	samtal	med	elev	tillsammans	med	föräldrar,	och	rektor	har	enskilt	samtal	med	den	
anställde.	Rektor	eller	den	rektor	utser	följer	upp	med	eleven,	och	rektor	följer	upp	med	den	vuxne.	
	
Om	vuxen	kränker	vuxen	kontaktas	rektor.	
	
Om	elev	känner	sig	kränkt	av	rektor	kontaktas	chefen	för	grundskolan.	
	
Om	vuxen	känner	sig	kränkt	av	rektor	kontaktas	chefen	för	grundskolan.	
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12.	Utvärdering	och	revidering	
 
Planen kommer att utvärderas av elever och personal varje år och eventuella förslag på 
revideringar kommer att diskuteras med den lokala skolstyrelsen, för att planen ska vara 
aktuell vid skolstart hösten därpå. 
 
 
13.	Vårdnadshavares	anmälan	mot	skolan	
 
Om elev och vårdnadshavare upplever att skolan/skolbarnsomsorgen inte har uppfyllt kraven 
på att utreda och vidta åtgärder för att förhindra fortsatt kränkning, trakasseri eller 
diskriminering kan eleven och eller vårdnadshavaren vända sig till diskriminerings-
ombudsmannen eller barnombudsmannen som utövar tillsyn över att lagen görs.  
 
Om skolan/skolbarnsomsorgen inte gör tillräckligt för att förhindra att en elev fortsätter att 
kränka en annan elev, kan skolan/skolbarnsomsorgen bli skadeståndsskyldig gentemot den 
utsatta eleven.  
 
När personal diskriminerar, trakasserar eller kränker en elev bryter verksamheten mot 
förbudet att utsätta eleverna för kränkande behandling. Verksamhetens huvudman kan därför 
bli skyldig att betala skadestånd. 
 
 
14.	Utvärdering	av	lå	2015/16	samt	utvecklingsområden	lå	2016/17	
 
Vi har arbetat mot målen bl. a diskuterat mycket kring normer, utanförskap och beteende-
problem. Extra mycket har vi jobbat med nya elever eftersom vi fick nya utmaningar när vi 
för första gången fått nyanlända till skolan. Lärarna kommer fortsatt att ansvara för grupp-
indelning och styra så att ingen känner rädsla för lektion, grupparbete och andra aktiviteter. 
 
Vi har jobbat med fredstema i samband med ”Varberg calling for peace”. 
 
Vi behöver fortsätta utveckla strategier för att förbättra elevernas välmående tex genom att 
fortsätta arbetet med studieteknik och stresstålighet.  
 
Vi eftersträvar fler aktiviteter som engagerar elever för att stärka gemenskapen. 
 
Mottagandet av nyanlända behöver utvecklas. 
 
Trivselaktiviteterna fortsätter på rasterna och utvecklas. 
 
SMS och Trygghetsgruppens verksamhet fortsätter att utvecklas. Här behöver tid avsättas och 
att arbetet prioriteras. Här bör också ingå personal från fritids/F-klass. 
 
Vi kommer att arbeta för ökad delaktighet för eleverna gällande planen genom sms, elevråd 
och klassråd. 
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Personalen prövar under året att bli mer delaktiga i användandet av planen genom 
diskussioner kring fallbeskrivningar. 
 
I samband med att elever i åk4 och 6 får sina digitala lärverktyg, kommer de att få utbildning i 
nätsäkerhet och etik på nätet. 
 
 
 
 
	

15.	Definitioner	

Enligt skollagen (2010:800) 
 
Elev:  Den som utbildas eller söker utbildning enligt denna lag. 
Barn:   Den som deltar i eller söker till förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg 

enligt denna lag. 
Personal:  Anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag. 
Huvudman:   Den som är huvudman för verksamhet enligt denna lag. 
 
Kränkande behandling: 
Ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) 
kränker ett barn eller en elevs värdighet. I skollagen, läroplanerna och förarbetena till dessa 
används begreppet ”kränkande behandling” som ett samlingsbegrepp för olika former av 
kränkningar. Mobbning och rasistiska beteenden är exempel på kränkningar. Gemensamt för 
all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika 
värde. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. 
Kränkande behandling kan äga rum i alla miljöer. En kränkande behandling kan äga rum vid 
enstaka tillfälle eller vara systematisk och återkommande. 
 
Kränkningarna kan vara: 

- Fysiska (t ex att bli utsatt för slag och knuffar), 
- Verbala (t ex att bli kallad hora eller bög), 
- Psykosociala (t ex att bli utfryst eller utsatt för ryktesspridning), 
- Text- och bildburna (t ex klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms, sociala medier) 

 
Enligt diskrimineringslagen (2008:567) 
 
Kön: Att någon är kvinna eller man Även den som avser att ändra sin könstillhörighet 
omfattas av diskrimineringsgrunden kön 
Könsöverskridande identitet eller uttryck: Att någon identifierar sig som kvinna eller man 
eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön 
Etnisk tillhörighet: Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande 
Funktionshinder: Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födseln, har 
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå 
Sexuell läggning: Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning 
Ålder: Uppnådd levnadslängd 
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Direkt och indirekt diskriminering 
 
Övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling utifrån de sju olika 
diskrimineringsgrunderna: 

- Kön 
- Könsöverskridande identitet eller uttryck 
- Etnisk tillhörighet 
- Funktionshinder 
- Sexuell läggning 
- Ålder 
- Religion eller annan trosuppfattning 

 
Direkt diskriminering: Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 
behandlas, har eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet ha 
samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Såvida inte 
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används 
är lämpliga för att uppnå syftet. (2008:567 1 kap 4§) 
 
Indirekt diskriminering: Att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 
kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att 
missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk 
tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell 
läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett 
berättigat syfte och de medel som används är lämpliga för att uppnå syftet. (2008:567 1 kap 
4§) 
 
Instruktioner att diskriminera: Order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt 
som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern 
eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. 
 
Trakasserier: Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna kön, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan 
trosuppfattning, viss sexuell läggning, visst funktionshinder, viss könsöverskridande identitet 
eller uttryck, eller ålder. 
 
Sexuella trakasserier: Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 


