
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likabehandlingsplan 

Elevversion 
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Vi hjälps åt 

Likabehandlingsplanen 

 

Fröknegårdskolan LM har en plan för  

likabehandling som utgår från de lagarna 

Vi har att rätta oss efter.  
 

För att Du ska lära dig på bästa sätt, arbetar Vi för att skapa en 

trygg vardag i skolan för alla. 
 

Vi har en elevversion och en version för  

pedagogerna på skolan. 
 

Vi arbetar för att få en skola och ett fritidshem, där alla känner sig 

välkomna och respekterade. 
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Lagstiftning 

Enligt lagen är det förbjudet att: 
 

Kränka 

 fysiskt t.ex. att utsätta någon för slag och knuffar 

 verbalt t.ex. att hota någon med ord 

 psykosocialt t.ex. att utsätta någon för ryktesspridning 

 text- och bildburet t.ex. hot via lappar, SMS, chat 

Trakassera 

Ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och 

som har direkt koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna 
 kön pojke/flicka 

 etnisk tillhörighet vilket ursprung man har 

 religion vad man tror på 

 sexuell läggning vem man är kär i 

 funktionshinder kanske måste sitta i rullstol 

 könsöverskridande identitet man vill vara en person av annat kön 

 ålder ung/gammal 
 



Diskriminera 

Annat ord för kränkande behandling av individ eller grupp. 

Så här arbetar Vi för att alla ska må bra 

 
 

 Elevernas Rådslag med de fyra arbetsgrupperna 
(Matråd, Skolråd, Rastråd och Kamratstödjarna) 

 Pedagoger som arbetar utifrån synsättet  

Alla barn, Allas barn 

 ”Hela-Skolans-Ansats” i form av olika aktiviteter  
(Höstruset, ishallen, pysseldagar och värdegrundsdagar) 

 Skoltempen 

 Gemensamma trivselregler 

 Elevhälsoteamet träffas varje vecka 

 Stöttande elevsamtal (Repulse) 

 Vi stöttar elever i kuratorsamtal 

 Vi har ett antimobbingteam 
 

Vi hjälps åt 
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Vad Du kan göra om något hänt och Du är orolig! 

 Prata med en kompis 

 Prata med din lärare 

 Prata med annan vuxen på skolan 

 Prata med rektor Camilla 

 Prata med skolkurator Ida 

 Prata med skolsköterska Sara 

Vad Vi gör för att hjälpa! 

 Samtalar med den som blivit utsatt 

 Samtalar med den eller de som utsätter 

 Samtalar med vårdnadshavare 

 Vid behov fyller vi i en kränkningsrapport 

 Genomför insatser för att kränkningar ska upphöra 

 Har uppföljningssamtal och återkopplar till alla inblandade 

 


