
Plan mot diskriminering och
kränkande behandling
Barn- och utbildningsförvaltningen, Slättängsskolan åk 7-9

Främja, förebygga, upptäcka 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
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,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Planen gäller för läsåret 2022/2023.
Ansvarig för planen: rektor Robert Liljeström.
Elever och personal har varit delaktiga genom temadagsarbete och enkäter.

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.
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.

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 eller liknande grupp
• 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

Förtydliganden eller tillägg till ovanstående ansvarsområden:
Det övergripande ansvaret för planering och genomförande av trygghets- och
trivselskapande aktiviteter ser ut så här:

Rektor Robert: skapar tid och utrymme
Skolkurator Sara och läraren Johan: planerar innehåll och arbetssätt
Samtliga lärare: deltar i och genomför aktiviteter

5. Mål för förskolans/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.
Beskriv hur de värden som finns i förskolans och skolans värdegrund märks i det dagliga
arbetet mot kränkningar och diskriminering på förskolan/skolan.

Ansvarig-/a för genomförande: Samtliga medarbetare
Uppföljning ska ske: kontinuerligt ansvarig: Sara, Johan
Utvärdering ska ske: ca 2023-05-31 ansvarig: Sara, Johan

6. Främjande och förebyggande arbete
6.1 Främjande arbete
Skolan arbetar hela tiden med värdegrundsfrågor inom de olika ämnena och i skolvardagen.
Eleverna har önskat fler gemenskapsbyggande aktiviteter, därför kommer vi att genomföra
flera värdegrundsrelaterade temadagar under läsåret. Vi kommer också att arrangera olika
turneringar och bjuda på framträdanden etc för att bygga gemenskap.
Vi deltar varje år i World ́s Children ́s Prize för att långsiktigt bygga upp en känsla för hur
andra människor har det, men sedan pandemin utbröt har detta arbete haltat en aning. Vår
ambition är att återstarta så snart som möjligt.
Exakta datum för dessa aktiviteter fastslås under läsårets gång.

Ansvarig-/a för genomförande: Sara, Johan
Uppföljning ska ske: kontinuerligt ansvarig: Sara, Johan
Utvärdering ska ske: senast 2023-05-31 ansvarig: Sara, Johan



6.2 Förebyggande
Hög vuxentäthet bland eleverna med gemensamt café, delar av skolan är kameraövervakad,
alla elever aktiveras kring arbetet med denna plan och skolans regler vid ett flertal tillfällen
(temadagar) varje läsår. Vi har gemensamt elevvårdsarbete med F-6.

Ansvarig-/a för genomförande: Samtlig personal involveras i ansvaret för detta.
Uppföljning ska ske: senast 2023-05-31 ansvarig: Sara, Johan
Utvärdering ska ske: senast 2023-05-31 ansvarig: Sara, Johan

7. Kartläggning av nuläget .
Skolan genomför årligen kommunens trygghet- och trivselenkät. Där får vi fram en bild på
gruppnivå. Skolans EHT träffas regelbundet och tar upp ärenden som gäller elevernas
välbefinnande. Den, nästan dagliga, kontakten med mentorn, är en bra kortsiktig lägeskoll.

Ansvarig-/a för genomförande: Dan, Johan
Uppföljning ska ske: senast 2023-05-31 ansvarig: Sara, Johan
Utvärdering ska ske: senast 2023-05-31 ansvarig: Sara, Johan

8. Framtagande av planerna
Eleverna ges möjlighet att vara med och utforma innehållet i planerna, dels genom sitt
arbete under temadagar och genom de resultat som enkäterna visar. Skolkuratorn har en
god bild av trivseln på skolan genom de elevkontakter som sker hela tiden. Tillsammans
med andra observationer utgör detta en bas för hur planen ser ut och förändras från läsår till
läsår.
Revideringen av planen samordnas och genomförs av lärare Johan och skolkurator Sara.
Alla skolans pedagogiska medarbetare är med och genomför planerade aktiviteter och deltar
då indirekt både i utformningen och konkretiseringen av planerna.

Ansvarig-/a för genomförande: Sara, Johan
Ansvarig-/a för genomförande: Sara, Johan
Uppföljning ska ske: kontinuerligt ansvarig: Sara, Johan
Utvärdering ska ske: senast 2023-05-31 ansvarig: Sara, Johan

9. Förankringsarbete
Planen ska finnas tillgänglig på skolans hemsida och internt på team drive.
Vi presenterar likabehandlingsplanen på föräldramöte i varje klass.
Elever och personal arbetar med planen under minst två temadagar under läsåret.

Ansvarig-/a för genomförande: Sara, Johan
Uppföljning ska ske: kontinuerligt ansvarig: Sara, Johan
Utvärdering ska ske: senast 2023-05-31 ansvarig: Sara, Johan

10. Utvärdering
En del av temadagarna har ägnats åt värdegrundsarbete. Detta har varit positivt. Därför ska
vi fortsätta under 22/23. Eleverna har uppskattat trivselskapande aktiviteter som turneringar.
Därför fortsätter vi med detta. En del av våra lokaler upplevdes i våras som en orolig del av
vår skola. Därför har vi inför detta läsår gjort en hel del schematiska förändringar i den delen



samt förändringar gällande hur skåpen där ska användas. På så sätt vill vi minska antalet
elever som befinner sig där och därigenom skapa lugn och trygghet.

Vilka deltog i utvärderingen?
Temadagsaktiviteterna utvärderades i samband med genomförandet, oftast med direkt
respons till ansvariga. Läget på skolan har diskuterats på AP- träffar från terminsstart och
framåt.
Eleverna har utvärderat i samband med aktiviteterna och kommande enkätresultat är också
en slags utvärdering av hur vi har lyckats med arbetet.

Ansvarig/a: Sara, Johan

Innevarande års plan
Aktiviteterna utvärderas i samband med genomförande. Planen som helhet utvärderas vid
slutet av VT-23 och revideras vid terminsstarten ht- 2023.

Ansvarig/a: Sara, Johan

11. Kompetens
Den nyreviderade planen kommer att presenteras för personal vid en arbetsplatsträff tidigt
under terminen. Då kommer aktuella begrepp, olika nyheter osv att repeteras och ges ett
förtydligande. Ansvaret som alla medarbetare har kommer också att understrykas.
Temadagarna med värdegrundsarbete fungerar också som en kompetenshöjande åtgärd för
personalen som deltar i och leder aktiviteterna.

Ansvarig-/a för genomförande: Robert, Sara, Johan
Uppföljning ska ske: kontinuerligt ansvarig: Robert, Sara, Johan
Utvärdering ska ske: senast 2023-05-31 ansvarig: Sara, Johan

12. Arbetsgång .
Vid incidenter, som slagsmål, skadegörelse, allmän oro osv agerar vi enligt
nedanstående;
- Om personal bedömer att situationen är hanterbar ingriper hon/han direkt för att stoppa det
som sker.
- Vid behov tillkallas hjälp.
- Samtal med de inblandade. Vid behov tillkallas skolkurator, rektor  och vårdnadshavare.
Mentor informeras.
- Företrädesvis mentor, men vid behov annan personal avgör hur man går vidare med
eventuella kontakter med vårdnadshavare, kuratorshjälp, rektor osv. Mentor beslutar också
om behov av uppföljning i enlighet med åtgärderna i skolans regler.

Vid misstanke om mobbning:
Mobbning innebär att en, men oftast flera, personer under lång tid trakasserar en
annan person fysiskt och/eller psykiskt. Mobbningen består ofta av hånande
kommentarer och tillmälen. Mycket vanligt är också upprepade knuffar - ofta osynliga
för de omkringstående. Mobbning kan också 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.

Så här går vi tillväga på Slättängsskolan 7-9 när vi får veta eller att vi misstänker att
någon mobbas på skolan:

1. Kontakta mentor, lärare, rektor eller kurator direkt.
2. Fakta samlas in. Vilka är inblandade? Är det mobbning eller är problemen av annan
art? Det kan vara mentorer, rektor, kurator eller annan skolpersonal som tar tag i
ärendet. Så långt som möjligt bör det vara samma personal som följer ärendet till
slut. Samtala även med lärare och eventuellt med mobbningsoffrets föräldrar,
beroende på elevens ålder och en del andra omständigheter. Om mobbningsoffret vet att
skolan har kännedom om situationen pratar man med henne/honom under själva
faktainsamlandet. Undvik uppmärksamhet, med hänsyn till mobbningsoffret. Om mobbarna
förvarnas kan arbetet försvåras.
3. Samtal genomförs så snart som möjligt med den mobbade. Detta samtal
ska ske utan ledande frågor. Det är viktigt att ställa öppna frågor om trakasserier
såsom  knuffar, glåpord och utfrysning. Har något av detta förekommit?
Hur mycket? Hur ofta? Vilka är mobbarna? Vem är ledaren? Hur har mobbningen
gått till? Var? När? Hur länge? Dessa fakta ligger sedan till grund för varje enskilt
samtal med mobbarna.
4. När sedan alla de misstänkta mobbarna finns samtidigt i skolan, samlas
de en i taget till samtal.
Mobbarna bör inte känna till dessa samtal i förväg. Helst bör de inte ens veta att skolan
har uppmärksammat mobbningsfallet. Samtalet börjar med avstämning och frågor runt
mobbarens insikt i situationen. Därpå får mobbaren vetskap om mentorns kännedom
om situationen. Tydligt måste framgå situationens allvar och att mobbningen
omedelbart måste upphöra. Samtalet förs i respektfull ton. Mobbaren ska föreslå vad
han/hon själv kan göra för att den mobbade ska kunna må bra i skolan.
Samtalet bör inte vara långt, helst inte mer än 15 minuter.
5. Vårdnadshavarna till de inblandade eleverna kan, vid behov, informeras.
Det som avgör är elevernas åldrar och en bedömning av händelsernas allvarsgrad,
elevernas reaktioner i samband med samtalen enligt punkt 3 och 4, samt hur
eleverna bedöms agera i ärendet framöver.
6. Efter en till två veckor har skolpersonal uppföljningssamtal med alla
inblandade var för sig.
7. Efter uppföljningssamtalet kan, vid behov, vårdnadshavarna till de inblandade elever
informeras.
8. Efter ytterligare ca två veckor sker ytterligare ett uppföljningssamtal med
mobbaren/mobbarna. Vid ungefär samma tidpunkt sker ytterligare ett
uppföljningssamtal även med mobbningsoffret. ‘
Först då vet man något om utgången av arbetet. Under hela tiden fram till detta har fakta
samlats in från skolpersonal och elever.
Om situationen känns bra efter uppföljningssamtalen och den akuta situationen har
lagt sig behöver mobbningsoffret få vara ifred för vuxna och i sin egen takt hitta
tillbaka till den sociala gemenskapen. Han/hon vill ofta inte bli påmind om det som varit
och har ofta även svårt att visa tacksamhet.
9. Därefter bör en försiktig uppföljning ske efter ännu en tid, om än på lite



avstånd. Det är viktigt att såväl mobbningsoffret som mobbaren/mobbarna känner
att historien har fått ett avslut och att samtliga inblandade nu får en chans att gå
vidare i en, förhoppningsvis, positiv anda.
10. Parallellt med hela denna process måste en stödjande funktion sättas in
även för mobbaren. Mobbaren är också ett offer för en rad inre och yttre
påtryckningar.
11. Om mobbningen inte upphör, kan polisanmälan göras av skolan.
Ansvarig-/a för genomförande: samtlig personal

Uppföljning ska ske: senast 2023-05-31 ansvarig: Johan, Sara
Utvärdering ska ske: senast 2023-05-31 ansvarig: Johan, Sara



Checklista
det framgår tydligt om planen gäller verksamhetsår eller kalenderår ☐
planen är daterad och vem som ansvarar framgår ☐
resultat av tidigare utvärderingar har vägts in i framtagande av innevarande plan ☐
planen är upprättad i samverkan mellan barn/elever ☐
planen är upprättade i samverkan med pedagogisk personal och skolledning ☐
elevhälsan har varit delaktig (skola) ☐
en kartläggning är gjord på individ-.grupp och organisationsnivå ☐
den fysiska miljön är beaktad ☐
hur medarbetarnas kompetens ska hållas uppdaterad finns beskrivet
☐ arbetet sker med aktiva åtgärder genom fyra steg:
undersöka, analysera åtgärda utvärderas och följs upp
det fortlöpande arbetat dokumenteras ☐
främjande insatser finns beskrivna ☐
förebyggande insatser finns beskrivna ☐

en kartläggning av nuläget är gjord
☐

rutin för anmälan till förskolechef/rektor finns och följs ☐
rutin för anmälan till skolchef finns och följs ☐
planen finns på verksamhetens hemsida ☐


