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GRUNDUPPGIFTER 

1. Ansvariga för planen 

Rektorn ansvarar för planen och ser till att all personal, alla elever och alla vårdnadshavare känner till att 

alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan.  Rektorn 

ser också till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att 

motverka kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller 

könsöverskridande identitet.  Rektorn ansvarar för att årligen upprätta, utvärdera och revidera 

likabehandlings-planen i samarbete med personal och elever. Det är rektorns ansvar att se till att 

utredning görs och åtgärder vidtas när/om skolan får kännedom om att diskriminering eller kränkande 

behandling förekommer. Rektorn kontaktar även andra myndigheter vid behov. 

2. Vår vision  

Alla elever som studerar på Tranängskolan upplever den alltid som trygg och fri från diskriminering 

och/eller kränkande behandling.  Skolan ska präglas av respekt för människors olikheter. 

3. Elevernas delaktighet 

Elevrepresentanter är delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen och tillsammans med ansvariga 

presenterar denna för eleverna på skolan. Eleverna kartlägger via trivselenkät i maj otrygga platser inom 

skolans område. Dessa sammanställs och förebyggande åtgärder arbetas fram.  Eleverna ges inflytande 

genom undervisning, enkäter, klassråd, elevråd och lokalt råd. 

4. Vårdnadshavarnas delaktighet 

För att ge möjlighet till inflytande måste föräldrar informeras om syfte och innehåll i 

likabehandlingsplanen. Inflytandet ska ges genom brukarrådet, föräldramöten och utvecklingssamtal. På 

brukarrådet i september presenteras resultatet av föregående års plan och kartläggning. Då förs 

diskussioner om åtgärder och aktiviteter. 

5. Personalens delaktighet 

All personal verksam inom skolan omfattas av likabehandlingsplanen och skall därmed också ha 

möjlighet till inflytande över utformandet av planen utifrån de ramar som givits.  Inflytandet sker genom 

APT, arbete i likabehandlingsgruppen (trygghetsteamet), arbete i arbetslagen och elevhälsogruppen. All 

personal ska sätta sig in i och följa skolans likabehandlingsplan. Rektor informerar övrig personal om 

likabehandlingsplanen och utvärderingen av denna minst en gång per år. Det är lärares och annan 

skolpersonals ansvar att följa skolans likabehandlingsplan. Det sker genom att personalen bl.a. 

ifrågasätter och reflekterar över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sina kontakter 

med elever.  Personalen ska se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks. Åtgärderna ska dokumenteras och följas upp.  

Årscykel:  Augusti; Fastställande av årets plan utifrån utvärdering av föregående års plan. September; 

Genomgång av planen med övrig personal. Maj; Trivselenkät genomförs i samtliga klasser. Juni; 

Ansvarig sammanställer en utvärdering. 

6. Förankring av planen 

På brukarrådsmötet i maj skapas delaktighet hos vårdnadshavarna i samband med att planen följs upp. 

På sista elevrådsmötet i maj skapas delaktighet hos eleverna genom att planen följs upp. Under läsåret 

skapas delaktighet genom att eleverna får möjlighet att delta i/påverka planeringen av det förebyggande 

och främjande arbetet. 



 

5 

UTVÄRDERING 

1. Utvärdering av fjolårets plan 

Uppföljning genomfördes av trygghetsteamet på uppstartsdagarna i höstterminen 2015. 

Trygghetsteamet, som har representanter från varje arbetslag på skolan, genomförde inventering. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan var: Trygghetsteamet och rektor Jonny Axelsson, Jennie 

Johansson, Henrik Dahl, Lisbeth Ullberg, Branislava Muratovic, Alexandra Sindell, Lena Lundgren. 

2. Resultat 

Kamratstödjarnas roll utvidgas till att även inbegripa trygghetsarbete kring den fysiska miljön. Eleverna i 

årskurs 8 och 9 utbildades i skyddsarbete. Slutsatser/Reflektioner: Det är viktigt att fundera över hur 

urvalsprocessen av både personal och elever genomförs så att forumet blir effektivt. Uppdraget har 

förtydligats för eleverna. Åtgärder för utveckling: Vi har definierat uppdraget för elever genom att 

revidera våra gamla dokument. Vi har uppmärksammat elever som deltagit i arbetet som slutar årskurs 

nian genom att dela ut diplom på avslutningen vid betygsutdelningen. Främjande åtgärder: Årskurs 8 

besöker ungdomsmottagningen under temaarbetet sex- och samlevnad. Vid sex- och samlevnadsdagarna 

för årskurs 9 bjuds föreläsare på temat in.  Reflektioner/Slutsats: Vi anser att det är viktigt att alla elever i 

varje årskurs ges möjlighet att ta del av informationen. I årskurs 7 arrangeras SAMFU-dagar. Vi har 

fortsatt arbetet med friluftsdagar och aktivitetsdagar. Åtgärder för utveckling: Vi anser att det är 

värdefullt att hitta en tydlig struktur för hur föreläsningar och aktivitetsdagar planeras så att vi hittar en 

kontinuitet.  Schemabrytande aktiviteter: Vi har under året bland annat genomfört arbete i tvärgrupper 

inom arbetslagen för att stärka gemenskapen och därmed motverka kränkningar. Detta har genomförts  

både årskursvis och arbetslagsvis med blandade årskurser. Vi anser att arbetet ger resultat och detta kan 

vara ett sätt att genomföra gruppstärkande övningar. Arbetslagen har arbetat på olika sätt. Reflektion: 

För att få det fungera krävs god framförhållning och därför skall det finnas med i kalendariet. Åtgärder 

för utveckling: Inför läsåret 2016/2017 planeras schemabrytande aktiviteter in. Övriga reflektioner: Vi ser 

behov av att uppmärksamma kränkningar över nätet/SMS/bloggar. Vi hade för avsikt att arbeta med det 

under året men det har endast blivit i mycket liten skala för några få klasser. 

3. Utvärdering av årets plan 

Årets plan ska utvärderas senast 2016-12-15. Vi utvärderar och reviderar likabehandlingsplanen i slutet 

av varje år, vilket redovisas i kvalitetsredovisningen. Frågeställningar som ingår: Vad har vi åtagit oss att 

göra under läsåret? Blev det utfört? Om inte, varför? Har vi nått våra mål? Om inte, varför? (Målen för 

högt satta, åtgärderna felaktiga eller otillräckliga?) Utifrån utvärderingen - Vilka åtgärder vill vi 

genomföra nästa läsår?  Till grund för utvärderingen ligger bland annat elevenkäter. Rektor och 

trygghetsteam är ansvariga för utvärderingen. 
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FRÄMJANDE INSATSER 

I Tranängskolans verksamhet ska all personal arbeta förebyggande för att skapa trygghet och ett gott 

studieklimat. De områden som berörs av det förebyggande arbetet är kränkande behandling, sexuell 

läggning, genus, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning och elevhälsovård. 

1. Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 

Inga elever på Tranängskolan 7-9 känner sig utsatta för kränkande behandling. Vi upptäcker snabbt 

kränkningar, ingriper och åtgärdar om sådana ändå förekommer. Insatserna dokumenteras och följs upp. 

Alla i arbetslaget – elever och personal – känner varandra, åtminstone till namn. Utvärdering sker bland 

annat genom trivselenkät, utvecklingssamtal, kamratstödjarmöten och i elevrådet. 

Insats 

På utvecklingssamtalen tar elevens mentor/klassföreståndare upp trivsel- och trygghetsfrågor. Skolans 

elever erbjuds hälsosamtal hos skolsköterskan i åk 8 då trivsel- och trygghetsfrågor är en del i samtalet. 

Varje år delas en trivselenkät ut till eleverna vid Tranängskolan 7-9.  Under läsåret diskuteras på 

klassrådstid värdegrundsfrågor, bland annat förhållningssätt vid mobbning, kränkningar och andra 

former av trakasserier. Vi försöker träna elevernas förmåga till empati och respekt för allas lika värde 

oavsett exempelvis utseende, ekonomisk status, kroppsstorlek och personlig stil. Utomstående föreläsare 

bjuds in. Vi vill påbörja ett aktivt arbete kring nätmobbing. Vi genomför även trygghetsstärkande 

aktiviteter, både inom enstaka klasser, inom arbetslag och i skolan överlag.  

Ansvarig 

Skolledning, lärare, skolsköterska samt trygghetsteamet 

2. Sexuell läggning 

Mål och uppföljning 

Inga elever känner sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av sexuell läggning. Vi följer 

upp genom en fråga i trivselenkäten. 

Insats 

Vi tar upp homo- och bisexualitet i till exempel samhällskunskap, svenska, historia, bild och 

sexualundervisningen. Samarbetet med ungdomsmottagningen sker i samband med samlevnadsdagarna 

på Hagatorpet för åk 9 samt besöket på ungdomsmottagningen i åk 8 där eleverna informeras om olika 

sexuella läggningar och olika värderingsövningar som berör ämnet genomförs. Vi tillämpar ett 

normkritiskt förhållningssätt i undervisningen.  Vi försöker skapa förutsättningar för eleverna att 

utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa föreställningar som baseras på 

sexuell läggning.  

Ansvarig 

Lärare, skolkurator 

3. Genus 

Mål och uppföljning 

All verksamhet på Tranängskolan 7-9 genomsyras av genusperspektiv för att öka jämställdheten. Inga 

elever känner sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av kön. Flickor och pojkar har lika 

stort inflytande och utrymme i verksamheten. Vi följer upp genom frågor på trivselenkäten 
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Insats 

Satsa på att ge flickor och pojkar lika stort inflytande i verksamheten.  Tillsammans med eleverna 

diskutera och analysera vilka stereotypa föreställningar om kön som kan förekomma inom media eller 

läromedel.  Arbeta för att ingen elev ska behöva känna sig kränkt verbalt med anspelning på kön. Vi är 

alla uppmärksamma över språkbruket och diskuterar och motarbetar ett icke önskvärt sådant. 

Ansvarig 

All personal 

4. Könsidentitet 

Mål och uppföljning 

Ingen elev känner sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av könsidentitet eller 

könsuttryck. Vi följer upp genom en fråga i trivselenkäten. 

Insats 

Vi diskuterar transfrågor och normer i klassrummet. Vi bjuder in Ungdomsmottagningen till 

sexualundervisningen i årskurs 8. Årskurs 9 får träffa ungdomsmottagningen på sex- och 

samlevnadsdagar. Vi stöttar elever som vill komma ut som transpersoner i skolan. Vi erbjuder eget 

omklädningsrum. 

Ansvarig 

Lärare, skolledning och elevhälsan 

5. Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning 

Alla elever har oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, eller annan trosuppfattning samma rättigheter 

och möjligheter. Inga elever känner sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av etnisk 

eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 

Insats 

Tillsammans med eleverna analyserar och diskuterar vi fördomar och stereotypa föreställningar om olika 

religiösa grupper som kan förekomma i media eller läromedel.  Vi skapar förutsättningar för eleverna att 

utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa föreställningar om olika religiösa 

grupper.  Vi erbjuder bland annat alternativa avslutningar, egna omklädningsrum och beviljar ledighet 

vid religiösa högtider. 

Ansvarig 

Skolledning, lärare 

6. Funktionsnedsättning 

Områden som berörs av insatsen 

Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 

Alla elever har samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Inga elever känner sig utsatta 

för diskriminering eller trakasserier på grund av funktionshinder. 

Insats 

Vi arbetar för att alla elever ska ha lika möjligheter att delta i skolans verksamhet, oavsett 

funktionshinder. Vid planering av skolans verksamhet beaktas konsekvenserna för elever med 

funktionshinder. Detta sker genom schemaplanering, speciella hjälpmedel och dylikt. 
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Ansvarig 

Skolledning 

7. Elevhälsovård 

Områden som berörs av insatsen 

Kön och Ålder och kränkande behandling 

Mål och uppföljning 

Målet är att eleverna ska få kunskaper om hur deras hälsa påverkar deras vardag och deras skolresultat.  

Insats 

Tre lektionspass under årskurs 7 med olika temainriktningar. Vi utbildar årskurs 7 i HASP under tre 

tillfällen under läsåret. Specialpedagoger och kurator genomför enskilda samtal med alla elever i årskurs 

7 under läsåret. Årskurs 7 har varje vecka en hälsotimme schemalagd där hälsofrämjande aktiviteter 

genomförs. 

Ansvarig 

Skolledning, trygghetsgruppen, specialpedagog och kurator 
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KARTLÄGGNING 

1. Kartläggningsmetoder 

Enkät som genomförs i slutet av vårterminen. Diskussioner på klassråd, utvecklingssamtal och 

hälsosamtal tillsammans med Trygghetsteamet/elevskyddsombud.  Att tänka på i kartläggningen: 

Lokalerna; Finns det ställen på skolan där eleverna är mer utsatta än på andra ställen? 

Genusperspektivet; Är vi könsneutrala i vårt bemötande av eleverna? Studieklimat; psykosocial och 

fysisk studiemiljö. Organisation; Finns det i vår organisation diskriminerande aspekter? Läromedel; Är 

de värdeneutrala vad gäller diskrimineringsgrunderna? Vad har vi för tidningar/litteratur mm i 

cafeterian/biblioteket? Attityder och ordbruk-könsord mm. Främlingsfientlighet-attityder. 

Undervisningen; Är den värdeneutral? Schemaläggning; Kan det finnas aspekter i schemaläggningen 

som är diskrimineringsgrundande? Betygssättning; Är den neutral och objektiv? Genusperspektiv? 

Kränkningar via Internet, SMS mm 

2. Områden som berörs i kartläggningen 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 

trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Sexuell läggning. 

3. Hur eleverna har involverats i kartläggningen 

Eleverna genomför enkäten och blir informerade om resultatet. Eleverna har klassråd som alla i klassen 

är delaktiga i. Representanter från eleverna deltar i skolans elevråd. Två elever i varje klass är 

elevskyddsombud och träffas regelbundet med andra kamratstödjare och mentor från trygghetsteamet. 

Frågan gällande mobbning/kränkning/diskriminering i skolan ställs till varje vårdnadshavare vid 

utvecklingssamtal. Enskilda samtal med kuratorer och specialpedagoger genomförs med årskurs 7. 

4. Hur personalen har involverats i kartläggningen 

Personalen informeras om kartläggningsmetoderna. Inom arbetslagen diskuteras 

kränkningar/mobbningsfall och diskriminering som framkommit kontinuerligt.  

5. Resultat och analys 

Eleverna: I år har vi inte fått ut mycket från enkäten eftersom det var mycket låg svarsfrekvens. Utav de 

som har svarat är det få som inte trivs eller känner sig trygga i skolan. De ställen som eleverna pekar ut 

som inte känns trygga är till exempel omklädningsrum, matsal och busshållplatser. Eleverna har fått vara 

med och uppmärksamma platser som kan vara otrygga för skolledning och vara med i diskussionen om 

hur dessa platser kan bli tryggare och åtgärder har satts in. Trakasserier: Könsord används både mot 

pojkar och flickor och kan vara väldigt grova. Trakasserier via sociala medier på nätet ökar. Eleverna 

trakasserar varandra via bloggar, på sociala medier eller via sms. Konflikter som startar på fritiden följer 

med in till skolan.  Diskriminering/rasism: På skolan finns elever med olika etnisk bakgrund och olika 

religionstillhörighet. Det finns elever på skolan med olika funktionshinder. Oro och konflikter bland 

elever: Det förekommer att det vid något eller några tillfällen uppstår konflikter mellan elever eller 

grupper av elever i samma klass eller i olika klasser. När vi får kännedom om kränkningar agerar 

personalen men inte alltid i enlighet med handlingsplanen. 
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RUTINER FÖR AKUTA SITUATIONER 

1. Policy 

Det råder nolltolerans mot trakasserier, kränkande behandling och diskriminering på Tranängskolan 7-9. 

2. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

Regelbundna möten med elevskyddsombud. Regelbundna möten med trygghetsteamet. Samtal med 

elever som misstänks bli utsatta eller utsätter andra för kränkningar eller trakasserier enligt gällande 

handlingsplan. Att löpande diskutera värdegrundsfrågor med eleverna och att skapa ett förtroende hos 

eleverna som gör att de vågar vända sig till personalen vid olika typer av situationer. 

3. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 

Mentor/ Klassföreståndare, lärare i arbetslagen, skolsköterska kurator, rektor. 

4. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 

När en elev känner sig diskriminerad/kränkt och personal får kännedom om detta har de en skyldighet 

att ingripa. 1. Upptäckt/anmälan Den som upptäcker eller får signaler om att en elev har utsatts för 

kränkning, diskriminering eller andra trakasserier har skyldighet att ingripa. Därefter meddelas berörd 

klassföreståndare/mentor.  Utredningen startas skyndsamt om vad som hänt och vilka som är 

inblandade. 2. Samtal med utsatt barn/ elev. (Bilaga 1a) Kartlägg elevens upplevelse om händelsen. Tala 

med den som utsatts för kränkningen för att höra vad som hänt och om det hänt tidigare. Förklara att 

kränkningar inte får förekomma och att skolan nu kommer att åtgärda detta. Eleven ska kunna känna sig 

trygg och säker under skoldagen, genom att berörda elever informeras.  3. Samtal med inblandade 

barn/elev (Bilaga 2a) Kartlägg var och en av elevernas upplevelser. Om flera personer deltagit tala med 

dem en och en. Förklara att kränkningar inte får förekomma enligt lag och att de genast ska upphöra. Gör 

upp en plan för hur det ska gå till. 4. Vårdnadshavare informeras Både vårdnadshavarna till den som 

blivit kränkt och den/de som har kränkt skall informeras om det som har hänt. 5. Övrig berörd personal 

informeras ( t ex arbetslag och undervisande lärare) 6. Vid behov upprättas åtgärdsprogram (Se riktlinjer 

för upprättande av åtgärdsprogram) 7. Uppföljningssamtal på kort/lång sikt (bilaga 3a) 8. Om 

kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever som mobbar tillsammans med 

vårdnadshavare till samtal hos rektor och skolkurator. En handlingsplan upprättas för att komma till 

rätta med problemet. Samtalet dokumenteras. 9. Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, 

vårdnadshavare, rektor och skolkurator. Även detta möte dokumenteras. 10. Om kränkningarna eller 

trakasserierna ändå inte upphört vidtas ytterligare åtgärder, tex kontakt med andra myndigheter såsom 

socialtjänst och polis. 

5. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 

När ett barn/en elev känner sig diskriminerad/kränkt av personal och annan personal får kännedom om 

detta, har denne skyldighet att ingripa och anmäla detta till rektor. 1. Upptäck/Anmälan Den som 

upptäcker, eller får signaler om, att en elev har utsatts för kränkning, diskriminering och/eller andra 

trakasserier av personal har, enligt Skollagen, diskrimineringslagen, skyldighet att omedelbart anmäla till 

rektor. Rektor utreder vad som hänt. 2. Samtal med utsatt barn/elev (Bilaga 1b) Rektor kartlägger elevens 

upplevelse av händelsen. Berörd personal skall informeras. Det kan innebära, förutom samtal med de 

inblandade, samtal med andra elever, annan personal, föräldrar etc. 3. Vårdnadshavare informeras 

omedelbart. Vårdnadshavaren till den utsatta eleven ska informeras så fort som möjligt av skolledningen 

om vad som hänt. Det som framkommer i dokumentationen ska vara tillgängligt för de inblandade. 4. 

Samtal med berörd personal (bilaga 2b) 5. Samtal med inblandade och tredje part (bilaga 3b) Rektor 

kallar till samtal så fort som möjligt med de inblandade för utredning. Om någon av parterna 

önskar/kräver att en tredje part ska vara med på samtalet så ska detta tillgodoses. 6. Ytterligare åtgärder 

Om incidenten är så allvarlig att ytterligare åtgärder behöver vidtas gäller arbetsrättsliga regler samt av 
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samhället uppsatta lagar och förordningar. 7. Återkoppling och uppföljningssamtal med berörda (bilaga 

4b) Återkoppling ska ske inom en vecka och uppföljningssamtal inom en månad.   

6. Rutiner för uppföljning 

När barn/elev blir utsatt av annat barn/elev: Uppföljning och utvärdering sker en eller flera gånger med 

början inom en vecka vilket klassföreståndare/mentor ansvarar för. När barn/elev blir utsatt av personal: 

Återkoppling sker inom en vecka och uppföljningssamtal inom en månad. Rektor ansvarar för detta. 

7. Rutiner för dokumentation 

Elev utsatt av annan elev: Se bilaga 1a Samtal med utsatt barn/elev och 2a Samtal med inblandade 

barn/elev. Elev känner sig utsatt av personal: Se bilaga 1b samtal med barn/elev bilaga 2b samtal med 

personal samt bilaga 3b samtal med inblandade och eventuellt tredje part. Se bilaga 3a, 

Uppföljningssamtal på kort/lång sikt avseende barn/elev som känner sig kränkt av annat barn/elev. Se 

bilaga 4b när ett barn känner sig utsatt av personal, återkoppling och uppföljningssamtal. 

8. Ansvarsförhållande 

Rektor, skolhälsa och lärare.  Se under rutiner för för när elev känner sig utsatt av elev samt när elev 

känner sig utsatt av personal. 

 

 

 

 

 


