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Likabehandlingsplan 

och 
Plan mot kränkande 

behandling 
 
 

Skolområde Norra 
 
 

Österslövs skola/fritidshem åk F-2 
 

 

 
Skolan måste agera så snart någon ur personalen 
 får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. 

Skolan skall utreda vad som har hänt och vidta åtgärder och  
förhindra fortsatta kränkningar. 

 

 

Planerna syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionshinder och 
att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. 
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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 skolområdet/skolan 
I visionen för skolområde Norra lyfts den kompetenta människan - relationella och 
kunskapliga kompetenser i harmoni. 

 Världsmedborgaren  
Värnar om: alla människors lika värde, solidaritet, tolerans, hållbar utveckling, global 
medvetenhet, kulturell mångfald. 

 Den medvetna människan 
Ställningstagande, nyfiken, engagerad, kreativ, reflekterande, analyserande, lärande. 

 Den delaktiga människan 
Demokratiska värderingar, respektfull, empatisk, tillitsfull, ansvarstagande, 
inflytanderik, samhörig, kommunikativ, skapande. 

 
Vision för Balsbygdens skolor där Österslövs skola och fritidshem ingår: ”Att våra barn 
lämnar Balsbygdens skolor med social kompetens och goda kunskaper, väl användbara, på 
sin seglats vidare i livet. Att de förvärvat sina kunskaper i en miljö präglad av lek, 
kreativitet, flexibilitet, natur och hållbar utveckling. Att de blivit väl bemötta av personal 
med hög kompetens och strävan mot hög måluppfyllelse.”  
 

3 Övergripande mål för skolan 
Alla på vår skola /fritidshem ska känna sig trygga och respekterade. Ingen ska känna sig 
diskriminerad eller kränkt. Alla vuxna, både ledning och övrig personal, tar avstånd från 
förekomst av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling samt är tydliga 
med detta. 
 

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. 
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 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. 

 
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 
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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. 
 

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. 
 

4.1.8 Diskrimineringsgrund tillgänglighet 
 
Ny diskrimineringsgrund från 150101. Lagändringen innebär att krav på skäliga åtgärder i 
fråga om lokalers tillgänglighet och användbarhet nu omfattar all utbildningsverksamhet. 
Kravet på tillgänglighet gäller inte bara den fysiska miljön, utan även stöd, personlig 
service samt information och kommunikation.  Denna text kommer att revideras då DO 
har förtydligat lagändringens inverkan på förskolans arbete.   

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) 
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 psykosocial (bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning) 
 text- och bildburen (klotter, brev, e-post, sms/mms) 
 

6 Kartläggning 
Skolans/fritidshemmets personal genomför en gemensam utvärdering (kartläggning) av 
planerna i mars. Detta resultat kommuniceras sedan i arbetslagen och tillsammans med 
barn/elever under vårterminen. Vårdnadshavarna ges möjlighet att lämna synpunkter på 
innehållet under ett av vårens föräldraföreningsmöten och via Edwise.  
 
Arbetet med att uppfylla dessa mål sker fortlöpande genom att vi följer upp och reviderar 
dem i förhållande till hur de fungerar i det dagliga skolarbetet och i samband med 
incidenter samt i samtal med elever/barn och vårdnadshavare. Skolans pedagoger 
genomför detta arbete i vardagen med stöd av rektor.  

Vid regelbundna miljöråd diskuteras elevernas trivsel och trygghet. Innan miljörådsmöten 
genomförs klassråd där trygghet och trivsel är stående punkter. Sociogram genomförs två 
gånger per läsår där eleverna får ange kompisar som de känner sig trygga med. Eleverna får 
också frågan om plats(er) där de känner sig trygga resp otrygga. Eleverna får även vid 
enskilda intervjuer ange om de känner sig rädda för någon eller något. Vårdnadshavare och 
elever fyller i en enkät om elevernas trygghet och trivsel på skola och fritids en gång per år (i 
februari - mars). Denna läggs på Edwise som en länk och besvaras av vårdnadshavare och 
elever vid hämtning eller hemma. Detta utgör ett underlag inför skapande av kommande 
läsårs planer. Resultat av enkäten analyseras och diskuteras av all personal vid gemensam 
studiedag under våren 2017 eller vid APT då alla kan delta. Vi följer upp enkätresultaten i de 
olika klasserna tillsammans med eleverna så att de får en tydlig återkoppling och pedagogerna 
får höra djupare resonemang kring svaren. Eleverna ges möjlighet att förtydliga vad de 
menade i enkäten.  

7 Framtagande av planerna  
Dessa planer är framtagna i ett samarbete mellan rektor, lärare, elevhälsoteam, 
klassråd/miljöråd och med övriga medarbetare i skola och på fritidshem. Arbetet utförs av 
trygghetsgruppen som arbetar fram ett förslag som sedan delges kollegor, elever och 
vårdnadshavare. Vid föräldramöten och i Balsbygdens föräldraförening diskuteras planerna 
och föräldrarna ges möjlighet att lämna sina synpunkter på innehållet. Vid genomgång av 
likabehandlingsplanen med eleverna har de möjlighet att tycka till om innehållet samt komma 
med förbättringsförslag inför kommande läsår.   

8 Skolans förankringsarbete 

Ett förankringsarbete sker också under kartläggningen då resultatet blir en pågående 
revidering av skolans/fritidshemmets ordnings-/trivselregler/värdeord så att dessa 
överensstämmer med arbetet i planerna. Innehållet i planerna diskuteras kontinuerligt 
tillsammans med eleverna så att dokumenten blir levande i vardagen. Vid höstens första 
föräldramöte presenteras och diskuteras innehållet i likabehandlingsplanen. Trivselregler 
revideras tillsammans med eleverna mot slutet av vårterminen så att de finns färdiga vid 
läsårsstart. Vid regelbundna klassråd tas trygghetsfrågor upp som sedan bollas vidare i 
miljörådet. Mötena ses som tvåvägskommunikation med syftet att problem i de olika klasserna 
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även kan lyftas på skolnivå. All personal ges möjlighet att lyfta frågor som rör elevers och 
personals fysiska och psykosociala arbetsmiljö dels vid avstämningsmötena under läsåret, dels 
vid samverkansmöten och elevhälsoteamsmöten. Även vid årlig arbetsmiljörond kan 
arbetsmiljöfrågan lyftas för både elever och personal. Alla elever och all personal ska känna 
sig delaktiga och att de har möjlighet att påverka arbetet i vardagen. Vi uppmanar alla att 
vara öppna mot varandra gällande arbetsmiljö och hälsa så att alla mår bra och trivs på sin 
skola/arbetsplats. Planerna finns att läsa på Österslövs skolas hemsida.  

 

9 Skolans arbete med främjande insatser 
Personalen arbetar för ett starkt och tydligt ledarskap som ställer upp klara och  
tydliga krav. Det innebär en märkbar vuxennärvaro i alla olika delar av  
verksamheten inkl. matsituationer, raster och utevistelse. I vuxenansvaret ingår  
samtliga anställda på skolan/fritidshemmet. Rektor delar detta vuxenansvar genom att 
aktivt följa det förebyggande arbetet och därmed vara ett grundläggande stöd för 
personalen. Genom kontinuerlig fortbildning stärks all personals kunskaper och kompetens 
kring värdegrundsfrågor. Delar av personalen är utbildad i samtalsmodeller riktade till 
händelser i anslutning till planerna. Denna kompetens tillsammans med återkommande 
diskussioner i arbetslagen angående barns/elevers sociala utveckling bidrar till vidgade 
kunskaper.  
 
Så här arbetar vi: Ett viktigt inslag är planerade stadieövergångar (från F till 1 och från 
2 till 3) för att främja elevernas trygghet. Ett annat inslag är de regelbundna klassråden 
som lyfter elevernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. För att utveckla den empatiska 
förmågan använder klasserna sig av etiska samtal, värderingsövningar och rollspel. 
Eleverna uppmuntras att vara goda kamrater och hjälpa varandra. Vid t.ex. samtal ger 
eleverna förslag på hur man kan vara en god kamrat och hur de kan hjälpa varandra i 
olika situationer. Goda förebilder uppmärksammas. Fastlagda trivselregler, korrekt 
bemötande av varandra och språkbruk följs upp kontinuerligt. På föräldramöten informerar 
vi om skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Vi diskuterar bl.a. 
normer, språkbruk, trivselregler och kan då enas om rutiner för agerande när 
elever/barnen missköter sig. På skolan har vi nolltolerans gällande fula ord och svordomar. 
Vi har skapat en språkpolicy som bl a anger att fula ord och/eller svordomar inte får 
användas. Vi lyfter också kroppsspråkets och miners betydelse tillsammans med eleverna. 
Vid arrangemang utanför skolans verksamhet, t ex inbjudningar från förskolor och 
föreningar, deltar skolans pedagoger och elever om alla i klassen/gruppen är inbjudna. Vi 
hänvisar till skolans gavelkonstverk ”Alla får vara med”. Eventuella konflikter mellan elever 
behandlas så snabbt som möjligt, helst i direkt anslutning till konflikthändelse. Målet är att 
bli vänner och inse fördelarna med att t.ex. kunna säga/göra ”förlåt!”. Personalen hjälper 
eleverna att vid konflikthantering kunna se både sin egen och andras del i det inträffade. 
Pedagogerna arbetar för att främja gemenskap i gruppen; därför vill vi uppmärksamma 
föräldrar att inte bjuda ett fåtal elever på kalas i direkt anslutning till skolans slut och 
fritids början. Arbetet med främjande insatser följs regelbundet upp vid 
avstämningsperioderna flera gånger per år samt i skolans och fritidshemmens 
helhetsanalys.  
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Elevernas egna tankar kring främjande arbete  
Vi lär oss att umgås.  
Vi säger hej till varandra.  
Vi vågar säga ifrån när något inte är ok. 
Vi säger vad vi tycker på ett vänligt sätt.  
Vi är kompisar och hjälper varandra så att alla får vara med.  
Vi respekterar varandra, lyssnar på varandra och stannar kvar vid konflikt. 
Vi försöker att förstå varandra. 
Vi lär varandra olika saker.  
Vi leker lekar där många kan delta.  
Vi gör roliga saker tillsammans.  
Vi säger snälla saker till varandra.   
Vi vågar stå för vad det vi tycker och för det vi gör.  
Vi är rädda om varandra, våra saker och vår miljö 
Vi respekterar våra trivselregler  
Är alla bjudna på kalas går det bra att dela ut inbjudningskort på skolan.  
De elever som inte får delta i olika aktiviteter utanför skolan/fritids blir ledsna.   

10 Skolans arbete med förebyggande insatser 
Eftersom stora delar av arbetet med likabehandling och arbetet mot kränkande behandling 
på skolan fungerar väl vill vi arbeta för att behålla och stärka de positiva förutsättningar 
som redan finns på skolan. Vi strävar efter att ha en vuxen i båda omklädningsrummen 
inför och efter idrottslektionerna. Vi vill fortsätta med hög grad av vuxennärvaro på den 
stora skolgården eftersom där finns en del dolda platser, exempelvis bakom kullen, 
hönshuset där personalnärvaro är extra betydelsefull. Studerande vid högskolan 
Kristianstad gör en studie där de analyserar vår lekmiljö utomhus. Vi kommer att ta del av 
deras resultat och använda detta i vårt fortsatta utvecklingsarbete tillsammans med våra 
elever. Vi fortsätter vårt arbete med att analysera kartläggnings- och enkätresultat och 
planera insatser tillsammans med eleverna och vårdnadshavare. Ordningsreglerna 
aktualiseras med eleverna och vårdnadshavare vid varje läsårsstart. Vårdnadshavare får ta 
del av ordningsregler. Trygghetsrådet är en naturlig del av de möten som genomförs inom 
grön flagg, matråd ca var sjätte vecka. Då lyfts likabehandlingsfrågor med elev- och 
personalrepresentanter och eventuella utvecklingsområden.   

 
Arbete med att ta fram riskfaktorer och/eller eliminera riskfaktorer  
Vid varje höstterminsstart presenteras Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande 
behandling vid föräldramöten. Planen finns på hemsidan och den finns även i respektive 
verksamhet för föräldrar/besökare att läsa. I ämnet pågår också ett aktivt samarbete 
mellan Balsbygdens föräldraförening och personalrepresentanter för alla verksamheter. 
För att förebygga mobbing eller annan kränkande eller diskriminerande handling 
genomförs trivselenkät, sociogram samt intervjuer med elever.  
 
Klassrådsverksamhet/grönflaggmöten där klassrepresentanter finns och fungerar som 
forum för eleverna. En stående punkt vid dessa möten är den psykosociala hälsan, både i 
utemiljön och i innemiljön. Vi för återkommande diskussioner i arbetslaget angående 
elevernas sociala utveckling.  Förberedande samtal i arbetslaget och med respektive elev 
förs inför elevernas utvecklingssamtal, bl a i samband med stoppdagarna.  



 

Läsåret 2016/17 
 

9 

11 Skolans åtgärder mot diskriminering och trakasserier 

11.1 Diskrimineringsgrund kön 
 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Alla elever, 
oavsett kön, 
behandlas lika 
och ges 
samma 
möjligheter.  
 
 
Pojkar och 
flickor leker 
med varandra 

Både pojkar 
och flickor 
känner sig 
trygga och 
respekterade 
på skolan.  
 
 
De umgås på 
lika villkor 
utan att 
någon känner 
sig kränkt 
eller 
särbehandlad. 

Personalen strävar 
efter att bedriva allt 
arbete med 
genusperspektivet i 
åtanke vilket visar sig 
i form av fördelning 
av ordet i 
klassrummet,  
klassrumsplaceringar,  
gruppsammansätt-
ningar, 
representation i 
miljöråd etc. 

Fortlöpande 
under 
läsåret med 
start i 
augusti. 

1. Rektor 
2.All personal på 
skolan 

Fortlöpande under läsåret 
med start i augusti, bl a 
klassråd.   
 
Elevintervjuer, sociogram 
 
Avstämningsperioder BUSK-
arbetet 

 

11.2 Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet 
 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Vi har en 
fungerande 
etnisk och 
kulturell 
mångfald på 
skolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen elev 
ska 
diskrimineras 
p g a etnisk 
tillhörighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyfta fram olika 
kulturers 
traditioner och 
synsätt i det 
vardagliga skol- 
och 
fritidshemsarbet 
et.  
 
Under läsåret 
fortsätter vi att 
lyfta fram olika 
kulturers mat 
och traditioner i 
vardagsarbetet. 
Vi ser gärna ett 
fortsatt 
samarbete med 
kostenhetens 
personal. Vi 
bjuder gärna in 
vårdnadshavare 
med annan 
etnisk 
tillhörighet för 
att elevernas 
kunskaper om 
olika kulturer 
ska öka.   

Fortlöpande 
under 
läsåret med 
start i 
augusti 

1. Rektor 
2. Alla pedagoger 

Fortlöpande under läsåret med start i 
augusti. 
 
Intervjuer av eleverna  
 
Avstämningsperioder BUSK-arbetet. 
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Vi har 
kunnat se 
att i vissa 
fall finns det 
elever med 
samma 
etnisk 
bakgrund 
som 
företrädesvis 
tyr sig till 
varandra. 
 

 
Vidareutveckla 
integrationen 
mellan barn 
med olika 
kulturer. 

 
Medvetenhet 
vid 
gruppsamman- 
sättningar 
utifrån ett 
etniskt 
perspektiv. 

 

11.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning 
 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Skolan har 
religiös 
mångfald 
och arbetar  
för att 
eleverna 
ska ha goda 
kunskaper 

och en stor 
förståelse 
och respekt 
för 
varandras 
likheter och 
olikheter. 

Eleverna ska 
känna att 
religionerna har 
lika värde för 
utövarna.  
 
Ingen ska känna 
sig nedvärderad 

eller diskriminerad 
p g a 
religionstillhörighet 

Pedagogerna lyfter 
likheter och skillnader 
mellan olika religioner 
i vardagsarbetet med 
eleverna när olika 
situationer uppstår. 
Det förekommer även 
ett gott samarbete 

med kyrkan för att 
göra jämförelser 
mellan olika 
religioner. 
 
 
Uppmärksamma 
religiösa högtider 
(från olika religioner) 
för eleverna.  
 
Fortsätta arbetet med 
en temadag, t ex 14 
februari, med 
likabehandlingsplanen 
som utgångspunkt. 

Bjuda in 
representanter från 
olika religioner.  
 

Fortlöpande 
under 
läsåret med 
start i 
augusti. 

1 Rektor 
2 Alla pedagoger 

Fortlöpande under läsåret 
med start i augusti. 
 
Intervjuer av eleverna  
 
Avstämningsperioder BUSK-
arbetet. 
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11.4 Diskrimineringsgrund funktionshinder 
 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Ett antal elever 
har synliga och 
icke synliga 
funktionshinder. 
 
Pedagoger 
behöver få ökad 
kunskap och 
verktyg att 
hantera elever 
med olika 
funktionshinder  
 
 

Alla ska känna 
sig accepterade 
och 
respekterade 
oavsett fysiska 
eller psykiska 
förutsättningar.  
 
En ökad 
förståelse för 
människor med 
funktionshinder 

Underlätta för den 
som har 
funktionshinder, 
genom 
lokalanpassning, 
materialanpassning, 
pedagogiska 
hjälpmedel och 
förhållningssätt.  
 
Inkludering (stöd 
av pedagog, 
elevassistent och 
speciallärare)   
 
Föreläsning, 
handledning, 
litteratur utifrån 
pedagogers 
önskemål.  
 

Fortlöpande 
under läsåret 
med start i 
augusti. 

1. Rektor 
2. Alla pedagoger 

Fortlöpande under läsåret 
med start i augusti. 
 
Intervjuer av eleverna  
 
Avstämningsperioder 
BUSK-arbetet. 
 
Kontinuerliga EHT-möten 

 

11.5 Diskrimineringsgrund sexuell läggning 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Ingen vuxen 
eller elev 
känner sig 
kränkt p g a sin 
egen eller 
andra 
närståendes 
sexuella 

läggning. 

Stävja och 
förhindra 
fördomar 
beträffande 
olika sexuella 
läggningar. 

Främja öppenhet, 
föra diskussioner 
och aktivt bemöta 
fördomar.  
 
Uppmärksamhet 
och nolltolerans när 
det gäller elevers 

och vuxnas 
kränkande 
språkbruk med 
anknytning till 
sexuell läggning. 
 
Vi stärker eleverna i 
sin identitet genom 
att alla får klä sig 
som man vill och 
vara som man är. 

Fortlöpande 
under 
läsåret med 
start i 
augusti 

1. Rektor 
2. Alla pedagoger 

Fortlöpande under läsåret med 
start i augusti. 
 
 
Avstämningsperioder BUSK-
arbetet. 
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11.6 Diskrimineringsgrund tillgänglighet 
 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operat

ivt 

Uppföljning 

Vi erbjuder en 
utbildning i  
skola och 
fritidshem som 
är tillgängligt 
för alla elever 
enligt SPSMs 
riktlinjer. De 
fyra områdena 

samspelar väl.  

Att erbjuda samtliga elever en 
tillgänglig skola och ett 
tillgängligt fritidshem utifrån 
fokus på förutsättningar för 
lärande, social miljö, 
pedagogisk miljö och fysisk 
miljö (SPSMs riktlinjer) 

Fortsatt 
gott 
samarbete 
mellan EHT 
och 
pedagoger 
i 
verksamhet
en för att 

optimera 
elevernas 
lärande.  

Fortlöpande 
under 
läsåret med 
start i 
augusti 

1. Rektor 
2. Alla 

pedago
ger 

Fortlöpande under läsåret med 
start i augusti. 
 
 
Avstämningsperioder BUSK-
arbetet. 

 

12 Skolans åtgärder mot kränkande behandling 

12.1 Kränkande behandling 

 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Generellt på 
skolan: en positiv 
och god atmosfär. 
Öppenhet mellan 
lärare och elev. 
Elever berättar för 
läraren om något 
inträffat. 
 
Vid enstaka 
tillfällen 
förekommer att 
elev(er) utsätter 
pedagog(er) och 
elev(er) för 
verbala 
kränkningar.   
 
 
 
 

En trygg 
och positiv 
miljö där 
ingen form 
av 
kränkande 
behandling
ar  
förekomme
r 

Etiska samtal 
 
Klassråd 
 
Arbeta förebyggande genom att ha 
hög vuxennärvaro i 
omklädningsrummen och under 
rasterna.  
 
Direkta samtal och tydliggörande 
med berörda elever.  
 
Nolltolerans mot kränkande 
behandling.  
 
Täta dialoger med vårdnadshavare 
via 
mejl/kontaktbok/telefonsamtal/hämtn
ing och lämning.   
 
Personalen får fortbildning och 
handledning under läsåret utifrån 
behov.  

Fortlöpan
de under 
läsåret 
med start 
i augusti 

1. Rektor 
2. Alla 

pedagoger 

Fortlöpande under 
läsåret med start i 
augusti. 
 
Intervjuer av 
eleverna  
 
Avstämningsperiod
er BUSK-arbetet. 
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13 Utvärdering och uppföljning 

13.1 Utvärdering av föregående läsårs likabehandlingsplan och plan 
mot kränkande behandling 

Utvärderingsarbetet har genomförts av elever, lärare, förskollärare, fritidspedagoger och 
övrig personal. Elever är alltid aktiva i diskussioner kring åtgärder/mål och i de personliga 
svaren vid intervjuer och klassråd. Under läsåret 15/16 har vi haft fortsatt hög 
vuxennärvaro under både skol- och fritidshemsdagen för att förhindra konflikter och 
kränkningar. Mängden dokumentation i samband med kräkningar har minskat pga att 
antalet kränkningar har minskat. Vi kan dock konstatera att pedagoger behöver påminnas 
om skyldigheten att inte bara utreda om kränkning har skett utan även dokumentera detta 
på blankett i edwise så att åtgärder och uppföljning blir synliggjorda. Elevhälsoteamet har 
lyft dessa elevärenden kontinuerligt och samtalat kring olika åtgärder. Vi har förändrat 
lärmiljöerna för att möta elevernas behov på bästa möjliga vis, t ex hörselkåpor och 
skärmväggar.  
 
I årets enkät kring trygghet och trivsel som besvarats av både elever och vårdnadshavare 
mars 2016 (65 st av 101) kan vi se följande resultat:  

 Vi kan se att samtliga svarande elever på Österslövs skola svarar att de känner sig 
trygga i år (högre andel än förra året). Vi önskar dock att fler svarar på enkäten så 
att underlaget blir mer omfattande.  

 Fler elever anser att de blir väl behandlade av andra elever jämfört med förra året.  
 Gällande morgon- och kvällsfritids syns en viss nedgång. Fler elever än förra året 

anger att det inte känns bra under denna tid, t ex ”lite stökigt”. Någon anger att 
det var känsligt till en början men att det fungerar bättre nu.  

 I matsalen har situationen förbättrats. Fler elever upplever matsalssituationen mer 
positiv jämfört med förra året.  

 Andel elever som känner sig trygga under rasterna har ökat jämfört med förra året.  

 Vi kan se en viss nedgång gällande omklädningsrummen. En ökad andel elever 
känner oro/otrygghet i omklädningsrummen.  

 En majoritet av eleverna, jämför förra året, (52,5% ökat till 81,5%) anser att de 
har inflytande i skolan och på fritidshemmet.  

 Fler elever menar att de följer skolans regler jämfört med tidigare år.  

 Situationen på skolbussarna och taxi upplevs som något tryggare jämfört med 
tidigare år. Däremot har vi som pedagoger upplevt ett ökat antal konflikter och 
stökiga situationer i samband med taxi- och busstransport. 

 Samtliga vårdnadshavare anger att de känner sig väl bemötta av pedagoger när de 
lämnar och hämtar sina barn.  

 Samtliga vårdnadshavare anger att de känner sig trygga när sina barn är på 
Österslövs skola och fritidshem.  
 

Kuratorn är mycket närvarande i verksamheten och arbetar med samtal, dels med enskilda 
elever, dels med förebyggande arbete i klassen. Vi ser det som en stor framgång att 
kurator är välkänd bland eleverna då hon ofta finns naturligt i verksamheten. Vi är 
medvetna om att en del konflikter föreligger mellan enskilda elever. Pedagogerna känner 
till detta och arbetar fortlöpande med olika insatser. En av våra framgångsfaktorer är 
pedagogernas positiva bemötande vid hämtning och lämning. Enkäten visar att samtliga 
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som svarat känner sig väl bemötta och trygga när deras barn är på skolan och på 
fritidshemmet. En annan framgång är att eleverna upplever att de har någon att leka med. 
De anger att ”Nyckelpigan” på skolgården är en trygghet att gå till om de önskar någon 
att leka med utomhus. Eleverna känner sig också trygga med att gå till en vuxen och prata 
om de behöver det. Generellt är eleverna inte rädda för någon person eller plats.  
 
Under temadag i februari 2016 har arbetet med värdegrunden lyfts särskilt mycket. Under 
dagen arbetade vi tillsammans med eleverna och hade likabehandlingsplanens innehåll 
som utgångspunkt. Önsketräd (Yoko Ono) skapades av eleverna och hängdes upp 
utomhus. De fick uttrycka känslor såsom kärlek och vänskap genom att skapa mänskliga 
statyer. Vidare visades dilemmafilm och eleverna fick träna på att säga/göra förlåt och visa 
empati. Detta arbete har gjorts för att eleverna ska utveckla sin förmåga hur de är mot 
andra människor och sin närmiljö. Vidare ska de utveckla förståelse för andra människor, 
sin förmåga till inlevelse, sin förmåga att respektera andra människors egenvärde och 
slutligen utveckla sin förmåga att visa respekt för sin närmiljö.  
 
Analys av arbetet 
Vi kan generellt sett se att eleverna trivs och känner sig trygga under sin tid i skolan och 
på fritidshemmet. De negativa svar som givits utgör en mycket liten del av underlaget 
men uppmärksammas och åtgärdas under kommande läsår (Se under rubriken ”Hur 
arbetar vi vidare?”). Antalet incidenter är få på vår skola. Vi ser att förebyggande arbete, 
hög vuxennärvaro, snabba ingripanden, konsekvent och väl förankrat tillämpande av 
åtgärder har gett resultat. Analysen är grundad på samtal med elever, diskussioner mellan 
personal, sociogram och skolans och fritidshemmets egen trygghet- och trivselenkät.  
 
Fokus i arbetet med de främjande och förebyggande insatserna har legat på den 
psykosociala hälsan med utveckling av den empatiska förmågan. Intervjuer och skapande 
av sociogram har eleverna fått skriva om det finns någon kamrat de är rädda för eller om 
det finns någon plats på skolgården de är rädda för att befinna sig på. Dessa frågor har 
även lyfts i enkäten vilket gör att vi får ett bredare underlag som vi kan arbeta vidare 
med. Enstaka elever har uttryckt rädsla för andra kamrater och deras handlande.  
 
Eleverna uppmuntras att vara goda kamrater och hjälpa varandra t ex vid samtal ger 
eleverna förslag hur man kan vara en god kamrat samt när man kan hjälpa varandra i 
olika situationer. Goda förebilder uppmärksammas. Fastlagda trivselregler, korrekt 
bemötande av varandra och språkbruk följs upp kontinuerligt. På föräldramöten informerar 
vi om skolans likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling om normer, 
språkbruk/språkpolicy, ordningsregler och rutiner för hur hemmet underrättas när 
eleverna missköter sig.  
 
Eventuella konflikter mellan elev-elev och elev-pedagog behandlas så snabbt som möjligt, 
helst i direkt anslutning till konflikthändelser. Målet är att bli vänner och inse fördelarna 
med att t.ex. kunna”säga förlåt” och förstå innebörden av det. Eleven får hjälp att vid 
konflikthantering kunna se både sin egen och andras del i det inträffade. Alla klasser har 
klassråd där vi diskuterar hur vi har det i klassen. I vår verksamhet lyfter vi etiska 
frågeställningar. Där får eleverna lyssna till olika ställningstaganden och utveckla sin 
empatiska förmåga. I leken observerar och deltar pedagogerna för att se det sociala 
samspelet. 
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Vi hoppas att vårt värdegrundsarbete i vardagen kan vara en förklaring till det goda 
resultatet i enkäten. Våra elever visar stor empati för varandra. Vi kan också se ett positivt 
klimat bland så väl pedagoger som elever. Vi ser en stor och viktig uppgift i att lägga 
grunden till elevernas sociala kompetens. Vi ser det som betydelsefullt att lyfta människors 
likheter och olikheter så att eleverna för en förståelse för andra och varandra. Skolans 
personal arbetar medvetet med att eleverna inte bara ska känna sig trygga i sin egen 
klass utan även på hela skolan (åldersintegrerade grupper vid olika tillfällen under läsåret).  
 
Hur arbetar vi vidare under läsåret 2016/17? 

 Vi behöver skapa en tryggare situation under morgonfritids, bl a genom att alla 
pedagoger har en samsyn kring regler och rutiner samt tydliggör för de äldre 
eleverna (Fjälkestad) hur man är en god kamrat mot de yngre eleverna. 

 Vi fortsätter att vid kvällsfritids tydliggöra vilka regler som gäller så att både elever 
och pedagoger är medvetna om dessa. 

 Det är av stor betydelse att vi schemalägger en pedagog i varje omklädningsrum 
både före och efter idrottslektionerna.  

 Vi behöver arbeta mer förebyggande i samband med buss- och taxitransporter, t ex 
genom att en pedagog vid enstaka tillfälle åker med bussen/taxin under morgon-
/eftermiddagstur, lyfta problematiska situationer i förväg och prata med eleverna 
kring goda lösningar (t ex fasta platser i bussen, göra eleverna trygga kring att 
säga ifrån om avstigningsplats). Vi fortsätter också med en god dialog med buss- 
och taxichaufförer.  

 Rektor påminner pedagoger om skyldigheten att utreda och dokumentera i Edwise 
vid kränkande handlingar och/eller trakasserier.    

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 stöd ges till elever som utsatts för diskriminerande eller kränkande 

behandling och att stöd ges 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. 

 
Elevhälsan 
 
 Personal i elevhälsan träffas regelbundet och diskuterar och samordnar åtgärder mot 

uppkomna incidenter. 
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 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. 

 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 
Vuxen som bevittnar en incident ska: 
 

1. Skaffa sig en bild av händelsen. 
2. Genomföra enskilt eller gemensamt samtal (utifrån lämplighet) med de inblandade. 
3. Dokumentera händelsen på avsedd blankett (edwise) och ange ev åtgärder.   
4. Kontakta klasslärare och vid behov rektor. 
5. Lämplig pedagog (antingen klassläraren eller pedagog som närvarat vid händelsen) 

kontaktar vårdnadshavare till de inblandade.  
6. Följ upp med fortsatta samtal och kontroll. 
7. Fortsätt hantera händelsen enligt ansvarsfördelningen.  
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16 Arbetsgång när elev kränker, hotar eller misshandlar 
elev och när personal eller annan vuxen kränker, hotar eller 
misshandlar elev 

 
1. Gå in och bryt när du ser att handlingen strider mot diskrimineringsgrunderna eller 

kränker individen.  
2. Om det inte går att bryta, tillkalla akut hjälp av andra vuxna.  
3. Vid behov tillkallas i första hand annan vuxen, i andra hand skolledning och i tredje 

hand polis.  
4. En skadebedömning görs och skolsköterska/vårdcentral/sjukhus kontaktas för 

eventuell vård. 
5. Samtal med den som har blivit kränkt/utsatt. Se arbetsgång vid incidenter.  

Samtal med den som påstås ha kränkt. Se arbetsgång vid incidenter.   
6. Lämplig pedagog (antingen klassläraren eller pedagog som närvarat vid händelsen) 

kontaktar vårdnadshavare till de inblandade.  
7. Vid situationer där personal ingripit ansvarar denna för att rektor/skolchef kontaktas 

snarast, samt att ansvarig vuxen underrättas.  
Vid utredning gällande elev – vuxen utreder rektor.  
I de fall där elev berättar om händelsen i efterhand ansvarar personal som fått 
informationen för att rektor och klasslärare informeras.  

8. Ärendet dokumenteras på avsedd blankett och kommuniceras med rektor.  
9. Rektor beslutar om vilka stödåtgärder som behöver vidtas.  
10. Skolchef kontaktas.  
11. Rektor ansvarar för att det sker en uppföljning.  

 
OBS! Då vuxen kränker/hotar/misshandlar barn/elev lyfts ärendet direkt till 
rektor/skolchef. Det är av största vikt att barnet/eleven får omedelbart stöd av annan 
vuxen. Anmälan till polis och arbetsmiljöverket sker i förekommande fall av rektor efter 
samråd med polis. 
 
Om rektor kränker/hotar/misshandlar barn/elev ska genast skolchefen meddelas om 
händelsen. Det är då skolchefen som agerar direkt för att stoppa rektors olämpliga 
handlande. Skolchefen utreder också skyndsamt vilka åtgärder som är lämpliga samt 
genomför dokumentation. Skolchefen för skolområde Norra kan nås på 044-135474 eller 
0733-135474.  
 
Rektor/skolchef beslutar om vilka stödåtgärder som behöver vidtas. Bedömning måste 
göras om det är lämpligt att berörd personal och elev ska ha fortsatt kontakt. 
Rektor/skolchef ansvarar för att uppföljning sker.  
 

17 Dokumentation - diskriminering och trakasserier 
och/eller kränkande behandling 
 

Dokumentation sker via blankett som ligger inlagd på Edwise. Det är av stor betydelse att 
rektor informeras av pedagog om den diskriminering, kränkning eller trakasserier som 
skett.   


