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Grunduppgifter  
Verksamhetsformer som omfattas av planen  
Limmaredskolan, grundskolan F-6 samt Fritidshem F-3 
 
Inledning 
Alla skolor i Sverige ska enligt Skollagen bedriva ett aktivt arbete mot diskriminering och kränkningar. Den 1 
januari 2017 ändrades lagen om hur skolorna ska arbeta med sina aktiva åtgärder 1. De nya reglerna innebär en 
utvidgning jämfört med tidigare och omfattar numera samtliga sju diskrimineringsgrunder – det vill säga kön, 
könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder 2.  
 
Även om kravet att upprätta en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling samtidigt togs bort finns 
det fortfarande en skyldighet att som skola främja lika rättigheter och skyldigheter hos alla elever. Det 
målinriktade arbetet som ska ske kring kränkningsärenden ska dessutom dokumenteras fortlöpande genom fyra 
aktiva steg: att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp. På Limmaredskolan har vi valt att även 
fortsättningsvis beskriva vårt arbete i denna plan mot diskriminering och kränkande behandling.  
 
Kränkning: ett angrepp eller en attack mot någons integritet. Det vill säga mot någons frihet, frid, ära eller 
person. En kränkning behöver inte vara kopplad till någon diskrimineringsgrund. 
 
Trakasserier: upprepande handlingar som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier kan däremot vara att 
vid ett enstaka tillfälle tafsa på någon eller uttala oönskade sexuella anspelningar.  
 
Diskriminering: att någon missgynnas eller kränks i samband med de sju diskrimineringsgrunderna av någon som 
innehar en maktposition (såsom en lärare, läkare etc).  
 
Ansvariga för planen  
Rektor Pia Kruusval ansvarar för att planen utvärderas, revideras och finns tillgänglig på hemsidan.  
Trygghetsteamet arbetar aktivt med planens innehåll och enkäterna. I Trygghetsteamet ingår Ninni Barrstrand 
Norén, kurator, Ronja Kindgren, fritidspersonal, Elisabeth Claesson, fritidspedagog, Jennie Andréasson Nunez, 
lärare.  
 
Vår värdegrund och vision 
Limmaredskolan ska vara en skola full av glädje, gemenskap, trygghet och respekt där elevernas lärande främjas 
och där de grundläggande demokratiska värderingarna och mänskliga rättigheterna förmedlas och förankras. 
Skolans viktigaste uppgift är att skapa en positiv miljö där alla elever känner sig trygga och trivs, så att de har 
möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina olika förutsättningar.  
Skolans vision är: 
 

”Kvalitet, trygghet och glädje. Tillsammans bygger vi Din framtid” 
  

                                                
1 Läs gärna mer på DO’s (Diskrimineringsombudsmannens) hemsida. Lagändringarna finns även att läsa i    

  Diskrimineringslagens tredje kapitel. 
  2 För en mer ingående förklaring kring varje diskrimineringsgrund, se ex DO’s hemsida. 
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Planen gäller 
Från 2018-11-06 till 2019-08-20. Planen ska utvärderas och revideras senast 2019-08-20. 
 
Elevernas delaktighet i planen 
Den förkortade elevversionen av planen mot diskriminering och kränkande behandling diskuteras på både 
klassråd och elevråd, där eleverna får läsa igenom planen och diskutera innehållet. De får även föra fram förslag 
till förbättring. Eleverna är dessutom med och gör en kartläggning av trygga och otrygga platser på skolan och 
utemiljön varje termin. 
 
Vårdnadshavarnas delaktighet i planen  
Planen läggs ut på hemsidan, så att den blir tillgänglig för vårdnadshavarna. Planen behandlas även vid 
Brukarrådsmötet i november. Pedagogerna informerar föräldrarna om klimatet på skolan och i klasserna genom 
veckobrev i Infomentor, på föräldramöten, vid utvecklingssamtal samt vid behov genom individuella 
konversationer.  
 
Personalens delaktighet i planen  
Personalen på skolan reviderar skolans policy för likabehandlingsarbetet vid upptaktsdagarna i augusti. Arbetet 
med Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling sker kontinuerligt och utvärderas 
varje läsår. Trygghetsteamet reviderar planen tillsammans med rektor mot slutet av varje hösttermin. 

 

Främjande insatser 
Limmaredskolans främjande insatser syftar till att stärka respekten för allas lika värde. Detta arbete sker 
kontinuerligt och är en del i det vardagliga arbetet. Målet är att skapa en grogrund för ett inkluderande 
förhållningssätt, där alla på skolan respekterar varandra. Vår tanke är att ju mer vi arbetar främjande med bred 
förankring hos eleverna och personalgruppen, desto färre kränkningar kommer vi att få. Målet är att alla ska må 
bra i skolan. 
 
De främjande insatserna inkluderar alla diskrimineringsgrunder. Alla elever har rätt att känna sig delaktiga i 
undervisningen och bli respekterade för den de är, av både skolkamrater och personal. För att nå dit behöver vi 
skapa en trygg inkluderande miljö, där vi hjälper eleverna att formas till omtänksamma medborgare. 
 
Exempel på våra främjande insatser 
 All personal diskuterar kontinuerligt det egna förhållningssättet och bemötandet av eleverna. 
 Skolans trivselregler revideras och är ett stående inslag på klassråd, utvecklingssamtal samt vid 

föräldramöten. 
 Elevdelaktigheten är viktig. Alla klasser har därför schemalagda klassråd en gång per vecka. 
 Elevrådet träffas en gång i månaden och diskuterar frågor som rör skoldemokrati, trivsel etc.  
 Inga grupper eller klasser delas in efter kön, om det inte finns särskild anledning till detta. 
 Pedagogerna arbetar aktivt i alla klasser kring de olika diskrimineringsgrunderna efter skolans årshjul 3. 
 Alla elever ska ha kännedom om de sju olika diskrimineringsgrunderna och vara väl medvetna om allas lika 

värde.  
 Pedagogerna arbetar omvärldsbevakande och belyser olika människors situation världen över. 
 Alla elever arbetar aktivt med frågor som rör Barnkonventionen, till exempel på FN-dagen varje höst. 
 Utifrån ett globalt perspektiv lyfter vi fram olika religiösa högtider. 

                                                
3 Se bilaga 1. 
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 Pedagogerna arbetar normkritiskt och inkluderande i all sin undervisning. Detta gäller även fritidshemmet. 
 Skolans kurator initierar olika slags värdegrundsarbete som lärarna sedan upprätthåller med eleverna, i syfte 

att stärka respekten för allas lika värde. 
 Samarbetet med elevernas vårdnadshavare prioriteras.  
 Trygga och bra övergångar skapas för eleverna mellan årskurserna. 
 Rastvärdar är ute på skolgården efter ett särskilt schema. 
 
Uppföljning av Limmaredskolans främjande arbete 
 
 Flera av insatserna ovan har lyfts och följts upp på klassråd, elevråd, i elevhälsoteamet och trygghetsteamet 

samt i arbetslagen under läsåret. De aktiviteter som uppskattats och anses vara främjande fortlöper. 
 De större främjande insatserna har uppskattats av i stort sett alla på skolan: VI dagarna med dess olika 

aktiviteter.  
 I november månad görs en utvärdering av de aktiviteter som varit under läsåret för att se vad vi ska fortsätta 

med, var det finns utvecklingspotential och vad vi kan göra annorlunda.  
 

 

Förebyggande åtgärder  
I det förebyggande arbetet prioriteras de områden som vi, efter utvärdering av enkäter och trygghetspromenad, 
anser vara riskområden eller riskfaktorer. Syftet är att avvärja och motverka kränkande behandling, trakasserier 
och diskriminering. Liksom i det främjande arbetet omfattar våra förebyggande insatser alla de sju 
diskrimineringsgrunderna.  

Bild från DO’s hemsida som Limmaredskolan använder sig av. 

1. Undersök – finns det risker för diskriminering, repressalier eller andra hinder för enskildas lika 
rättigheter och möjligheter i verksamheten?                                                                                                                             

2. Analysera – vilka är orsakerna till de upptäckta hindren och riskerna? 
3. Åtgärda – vidta de förebyggande och främjande åtgärder som kan krävas.                                                                                                                              
4. Följ upp och utvärdera – arbetet ska dokumenteras och följas upp löpande.                                                                                                                                       

Exempel på våra förebyggande insatser 
 Alla elever får klasslärarens hjälp att svara på skolans och kommunens trivselenkäter, som sedan följs upp av 

skolledningen, trygghetsteamet, elevhälsoteamet samt all annan personal.  



Limmaredskolan läsår 18/19 
18/19Lundbyskolan, Eskilstuna 

       4 (9) 
    
    
    

 
 Elevrådet samt trygghetsteamet genomför en trygghetsvandring varje termin – en på årets ljusa del och en 

under hösten.  
 Alla klasser har möjlighet att kryssa i de områden de tycker känns otrygga på en karta över skolområdet. 

Resultatet av allt detta ligger sedan till grund för eventuella förebyggande åtgärder samt blir till underlag för 
utvärdering och revidering av planen. 

 Elevernas upplevelse av trygghet och trivsel tas även upp i samband med utvecklingssamtal. 
 Rastvakterna sprider ut sig över hela skolgården och befinner sig där eleverna är. Personal täcker särskilt de 

områden som barnen upplever som otrygga, eller där konflikter uppstår (hot-spots). 
 Antalet kränkningsärenden på skolan sammanställs i maj och november månad i samverkan med 

elevhälsoteamet, vilket leder till förebyggande åtgärder. 
 Skolans personal äter pedagogisk lunch tillsammans med eleverna dag. Det ger tillfällen till samtal med 

eleverna och möjlighet att upptäcka om någon elev är utsatt för till exempel trakasserier. 
 Hänsyn tas till elever med funktionsvariationer när det gäller till exempel undervisningslokal, hjälpmedel 

samt inredning av lokaler och skolgård. 
 Personal uppdateras kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att bättre kunna förstå och 

undervisa elever med NPF och särskilda behov. 
 Tolk finns tillgänglig vid föräldrakontakter vid behov. 
 Grupp- och lagindelning leds av den vuxne som är ansvarig för verksamheten. 
 Kuratorn leder förebyggande grupper med eleverna vid behov, för att lyfta frågor som visat sig vara aktuella. 
 Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan. Dessa diskuterar både förebyggande och främjande arbetet samt 

elevärenden. 
 Trygghetsteamet träffas varannan månad och diskuterar även de skolans förebyggande och främjande 

arbete. Teamet arbetar aktivt med denna plan och föreslår förebyggande åtgärder till ledning och kollegor. 
 
Uppföljning av Limmaredskolans främjande arbete 
 Skolans trivselenkät som genomfördes under våren 2017 var svår att tyda har trygghetsteamet fått som 

uppgift att skapa en ny enkät. Läs mer om årets resultat under rubriken Resultat och analys på nästa sida. 
 Flera elever har uppgett att det finns vissa områden på skolgården där det ibland uppstår konflikter. 

Rastvärdarna har därför fått i uppgift att ha bättre uppsikt över dessa hot-spots. 
 Eleverna har uppgett att duscharna tillhörande gympasalen ibland känns otrygga. Vi kommer därför att sätta 

upp krokar närmare duscharna under hösten 2017, så att man inte behöver gå naken längre sträckor. 
 Trygghetsteamet och skolledningen följer upp de riskområden och riskfaktorer som framkommit genom 

enkäter, trygghetsvandringar och andra insamlingsmetoder och föreslår åtgärder. 
 

Åtgärdande arbete 
Limmaredskolans åtgärdande arbete rör riktade insatser efter att kränkning, diskriminering eller trakasserier 
inträffat. Utgångspunkten är att all personal tydligt och konsekvent tar ställning mot alla former av kränkande 
behandling. Kränkningar och diskriminering dokumenteras och sedan följs upp. På detta sätt kan vi identifiera de 
områden där vi behöver arbeta mer förebyggande. 
 
 
Exempel på våra åtgärdande insatser 
 Om personal i verksamheten uppmärksammar eller får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för 

diskriminering eller annan kränkande behandling ska detta omedelbart anmälas och utredas 4. Om 

                                                
4 Se arbetsgången för hur detta går till i bilaga 2. 
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kränkningarna fortsätter involveras trygghetsteamet som då arbetar vidare tillsammans med elevhälsan och 
klassläraren. Alla aktuella dokument kring detta finns på Stortorget. 

 Elevhälsoteamet (bestående av rektor, skolsköterska, kurator samt specialpedagoger) genomför tillsammans 
med berörda pedagoger olika anpassningar och lösningar på de situationer som behöver åtgärdas. 

 Eleverna har möjlighet att träffa skolans kurator och skolsköterska vid behov. 
 Pedagogerna, rektorer samt kuratorn leder riktade samtal och diskussioner i hel- eller halvklass vid behov. 
 Pedagoger, rektorer samt kuratorn har riktade samtal med elever och vårdnadshavare vid behov. 
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ÅRSPLAN MED AKTIVITETER läsår 18/19   Bilaga 1 

Månad Aktivitet Ansvar 
Januari  Genomgång av plan mot diskriminering och kränkande 

behandling, ordningsregler, klassregler 
 Årshjulet revideras 
 Elevernas röst 

Alla pedagoger på APT 
 
Trygghetsteamet 
 
Elevrådet 

Februari  Kommunens elev- och föräldraenkät genomförs i år 3 
och 5 

 Diskrimineringsgrund: Ålder 

Tranemo Kommun 
 
Pedagoger 
 

Mars  Trygghetsvandring och skolan enkät genomförs och 
sammanställs 

 Elevernas röst 
 Uppföljning av elevernas frånvaro samt förebyggande 

insatser vecka 12 
 
 Diskrimineringsgrund: Religion/annan 

trosuppfattning 

Trygghetsteamet 
Elevrådet 
 
EHT 
 
 
 
Pedagoger 

April  Enkätresultaten samt trygghetsvandringen utvärderas 
och analyseras 

 Främjande/ förebyggande formas utifrån resultat av 
trygghetsvandring/enkäter 

 Elevernas röst 
 Diskrimineringsgrund: Kön 

Trygghetsteamet 
Skolledning 
Alla Pedagoger, trygghetsteamet 
 
Elevrådet 
 
Pedagoger 

Maj  Skolans egen trivselenkät (alla årskurser) analyseras 
och följs upp 

 Uppföljning av elevernas frånvaro samt förebyggande 
insatser vecka 22. 

 Elevernas röst 
 Diskrimineringsgrund: Funktionsnedsättning  

Trygghetsteamet 
 
EHT 
 
Elevrådet 
 
Pedagoger 

Juni  Terminens kränkningsanmälningar följs upp, 
förebyggande insatser planeras 

  

Trygghetsteamet, EHT 
 

Augusti  Rastvärds-schemat görs klart 
 Genomgång av planen mot diskriminering, 

ordningsregler, klassregler 
 Elevernas röst 
 

Alla pedagoger 
 
Skolledning 
 
Elevrådet 
 
 
 

September  Elevernas röst 
 
 Diskrimineringsgrund: Sexuell läggning 

Elevrådet 
Elevhälsoteamet 
 
Pedagoger 

Oktober  
 Denna plan revideras 
 Skolans trivselenkät genomförs v.42 

 
Trygghetsteamet 
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Arbetsgång för kränkningsärenden     Bilaga 2 
 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
Handlingsplan - När elev känner sig utsatt av annan elev När en elev 
känner sig kränkt/trakasserad och personal får kännedom om detta har de 
en skyldighet att ingripa. Rektor skall hållas informerad. 1.Upptäckt – 
Anmälan till klassföreståndare. Den som upptäcker, eller får signaler om, 
att elev har utsatts för kränkning eller trakasserier enligt Skollagen eller 
Diskrimineringslagen, har skyldighet att omedelbart meddela berörd 
klassföreståndare. Utredning startas skyndsamt om vad som har hänt och 
vilka som är inblandade. 2. Samtal med den kränkta eleven (Bilaga 1) 
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. 3. Anmälan till 
huvudmannen (Bilaga 8) Kränkning/trakasserierna anmäls till 
huvudmannen genom bilaga 8. Blanketten 
skickas till Sektionschef. 4. Samtal med den elev som har kränkt (Bilaga 2) 
Kartlägg var och en av elevernas upplevelser. 5. Vårdnadshavare 
informeras Både vårdnadshavarna till den som har blivit kränkt och den/de 
som har kränkt skall informeras om det som har hänt. 6. Övrig berörd 
personal informeras (t ex arbetslag, undervisande lärare) 7. Vid behov 
upprättas åtgärdsprogram (Se Riktlinjer för upprättande av åtgärdsprogram) 
8. Uppföljande samtal med den kränkte och den som har kränkt (Bilaga 3) 
inblandade Elevhälsan erbjuder stödsamtal till alla inblandade parter. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 

 Uppföljning av elevernas frånvaro samt förebyggande 
insatser vecka 43. 

 Trivselenkät sammanställs under vecka 44. 
 Elevernas röst 
 Diskrimineringsgrund: Etnisk tillhörighet 

Trygghetsteamet 
 
Elevhälsoteamet 
 
Elevrådet 
Pedagoger 

November  Nya planen mot diskriminering och kränkande 
behandling reviderad. 

 Elevernas röst 
 Diskrimineringsgrund: Könsöverskridande identitet 

eller uttryck  

Trygghetsteamet 
 
Elevrådet 
 
Pedagoger 

December  Elevernas röst 
 
 Uppföljning av elevernas frånvaro samt förebyggande 

insatser vecka 50 
 
 Uppföljning av terminens kränkningsanmälningar 

Elevrådet 
 
 
EHT 
 
 
Trygghetsteamet /EHT 
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Handlingsplan - När en elev känner sig utsatt av personal När en 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. 
Upptäckt - Anmälan till rektor 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 elev (Bilaga 4) 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. Anmälan till huvudmannen (Bilaga 8) 
Kränkning/Diskriminering anmäls till huvudmannen genom bilaga 8. 
Blanketten skickas till Sektionschef. 4. 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. 
5. Samtal med berörd personal (Bilaga 5) Rektor kartlägger personalens 
upplevelse av händelsen. 6. Samtal med de inblandade/de inblandade och 
tredje part (Bilaga 6) 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. 7. Ytterligare 
åtgärder Om incidenten är så allvarlig att ytterligare åtgärder behöver vidtas 
gäller arbetsrättsliga regler samt de av 
samhället uppsatta lagar och förordningar. 8. Återkoppling och 
uppföljningssamtal med berörda (Bilaga 7) Återkoppling ska ske inom en 
vecka och uppföljningssamtal utförs inom en månad. 9. Stödsamtal till 
den/de elever som är inblandade Elevhälsan 
erbjuder stödsamtal till den/de elever som har blivit utsatt av personal. Om 
åtgärderna inte är tillräckliga kan elev och vårdnadshavare vända sig till 
Barn- och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO) eller 
Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se). 

Rutiner för uppföljning 
Uppföljande samtal med den kränkte och den som har kränkt (Bilaga 3a). 
Uppföljningssamtal på kort/lång sikt avseende barn/elev som känner sig 
kränkt av annat barn/elev).) Bilaga 4b - Återkoppling och uppföljningssamtal 
när ett barn/elev känner sig utsatt av personal. Uppföljning skall ske en eller 
flera gånger med början inom en vecka. Stöd till de inblandade: Elevhälsan 
erbjuder stödsamtal till alla inblandade parter. 

Rutiner för dokumentation 
Vid dokumentation av ovanstående händelser används blanketterna 1a, 2a, 
3a, samt 1b,2b, 3b, 4b. De finns på 
stortorg/gemensamt/likabehandlingsplan. Samtal hem - rutin - 
dokumentation som sparas. 
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