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1 Lagstiftningen 

 

Den 1 januari 2009 ersattes barn- och elevskyddslagen från 2006 av två lagar som skyddar barn och 

elever från kränkningar, trakasserier och diskriminering. Den ena är diskrimineringslagen som 

samlar innehållet från flera olika lagar om diskriminering i en enda lag. Den andra är skollagens 

kapitel 6 som innehåller regler som avser kränkande behandling. Utifrån denna lagstiftning skall två 

planer upprättas: likabehandlingsplan med tillsynsmyndighet Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

och plan mot kränkande behandling med tillsynsmyndighet Skolinspektionen - Barn- och 

elevombudet (BEO). 

 

2 Vision för skolan 

Skolans vision är att ”mångfald ger trygghet och kunskap”.  Hammars skola har idag vuxit till en 

skola med över 410 elever. Eleverna går i grundskola och grundsärskola. Vi vill arbeta för att ta till 

vara varandras olikheter, få eleverna att känna sig trygga så att det i sin tur leder till god 

kunskapskapsutveckling. Inga kränkningar ska förekomma och alla ska behandlas lika utifrån sina 

förutsättningar. 
 

Denna plan gäller för skol- och skolbarnsomsorgsverksamheten på Hammars grundskola. 

3 Övergripande mål för skolan 

Hammars grundskola har två övergripande mål:  

1. Normer och värden 

”Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde”. 

2. Elevernas ansvar och inflytande 

”Se till att eleverna har ett reellt inflytande på undervisningens innehåll”. 

4 Vad står begreppen för i likabehandlingsplanen 

4.1 Diskriminering 

 
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. 

 

 Direkt diskriminering är när någon elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon 

av diskrimineringsgrunderna. 

 

 Indirekt diskriminering är när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som 

verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev utifrån någon av 

diskrimineringsgrunderna. 
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4.1.1 Diskrimineringsgrund kön 

 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier. 

 

Exempel på trakasserier kan vara: 

 utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. 

 

Exempel på sexuella trakasserier kan vara: 

 sexualiserat språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt material. 

 

4.1.2 Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet 

 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av:  

 att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, ras eller 

hudfärg. 

 att var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. 

 
4.1.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning 

 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier genom 

 att inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion 

 att inte missgynna någon med uppfattningar som har sin grund i eller har samband med en 

religiös åskådning ex buddism, ateism mm 

 
4.1.4 Diskrimineringsgrund funktionshinder 

 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som kan vara av 

 fysisk, psykisk eller intellektuell karaktär och påverka livet på olika sätt. 

 

Funktionshinder är både sådana som syns och sådana som inte märks lika lätt, som till exempel 

olika former av allergi, dyslexi eller annan diagnos. 

 
4.1.5 Diskrimineringsgrund sexuell läggning 

 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier samt arbeta mot homofobi och 

på så sätt värna rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. 

 
Med sexuell läggning menas 

 homosexualitet 

 bisexualitet 

 heterosexualitet 

 
Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller 

ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och 

bisexuella människor. 
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4.1.6 Diskrimineringsgrund könsöverskridande identitet eller uttryck 

 

Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att någon inte identifierar sig med sin biologiska 

könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att 

tillhöra ett annat kön. 

 
4.1.7 Diskrimineringsgrund ålder 

 
Ålder, dvs. uppnådd levnadslängd. 

 

Undantaget är tillämpning som tar hänsyn till ålder i fråga om skolbarnsomsorg, utbildning i 

förskoleklass eller särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel 

som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 

 

4.2 Trakasserier 

 

Trakasserier är behandling som kränker en elevs värdighet och har koppling till någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna. 

 

5 Vad står begreppet för i plan mot kränkande behandling 

5.1 Kränkande behandling 

 

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet eller principen om alla 

människors lika värde och inte kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkningen 

kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.  

 

Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. När en person kränks vid upprepade tillfällen 

kallas det mobbning. 

 

Kränkande behandling kan vara: 

 fysisk (bli utsatt för slag och knuffar) 

 verbal (bli hotad eller kallad för olika skällsord) 

 psykosocial (bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning) 

 text- och bildburen (klotter, brev, e-post, sms/mms) 

 

6 Kartläggning 

Hammars skola kartlägger klimatet på skolan genom återkommande trivselenkäter som genomförs 

av trygghetsgruppen, kommunens trivselenkät, klassråd och elevråd, uppföljning av flexite 

anmälningar samt uppföljning av incidentrapporter under läsåret.  
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7 Framtagande av planerna  

 
Inför läsåret 2013-2014 beslutades att alla klasser fortsättnings skulle gå igenom vad en 

likabehandlingsplan innebär. I klasserna och på föräldramöten har det visats en Powerpoint som 

efteråt har lett till diskussioner. Utifrån dessa diskussioner har skolans åtgärder tagits fram. Den 

färdiga planen kommer även tas upp på föräldraråd. 

Skolan deltog även under läsåret 13-14 i en utbildning via högskolan Kristianstad i likabehandling- 

och värdegrund på 7,5 hp. 

8 Skolans förankringsarbete 

Den reviderade planen lyfts gemensamt i kollegiet, på klassråd och föräldraråd. Planen läggs även 

ut på hemsidan. Skolans överenskommelser kring trivsel lyfts i klasserna samt förväntansdokument 

lyfts på föräldramöten. Överenskommelser kring trivsel är framtagna på klass- och elevråd. 

Förväntansdokumenten är framtagna med vårdnadshavare, personal och elever samt är förankrade i 

klassråd, elevråd och föräldraråd.  

9 Skolans arbete med främjande insatser 

I arbetet för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling är allt främjande och förebyggande arbete av stort värde. På Hammars skola gör vi detta 

genom att: 

 Arbeta med bemötande: barn-barn, vuxna-barn, vuxna-vuxna. 

 Skolan har en utvecklingsgrupp som aktivt arbetar med tryggheten på skolan. 

 Hela skolan arbetar förebyggande med olika värderingsövningar och diskussioner. 

 Vi främjar möten mellan de olika barngrupperna genom gemensamma aktiviteter för att lära 

känna varandra. 

 Täta föräldrakontakter. 

 För eleverna finns förutom de pedagoger som jobbar på skolan även skolsköterska, 

specialpedagog, rektor och kurator att vända sig till. 

 Vara goda förebilder. 

 Rastverksamhet med olika aktiviteter. 

10 Skolans arbete med förebyggande insatser 

 Enkäter, trygghets- och trivselenkäten både central och egen från skolan. 

 Bildat en särskild arbetsgrupp, Trygghetsgruppen (fd SET-gruppen), som arbetar med dessa 

frågor och sen sprider det vidare till övrig personal. 

 Kompetensutveckling kring trakasserier, diskriminering och kränkande behandling.  

 Föräldrarådet och föräldramöten där vi diskuterar likabehandlingsplanen och hur vi alla 

arbetar gentemot den dvs. både pedagoger och föräldrar.  

 IUP, Normer och värden. 
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11 Skolans åtgärder mot diskriminering och trakasserier 

11.1 Diskrimineringsgrund kön 

 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Vi har för 
nuvarande inga 
konfliker gällande 
kön.  
 
 

Att alla ska 
känna sig 
trygga och 
betydelsefulla 
oavsett kön. 

Arbeta förebyggande 
med värdegrundsfrågor 
som handlar om att 
respektera andra 
människors egenvärde. 
 
Diskussioner förs 
kontinuerligt i alla 
klasser samt elevråd. 

Fortlöpande – 
målet är uppnått 
men åtgärderna 
fortsätter. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rektor 
2. Pedagoger och 

eleverna  

Elevråd, klassråd, 
enkät och 
personalmöten 
 
 

 
 

11.2 Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet 

 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

På skolan bildas 
grupper utifrån 
etnisk och social 
tillhörighet, man 
låter inte alla 
elever ingå i 
gruppen. 

Alla elever 
ska 
 respektera 
Varandra och 
Låta alla vara 
Med. 
 
 
 
 
 
 

Diskussioner förs 
kontinuerligt i alla 
klasser samt elevråd. 
 
Vuxna arbetar för att 
Fler ska få vara med. 

Fortlöpande – 
arbeta med målet 
kontinuerligt till 
det är uppnått. 

1. Rektor 
2. Pedagogerna, 

eleverna 

Elevråd, klassråd, 
enkät och 
personalmöten 
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11.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning 

 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Vi upplever det 
inte som något  
problem hos oss 
men vi måste 
vara fortsatt 
uppmärksamma 
på olika signaler 

Att alla ska 

visa 
tolerans 

gentemot 

varandra 
oavsett 

religionstill-
hörighet 

Diskussioner förs 

kontinuerligt i alla 

klasser samt elevråd. 

Uppmärksamma 

högtider från andra 

kulturer likväl som vi 

firar lucia. Stärka alla 

barns självkänsla och 

deras kulturer. 

Mer information om 

varför vi firar t.ex. 

lucia så att barn från 

alla kulturer förstår 

varför man firar. 

Maten! Varför inte 

mat från andra länder 

i matsalen en vecka? 

Tema kring de 

kulturer som vi har på 

skolan. 

Fortlöpande 1. Rektor 
2. Pedagoger och 

eleverna  

Elevråd, klassråd, 
enkät och 
personalmöten 
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11.4 Diskrimineringsgrund funktionshinder 

 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Vi upplever att det 
finns elever som inte 
respekterar elever med 
olika 
funktionsnedsättningar. 
Eleverna kan prata 
nedvärderande eller 
”skoja” på ett sätt som 
inte uppskattas eller 
förstås av alla 
inblandade. 

Inga 
nedsättande 
skämt eller 
kommentarer 
kring 
funktionshinder. 
 
Ingen ska 
uppleva rädsla 
inför det som 
man inte 
känner till utan 
ha kunskap och 
därmed 
acceptans. 

Diskussioner förs 

kontinuerligt i alla 

klasser samt på 

elevråd. 

Furuboda 

ambassadörerna 

har varit på besök. 

Vi arbetar 

kontinuerligt med 

att barnen ska 

acceptera och 

respektera 

olikheter. 

Förebygga rädsla 

genom besök från 

grundsärskolan och 

träningsskolan. 

Fortlöpande 1. Rektor 
2. Pedagogerna, 

eleverna 

Elevråd, 
klassråd, enkät 
och 
personalmöten 
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11.5 Diskrimineringsgrund sexuell läggning 

 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Vi upplever det 
inte som något 
problem hos oss 
men vi måste 
vara fortsatt 
uppmärksamma 
på olika signaler 
såsom okunskap 
och osäkerhet. 

Kunskap och 
säkerhet. 

Värdegrundsarbetet är 
förbyggande. 

Fortlöpande   

 

12 Skolans åtgärder mot kränkande behandling 

 

12.1 Kränkande behandling 

 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Konflikter finns 
både verbalt och 
fysiskt, slagsmål, 
säger elaka och 
fula ord till 
varandra. Särskilt 
de äldre eleverna 
som använder 
hårda ord mot 
varandra. 
 
Med jämna 
mellanrum 
uppstår bråk 
bland vissa av 
dem elever som 
åker skolbuss. 

Konflikterna 
och det fula 
språket 
eleverna 
emellan ska 
upphöra 

Tydlig arbetsgång (se 
nedan) med samtal 
med alla berörda, 
samtal med hemmen, 
konsekvenser av 
handlandet diskuteras. 
Uppföljning 
Alla, både barn och 
vuxna ska säga ifrån 
Alla måste tänka på 
vad de gör och säger. 
”Vårda ditt språk” 
Fortsatt arbete med 
Trygghetsgruppen. 
Ulrika träffar 
”bussbarnen” för att 
stämma av. 

Fortlöpande 1. Rektor 
2. Pedagogerna, 

eleverna 

Elevråd, klassråd, 
enkät och 
personalmöten 
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13 Utvärdering och uppföljning 
 

13.1 Utvärdering av föregående läsårs likabehandlingsplan och plan mot kränkande 

behandling 

Planen utvärderas och revideras på klassråd och elevråd (Se under punkt 11:1) samt gås igenom på 

föräldraråd.  

13.2 Utvärdering av innevarande läsårs likabehandlingsplan och plan mot kränkande 

behandling 

Vid varje läsårsstart revideras planen av personalen tillsammans med elever och vårdnadshavare. 

Eleverna går igenom och kommer med förslag på områden som behöver förbättras samt på vilket 

sätt. Vid höstens föräldraråd används en del av tiden till att diskutera värdegrund och tillsammans 

med föräldrarna diskutera hur vi tillsammans ska jobba för att motverka diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling. 

 

Rektor tillsammans med elevvårdsteamet gör i slutet av varje år en sammanställning över incidenter 

som förekommit under läsåret. 

 

Läsårets åtgärder följs upp till nästa läsår, är det ett kontinuerligt arbete finns åtgärderna kvar, nya 

tillkommer ev. vid revidering eller under läsåret vid t.ex. klassråd/elevråd, kollegiala samtal etc. 

14 Ansvarsfördelning 

Följande ansvarsfördelning gäller: 

 
Rektor 

 ansvarar för att likabehandlingsplanen och planen för kränkande behandling omarbetas varje år, 

hålls aktuell och följs upp. 

 ansvarar för att dokumentationen av händelser som kan betecknas som diskriminering eller 

kränkande behandling sparas/arkiveras. 

 ansvarar för att åtgärdsplan upprättas.  

 ansvarar för att, vid behov, ge stöd till elever som utsatts för diskriminerande eller kränkande 

behandling och att, vid behov, ge stöd till den som orsakat händelsen. 

 kontaktar och informerar skolchef vid allvarligare incident. 

 ansvarar för att kontakt med polis tas för samråd och att anmälan sker, i de fall då incidenten 

faller under allmänt åtal. 

 kallar till möte med berörd personal för att förhindra att diskriminering, trakasserier eller 

kränkning fortsätter och ser till att åtgärdsprogram upprättas. 
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Elevhälsan 

 Personal i elevhälsan träffas regelbundet, diskuterar och samordnar åtgärder mot uppkomna 

incidenter. 

 Personal i elevhälsan analyserar och föreslår åtgärder i syfte att främja likabehandling. 

 
Mentor/ansvarig pedagog 

 har huvudansvar för kontakter med eleven, hemmet och rektor. 

 informerar elever och föräldrar om likabehandlingsplanen och planen mot kränkande 

behandling. 

 

Arbetslaget 

 skall vara den grupp, där man i första hand kan få stöd och hjälp att hantera situationer med 

anknytning till handlingsplanen. 

 eller person i arbetslaget som får information om eller bevittnar en kränkande eller 

diskriminerande händelse skall dokumentera på avsedd blankett sist i likabehandlingsplanen. 

 informerar/utbildar elever i frågor som rör likabehandlingsplanen och planen mot kränkande 

behandling, så att de aktivt kan ta ställning i dessa frågor. 

 arbetar på ett medvetet och tydligt sätt med händelsen i fokus enligt nedanstående arbetsgång 

 
Elever 

 Skall ta ställning mot diskriminering och kränkande behandling.  

15 Arbetsgång vid incidenter 

 Försök sätta Dig in i vad som hänt. 

 Kontakta vid behov andra på Hammars skola och då det bedöms relevant även rektor. 

 Elev som blivit utsatt ska kontakta någon vuxen som han/hon har förtroende för.  

 Kontakta vårdnadshavare till de inblandade. 

 Dokumentera på avsedd blankett. 

 Följ upp med samtal och ev. kontroll. 

 Anmäl skada eller risk för skada på Flexite. 
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16 Arbetsgång när elev kränker, hotar eller misshandlar elev och när personal 

eller annan vuxen kränker, hotar eller misshandlar elev 

 

 Bryt om Du upplever att det Du ser bryter mot diskrimineringsgrund! 

 Tillkalla erforderlig hjälp! 

 Tillkalla vid behov polis! 

 Gör en skadebedömning. Kontakta vid behov vårdinstans. 

 Vårdnadshavare kontaktas av för dem känd personal. 

 Om personal är aktuell för att ha diskriminerat ska dennes chef alltid underrättas som gör en 

bedömning om ev. fortsatta åtgärder. 

 Anmälan till Polis och/eller Arbetsmiljöverk görs om så bedöms av rektor eller om rektor är 

den som eventuellt kränkt/hotat/misshandlat, dennes chef. 

 Ärendet dokumenteras på avsedd blankett. 

 Rektor avgör vilka ytterligare åtgärder som ska sättas in. 

 Rektor ansvarar för att uppföljning sker. 

 Anmäl skada eller risk för skada på Flexite. 
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17 Dokumentation - diskriminering och trakasserier/kränkande behandling 

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), verbala (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: 
Vårdnadshavare informerad 
 JaNej 

Klockslag: Plats (hus, sal mm): 
 

 

Personer som varit närvarande 

vid eller som har information 
om händelsen. Namn och 

klass/befattning. 

Person 1: 

Person 2: 

Person 3: 

Person 4: 

Person 5: 

 

Beskrivning av orsaken till händelsen och förloppet: 

Diskimineringsgrund  Kränkande behandling 

 

 
 

 

 
 

  

 

Åtgärder: 

 
 

 

 
 

 
Uppföljningsdatum: 

 

_______________________________ ________________ 

Informationslämnare  Datum 
 

 

_______________________________ ________________ 

Ansvarig rektor  Datum 
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Arbetsgång vid misstanke om mobbing – Hammars skola. 

Mobbning innebär att ett barn eller en vuxen under längre tid av en eller flera personer utsätts för 

någon form av förtryck – fysiskt eller psykiskt. Fysiskt förtryck kan innebära knuffar, slag, sparkar 

etc. medan psykiskt förtryck kan ta sig uttryck såsom avståndstagande, eller uteslutning ur 

gemenskapen. Mobbning är ofta ett dolt problem och är därför mycket svår att upptäcka. Den kan 

därför sträcka sig över en tidsperiod från några veckor till flera år. 

Vision: Vi strävar efter att ha en mobbningsfri skola.  

Mål: Lösa de uppkomna fallen så snabbt som möjligt enligt arbetsgången 

Arbetsgång:  

Under hela arbetsgången finns elevhälsoteamet att tillgå för att hjälpa till att kartlägga, observera 

och utreda.  

Alla bör dokumentera (egna minnesanteckningar) de konflikter som sker.  

Vid misstanke om mobbning har alla ansvar att börja utreda och doku-mentera, detta ska göras 

skyndsamt och helst inom 24 timmar.  

1. Kontakta mentor, rektor eller kurator 

 

2. Samla i fakta genom enskilda samtal med: 

 den mobbade 

 den misstänkta mobbaren 

 de misstänkta medlöparna 

3. Dokumentera.  

 

4. Mentor kontaktar vårdnadshavare till de inblandade vid behov. 

 

5. Efter en till två veckor har skolpersonal uppföljningssamtal med alla inblandade var för sig. 

6. Eventuellt ytterligare en uppföljning efter en till två veck-or. 

Rektor anmäler till huvudman.  

Utifrån det specifika ärendet så väljer man om det ska genomföras samtal med vårdnadshavare, elev 

och rektor. Alternativet är att genomföra täta, ca 1 gång/vecka, uppföljningssamtal med eleverna 

och eventuellt vård-nadshavare dessutom fortsätta informera vårdnadshavare och rektor. Även 

skolans elevhälsoteam informeras. Så långt det är möjligt bör det vara samma personal som följer 

ärendet till slut 

 

Om mobbningen inte upphör vidtar rektor ytterligare åtgärder. 
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• Tillfällig omplacering 

• Skriftlig varning 

• Förflyttning till annan skola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Läsåret 2016/2017 
 

17 

Förväntansdokument- Hammars skola 
 

Elever och föräldrar kan förvänta sig att vi som personal ska: 

 Möta elever utifrån deras förutsättningar och behov. 

 Arbeta för att skapa en lugn och bra studiemiljö för eleverna.  

 Arbeta för att vara goda förebilder. 

 Ha en bra dialog med hemmen. 

 Ha tydliga regler och som följs upp när behovet finns.  

 Ge kontinuerlig information gällande ditt barn. 

 Arbeta för att varje barn känner att ”jag kan och jag duger” 

 

Vi som personal på skolan förväntar oss av dig som förälder att: 

 Ditt barn kommer i tid, är utvilat samt har ätit frukost hemma eller på morgonfritids. 

 Ditt barn kommer till skolan med den utrustning och de kläder han/hon behöver under 

skoldagen.  

 Du tar aktiv del i ditt barns skolgång, även gällande föräldramöte och utvecklingssamtal. 

 Du i första hand vänder dig till berörd personal vid frågor/synpunkter och förändringar i 

familjen som kan påverka ditt barn.  

 

Vi som personal på skolan förväntar oss av dig som elev att: 

 Du bemöter alla med vänlighet och respekt.  

 Du använder ett vårdat språk.  

 Du ger dig själv och andra arbetsro.  

 Du respekterar och följer skolans och klassens regler.  

 Du gör ditt bästa och tar ansvar för din skolgång.  
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Hammars skola elev – överenskommelser kring trivsel 
 

 

I skolan gäller samma regler och lagar som i övriga samhället. 

Vi är rädda om varandra och visar hänsyn. 

Vi tar ansvar för vad vi gör och våra saker. 

 

Fotbollsplanen 

Samarbete 

Fair play 

Respekt 

 

Tagna i en av elevrådet utsedd mindre grupp elever VT-15. 

 

 

 


