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1. Inledning  

 
Alla på Ankarskolan skall behandla varandra med ömsesidig respekt och omtanke. För att alla skall 

känna sig trygga arbetar vi på skolan främjande, förebyggande och åtgärdande för allas trygghet och 

mot alla former av kränkningar och trakasserier i enlighet med denna plan.  

Vi vill med stöd av vårdnadshavare arbeta för att eleverna utvecklar en egen stark värdegrund i enlighet 

med våra styrdokument. 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). 

Alla förskolor/skolor/fritidshem skall varje år upprätta en Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling tillika likabehandlingsplan, i enlighet med skollag och diskrimineringslag. Planen 

utvärderas, uppdateras och omarbetas i slutet på vårterminen varje år för att den sedan ska vara aktuell 

inför kommande läsår. 

Planen konkretiserar förebyggande, främjande och åtgärdande arbete på skolan så att detta blir tydligt 

och kontrollerbart för samtliga intressenter i skola, förskoleklass och fritidshem, vilka fortsättningsvis 

benämns som "skolan" eller "verksamheterna". Planen skall 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 genomfördes föregående år, skall också tas in i kommande års plan.   

Alla som arbetar på skolan ansvarar för att bedriva ett likabehandlingsarbete som handlar om att skapa 

en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi strävar efter att varje 

barn/elev ska känna sig sedd varje dag. Vi arbetar för att alla elever skall utveckla både sin självkänsla 

och sitt självförtroende. 

 

Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?  

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

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

diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför 

diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till 

diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.  

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, 

kränker barns eller elevers värdighet.  

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ 

handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada 

eller obehag.  

Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella 

trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

 

Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller 
flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt 

i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier och kränkande behandling 

kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. 
Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum 

vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. 
  

Vuxna behöver ta barns/elevers berättelser på allvar och personalen i verksamheterna behöver vara 

lyhörda för signaler från barn, om någon utsätts för kränkningar.  
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2. Beskrivning av verksamheten  

 

Ankarskolan är en kommunal grundskola som ligger i Träslövsläge, ca sex kilometer söder om Varbergs 

tätort. På skolan går elever från förskoleklass tom årskurs nio och här finns fritidshem för elever från 

årskurs F-5. Höstterminen 2017 startar med 606 elever och ca 80 personal.   

 

 

 

3. Samverkan och delaktighet 
 

Planen skall följas, utvärderas och upprättas, följas upp och ses över av personalen under medverkan av 

eleverna. Utformningen och omfattningen av elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder. Planen 

och värdegrundsarbetet ska vara levande i skolan och alla som arbetar i skolan ansvarar för att alla elever 

omfattas av detta arbete och att arbetet är känt bland vårdnadshavarna. 
 

Lärares och pedagogers ansvar och delaktighet sker vid: 

- egen planering och genomförande av värdegrundsarbete 
- egen planering och genomförande av förebyggande elevhälsoarbete 
- gemensam planering på arbetslagsmöten  
- gemensamt arbete kring värdegrundsfrågor på APT  

 

Eleverna blir delaktiga genom: 

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

 

Vårdnadshavarna blir delaktiga genom: 

- utvecklingssamtal 
- föräldramöten 
- hemsidan/bloggar/porten/föräldrabrev 
- enkäter för vissa årskurser 
- samtal med sina barn 
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4. Ansvarsfördelning  
 

Det är rektors ansvar att: 

- skolan årligen följer upp, utvärderar och upprättar en plan mot diskriminering och kränkande 

behandling 
- 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. 
- skolan motverkar diskriminering pga. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, 

etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning samt 

funktionsnedsättning. 
- utredningar görs vid behov 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. 
- Se till att personal vid behov får relevant fortbildning.  

 

Det är all personals ansvar att: 

- känna till och följa skolans likabehandlingsplan tillika plan mot diskriminering och kränkande 

behandling.  
- 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 
- anmäla händelser till skolkurator och skolledning  
- se till att åtgärder vidtas då diskriminering och kränkande behandling 

misstänks/anmäls/upptäcks  
- dokumentera det uppdagade och de åtgärder som vidtas  
- följa upp de fall av diskriminering och kränkande behandling som uppdagas  
- informera vårdnadshavare om planen.  
- uppmuntra alla elever att påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som 

förekommer inom verksamheten.  
- förvänta sig att eleverna bemöter skolkamrater, lärare och annan personal på ett respektfullt 

sätt.  
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5. Skolans elevhälsoteam 
 

På skolan finns två elevhälsoteam (EHT-team). Elevhälsoteamen ska utifrån sina olika professioner 

samarbeta med övrig personal på skolan och bistå med stöd/konsultation eller handledning i samband 

med frågor som har att göra med såväl elevhälsa som värdegrundsarbete och arbetet att förebygga, 

främja eller åtgärda kränkningar och trakasserier. 

 

I EHT-teamet för åk F-3 inför följande personal: 

• Christina Edberg, rektor F-klass  
• Johanna Rydell, rektor åk 1–3 och fritidshemmen 
• Jessica Carlsson, specialpedagog F 
• Pernilla Burström, speciallärare åk F-3 
• Helena Hagman, skolsköterska åk F-3 
• Azra Sehovic, skolkurator åk F-9 
• Jakob Andersson, skolpsykolog åk F-9 

 

I EHT-teamet för åk 4–9 ingår följande personal: 

• Charlotta Hannerfors, rektor åk 4–9 
• Marie Larsson, specialpedagog åk 4–9 
• Ann-Kristin Rundberg, skolsköterska åk 4–9 
• Azra Sehovic, skolkurator åk F-9 
• Jakob Andersson, skolpsykolog åk F-9 
• Gabriella Stjernberger,  studie- och yrkesvägledare (SYV) åk F-9 
 

Såhär arbetar elevhälsans olika professioner: 

Skolan har ett elevhälsoteam för årskurs 1–3 samt ett för åk 4–9. Elevhälsoteamen träffas regelbundet 

med berörda professioner för att samordna skolans elevhälsofrämjande arbete.  

 

Specialpedagog och speciallärare arbetar med utveckling av lärmiljö och undervisningsmetoder utifrån 

ett inkluderande perspektiv för att undanröja hinder och svårigheter i olika undervisning- och 

lärandemiljöer, genomför pedagogiska utredningar för att identifiera hinder och möjligheter på individ-

, grupp- och organisationsnivå. De är kvalificerade samtalspartners i pedagogiska frågor för kollegor 

och vårdnadshavare samt handleder personal och håller sig à jour med ny forskning. De är också 

behjälpliga vid utarbetande och uppföljningar av åtgärdsprogram. Speciallärare arbetar också med 

undervisning av elever individuellt eller i grupp. Tillsammans med rektorer och övrig personal verkar 

specialpedagoger och speciallärare för skolans pedagogiska utveckling. 

 

Skolsköterska arbetar utifrån en helhetssyn för att stärka elevernas hälsa och livssituation. Skolsköterska 

genomför hälsosamtal enligt basprogrammet där frågor om trivsel, hälsa, skolsituation, kamrater etc. tas 

upp.  

 
Skolkurator arbetar utifrån en helhetssyn för att stärka elevernas självbild i samband med deras 

livssituation samt att främja elevers psykosociala hälsa. Skolkurator stödjer eleven, men även 

vårdnadshavare och skolpersonal i deras möten med eleverna.  

 

Skolpsykolog arbetar för att främja elevers psykosociala hälsa bland annat genom att handledning av 

personal och samtal med vårdnadshavare samt genomför en del utredningar.  

 

Studie- och yrkesvägledare arbetar tillsammans med personalen för att öka elevernas valkompetens. 

Studie- och yrkesvägledare har motiverande samtal och är eleverna behjälplig vid frågor som rör val av 

utbildningen och framtid. 
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6. Främjande och förebyggande arbete 
 

Definition av främjande arbete 

Målet med skolans främjande arbete är att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för alla elever och 

all skolpersonal, där alla elever har maximala möjligheter att lära och utvecklas. Syftet är att personal 

och elever både i ord och handling ska visa respekt för allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder.  

 

Att förstå det främjande arbetet 

Det främjande arbetet pågår alltid och utan att något särskilt har hänt. Det bedrivs långsiktigt, gäller alla, 

sker kontinuerligt både på och utanför lektionstid och det är målinriktat. Det betyder att detta arbete är 

en viktig del vid planering och genomförande av undervisningen och den undervisningsfria tid som 

eleverna tillbringar på skolan. Det handlar bland annat om att lärare har samma positiva förväntningar 

på alla klasser och på alla enskilda elever, hur grupper organiseras så att alla elever kommer till sin rätt 

och hur lärare och elever bemöter varandra. Det handlar också om att organisera undervisningen så att 

alla elever utmanas och utvecklas, att eleverna får samtala om vilka värderingar som är viktiga att vårda 

och att de görs delaktiga i skolans verksamheter. 

 

 

Främjande arbete på Ankarskolan under läsåret: 

 
Förskoleklassens sociala mål är att skapa trivsel, få barn att känna trygghet samt skapa ett ömsesidigt 

förtroende mellan hem och skola.  

- Vi har inskolningssamtal och utvecklingssamtal. 
- Vi erbjuder daglig kontakt med vårdnadshavare. 
- Förskoleklasseleverna har äldre elever som faddrar. 
- Genom leken tränas det sociala samspelet.  
- Vi har samtal i olika grupperingar  

 

Skolans sociala mål är att alla ska ha en god lärandemiljö. Alla ska känna sig trygga och respekterade. 

Skolans ordningsregler tydliggörs i början av varje läsår. 

- Vi för en kontinuerlig dialog med eleverna om trivsel och trygghet. 
- Vi diskuterar hur man är en bra kamrat och hur trivsel och trygghet i skolan kan öka  
- Vi har utvecklingssamtal varje år. 
- Vi har vid behov extra samtal med enskilda elever om trivsel och relationer både under skoltid 

och tillsammans med föräldrar. 
- Vi strävar efter att pojkar och flickor ges lika stort inflytande och utrymme i skolan.  
- Vi har gemensamma friluftsdagar inom arbetslagen.  
- Trivselledare håller i rastverksamhet återkommande under skolveckan. 
- I samband med att elever får sina digitala lärverktyg  får de utbildning i nätsäkerhet och etik på 

nätet. 
- FN-dagen uppmärksammas. 
- Vi arbetar med demokratifrågor 
- 7–9-laget uppmärksammar varje år Förintelsedagen. 
- Vi uppmärksammar när någon kommer tillbaka efter sjukdom/ledighet 
- När rektor klassplacerat ny elev tar blivande mentor, kontakt med vårdnadshavare och planerar 

skolstarten samt erbjuder besök på skolan. Vi informerar alltid i klassen när det kommer en ny 

klasskamrat. Mentor ser till att klassen tar extra väl hand om nya elever genom att den första 

tiden ha någon eller några klasskamrater som fungerar som fadder/faddrar. Efter första/andra 

veckan träffar mentor eleven enskilt alt. Tillsammans med vårdnadshavare för att stämma av 

hur den första skoltiden varit.  
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Fritidshemmens sociala mål är att skapa trivsel, få barn att känna trygghet, gruppgemenskap samt att 

skapa ett ömsesidigt förtroende mellan fritidshem och hem.  

- Vi har samtal i olika grupperingar. 
- Genom leken tränas samarbete och socialt samspel. 
- Vid olika regellekar och spel tränas turtagning och att följa regler. 
- Samarbete och gruppkänsla skapar genom olika gemensamma aktiviteter och lekar. 
- Genom fria val tränas både självständighet och respekt för olika val och intressen. 
- Vi erbjuder daglig kontakt med vårdnadshavare vid lämning eller hämtning. 
- Information om barnet förs över mellan mentor och ansvarig fritidspersonal tex inför/efter 

utvecklingssamtal och när behov finns. 
- Enskilda samtal erbjuds vid behov. 
- Personal från fritids medverkar på skolans föräldramöten. 
 

 
Definition av förebyggande arbete 

Syftet med det förebyggande arbetet är att avvärja risker för diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. Som grund för arbetet ligger regelbundna kartläggningar av de risker för sådant som finns 
i den egna verksamheten. Målet är att genomföra förebyggande insatser med utgångspunkt i den egna 

verksamhetens identifierade styrkor och svagheter. Det förebyggande arbetet är en del av skolans 

systematiska kvalitetsarbete och ska involvera alla.  

 

Att förstå det förebyggande arbetet  

I det förebyggande arbetet ligger fokus på att identifiera och avvärja risker för diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling i den egna verksamheten. Det är viktigt att skolans personal har 

grundläggande kunskaper om innebörden i dessa begrepp. För att skapa ett väl fungerande förebyggande 

arbete krävs kunskaper om kränkningar som fenomen.  

De förebyggande insatserna bygger på kunskaper om elevernas relationsarbete och hur trakasserier och 

kränkningar uppstår.  

 

Förebyggande arbete på Ankarskolan under läsåret:  
- Lärare och mentorer arbetar på olika sätt med värdegrundsarbete som syftar till att vara såväl 

främjande som förebyggande.  
- Vi har ordningsregler som skall vara kända av alla på skolan 
- Vi diskuterar kring- och reder upp konflikter som uppstår 
- Vi har klassråd/mentorstid 
- Vi har klasskonferenser där rektor, delar av elevhälsoteam samt klassansvariga träffas. 
- Vi har utvecklingssamtal varje år och extra samtal vid behov 
- Vuxna finns bland eleverna i matsalen. 
- Vuxna finns alltid ute och har rasttillsyn då eleverna har rast. 
- Rastaktiviteter med trivselledare anordnas under vissa raster för eleverna i åk 1–6 
- Trivselenkät genomförs regelbundet 
- Personal delar in eleverna i olika grupper  
- Personal bestämmer placering i klassrummet och för yngre elever även i matsalen.  
- Hälsosamtal sker i årskurs 1, 4 och 8.  
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7. Arbete kring diskrimineringsgrunderna  

Diskriminering, trakasserier och kränkningar beror ofta på någon av de sju diskrimineringsgrunderna 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Skolan arbetar därför förebyggande och främjande kring 

några av diskrimineringsgrunderna. 

Kön samt könsöverskridande identitet eller uttryck  
- Mål: Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av kön.  

Elever som har en könsidentitet som överbryggar de vanliga gränserna ska inte behandlas 

annorlunda och ingen känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av 

könsidentitet eller könsöverskridande uttryck. 
- Aktiviteter för att nå målen: Vi arbetar för en jämställd skola utifrån ett genusperspektiv. 

- Tidpunkt: Kontinuerligt 

- Ansvar: Alla som arbetar i verksamheten. 

Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

- Mål: Alla elever oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

ska 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 med värdegrundsfrågor, för ökad förståelse och 

kunskap om olika kulturer och trosuppfattningar och uppmärksammar kulturell mångfald. Vi 

är uppmärksamma på förekomsten av rasistiska uttryck och reagerar omedelbart om vi hör 

dessa.  
- Tidpunkt: kontinuerlig. 
- Ansvar: Alla som arbetar i verksamheten. 

Funktionsnedsättning 

- Mål: På vår skola ska alla elever ha samma rättigheter och möjligheter oavsett 

funktionsnedsättning.  Elever med funktionsnedsättning ska få förutsättningar och möjligheter 

som underlättar eller tar bort eventuella hinder för tillgängligheten i skolan och 

undervisningen. 
- Aktiviteter för att nå målen: Vi arbetar för ökad kunskap och förståelse om olika 

funktionsnedsättningar. Vi arbetar för att alla elever ska ha lika möjligheter att delta i skolans 

verksamhet, oavsett funktionsnedsättning. Vid planering av skolans verksamhet ska 

konsekvenserna för elever med olika funktionsnedsättning beaktas. Relevanta och 

genomförbara åtgärder ska vidtagas så att elever med funktionsnedsättningar får 

förutsättningar att komma I jämförbar situation med elever utan funktionsnedsättning.  
- Tidpunkt: Vid verksamhetsplanering samt kontinuerligt under läsåret.  
- Ansvar: Alla som arbetar i verksamheten 

Sexuell läggning 

- Mål: Vi arbetar för ökad förståelse oavsett sexuell läggning. Inga elever ska känna sig utsatta 

för diskriminering eller trakasserier på grund av sexuell läggning.  
- Aktiviteter för att nå målen: Vi informerar och undervisar om olika sexuella läggningar och 

arbetar för ökad kunskap och förståelse. Åk 6 och 8 får utbildning i sex och samlevnad.  

- Tidpunkt: kontinuerligt under läsåret. 
- Ansvar: Alla som arbetar i verksamheten, men framför allt skolsköterskan och NO-lärare 
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8. Definitioner  
  

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.  

Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som 

utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig 

till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.  

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

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

 
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.  

 
Trakasserier:  
Trakasserier är ett uppträdande som kan liknas vid diskriminering, som kränker någons värdighet och 

som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller 

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

eller ålder. Elever kan göra sig skyldiga till att utsätta andra för trakasserier. 

 
Kränkande behandling:  
Ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen eller utan att handla om 

trakasserier enligt ovan, kränker ett barn eller en elevs värdighet. I skollag och läroplan 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. 

 

Kränkningar 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) 

 
Mobbning: 
Mobbning är en form av trakasserier elelr kränkande behandling som innebär en upprepad negativ 

handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada 

eller obehag.  
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Bristande tillgänglighet: 
Att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet 

inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna 

funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och 

med hänsyn till; 

 de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, 
 varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren 

och den enskilde 
 andra omständigheter av betydelse 

 
Sexuella trakasserier:  
Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella 

trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

 
Instruktioner att diskriminera:  
Order eller instruktioner om att diskriminera någon på ett sätt som avses enligt definitionerna av 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och 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.  

 
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. 

  
Religion eller annan trosuppfattning:   
Med religion avses religiösa åskådningar som ex hinduism, judendomen, kristendomen och islam. 

Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund I eller samband med en religiös 

åskådning tex buddism eller ateism.  

 
Funktionsnedsättning   
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. 

  
 

 

Definitionerna i kapitel 8 är hämtade eller utgår ifrån skrivningar i följande källor:  
Diskrimineringslag (2008:567) 

Skollag (2010:800) 
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9. Åtgärdande arbete  
 

Ankarskolan har som mål att tidigt upptäcka och snabbt sätta in åtgärder om kränkningar, trakasserier 

eller diskriminering förekommer. Vi reagerar och agerar därför alltid för att stötta elever på olika sätt i 

konflikthantering och situationer som uppstår och där vuxna behövs som stöd. Ibland kan det vara oklart 

om en händelse är en konflikt, en incident eller om det handlar om någon form av kränkning, trakasserier 

eller diskriminering. Elever kan också uppfatta en situation på olika sät.  

 

➢ Åtgärd och arbetsgång vid konflikter, andra händelser bland elever: 
1. Den personal som uppmärksammar en situation bland elever som inte är ok och där man anser att en 

vuxen behövs som stöd, ingriper eller reagerar på ett för situationen lämpligt sätt. Det kan handla om 

såväl konflikter, incidenter eller olika händelser som om språkbruk, agerande eller förhållningssätt som 

skulle kunna uppfattas kränkande, bryter mot skolans ordningsregler eller mot den värdegrund som 

skolan står för. Om situationen reds ut på plats kan situationen anses utagerad. Närmast personal 

ansvarar.  

 

2. Vid behov kontaktas mentor som i sin tur vid behov kontaktar vårdnadshavare. Situationen kan 

dokumenteras om den anses vara av allvarligare art (bilaga 2). Situationen kan också följas upp genom 

avstämning, samtal eller möte och dokumenteras då (bilaga 3). Om situationen upplevs kränkande följs 

arbetsgången för kränkning, se nedan. Mentor ansvarar. 

  

➢ Åtgärd och arbetsgång vid kränkning elev-elev:  
1. All personal som får kännedom om att en elev anser sig har blivit utsatt för kränkande behandling 

i samband med verksamheten är skyldig att, samma dag som händelsen uppmärksammas, anmäla 

detta till rektor. Rektor som får kännedom om att ett en elev som anser sig blivit utsatt för kränkande 

behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. (Skollagen 

2010:800, 6 kap 10§). I Varbergs Kommun skall rektor, senast två arbetsdagar efter att rektor fått 

kännedom om det inträffade, anmäla händelsen till förvaltningschefen som i sin tur 

vidarerapporterar anmälan till barn- och utbildningsförvaltningen vid nästkommande sammanträde.   

 

2. Den personal som uppmärksammar kränkande behandling ingriper, avbryter och markerar. Den 

personalen, alternativt mentor samtalar så snart det är möjligt enskilt med dem det berör. Händelsen 

dokumenteras (bilaga 1). Vid akuta och allvarliga situationer av kränkningar ska lärare, mentor eller 

annan utsedd/a person/personer 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. Uppföljning sker 

inom en vecka och dokumenteras (bilaga 3). Mentor ansvarar och vid behov med stöd av 

Kurator. 

 

3. Om kränkningar ändå fortsätter kallas vårdnadshavare och elev till skolan för att diskutera vidare 

åtgärder. Mötet dokumenteras skriftligt (bilaga 3). Kurator tillsammans med mentorer ansvarar. 

 

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

elevhälsoteam. EHT-teamet bedömer i detta läge om det finns anledning för anmälan till polis eller 

socialtjänst. Rektor ansvarar. 

 

5. Det kan i vissa fall bli nödvändigt att sära på elever genom att placera dem i olika klasser. I 

undantagsfall kan en elev som kränker andra flyttas till annan skola, ytterst mot vårdnadshavares och 

elevs vilja, för att skydda andra elever. Vårdnadshavare och elev informeras om skälen. Rektor 

ansvarar. 
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➢ Åtgärd om vuxen kränker elev eller om vuxen känner sig kränkt: 
 

Den som fått kännedom om händelsen ska informera rektor. Rektor eller den person som rektor utser, 

har enskilda samtal med elev tillsammans med vårdnadshavare, och rektor har enskilt samtal med den 

anställde. Rektor eller den person som rektor utser, följer upp med eleven, rektor följer upp med 

personalen. Om elev känner sig kränkt av rektor kontaktas chefen för grundskolan. Om vuxen känner 

sig kränkt av rektor kontaktas chefen för grundskolan. Om vuxen kränker vuxen kontaktas rektor 

 

 

 

Bra att känna till: 
Alla kränkningar dokumenteras alltid på avsedd blankett (bilaga 1) och 

lämnas vidare till rektor. Rektor anmäler alltid alla kränkningar vidare till 
förvaltningschef som i sin tur vidarerapporterar anmälan till Barn- och 

utbildningsnämnden vid nästkommande sammanträde. 

                                      
 

 

 

10. Om vårdnadshavare vill ifrågasätta skolans åtgärder 

 

Om elev och vårdnadshavare upplever att skolan/skolbarnsomsorgen inte har uppfyllt kraven på att 

utreda och vidta åtgärder för att förhindra fortsatt kränkning, trakasserier eller diskriminering, kan 

eleven och eller vårdnadshavaren vända sig till diskrimineringsombudsmannen eller 

barnombudsmannen som ger råd och stöd samt utövar tillsyn över att lagen följs.  
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11. Föregående läsårs arbete samt utvecklingsområden för 

kommande läsår 

 

Nedanstående är några exempel på värdegrundsarbete som personal på skolan gjort 

tillsammans med eleverna under år 16/17:  

- F-3 har arbetat med Mamma Måd. De har lyssnat på hennes berättelser, gjort pysselaktiviteter 

och kompisuppdrag, vilket bidragit till ett gemensamt språk för eleverna så som ”Kom kompis” 

och ”Stopp kompis, gör inte så”. 

- F-3 har gått på teatern ”Forever Alone” och arbetat med värdegrundsarbetet utformat av Anna 

Boje som innehåller ringsamtal, minimöten, kompisveckan, samarbetsövningar med mera. 

Eleverna i F-3 har även arbetat med rastkamrater/ rastgrupper.  

- Åk 4–6 hade i olika klasser kompisveckor, veckans lek, trivselledaraktiviteter med mera.  

- Åk 7–9 har arbetat med värderingsövningar. De har tittat på filmer som handlat om värdegrund 

och haft diskussioner kring detta. Diskussioner kring identitet och könsroller i främst åk 8 då de 

har haft sex- och samlevnadsundervisning.  

- Åk 9 har haft samarbetsprojektet LIKA- OLIKA med en annan skola i kommunen. Temat har 

varit genus, jämställdhet samt vägval i framtiden. De har även arbetat med Skapande skola och 

därigenom skapat filmer med olika teman.  

- Polisen och Ungdomsjouren/Tigerlilja har under en hel dag varit på besök och haft workshops 

med åk 7–9 där de pratat om attityder, antivåld, droger osv. Föräldrar har samma kväll varit 

inbjudna till ett föräldramöte tillsammans med Polis och Ungdomsrådgivningen från Varberg.  

 

Utvärdering av föregående års förebyggande och främjande arbete: 

- Vi har arbetat mot målen och bl. a diskuterat mycket kring normer, utanförskap och 

beteendeproblem. Lärarna kommer fortsatt att ansvara för gruppindelning och i så hög 

utsträckning som möjligt styra så att ingen känner rädsla för lektioner, grupparbete och andra 

aktiviteter. För de yngre eleverna finns bestämda platser även i matsalen samt att de vuxna 

bestämmer grupper vid utflykter/bussresor och liknande.  

- Arbetet med SMS och Trygghetsgruppen har inte fungerat som förväntat av olika orsaker och 

planen är att delvis utveckla ett nytt värdegrundsarbete på Ankarskolan för att göra både 

personal och elever mer delaktiga i detta arbete på skolan.  

- Åk 4–6 hade en kurs i studieteknik under höstterminen.  På högstadiet arbetar eleverna med 

studieteknik på lektioner och under mentorstid. Lärarna gör provscheman för att eleverna inte 

ska få för många prov och inlämningar under en och samma period för att reducera risken för 

stress. 
- I samband med att elever i åk 4 och 6 får sina digitala lärverktyg, fick de utbildning i nätsäkerhet 

och etik på nätet. Detta sker varje år. 

 

Utvecklingsområden - att jobba vidare med kommande läsår: 

- Utveckla skolans arbete med fadderverksamhet för de yngre eleverna 

årskurserna 

- Trivselaktiviteterna under vissa raster bör fortsätta.  

- Arbetet med elevrådet behöver utvecklas och skolan ser ett behov av rutiner för detta.  

- Det finns ett behov av att ta tillvara på värdegrundspedagogernas kompetens på ett mer 

strukturerat sätt för att öka det främjande och förebyggande arbetet på skolan.  

- Skolan har arbetat med att utveckla Flexenheten för de elever som är i behov av den. Detta 

arbetet fortsätter att utvecklas under läsåret.  

- Eftersträva fler aktiviteter som engagerar elever för att stärka gemenskapen. Här är elevernas 

åsikter viktiga för att skolan ska tillgodose deras behov och önskemål. 
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