
 
 

 

             Plan mot diskriminering och kränkande behandling                   
               Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Fröknegårdskolan 6-9 
 

     Främja, förebygg, upptäck och åtgärda 

Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka kränkande  
behandling av barn och elever. Planen omfattar även aktiva insatser för att 
verka för barns och elevers lika rättigheter och åtgärder för att motverka 
diskriminering. 
 

Planen bygger på skollagens kapitel 6  
diskrimineringslagens kapitel 3  

 

 
Planen gäller för läsåret 2017/2018 
 
Ansvariga för planen  Anna Forsvall och Jan Herngren 
 
Barn och elever har varit delaktiga genom Elevråd och klassråd 
 
          Fastställd av 

Förvaltningschefen 
2017-05-04 

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med 
respekt. Arbetet för likabehandling är en del av förskolan och skolans 

värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla barn och elevers lika  
rättigheter och möjligheter - oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller  
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
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 1. Lagstiftningen 
I skollagens kapitel 6 finns regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling. Varje förskola och 
skola ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 
Förebyggande åtgärder ska genomföras och en plan ska upprättas årligen. 
 
I diskrimineringslagens kapitel 3 finns regler om aktiva åtgärder mot diskriminering.  
Förskola och skola har en skyldighet att aktivt arbeta med åtgärder riktade mot de sju 
diskrimineringsgrunderna.  Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. Skyldigheten omfattar även att ha riktlinjer och rutiner för att förhindra 
trakasserier och sexuella trakasserier. 
 
Arbete med aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande genom ett fortlöpande 
arbete i fyra steg, undersöka, analysera, åtgärda samt utvärdera och följa upp. I detta arbete ingår 
även att ta fram riktlinjer och rutiner mot trakasserier.   
 
En löpande dokumentation ska göras av det arbete som bedrivs på grupp- och organisationsnivå. 
Av dokumentationen ska det framgå om det avser diskriminering, trakasseri eller kränkning. Om 
dokumentationen ska göras digitalt används G-Suite – team-drive. Det är då mycket viktigt att 
beakta att inga känsliga uppgifter får framkomma. På individnivå sker dokumentationen i mall från 
metodboken alternativt i edWise.  
 
 

2.  Plan mot kränkningar, diskriminering och trakasserier 
Målsättningen med planen är att 
- främja allas lika rättigheter 
- vara ett konkret verktyg i arbetet för att förebygga och motverka diskrimineringar,  
  trakasserier och kränkande behandling 

 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad gäller 
- varje verksamhet ska årligen upprätta en plan  
- planen ska finnas tillgänglig på förskolans/skolans hemsida  
 

3. Definitioner  
Diskriminering 
En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att  
någon missgynnas eller kränks, och detta har samband med någon av de sju  
diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt.  
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På                             finns mer att läsa om diskrimineringsgrunder,  
vad lagen säger och olika exempel. 

 
Kränkning 
Ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns 
eller elevers värdighet. (Skolverkets Allmänna Råd). Kränkningar kan vara fysiska, verbala, 
psykiska och/eller ske via sociala medier.  

   
Trakasserier 
Kränkningar kopplade till någon av diskrimineringsgrunderna är trakasserier. 
 

4. Organisatorisk ansvarsfördelning                   

Skolchef  

• ansvarar för att skyndsamt följa upp av förskolechef/rektor anmälda fall av 
kränkningar och eller trakasserier, samt anmäla, enligt delegeringsordningen till 
Barn- och utbildningsnämnden. 

• Rektor 
• ansvarar för att plan mot diskriminering och kränkande behandling  

upprättas varje år, hålls aktuell, följs upp och finns på hemsidan 
 

• ansvarar för att dokumentationen sker enligt gällande rutiner av  
händelser som kan betecknas som diskriminering eller kränkande  
behandling  

 
• ansvarar för att stöd ges till elever som utsatts för diskriminerande eller 

kränkande behandling och att stöd ges till den som orsakat händelsen 
 

• ansvarar för att elevhälsan är delaktig i arbetet mot kränkningar, 
trakasserier och diskrimineringar 

 
• kontaktar och informerar skolchef vid samtliga fall av kränkningar  

och eller trakasserier och anmäler via blankett i metodboken.  
 

• ansvarar för att orosanmälan när så krävs, sker enligt socialtjänstlagen 
14 kap §1 
 

• ansvarar för att kontakt med polis tas för samråd och att anmälan sker, i 
de fall då incidenten faller under allmänt åtal. 

 

http://www.diskrimineringsombudsmannen.se
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Skolans medarbetare 

• har ansvar för kontakter med barnet/eleven och vårdnadshavare 

• som får information om eller bevittnar en kränkande eller diskriminerande 
händelse ska informera förskolechef/rektor och  
dokumentera på avsedd blankett 

 
• informerar elever och föräldrar om Plan mot diskriminering och  

kränkande behandling 
 

Arbetslaget 

• där kan man i första hand få stöd och hjälp att hantera situationer med anknytning 
till handlingsplanen 

• diskuterar med barn och elever frågor som rör värdegrund, bemötande, 
kränkningar, trakasserier och diskriminering 

 

Eventuella förtydliganden eller tillägg till ovanstående ansvarsområden utifrån skolans 
behov: 

I Trygghetsteamet på skolan finns representanter från samtliga arbetslag samt 
elevhälsoteamet. Trygghetsteamet består av kurator, fritidsledare, socialpedagoger, en 
lärare samt studie- och yrkesvägledare. Trygghetsteamet träffas varje vecka för att gå igenom 
läget i varje årskurs samt de aktuella kränkningsärendena. Trygghetsteamet återkopplar 
sedan varje vecka till sitt arbetslag.  Två gånger per termin har Trygghetsteamet längre träffar 
och arbetar förebyggande och främjande med trygghets- och trivselenkäter, temadagar, 
värdegrund etc. Fröknegårdskolan har också ett kamratstödjarteam där två elever från varje 
klass ingår, samt en fritidsledare och skolkuratorn. Kamratstödjarteamet är ett forum för 
elevinflytande och hjälper oss att ge en tydligare bild av vad eleverna anser behöver 
förändras och förbättras. Kränkningsärenden behandlas skyndsamt av den personal som får 
vetskap så att utredning och dokumentation sker enligt skolans rutiner. Vid ärenden av 
större/allvarligare karaktär som kräver vidare arbete kopplas utredningsteamet in.  
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5. Mål för skolans värdegrundsarbete  

De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje 
med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på. 

Värdegrunden omfattar 

• människolivets okränkbarhet 
• individens frihet och integritet 
• alla människors lika värde 
• jämställdhet mellan könen 
• solidaritet mellan människor 

Det är dessa värden som ska förmedlas och alla medarbetare ska främja aktning för 
människans egenvärde och vår gemensamma miljö. 

Skolans vision är att alla elever och all personal ska känna sig trygga i en arbetsmiljö som 
bygger på ömsesidig respekt och där man upplever ett reellt inflytande. 

Under aktuellt läsår kommer samtliga på skolan hjälpas åt att arbeta fram tre 
värdegrundsord som skall definiera Fröknegårdskolan. Arbetet har börjat under våren 
2017, i kamratstödjarteamet, med en enkät till såväl elever som personal, när alla har 
svarat har vi arbetat fram orden och arbetet därefter blir att fylla orden med konkreta 
exempel och innehåll som samtliga skall vara väl förtrogna med. Detta arbete kommer att 
ske via elevråd, klassråd, kamratstödjarteam, trygghetsteam samt temadagar och innefatta 
samtliga elever och personal.  

 
Ansvariga för genomförande: All personal på skolan 
 
Uppföljning ska ske: 2018-01-09  ansvarig: Trygghetsteamet 

Utvärdering ska ske: 2018-06-18  ansvarig: Trygghetsteamet samt rektorerna 

 

6. Främjande och förebyggande arbete 

6.1 Främjande arbete 

Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för 
likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka 
för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till 
att förankra respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en skolmiljö där alla 
barn och elever känner sig trygga och utvecklas. 
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Beskriv de långsiktiga och mer kortsiktiga insatserna av främjande karaktär: 

 Ett starkt och tydligt ledarskap. 
 Att ha en välplanerad skolstart med uppstartsvecka, där samtliga klasser arbetar 

med gemenskap och värdegrund med exempelvis aktiviteter och samarbets- och 
värdegrundsövningar. 

 I årskurs 6 genomför Trygghetsteamet kontinuerligt samarbetsövningar för att 
stärka gemenskapen. 

 Vuxennärvaro i verksamhetens alla delar. 
 Föräldramöten där samarbete mellan hem och skolan poängteras. 
 Organiserade klassråd i samtliga klasser. 
 Ett aktivt elevråd. 
 Ett aktivt kamratstödjarteam. 
 Att ha ett aktivt värdegrundsarbete där samtliga elever och samtlig personal deltar. 
 Utvecklandet av Fröknegårdskolans elevhälsoteam, med bland annat en 

specialpedagog och en speciallärare till varje årskurs. 
 Att medvetet arbeta för likvärdighet. 
 Att ha tydliga trivselregler som är välförankrade hos såväl elever och personal. 
  Trygghetsteamets aktiva arbete med kränkningar som innehåller såväl 

dokumentation som återkopplingar till arbetslaget varje vecka. Kurator informerar 
elevhälsoteamet varje vecka och tar upp ärenden som behöver gå vidare. 

 Nära och kontinuerligt samarbete med vårdnadshavare 
 Erbjuda Din Bror samt Freezone under elevens val tid för årskurs 8 respektive 

årskurs 7. 

Ansvariga för genomförande: Trygghetsteamet samt rektorerna 

Uppföljning ska ske: 2018-01-09  ansvarig: Trygghetsteamet samt rektorerna 

Utvärdering ska ske: 2018-06-18  ansvarig: Trygghetsteamet samt rektorerna 

 

6.2 Förebyggande 

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller 
kränkande behandling som finns i verksamheten. Riskerna kan kartläggas på olika sätt (se 
mer under steget Kartlägg). Förebyggande mål och åtgärder måste motiveras av vad som 
kommer fram i en kartläggning. 

Beskriv de långsiktiga och mer kortsiktiga insatserna av förebyggande karaktär: 

 Årskurs 6 har från och med detta läsår fått en struktur mer likt mellanstadiet än 
tidigare, för att succesivt kunna klara av ett större ansvar som elev. 

 Samtliga klasser har arbetat med resultatet från Trygghets- och trivselenkäten och 
valt ut tre områden de anser att skolan bör fokusera på, trygghetsteamet arbetar 
sedan vidare med klassernas arbete, för att sedan återigen involvera eleverna.  



7 (12) 

 

 Att ha en välplanerad skolstart med uppstartsvecka, där samtliga klasser arbetar 
med gemenskap och värdegrund genom exempelvis aktiviteter och samarbets- och 
värdegrundsövningar. 

 Arbetet med att ta fram tre värdegrundsord och fylla dem med innehåll som skall 
definiera Fröknegårdskolan. 

 Att kamratstödjarteamet träffas regelbundet och stämmer av läget i samtliga 
klasser och på skolan. 

Ansvariga för genomförande: Kurator och trygghetsteamet 

Uppföljning ska ske: 2018-01-09  ansvarig: Kurator 

Utvärdering ska ske: 2018-06-18  ansvarig: Kurator samt rektorerna 

 

7. Kartläggning av nuläget 

Efter klassernas arbete med Trygghets- och trivselenkäten föregående läsår var det tre 
punkter som eleverna vill prioritera: 

 Tryggheten på skolan 
 Arbetsron i klassrummet 
 Likvärdighet bland vuxna 

Dessa tre arbetsområden kommer att prioriteras under läsåret, då eleverna upplever 
dessa som viktiga. Trygghetsteamet håller på att arbeta med hur detta arbete skall läggas 
upp, när det gäller punkten ”Arbetsron i klassrummet” kommer arbetet mestadels ske i 
arbetslagen tillsammans med pedagogerna.  

Elevrådet sammanträder en gång i månaden och innan varje elevråd skall samtliga klasser 
ha haft klassråd där ovanstående punkter finns på dagordningen. 

Trygghetsteamets roll är även att följa utvecklingen under läsåret. Har de insatser vi 
gjorde under uppstarten (Utifrån den analys som gjordes under våren) gett önskad effekt. 
Ändras karaktären på kränkningsärendena? Blir ärendena fler eller färre? 

Denna kontinuerliga analys sker även i samverkan med övriga elevhälsoteamet samt 
fritidsledarna. Utifrån detta planeras fortbildning samt nya insatser i elevgrupperna. 

Ansvariga för genomförande: Kurator och rektorer 

Uppföljning ska ske: 2018-01-09  ansvarig: Kurator och rektorer 

Utvärdering ska ske: 2018-06-18  ansvarig: Kurator och rektorer 
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8. Framtagande av planerna  

Förslag till planen tas fram av Trygghetsteamet utifrån föregående läsårs arbete, resultat 
av trygghet- och trivselenkät med mera. Eleverna delaktighet har skett via klassråd och 
elevråd. Under elevrådet där likabehandlingsplanen skall diskuteras detta läsår kommer 
medlemmar från Trygghetsteamet delta för att ta emot elevernas förslag för att därefter 
revidera aktuell plan. 

Ansvarig-/a för genomförande: Skolledning och kurator 

Ansvarig-/a för genomförande: Skolledning och kurator 

Uppföljning ska ske: 2018-01-09  ansvarig: Skolledning och kurator 

Utvärdering ska ske: 2018-06-18  ansvarig: Skolledning och kurator 

  

9. Förankringsarbete 

 Likabehandlingsplanen kommer att gås igenom på såväl klassråd som elevråd, 
därefter revideras denna. 

 Likabehandlingsplanen presenteras på föräldramöten så vårdnadshavare har 
möjlighet till synpunkter. 

 Likabehandlingsplanen kommer att gås igenom i varje arbetslag så att samtlig 
personal är väl förtrogen med denna. 

 Likabehandlingsplanen kommer att ligga på Fröknegårdskolans hemsida.  

Ansvariga för genomförande: Rektorer och kurator 

Uppföljning ska ske: 2018-01-09  ansvarig: Rektorer och kurator 

Utvärdering ska ske: 2018-06-18  ansvarig: Rektorer och kurator 

 

10. Utvärdering  

Planen ska årligen utvärderas. 

Föregående års plan 

Förankringsarbetet är genomfört och behöver utvecklas och fördjupas. Se nuvarande plan. 

Förebyggande och främjande  

                    – utifrån föräldraråd, trivselenkäter och analyser bland skolledning och 
personal har vi under läsåret 16/17 omarbetat riktlinjer och rutiner för såväl 
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övergångar som kränkningsutredning. När det gäller övergången från åk 5 till 6 
har vi från och med detta läsår organiserat så att eleverna i årskurs 6 har mer 
likt mellanstadiet än tidigare, detta för att göra övergången tryggare för 
eleverna. Hela förändringsprocessen är ett steg på vägen mot en högre 
måluppfyllelse och som ett led i detta kunna möta olika elevers individuella 
behov genom att öka elevhälsoorganisationens bemanning och kompetenser. 

       Vi har gjort en stor omorganisation till aktuellt läsår och gått från hemklassrum 
till ämnesklassrum och så att arbetslag årskursvis. Årskurs 6 har hemklassrum.  

 

                    Under föregående läsår blev det tydligt att hanteringen av kränkningsärenden 
behövde struktureras upp. På grund av detta har trygghetsteamet byggts upp 
och består av representanter från samtliga arbetslag samt elevhälsoteamet. 
Trygghetsteamet träffas varje vecka och diskuterar eventuella 
kränkningsärende som inkommit samt tar dem vidare till arbetslaget. Två 
gånger per termin planeras också det förebyggande och främjande arbetet. 

Vilka deltog i utvärderingen? 

Elevhälsoteamet 

Eleverna har deltagit i utvärderingen av föregående läsårs plan genom trygghet- och 
trivselenkäter, elevråd och kamratstödjarteam. 

Ansvarig: Kurator 

 

Innevarande års plan 

Utvärderingen av innevarande års åtgärder och insatser ska utvärderas vid läsårets slut. 
Trygghetsteamet kommer att arbeta och dokumentera arbetet kontinuerligt. 
Trygghetsteamet och rektorerna genomför en utvärdering 2018-06-18. En 
uppföljning av upprättad plan är planerad till 2018-01-09. 

Utvärdering sker 2018-06-18, 9.00 

Ansvariga: Anna Forsvall och Jan Herngren 

 

11. Kompetens 

I samband med omorganisationen inför läsåret 17/18 har en växling till utbildad personal 
skett. Detta innebär att vi innevarande läsår har fler kompetenser inom den 
egna organisationen vilket innebär att ett mer omfattande och fördjupat 
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analysarbete av planer och rutiner kan genomföras. Ett utvidgat 
elevhälsoteam samt förstelärarna kommer under läsåret att kontinuerligt 
jobba med likvärdig undervisning, stöd och bemötande inom arbetslagets och 
ämneslagets ram. 

Ansvariga för genomförande: Rektorerna och elevhälsoteamet 

Uppföljning ska ske: 2018-01-09  ansvarig: Rektorer och elevhälsoteam 

Utvärdering ska ske: 2018-06-18  ansvarig: Rektorer och elevhälsoteam 
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12. Arbetsgång  

Nedan bifogas dokumentet som används vid misstanke om kränkningar, mobbing och 
trakasserier samt information om Trygghetsteamet på skolan. 
 

Trygghetsteamet 

 
Trygghetsteamet består av; 
Petra Malmberg, kurator 
Kujtim Muca, fritidsledare 
Fitim Selaci, fritidsledare 
Fredrik Ekvall, socialpedagog 
Rinor Bashotaj, socialpedagog 
Lena Lindstedt, studie- och yrkesvägledare  
Daniel Nilsson, lärare 
 

Trygghetsteamets upplägg 

I trygghetsteamet finns samtliga arbetslag, samt elevhälsoteamet på skolan 
representerade. Trygghetsteamet träffas varannan vecka. 
Trygghetsteamets uppgift är att arbeta med skolans trygghet och 
värdegrund, såväl pågående som förebyggande. Trygghetsteamets 
medlemmar har kännedom om läget i årskursen, samt samtliga 
kränkningsärende och har det som sin punkt på varje arbetslagsträff. 

Trygghetsteamet kommer även att arbeta främjande och förebyggande med 
värdegrund, trygghet, mobbing och kränkningar. Trygghetsteamet kommer 
bland annat att arbeta med trygghets- och trivselenkäter, till såväl 
personal, elever som vårdnadshavare, temadagar, värdegrundsövningar.  

Fröknegårdskolan har även ett kamratstödjarteam där två elever från varje 
klass ingår samt en pedagog, en fritidsledare och skolkuratorn. 
Kamratstödjarna är ett forum för elevinflytande och hjälper oss att ge en 
tydligare bild av vad eleverna anser behöver förändras och förbättras.  

 
Övergripande mål 

 Skolan ska vara en trygg och utvecklande miljö för såväl elever som 
personal. 

 Det ska finnas tydliga normer och regler som grundar sig på vår 
värdegrund. 
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 Målet är att alla elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på 
bästa sätt utifrån deras förutsättningar och att tillvaron i skolan ska 
präglas av arbetsro, hänsyn, trygghet, ansvar och kamratskap. 

 Närvaron av synliga och tydliga vuxna på raster. På skolgården, i 
korridorer och på speciellt utsatta platser. 

 Kontinuerliga möten med trygghetsteamet och kamratstödjarna. 

 Trygghetsteamet stöttar personal i behov av stöd 
kring trygghetsarbetet. 

 Öka medvetenheten hos elever och personal i vad de kan bidra med 
för att skapa en god stämning på Fröknegårdskolan. 

 Om det kommer till personalens kännedom att någon elev utsatts för 
diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier är personalen 
skyldig att utreda och förhindra att det fortsätter samt informera 
rektor, som i sin tur informerar huvudmannen. 
   

 
 Ansvariga för genomförande: Rektorer och elevhälsoteam 

Uppföljning ska ske: 2018-01-09  ansvarig: Rektorer och elevhälsoteam 

Utvärdering ska ske: 2018-06-18  ansvarig: Rektorer och elevhälsoteam 
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Dokumentation vid diskriminering och 
trakasserier/kränkande behandling

Information enligt 23 och 25 §§ personuppgiftslagen (1998:204) PuL 
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av barn- 
och utbildningsnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga detta ärende. Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig, 
egenhändigt undertecknad, begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Barn- och utbildningsnämnden är skyldig att omgående rätta 
felaktiga och missvisande uppgifter. Uppgifter, som är allmänna handlingar, kan efter en eventuell sekretessbedömning, komma att lämnas ut till allmänheten enligt 
offentlighetsprincipen.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Registrera: Ja. Delegeringsbeslut: Nej. Original: Diariet. Kopia till: Skolchef, inför delegeringsbeslut. Gallras: Bevaras, till kommunarkivet 
efter fem år.  

Gemensamt för all diskriminering och kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika 
värde. Kränkningar kan vara fysiska (exempelvis slag och knuffar), verbal (exempelvis hot och tillmälen), psykosociala 
(exempelvis  utfrysning och ryktesspridning) eller texter/bilder (exempelvis klotter, brev, sms och e-post). Denna 
utredningsblankett arkiveras på rektorns expedition.

Datum för händelsen Klockslag Plats

Personer som varit närvarande vid eller som har information om händelsen, namn och klass/befattning
Personnummer

Personnummer

Personnummer

Personnummer

Personnummer

Klass

Klass

Klass

Klass

Klass

Utsatt

Utsatt

Utsatt

Utsatt

Utsatt

Utsättare

Utsättare

Utsättare

Utsättare

Utsättare

Beskrivning av orsaken till händelse och förlopp

Diskrimineringsgrund Kränkande behandling

Åtgärder

Informationslämnare

Bedömning om kränkning har ägt rum Ja Nej
Ansvarig Rektor

Uppgifter om händelsen

Person 1

Person 2

Person 3

Person 4

Person 5

Bedömning

Uppföljningsdatum Datum

Datum
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Sida 2 (2)

Dokumentation vid diskriminering och 
trakasserier/kränkande behandling

Information enligt 23 och 25 §§ personuppgiftslagen (1998:204) PuL 
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av barn- 
och utbildningsnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga detta ärende. Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig, 
egenhändigt undertecknad, begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Barn- och utbildningsnämnden är skyldig att omgående rätta 
felaktiga och missvisande uppgifter. Uppgifter, som är allmänna handlingar, kan efter en eventuell sekretessbedömning, komma att lämnas ut till allmänheten enligt 
offentlighetsprincipen.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Närvarande

Ev nytt uppföljningsdatum: Vårdnadshavare informerades datum:

Ansvarig Rektor Datum 

Informationslämnare Datum 

Uppföljning av diskriminering datum
Uppföljning

Uppföljning

Åtgärder
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