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Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
De två planerna, som uppdateras årlig mot kränkande behandling och 
likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier sammanförs i ett 
dokument i enlighet med riktlinjer från BEO (barn- och elevombudet).  

Definition av begrepp 

 Diskriminering är när någon på osakliga grunder behandlas sämre än 
andra. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt 
diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt 
koppling till exempelvis elevens kön. Men man kan också diskriminera 
genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering. 
Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som 
verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev med ett 
visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning eller sexuell läggning.  

 Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och som 
har koppling till någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, det vill 
säga kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnisk tillhörighet och 
religion eller annan trosuppfattning. 

 Annan kränkande behandling. Med annan kränkande behandling menas 
en kränkning av en elevs värdighet som saknar koppling till en 
diskrimineringsgrund. 
Kränkning kan vara: 
- Fysisk så som slag och knuffar 
- Verbal så som hot, svordomar och öknamn 
- Psykosocial så som utfrysning, blickar och att alla går när man 

kommer. 
- Texter, bilder och även lappar, fotografier, mail, sms, mms, och 

meddelande på olika internetforum.  
 Mobbning: Mobbning är en form av kränkande behandling och uppstår 

vid en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet eller 
med avsikt tillfogat eller försöker tillfoga en individ skada eller obehag. 

Diskrimineringsgrunderna 

 Kön: Att någon är kvinna eller man. 
 Etnisk tillhörighet: Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat 

liknande förhållande. 
 Religion eller annan trosuppfattning kan beskrivas som en religiös, 

livsfilosofisk eller annan motsvarande livsåskådning. 
 Funktionsnedsättning: Varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. 
 Sexuell läggning: Homosexuell, bisexuell, heterosexuell, queer, trans. 

Mm. 
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 Könsöverskridande identitet eller uttryck: Att någon inte identifierar sig 
som kvinna eller man, eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger 
uttryck för att tillhöra ett kön. 

 Ålder: Uppnådd levnadslängd. 

Gemensamt för all diskriminering och kränkande behandling är att någon eller 
några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkande behandling 
kan ta sig olika uttryck och förekomma i alla sammanhang. 

_________ 

Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen  
Förskoleklass, grundskola och fritidshem  
 
Ansvariga för planen  
Rektor ansvarar för planen och skapar förutsättning så att all personal, elever 
och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling är förbjudna på skolan. Rektorn skapar också 
förutsättningar så 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, etniskt tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller 
könsöverskridande identitet. Skolan har ett samarbete med andra myndigheter. 
 

Länghemskolans vision 
Länghemskolan ska alltid upplevas som trygg och fri från diskriminering och 
kränkande behandling. Nolltolerans emot diskriminering, trakasserier eller annan 
kränkande behandling. Länghemskolan rustar eleverna för framtiden. Vi vill 
skapa en miljö där hänsyn och ömsesidig respekt präglar vardagen.  Skolan skall 
präglas av människors olikheter och respekt för sig själv och andra. Respektera 
sig själv, respektera andra och respektera egendom.  
 
Styrdokument  
Vilket arbete skolan ska driva mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling t ex mobbing regleras av lagstiftningen i skollagen och 
diskrimineringslagen. Arbetet styrs också av läroplanen, Lgr 11.  
 
 
 
 
Planen gäller från  
2017-09-14  
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Planen gäller till  
2018-09-15 
 
 
Elevernas delaktighet  
Det är alla elevers gemensamma ansvar att:  
 

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

 bemöta andra elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt. 
 

 Elevrådet tillsammans med personalen utarbetar samt implementerar en 
elevversion med förslag på förbättringar. Likabehandlingsansvariga 
Linnea Davidson, Linda Gregow, vakans (fritids) kommunicerar dessa med 
elevrepresentanter samt uppdaterar planen.  
 

 Elevrepresentanter från klasserna 3-6 utvärderar vår elevversion av 
likabehandlingsplanen (PowerPoint) tillsammans med ansvariga 
pedagoger. Denna presenteras sedan för alla elever på skolan i samband 
med elevrådspresentation. 

 
Eleverna tillsammans med pedagogerna kartlägger otrygga platser inom skolans 
område. Elevrådet kommer med förslag utifrån otrygga platser och dessa 
sammanställs och förebyggande åtgärder arbetas fram. Elevrådet utvärderar 
föregående elevversion för schyssta kompisplanen och diskuterar vidare fram 
förslag på förebyggande och främjande aktiviteter och åtgärder utifrån 
enkäterna och riskområdena. Elevrådet återkopplar sedan till klasserna. 
Fritidshem diskuterar tillsammans med barnen och kartlägger riskområden och 
utformar trivselregler.  
 
Representanter från elevrådet presenterar elevversionen på 
likabehandlingsplanen till alla elever. Elevversionen, schyssta kompisplanen läggs 
även ut på hemsidan.  
 
Vårdnadshavarnas delaktighet  
Likabehandlingsplanen skall presenteras på föräldramötet vid höststart 2017, 
planen läggs ut på infomentor och hemsidan. Hösten 2016 startar vi läsåret med 
ordet TILLIT, viktigt att skola och hem har ett gott samarbete. Tala gott om 
varandra, förtroende för varandra. Vårdnadshavare känner sitt barn bäst, skolan 
har sin profession. När vi får en bra samverkan får vi en bra skola. Arbetet 
fortsätter även nästa läsår, 17/18. 
 
Likabehandlingsplanen presenteras på Brukarrådet. Brukarrådsmötet 
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presenteras kartläggning och resultatet av årets plan. Då förs diskussioner om 
eventuella åtgärder och aktiviteter.  
 
Under utvecklingssamtal diskuterar mentor trivsel tillsammans med elev och 
vårdnadshavare.  
 
Fritidshemmet bjuder in till ”drop in” fika på våren för att ge möjlighet att delta i 
enkätundersökning om barnens trivsel samt ge möjlighet att vara delaktig i vår 
verksamhet. 
 
 
Personalens delaktighet  
All personal som arbetar på skolan ska:  
 
Sätta sig in i och följa skolans likabehandlingsplan.  
 
Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon 
förmedlar genom sin undervisning/arbete och sträva efter likabehandling.  
 
Se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks.  
 
Dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtas.  
 
Bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, 
där den enskilda läraren eller annan personal är berörd, följs upp.  
 
Bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt.  
 
Rektor eller ansvariga från likabehandlingsgruppen informerar övrig personal om 
likabehandlingsplanen och likabehandlingsgruppen utvärderar planen en gång 
per läsår.  
 
 
ÅRSHJUL 
 Augusti 
 - Fastställande av årets plan utifrån utvärdering av föregående års plan.  
 - Genomgång av likabehandlingsplanen med personal och övrig personal på 
skolan.  
 - Vid skolstart ta fram trivselregler och informerar dessa och utarbetas också 
klassregler i klassen. 
- Nya elevrepresentanter till elevråd utses till kommande läsår. 
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September-Oktober 
- Elevrådet tillsammans med likabehandlingsansvariga arbetar med elevversion 
av likabehandlingsplanen för att sedan presentera den för de andra eleverna. 
-Föräldramöte där likabehandlingsplanen presenteras. 
- Kartlägga riskområdena på skolan, skapa trygghetskarta 
 
April-Maj 
-Trivselenkät genomförs i alla klasser. 
-Sammanställning av elevernas trivselenkät och analys görs i varje arbetslag och 
lämnas till ansvariga. 
 
Maj-Juni 
-Brukarrådet får ta del av läsårets analys av elevernas trivselenkät och åtgärder. 
-Personalen diskuterar fram förebyggande åtgärder utifrån analysen och 
sammanställer nästa läsårs likabehandlingsplan. Resultatet läggs även in i 
kvalitetsredovisningen. Ansvarig sammanställer en utvärdering som arbetslaget 
diskuterar och lägger in i kvalitetsredovisningen. 
 
Förankring av planen 
Planen presenteras i alla klasser i en framtagen elevversion samt presenteras för 
vårdnadshavare på läsårets första föräldramöte i samtliga klasser. Planen finns 
tillgänglig på Länghemskolans hemsida. Den uppdateras en gång per läsår.  
 
 

Utvärdering 

Utvärdering av fjolårets plan 
Ansvariga för planen har kontrollerat att de åtgärder och insatser som enligt 
likabehandlingsplanen ska utföras har blivit gjorda. Enkät har genomförts med 
samtliga elever på Länghemskolan. 
 
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan  
Ansvariga för planen och samtliga elever på Länghemskolan. 
 
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 2016-2017 
Länghemsskolan började läsåret på F-3 genom att ha ett flippat föräldramöte, 
inspelade information och skickade genom nätet. Ambitionen att skapa en 
nyfikenhet till föräldramötes struktur för att öka deltagandet av föräldrarna. 
Svårt att utvärdera om det gav bättre effekt på att ha ett flippat möte. F-3 
startade upp läsåret med teatern Pelle svanslös med kompistema över läsåret. 
Arbetslaget 4-6 påbörjar uppstartstema nästa läsår 17/18. Planer på att ha ett 
gemensamt tema på skolan med två må bra startveckor. Elevrådet presenterade 
schyssta kompisplanen i alla klasser under våren, men inför läsår är planen att 
presentera schyssta kompisplanen varje terminstart. Elevrådet fick med sig 
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värdegrundsövningar ut till klasserna efter varje elevrådsmöte, och det var 
uppskattat. Många hann inte göra alla övningar, men elevrådet fortsätter med 
det så att alla kommer in i det.  
 
Årets plan ska utvärderas senast  
2018.06.01 
 
Så här ska årets plan utvärderas 
Årets plan utvärderas av representanter från likabehandlingsgruppen. 
 
Ansvarig för att årets plan utvärderas  
Rektor  
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Främjande insatser 

Främjande  
Det främjande arbetet riktar sig till alla elever utan förekommen anledning. 
Detta arbete ska vara ett naturligt inslag i det dagliga arbetet som syftar till att 
förstärka respekten för allas lika värde. I det främjande arbetet beaktar vi de 
olika diskrimineringsgrunderna, de demokratiska värderingarna och de 
mänskliga rättigheterna. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, där 
utgångspunkten är att stärka och arbeta med det positiva som finns i skolan. 
Detta kan till exempel vara att ge pojkar och flickor lika stort inflytande och 
utrymme i verksamheten, skapa förutsättningar så alla elever kan vara med i den 
dagliga verksamheten. Det främjande arbetet har sin utgångspunkt i vår 
värdegrund där bemötande, respekt och allas lika värde är nyckelord. 
 
Områden som berörs av insatsen  
Kränkande behandling, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. 
 
Mål och uppföljning  
Alla elever ska känna sig trygga på vår skola.  
Uppföljning sker genom enkät och vid utvecklingssamtal då frågan lyfts.  
 
Insats  
Inför första utvecklingssamtalet genomförs en enkät med eleverna kring 
skolsituationen.  Under året har eleverna gemensamt temadagar, där de 
tillsammans får utföra gemensamma aktiviteter för att främja samarbetet. Under 
läsåret har vi lektionstillfällen där främjande arbete sker mot 
diskrimineringsgrunderna. I den vardagliga undervisningen sker varje dag arbete 
mot kränkande behandling och trakasserier genom t ex bokdiskussioner, tjej och 
killgrupper, ajabaja-spelet, samarbetsövningar, massage och samtal kring hur vi 
använder vårt språk för att uppnå en större respekt för varandra och varandras 
olikheter. Alla klasser börjar dagen med att gå igenom våra känslogrubbar, hur vi 
mår och varför. Vi behöver också fortsätta att arbeta med allas lika värde oavsett 
etnicitet, religion eller kön samt språkbruk i samtliga klasser. Vi måste också 
arbeta aktivt med sammanhållningen i klasserna för att förhindra känslan av 
utanförskap. Varje skolstart börjar F-3 med en teater som en uppstart på ett 
gemensamt tema. Hösten 2017 är temat Mamma mu och solroslandet, skapa 
gemenskap. Arbetslag 4-6 planerar uppstartsdagen med temat Länghems 
Airlines, symbolisera resa, vad vi behöver för att må bra. Länghemskolan har 
också inslag av lämplig skönlitteratur för att ytterligare tydliggöra vår värdegrund 
och ge möjlighet till diskussioner kring detta med våra elever. Förra året utökade 
vi rastvärdskapet i omklädningsrummen och fortsätter med det när behov finns. 
Vid konflikt kontaktas hemmen om så behövs. Kränkningar dokumenteras när 
någon känner sig kränkt. 
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-Vi har lektioner kring vår värdegrund kontinuerligt i alla klasser.  
 
-Fasta placeringar i klassrum och matsal. 
 
-Vuxna närvarande i matsalen.  
 
-Pedagogerna styr grupper i alla ämnen . 

-Våra respekteraregler diskuteras och bryts ned vid varje läsårsstart tillsammans 
med eleverna. Respektera dig själv, respektera andra och respektera egendom. 

-Skolans ordningsregler tas fram utifrån respekterareglerna, gås igenom och inför 
höst 2017 så skickas dokumentet med till hemmet för underskrift. 
 
-Värdegrundsarbete genomsyrar undervisningen . 
 
-Samarbete i arbetslaget kring elever som varit utsatta/utsätts . 
 
-Samarbetsövningar sker kontinuerligt.  
 
- Blandade grupper F-6. 
 
-Fadderelever utses då ny elev anländer. 
 
-Friluftsdagar och temadagar för att främja samarbete mellan elever. 
 
-Åk 6 ordnar årligen en aktivitetspromenad till åk 3-5. 
 
-Vid fler än 4 klasser ute är det minst två rastvakter ute.  
 
-Vuxen i närheten av omklädningsrum. 
 
-Anteckningar förs utöver kränkningsanmälan även vid mindre incidenter . 
 
-En eller två vuxna närvarande vid samtal och uppföljning. 
 
-Trivselenkät 1 ggr/läsår. 
 
-Information till vårdnadshavare när en större incident har skett 
 
-Inför första utvecklingssamtalet görs en enkät i f-3 och samtalar kring 
skolsituationen.  
 
-Utvecklingssamtal 2 ggr/läsår där trivsel tas upp.  
 
-Samarbete med externa myndigheter vid behov . 
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-Vid varje läsårsstart omarbetar den förenklade versionen av 
likabehandlingsplanen tillsammans med eleverna som föreslår förbättringar. 

-Nära samarbete med skolsköterska, kurator och specialpedagog. 

-Överlämnandekonferens med förskola till förskoleklass och fritids. Förskoleklass 
till åk 1, åk 3 till åk 4. Åk 6 till åk 7, hålls vid läsårets slut alternativt vid läsårets 
början. 

- Ansvariga för likabehandlingsplanen kontinuerliga möten under läsåret och 
involvera de övriga personalen i arbetet. 

Ansvarig  

Pedagoger som arbetar på skolan  
 
Datum när det ska vara klart  
Arbetet pågår under hela läsåret  
 

                                                                

Kartläggning 

Kartläggningsmetoder  
 
*Enkät som genomförs i mars/maj  
*Samtal i klass regelbundet  
*Klassråd från åk 3 och elevråd som sker var 6:e vecka.  
*Utvecklingssamtal en gång per termin där trivsel tas upp 
*Övrig personal har möjlighet att lämna information till ansvariga som rör 
likabehandlingsplansarbetet. 
 
 
 
Områden som berörs i kartläggningen 
 Kränkande behandling, Kön, Könsöverskridande identitet eller uttryck, Etnisk 
tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell 
läggning och ålder. 
 
Våra elever involveras på följande sätt i kartläggningen  
Eleverna genomför enkäten och blir informerade om resultatet.  
Eleverna deltar aktivt i olika samtal som sker i klassen.  
Eleverna har klassråd från åk 3, som alla i klassen är delaktiga i.  
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Två representanter från varje klass deltar i skolans 
elevråd/likabehandlingsgruppen från åk 3.  
Frågan gällande elevernas trivsel i skolan eller om man har blivit utsatt via 
multimedia ställs till varje enskild elev och vårdnadshavare vid utvecklingssamtal.  
 
Vår personal involveras på följande sätt i kartläggningen  
Personalen är informerad om kartläggningsmetoderna och följer dessa.  
 
Efter utvecklingssamtal och incidenter diskuterar och analyserar arbetslagen om 
förebyggande åtgärder, om det har framkommit någon kränkning i skolan.  
 
Resultatet av trivselenkäten gås igenom med all personal en gång per läsår i 
maj/juni.  
 
Resultat och analys / nuläge: 
 
Fritids  
När vi har fri lek utomhus upplevs skolgården som stor att överblicka och det 
finns även platser där eleverna blir mindre synliga till exempel bakom kullen, 
stora stenen, stora eken. Att eleverna spelar fotboll eller innebandy är bra 
aktiviteter men det kan uppstå skador och olyckor, främst på bandyplanen. 
Rum så som aulan eller de mindre lekrummet är bra på grund av att det blir 
lugnare lek när barnen kan dela upp sig men de gör också så att personal kan 
missa vad som händer mellan eleverna. Även på toaletterna finns risk att barn 
går undan på. 

 
FSK – åk 3 
Riskområden:  
 
Åk 4 – åk 6 
Riskområden: 
Några elever tycker att det är högljutt i omklädningsrum och att duscharna är så öppna. 
Eleverna upplever det stökigt vid kingrutorna. En kingruta är dessutom placerad mitt i en passage. 
 

Förebyggande åtgärder 

Förebyggande 
Det förebyggande arbetet har som mål att minimera och avvärja risker för 
kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier. Ställer skärpan på ett 
problem och försöker hitta insatser som ser till att de inte upprepar sig gång på 
gång.  
 
Områden som berörs av åtgärden  
Kränkande behandling och trakasserier utifrån kön, etnicitet, religion.  
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Mål och uppföljning  
Det ska inte förekomma kränkningar eller trakasserier på Länghemskolan. Skall 
vara en trygg miljö för alla.  
 
 

Åtgärd  
 
Fritids 
Personal cirkulera och sprids ut för att se att alla elever mår bra i leken. Mot 
dagens slut då vi är färre personal avgränsas ytor där eleverna får lov att leka. 
Personal kan även organisera styrda aktiviteter för att samla ihop eleverna till 
mindre yta. Personal är i stor utsträckning delaktig i eller vid sidan av 
regellekar/idrotter som eleverna väljer, för att stötta dem kring laguppdelning, 
regler och socialt sampel. Eleverna får tillgång till rum som till exempel aulan när 
det är möjligt för personal att finnas till hands i dessa lokaler. I lekrummen är 
personal i eller i nära anknytning till rummen och dörrar hålls öppna till dessa 
rum så att det går att höra pågående lekar och aktiviteter. Arbete med 
värdegrunden, gruppstärkande aktiviteter och arbete för att skapa trivsel och 
trygghet genom att erbjuda olika planerade aktiviteter, arbeta med lärmiljön och 
barns inflytande pågår även under hela läsåret. Vi har en ökad samverkan mellan 
skola och fritidshem för att skapa en röd tråd som genomsyrar både skola och 
fritidshem.  Vi arbetar även med regelbundna samtal både enskilt och i grupp för 
att fånga upp trivsel och trygghet samt att förebygga otrygga miljöer.  
 
FSK – åk 3 
Fortsatt påminna och ta fram regler när det gäller sparkcykel över skolgården. F-
3s kingruta är fortsatt dåligt placerad, och har uppmanat eleverna att använda 
kingrutan vid träslöjden. Fortsätta samarbete med 4-6.  
 
Åk 4 – åk 6 
Alltid en vuxen i idrottshallen när eleverna byter om samt få upp draperier i 
samtliga duschar. Elevrådet ska se över hur det kan bli lugnare vid kingrutorna. Vi 
ska skriva upp gemensamma regler och tillsammans bestämma om det kan vara 
olika regler vid olika kingrutor. Dessutom ska vi måla in en ny kingruta på ett 
annat ställe. Även ett köstreck ska målas ut. Pedagogerna skriver upp hur dagen 
ser ut, tydliga rutiner. Elevrådet får med sig en övning som görs med klassen 
varje gång. Arbetar med klasstärkande övningar. Påbörjat samarbete med F-3, 
exempel uppstart av terminen, måbra veckor, med hela skolan.  

 
 
Ansvarig  
Samtliga pedagoger på skolan  
 
Datum när det ska vara klart  
2018-05-30 



13 
 

 

Rutiner för akuta situationer 

Policy  
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier, kränkande behandling och 
diskriminering på Länghemskolan F-6 samt fritidshemmet.  
 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling  
Rastvakter vid varje rasttillfälle.  
Vuxna närvarande runt omklädningsrum i samband med idrotten.  
Vuxna närvarande i gemensamma utrymmen.  
Samtal med elever som misstänks bli utsatta eller utsätter andra för kränkning, 
mobbing och diskriminering samt uppföljningssamtal enligt gällande 
handlingsplan.  
 
 
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till  
Mentor  
Lärare i arbetslagen  
Skolsköterska  
Kurator  
Specialpedagog 
Rektor  
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever  
Handlingsplan  
När barn/elev känner sig utsatt av annat barn/elev  
 
När ett barn/elev känner sig diskriminerad/kränkt och personal får kännedom 
om detta har de en skyldighet att ingripa. Rektor skall hållas informerad.  
 
1. Upptäckt/Anmälan  
Den som upptäcker, eller får signaler om, att elev har utsatts för kränkning, 
diskriminering, trakasserier eller repressalier enligt Skollagen eller 
Diskrimineringslagen, har skyldighet att omedelbart ingripa. Därefter meddelas 
berörd klassföreståndare/mentor.  
 
Utredning startas skyndsamt av personal som upptäckt kränkningen eller 
klassföreståndaren, om vad som har hänt och vilka som är inblandade.  
 
2. Samtal med utsatt barn/elev  
Kartlägg elevens upplevelse om händelsen. Den utsatte avgör om beteende och 
handling är kränkande. Eleven skall kunna känna sig trygg under skoldagen, 
genom att berörda personer informeras.  
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3. Samtal med inblandade barn/elev  
Kartlägg var och en av elevernas upplevelser.  
 
4. Vårdnadshavare informeras  
Både vårdnadshavarna till den som har blivit kränkt och den/de som har kränkt 
skall informeras om det som har hänt. Inga namn nämns vid informationen  
 
5. Övrig berörd personal informeras (t ex arbetslag, undervisande lärare)  
 
6. Vid behov upprättas extra anpassningar. 
 
7. Uppföljningssamtal på kort/lång sikt.  
 
8. Stöd till de inblandade  
Elevhälsan erbjuder stödsamtal till alla inblandade parter.  
 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal  
Handlingsplan  
När ett barn/elev känner sig utsatt av personal  
 
När ett barn/elev känner sig diskriminerad/kränkt av personal och personal får 
kännedom om detta, har denne en skyldighet att ingripa och att anmäla detta till 
rektor.  
 
1. Upptäck/Anmälan  
Den som upptäcker, eller får signaler om, att elev har utsatts för kränkning, 
diskriminering, trakasserier eller repressalier av personal enligt Skollagen eller 
diskrimineringslagen, har skyldighet att omedelbart meddela rektor.  
 
Rektor utreder vad som har hänt.  
 
2. Samtal med utsatt barn/elev  
Rektor kartlägger elevens upplevelse om händelsen. Berörd personal skall 
informeras så att eleven kan känna sig trygg under skoldagen. Det kan innebära, 
förutom samtal med de inblandade parterna, samtal med andra barn/elever, 
annan personal, föräldrar etc.  
 
3. Vårdnadshavare informeras omedelbart  
Vårdnadshavaren till det utsatta barnet/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  
Rektor kartlägger personalens upplevelse av händelsen.  
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5. Samtal med de 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 som stöd ska vara med på 
samtalet ska detta tillgodoses.  
 
6. Ytterligare åtgärder  
Om incidenten är så allvarlig att ytterligare åtgärder behöver vidtas gäller 
arbetsrättsliga regler samt de av samhället uppsatta lagar och förordningar.  
 
7. Återkoppling och uppföljningssamtal med berörda (Bilaga 4b)  
Återkoppling ska ske inom en vecka och uppföljningssamtal utförs inom en 
månad.  
 
8. Stödsamtal till den/de elever som är inblandade  
Elevhälsan erbjuder stödsamtal till den/de elever som har blivit utsatt av 
personal.  
 
Rutiner för uppföljning  
När barn/elev blir utsatt av annat barn/elev  
Uppföljning och utvärdering inom en vecka vilket klassföreståndare/mentor 
ansvarar för.  
 
 
 
När barn/elev utsätts av personal  
Återkoppling ska ske inom en vecka och uppföljningssamtal utförs inom en 
månad. Rektor ansvarar. 
 
Rutiner för dokumentation  
Inledande samtal elev/elev 
Samtal med utsatt barn/elev  
Samtal med inblandade barn/elev.  
 
Inledande samtal elev/personal  
När ett barn/elev känner sig utsatt av personal, samtal med barn/elev 
När ett barn/elev känner sig utsatt av personal, samtal med personal  
När ett barn/elev känner sig utsatt av personal, samtal med de inblandade och 
eventuellt tredje part.  
 
 
Uppföljningssamtal  
Uppföljningssamtal på kort/lång sikt avseende barn/elev som känner sig kränkt 
av annat barn/elev  
När ett barn känner sig utsatt av personal, återkoppling och uppföljningssamtal.  
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Ansvarsförhållande  
Ledning  
Skolhälsa  
Lärare  
 
 

 


