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Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 

2016/2017 för Fågelås skola 

Fågelås skola omfattas av denna plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. 

Följande plan, med förebyggande arbete, har upprättats som stöd för elever, personal och föräldrar 

på Fågelås skola. Denna plan ska ligga till grund för arbetet med värdegrunden i skolan. 

 

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever och alla vuxna på Fågelås 

skola ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar, män som kvinnor oavsett etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet 

eller uttryck och ålder. Alla elever och vuxna har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon 

form av kränkande behandling. 

Vi på Fågelås skola strävar efter en trygg och hälsosam skolmiljö för alla 

Vår ambition är att alla elever skall trivas och känna samhörighet med skolans personal och 

varandra. Personalen som arbetar på Fågelås skola har ansvar för att verksamheten följer de lagar 

och regler som berör skolans verksamhetsområde. Om du som förälder upplever att ditt eller 

något annat barn eller någon vuxen utsätts för kränkande behandling, kontakta omedelbart ditt 

barns lärare/fritidspedagog eller rektor. 

Lagar som styr 

Elever i skolan får inte utsättas för kränkande handlingar, diskriminering och trakasserier. För att 

förhindra, förebygga och skapa handlingsberedskap om det skulle inträffa, regleras kränkande 

handlingar i skollagens 6 kap, samt diskriminering och trakasserier i diskrimineringslagen. Befogade 

tillrättavisningar för att upprätthålla ordning är inte kränkande behandling. 

 

Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom fritidshem och skola skyldiga att 

arbeta målinriktat för att motverka, förebygga och förhindra att kränkande handlingar, 

diskriminering och trakasserier förekommer på skolan. Om detta ändå skulle inträffa ska 

omständigheterna utredas, dokumenteras och åtgärder föreslås för att förhindra att det upprepas. 

Lagarna omfattar all personal som kommer i kontakt med elever det vill säga även till exempel 

köks- och städpersonal. 

 

Rektor ansvarar för att likabehandlingsarbetet genomförs och att planen för arbete mot 

diskriminering och kränkande behandling upprättas varje år. 

 

Skadestånd kan utgå till den som diskriminerats/kränkts, om personalen i skolan åsidosätter sina 

skyldigheter enligt lagen. Det är huvudmannen som ansvarar för att personalen fullgör sina 

skyldigheter enligt skollagen och diskrimineringslagen. Föräldern kan göra en anmälan till Statens 

skolinspektion eller Diskrimineringsombudsmannen. Skolinspektionen och barn- och elevombudet 

(BEO) har tillsynsansvar för bestämmelserna i skollagen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

ansvarar för tillsyn av bestämmelserna i diskrimineringslagen.



4 

 

Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling? 

Diskriminering  

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

samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 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. 

 

Exempel: På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och en 

förutom särskoleklassen, som hen ropade upp som grupp (diskriminering på grund av funktionsnedsättning). 

Trakasserier 

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

diskrimineringsgrunderna kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning eller sexuell läggning.  Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev 

för trakasserier benämns det som diskriminering. 

 

Exempel: Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt att gå med 

i dansgruppen (trakasserier på grund av kön). 

Kränkande behandling 

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan samband med en diskrimineringsgrund i 

diskrimineringslagen, kränker ett barns eller en elevs värdighet.  

 

Exempel: Kalle blir ofta kontaktad via Facebook av elever på skolan. Där kallar de honom ”pucko” och 

”bög”. De har också lagt ut bilder på Kalle på Instagram. Bilderna har tagits i duschen efter gymnastiken. 

 

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 kränkningar kan vara:  

 

 Fysiska: bli utsatt för slag och knuffar.  

 Verbala: bli hotad eller kallad för något nedsättande.  

 Psykosociala: bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning.  

 Text- och bildburna: klotter, brev, lappar, Facebook, Instagram, sms, mms. 

 

Personal måste ibland tillrättavisa ett barn/en elev för att skapa en god miljö för hela gruppen. En 

befogad tillsägelse är inte en kränkning i lagens mening, även om barnet/eleven kan uppleva det som 

kränkande. 
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Vision 

Nolltolerans mot kränkande särbehandling och mobbing gäller på hela Fågelås skola. Alla ska känna sig 

trygga och veta att de behandlas väl. Det gäller: 

 elever 

 personal 

 föräldrar 

 

Alla vuxna tar ansvar för att vägleda eleverna i deras utveckling av empati och respekt för varandra. 

Främjande och förebyggande åtgärder 

 

Insats – vad gör vi? Tid – när? Ansvar 

Planen 

utvärderas/uppdateras. 

En gång/år Rektor 

Observerar och iakttar eleverna 

under skol- och fritidshemsdagen. 

Varje dag All personal på Fågelås 

skola. 

På konferenstid/APT diskuteras 

likabehandling. 

1 gång/månad Rektor och personal i 

arbetslaget 

Klasserna pratar om regler för 

skolan. Hur en bra kompis är. 

Vid varje terminsstart Lärarna 

Uppmärksamma och hälsa på 

alla elever. 

Dagligen All personal på Fågelås 

skola. 

Lärare uppmärksammar 

eleverna på vilka andra elever som är 

sjuka eller lediga. Alla elever som vill 

säga något under en skoldag skall ges 

tillfälle att göra detta. 

Dagligen All personal på Fågelås 

skola. 

Elever uppmuntras att lyssna 

på varandra, vänta på sin tur samt att 

hjälpa varandra. 

Dagligen All personal på Fågelås 

skola. 

Kamratgrupper med blandade 

åldrar vid olika aktiviteter 

Flera gånger/termin Lärarna 

”Bussen och vi” vi upprättar riktlinjer 

för en trygg och säker miljö på vår 

buss. 

Höstterminen Rektor, lärarna och alla elever 
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Ansvarsfördelning 

Rektor 

Rektor ansvarar för att en plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling upprättas 

och följs upp varje år. 

Personal 

Alla vuxna som ser eller på annat sätt får kännedom om att en elev blir kränkt har skyldighet att 

genast agera för att få stopp på kränkningen. 

 

När personal får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling på 

Fågelås skola är det dennes skyldighet att anmäla detta till rektor. 

 

Alla situationer där kränkningar förekommer är unika, beroende på vilka som är inblandade, därför 

kan man inte säga att en metod eller ett arbetssätt alltid är det rätta. Vilken metod eller arbetssätt 

som används kan variera från fall till fall. Det viktiga är att något görs, att den kränkte blir tagen på 

allvar. 

Upptäcka, utreda, åtgärda och uppföljning 

För att tidigt upptäcka kränkningar har vi följande arbetssätt och förhållningssätt; 

 All personal på skolan har fokus på att uppmärksamma och agera vid kränkningar 

 Medvetandegöra eleverna 

 Enkäter 

 Utvecklingssamtal 

 

Vem kontaktar jag vid trakasserier, diskriminering och kränkande behandling? 

För att anmäla ett ärende så ska du som elev eller vårdnadshavare vända dig till din klassföreståndare 

eller rektor. Om du som elev känner dig kränkt av en vuxen på skolan så vänder du dig till en vuxen 

person i skolan, som i sin tur vänder sig till rektor. Rektor är ansvarig och ska därför alltid informeras 

om all kränkande behandling.  

 

Aktiva och uppföljande åtgärder när elev diskriminerar, trakasserar eller 

kränker elev 

1. All skolpersonal är enligt Skollagen 6 kap. 10§ skyldig att anmäla kännedom om kränkande 

behandling till rektor via Synpunkten, som nås på www.edwise.se – Personalrum – Anmäl 

skador mm. Inblandade elevers vårdnadshavare kontaktas skyndsamt, om möjligt inom första 

dygnet. Personal som är utsedd att arbete med likabehandlingsarbetet på skolan eller i vissa 

fall klassföreståndare får i uppdrag att utreda händelsen. Berörd personal har 

uppföljningssamtal med de inblandade eleverna. Händelsen och det efterföljande arbetet 

dokumenteras skriftligt.   

2. Om inte situationen uppklaras anmäls ärendet med dokumentation till ansvariga för 

likabehandlingsarbetet på skolan  

http://www.edwise.se/
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3. Om kränkningarna inte upphör behöver särskilda åtgärder sättas in. Rektor kallar elev, 

vårdnadshavare, klassföreståndare och berörd personal 

4. Eventuell anmälan till polis, socialtjänsten, arbetsmiljöverket och skolhälsovård görs. 

 

Långsiktig uppföljning och utvärdering 

För att garantera att insatserna följs upp på lång sikt hålls en avstämning av berörd personal med den 

utsatte eleven efter ca en månad. Då görs en utvärdering av de vidtagna åtgärderna och vilka effekter 

insatserna har gett. Om ärendet är utrett och alla parter är nöjda avslutas ärendet. Elev, 

vårdnadshavare och klassföreståndare har en fortsatt dialog. En kortfattad rapport lämnas till rektor. 

Elever, vårdnadshavare och personalens delaktighet 

Elevernas delaktighet 

Varje lärare diskuterar/utvärderar med eleverna. I klassen diskuterar vi förhållningsätt och aktuella 

frågor vad gäller trivsel. 

Personalens delaktighet 

Planen diskuteras på arbetslagsträffar och på gemensamma arbetsplatsträffar. Diskussionerna utgår 

ifrån personalens observationer och dokumentationer. 

Vårdnadshavares delaktighet 

Vårdnadshavare informeras på föräldramöten om skolans plan för arbete mot diskriminering och 

kränkande behandling. 

Utvärdering av föregående års plan 

Enkät och riskanalyser har utförts tillsammans med elever och lärare för att tydliggöra vart 

problemen uppstår och kunna sätta nya mål utifrån det arbetet. 

 

Eleverna på Fågelås skola uttrycker att de blir sedda, trivs och vill komma till skolan. Flera elever med 

hög frånvaro på tidigare skolor kommer nu till vår skola varje dag. 

 

Vi fortsätter kontinuerligt vårt värdegrundsarbete på skolan. 

 

Tryggheten i bussen har ökat för eleverna, precis som i övriga skolarbetet har eleverna fasta platser 

som de vuxna har bestämt och detta bidrar till trygghet. 

Kartläggning 

Personalen förebygger mobbing och kränkande behandling genom:  

- Observationer i klassen, på raster och under fritidshemsvistelsen 

- Diskussioner på arbetsplatsträffar 

- Ta del av föräldrarnas synpunkter 

- Ta del av elevernas synpunkter 
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Mål för verksamhetsåret 2016/2017 

Mål: 

- Alla elever skall bli sedda och uppmärksammade av vuxna varje dag. Eleverna trivs och tycker 

att det är roligt att komma till skolan. 

- Vuxna är bra förebilder för eleverna. 

- Elever och vuxna respekterar varandra och tar vara på varandras olikheter. 

- Alla vuxna tar ansvar för att vägleda eleverna i deras utveckling av empati och respekt för 

varandra. 

- Alla elever ska uppleva en trygghet att åka buss till och från skolan. 

- Fortbildning med forskare Hélèn Jenvén för personalen under läsåret kring arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling. 

 

Arbetssätt 

För att lättare skapa dialog använder vi oss av frågor som öppnar upp: 

- Hur tänkte du? 

- Kunde du ha gjort på något annat sätt? 

- Hur tror du den andra kände sig? 

 

En elev som berättar att hon eller han känner sig kränkt ledsen, arg, sårad eller skadad, måste alltid 

tas på allvar. Individens subjektiva upplevelse är en viktig utgångspunkt i definitionen av kränkande 

behandling. 

 

Vi diskuterar och påminner varandra i vårt förhållningssätt gentemot elever, föräldrar och personal. 

Alla vuxna ska ta ställning, reagera och agera mot varje form av diskriminering, kränkande behandling 

eller trakasserier. 

 

”Bussen och vi” är ett arbete där eleverna deltar för att arbeta med förhållningssätt/riktlinjer som 

leder till en trygg och säker bussfärd till och från skolan. 

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av planen 

 Under varje läsår görs en kartläggning/elevgenomgång av klassen/gruppen. 

 Vilka problemområden/utvecklingsområden finns i klassen/gruppen när det gäller 

likabehandling. 

 Kartläggning kring skolans miljö både inom/utomhus, där eleverna får vara delaktiga i vart det 

kan uppstå risker/konflikter. 

 Vid elevrådsmöten går vi igenom skolkartan som eleverna har tillgång till hela tiden.  

 Uppföljning och utvärdering enligt skolans årsplanering. 

 Vi följer upp vårt arbete med att revidera våra riktlinjer i vårt ”Bussen och Vi- dokument”.  

Förenklad ärendegång vid upptäckt av kränkande behandling 

1. Elev anmäler kränkande behandling till vuxen på skolan 

2. Personal anmäler till rektor via Synpunkten, som nås på www.edwise.se – Personalrum – 

Anmäl skador mm 

http://www.edwise.se/
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3. Elever samt vårdnadshavare meddelas att anmälan gjorts 

4. Likabehandlingsteamet eller i vissa fall klassföreståndare har uppföljningssamtal med de som 

varit med om kränkningen. Vid behov kontaktas vårdnadshavare 

5. Om situationen inte klaras upp gör likabehandlingsteamet en fördjupad utredning med de 

inblandade.  

6. Likabehandlingsteamet följer upp ärendet efter 1-4 veckor, beroende på situation 

7. Om kränkningarna upphört efter 4 veckor avslutas ärendet 

8. Om kränkningarna ej upphört fortsätter arbetet på skolan så länge det behövs 
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Rättigheter och skyldigheter 

Elevernas och de vuxnas rättigheter och skyldigheter i skolan bygger på; 

 FN:s konvention om barns rättigheter 

 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5§ ”Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga 

rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling” 

 Skollagen (2010:800) 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 

 Lgr 11 (2011) 1 – 2 kap. 

 Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen som syftat till att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö 

 Socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap. Anmälan om och avhjälpande av 

missförhållanden 

 Brottsbalken (1962:700) Stafflagarna i Brottsbalken gäller även skolan. Det finns dock ingen 

laglig skyldighet att göra en polisanmälan. En polisanmälan ersätter inte 

anmälningsskyldigheten enligt Socialtjänstlagen. I Brottsbalken finns inte kränkande behandling 

som särskilt begrepp eller brottsrubricering. Men kränkande behandling utgör inte sällan även 

brott enligt Brottsbalken, t.ex. misshandel, olaga hot, olaga tvång, ofredande, trakasserier, 

förtal, sexuellt ofredande och hets mot folkgrupp. 

 Diskrimineringslagen (2008:567) Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och 

på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder. 
 

Direkt eller indirekt diskriminering 

Diskriminering innebär avsteg från principen om likabehandling t.ex. när skolan på osakliga grunder 

behandlar en elev sämre än andra elever.  

 

Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till t.ex. 

elevens kön eller religion. 

 

Indirekt diskriminering kan ske då alla behandlas lika t.ex. om alla elever serveras samma mat så 

diskrimineras de elever som på grund av religiösa skäl behöver annan mat. Den indirekta 

diskrimineringen är när man tillämpar en bestämmelse som verkar neutral men får en 

diskriminerande betydelse. 

 

 

Utförlig information om innehållet i Diskrimineringslagen och Skollagen finns på: 

www.manskligarattigheter.gov.se 

www.barnombudsmannen.se 

www.skolverket.se 

 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/
http://www.barnombudsmannen.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 


