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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 

 

 

  

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. 
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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 3 kap. Diskrimineringslagen 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. 

Arbetet 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.   

Rektorns skyldighet att anmäla kränkningar till huvudmannen är direkt kopplad till 

huvudmannens skyldighet att skyndsamt utreda vad som hänt. Därför måste även rektorn eller 

förskolechefen göra sin anmälan till huvudmannen skyndsamt. Ett exempel på vad 

Skolinspektionen i ett beslut inte tyckt är tillräckligt skyndsamt är en månad. I det enskilda fallet 

hade en skola ett arbetssätt och en rutin som gjorde att det gick upp till en månad innan de 

anmälde kränkande behandling till huvudmannen. Det var inte tillräckligt skyndsamt i 

skollagens mening, menade Skolinspektionen. 

Om huvudmannens utredning om kränkande behandling leder till att man vidtar åtgärder mot 

en enskild person räknas det som myndighetsutövning. Då har eleven och vårdnadshavaren rätt 

att få ta del av information i ärendet, till exempel dokumentation om uppgifter och beslut och 

motivering av beslut. I 29 kapitlet 10 § skollagen finns det hänvisningar till alla de rättigheter 

man har i samband med myndighetsutövning i skolan. 

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. 

Personalen i förskolan och skolan har också en viktig roll i att upptäcka när barn far illa eller när 

det finns risk för det. Enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen har alla förskolor och skolor, inklusive 

var och en av de anställda i verksamheten, en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden 

om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Den som omfattas 

av anmälningsskyldigheten har också en skyldighet att lämna alla uppgifter som kan vara av 

betydelse för utredningen av ett barns behov av skydd och stöd.  
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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 

Kränkning 
Ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns 

eller elevers värdighet. Kränkningar kan vara fysiska, verbala, psykiska och/eller ske via sociala 

medier. Begreppet ”kränkande behandling” tolkas brett och omfattar alltifrån fysiska 

kränkningar som slag och sparkar, verbala kränkningar som skällsord, tillmälen och nedlåtande 

kommentarer till mer subtila psykiska eller sociala kränkningar som utfrysning och andra 

former av medveten uteslutning. De exempel som ges här är inte uttömmande och kränkningar 

kan förekomma i många andra former.  

Det är barnet eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad 

som är oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt lagen måste 

kränkningen vara märkbar och tydlig. Den som kränker någon måste också förstå att 

uppträdandet upplevs som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är 

kränkande, men om det inte är det så måste barnet eller eleven klargöra för den som kränker att 

beteendet är ovälkommet. Barnet eller eleven kan också ta hjälp av personalen i verksamheten. 

Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt fall. Det är viktigt att komma 

ihåg att yngre barn inte alltid kan förmedla sina känslor på samma sätt som äldre barn och 

vuxna. 

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. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, 

sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering. 

Trakasserier  

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller 

flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, gester eller 

utfrysning.  

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Förutom 

kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. 

Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.  
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4. Organisatorisk ansvarsfördelning                   
Enligt 1 kap. 5 § skollagen ska var och en som verkar inom utbildningen främja de mänskliga 

rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.  

Huvudmannen 

Ansvar för personalen  

Ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i 6 kap. skollagen, när den handlar 

i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. (6 kap. 5 § skollagen) 

Målinriktat arbete  

Se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att 

motverka kränkande behandling av barn och elever. 

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 

Se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för 

kränkande behandling.  

Plan mot kränkande behandling 

Se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att 

förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.   

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 

kränkande behandling i framtiden.(6 kap. 6-10 §§ skollagen) 

Skolchef  

Skyndsamt anmäla till huvudmannen 

Skyndsamt anmäla till huvudmannen, Barn- och utbildningsnämnden, via blankett i metodboken 

vid kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, 

trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen i samband med 

verksamheten.  

Skyldigheten att anmäla gäller alla händelser som kan vara kränkande behandling, trakasserier 

som sexuella trakasserier. Skolchefen ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en händelse 

är innan hen gör anmälan.  

Följa upp anmälningar 

Ansvarar för att skyndsamt följa upp av rektor anmälda fall av kränkningar, diskriminering och 

trakasserier. 

Rektor 

Skyndsamt anmäla till skolchefen 

Skyndsamt anmäla till skolchefen, via blankett i metodboken vid kännedom om att ett barn eller 

en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella 

trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen i samband med verksamheten.  

Skyldigheten att anmäla gäller alla händelser som kan vara kränkande behandling, trakasserier 

som sexuella trakasserier. Rektor ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en händelse är 

innan hen gör anmälan.  
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Upprätta plan mot diskriminering och kränkande behandling  

Ansvarar för att plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas varje år, att 

planen hålls aktuell, följs upp och finns tillgänglig på hemsidan. 

Dokumentation enligt gällande rutiner 

Ansvarar för att dokumentationen sker enligt gällande rutiner av händelser som kan betecknas 

som diskriminering eller kränkande behandling.  

Säkerställa stöd åt elever 

Ansvarar för att stöd ges till elever som utsatts för diskriminerande eller kränkande behandling 

samt att stöd ges till den som orsakat händelsen. 

Elevhälsan delaktig 

Ansvarar för att elevhälsan är delaktig i arbetet mot kränkningar, trakasserier och 

diskrimineringar. 

Anmälan till socialnämnden  

Ansvarar för att göra en anmälan till socialnämnden när det finns en misstanke om att ett barn 

far illa. enligt 14 kap. §1 socialtjänstlagen.  

Kontakt med polis 

Ta ställning till kontakt med polis för samråd och att eventuellt anmäla. Se gällande rutin i 

Metodboken. 

Förskolans och skolans medarbetare 

Skyndsamt anmäla till rektor 

Skyndsamt anmäla till rektor, via blankett i metodboken vid kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier 

på sätt som avses i diskrimineringslagen i samband med verksamheten.  

Skyldigheten att anmäla gäller alla händelser som kan vara kränkande behandling, trakasserier 

som sexuella trakasserier. Rektor ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en händelse är 

innan hen gör anmälan.  

Kontakt med barnet eller eleven och förälder 

Ansvarar för kontakter med barnet eller eleven och vårdnadshavare. 

Informera om plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Informera elever och föräldrar om plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Arbetslaget 

Ge stöd och hjälp att hantera situationer 

Ge stöd och hjälp att hantera situationer med anknytning till handlingsplanen 

Arbeta med frågor som rör värdegrund, bemötande, kränkningar, trakasserier och diskriminering 

Diskutera och arbeta med barn och elever med frågor som rör värdegrund, bemötande, 

kränkningar, trakasserier och diskriminering. 

 

 



7 (20) 
 

 

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. 

 

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. 

Det är viktigt att skolan på ett systematiskt sätt skaffar sig kunskaper om den aktuella 

situationen. Den utsattes subjektiva upplevelser av det inträffade är utgångspunkten. 

Kränkningar mellan elever äger vanligtvis rum när vuxna inte finns i närheten, varför vuxen 

närvaro är av central betydelse både för att på ett tidigt stadium upptäcka kränkningar och för 

att ingripa. Varje år genomförs en enkät på gymnasieskolorna där eleverna bland annat besvarar 

frågor kring om de har märkt av diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier på 

skolan. Denna kartläggning använder vi för att revidera vår plan mot diskriminering och 

kränkande behandling för att planera för det kommande årets förebyggande arbete. 

Alla främjande insatser dokumenteras i det Google-dokument som finns tillgängligt för rektor, 

EHT och en representant/arbetslag. Punkten lyfts vid varje arbetslagsmöte och de främjande 

åtgärder som utförts sedan sist dokumenteras då. I detta dokument kan vi snabbt och 
överskådligt få en bild av läsårets främjande insatser. Frågor kring värdegrundsarbete 

behandlas också av skolans arbetsmiljögrupp där enheten har två personalrepresentanter som 

rapporterar vidare vid arbetslagsmöte, samt två elevrepresentanter som återkopplar till 

eleverna. 
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På skolenhet EE/IN/ IMS arbetar vi enligt följande: 

• Mentor går igenom planen mot diskriminering och kränkande behandling i samband med 

skolstart. På programmet arbetar vi aktivt med Likabehandlingsplanen även i 

undervisningen, exempelvis i form av värderingsövningar. Mentor, tillsammans med 

elever, har diskuterat innehållet i planen och tillsammans gått igenom ordningsreglerna. 
Här har också elevhälsan en central roll. Elevhälsan besöker samtliga klasser och 

diskuterar både själva planen, men även värdegrundsfrågor i allmänhet.  

• Regelbundna mentorssamtal enskilt och med klass för eleverna samt medarbetarsamtal 

för personalen. 

• Mentor genomför utvecklingssamtal varje termin med vårdnadshavare där elevens 

situation i skolan och i klassen och hans/hennes relationer till lärare och kamrater 

diskuteras.  

• Stor frånvaro kan vara ett tecken på att eleven kränks. Minst två gånger/månad träffas 

enhetens elevhälsoteam och undervisande lärare är välkomna att delta. 

• När någon upptäcker kränkning skall han/hon omedelbart reagera/agera beroende av 

situationen på lämpligt sätt. Händelsen skall därefter snarast rapporteras på blanketten 

Kränkande behandling till ansvarig rektor. 

• Under läsåret kommer IMS fortsätta att arbeta med ett projekt kring Livskunskap. Syftet 

med detta är att stärka värdegrundsarbetet, men även utveckla det ämnesövergripande 

samarbetet inom programmet. 

• I samband med terminsstart, kommer vi att inleda skoltiden med två 

introduktionsveckor. Syftet med detta är att sammansvetsa de olika grupperna på ett 

tidigt stadie.  

• Under vårterminen 2017 inleddes ett arbete på IM-programmet kring hälsa/kost på 

skolan (Hälsodag). Detta innefattar exempelvis föreläsningar, samt fysiska aktiviteter i 

form av löpning, yoga och cirkelgym. Syftet är att lyfta fram positiva delar av en god 

kondition och kosthållning. Detta tenderar även att ha positiva effekter på negativ stress. 

Enheten planerar för en ny hälsodag under VT-23.  

• I SO-ämnen ligger mycket fokus på att arbeta kring FN:s mänskliga rättigheter. Detta gör 

vi exempelvis genom att undersöka och diskutera vad dessa betyder och hur de 

respekteras i olika delar av världen. I ämnet svenska knyter lärarna ofta 

värderingsdiskussioner till den litteratur man läser. Det läggs vidare mycket fokus på att 

diskutera hur rättigheter skiljer sig mellan olika kulturer, samt diskussioner kring 

normer och värden. 

• Hitta former för att utveckla samarbetet mellan IMS och nationella program,  

• Eleverna görs delaktiga i arbetet mot kränkning och diskriminering genom klass- och 

elevråd samt skolans Ö-råd där klassrepresentanter träffar skolans rektorer minst två 

gånger/år. Eleverna inom enheten skall även vara representerade i skolans 

värdegrundsgrupp. 

• Arbetsmiljö är en stående punkt både på arbetslagsträffar och arbetsplatsträffar. 

Eleverna på programmet skall vara representerade i skolans arbetsmiljögrupp. 
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• Vi försöker att varje år genomföra gemensamhetsskapande aktiviteter. IMS startar med 

en introduktionsperiod för eleverna.  

• Varje lärare har en regelbunden närvarokontroll och mentorn följer upp elevernas 

frånvaro noggrant, i kontakt med vårdnadshavaren. Frånvaro kan vara en indikation på 

otrivsel och kränkande behandling. Inarbetade rutiner gällande frånvaro finns i den 

gemensamma mappen i drive. 

• Varje klass har mentorstid inlagt i schemat varje vecka. 

• Mentorn tar upp frågor kring elevernas trivsel i skolan vid utvecklingssamtal. 

• Samtal förs med eleverna om attityder, värderingar och relationer. Mentor genomför 

värderingsövningar tillsammans med sina elever vid lämpliga tillfällen under läsåret.  

• Vårdnadshavare görs delaktiga genom att de skriftligen tar del av handlingsplanen när 

eleverna börjar på programmet. Med sin underskrift intygar de att de tagit del av den. 

• Inom enheten IMS finns studiecoacher anställda och de fungerar bland annat som 

kulturguider. Studiecoacherna rör sig bland eleverna och kan snabbt reagera på 

olämpligt beteende så som t.ex. trakasserier.  

• Vårdnadshavare gör delaktiga genom att de skriftligen tar del handlingsplanen när 

eleverna börjar på programmet. Via denna underskrift, intygar de att de tagit del av 

densamma.  
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Diskrimineringsgrund kön 
 

Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Elever på 

enheten 

kommer till 

största delen 

från länder 

med en annan 

syn på vad 

som är 

manligt och 

kvinnligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En handfull 

elever har 

under läsåret 

sökt upp 

elevhälsan pga 

av 

problematik 

som kan 

sättas i 

samband med 

så kallat 

hedersrelatera

t våld. 

En aktiv 

diskussion kring 

jämställdhet 

och strukturer i 

skolan och 

samhället. 

Ett av skolans 

prioriterade 

mål är att öka 

elevers respekt 

för människors 

egenvärde och 

genus är en del 

av detta 

 

 

 

 

 

 

 

Skolan verkar 

för att flickor 

och pojkar 

oavsett 

bakgrundskultu

r på samma 

villkor ska få ha 

och utöva de 

mänskliga 

rättigheterna 

och 

grundläggande 

friheterna 

 

 

Vi arbetar 

kontinuerligt med 

frågan och extra 

mycket under sex 

och 

samlevnadstemat.  

kopplade till genus.  

Arbete med 

värderingsövningar  

Genomförs av 

mentorerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeta med såväl 

alliansskapande 

insatser som med 

konfliktstrategier. 

De alliansskapande 

insatserna handlar 

främst om 

medvetendegöran

de av rättigheterna 

och 

konfliktstrategier 

handlar om 

åtgärder för att ge 

stöd när 

rättigheterna 

kränkts. 

Läsåret 

2022/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsåret 22/23 

1. Rektor 
2. Teamet och 

mentor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rektor 
2.Kurator samt 

studiecoacher 

Utvärdering av temat 

samt 

gymnasieenkäten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sker i form av 

sammanställning av 

årets EHT-arbete 

samt elevhälsans 
verksamhetsberättelse.  

Ht 2023 
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Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet 

 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Enheten 
har elever 
från flera 
olika 
kulturer.  
 
 
 
 
 
En 
majoritet 
av 
eleverna 
på IMS är 
av 
utländsk 
härkomst. 

Eleverna 
ska få ökad 
kunskap 
och 
förståelse 
för 
varandras 
kulturer 

Projekt mellan 
nationella program 
och IMS kring 
kultur och 
bemötande 
 
Värderingsövningar  
 
 
 
Värderingsövningar  
 
 
 
 
 

Lå 22/23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lå 22/23 

1. Rektor 

2. Lärare  

 
 
 
  
 
 
 
 
1 Arbetslag,  
2 EHT 
 

För samtliga åtgärder: 
Utvärdering av plan mot kränkande 
behandling maj 2021 
Gymnasieenkäten 
 
 
 
 
 
 
Vt 2023 

 

Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning 

Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operati

vt 

Uppföljning 

Enheten har 

elever från flera 

olika religioner 

och 

trosuppfattningar 

• Eleverna ska få kunskap om 
hur religioner och andra 
livsåskådningar kan forma 
människors identiteter och 
livsstilar. 

• Eleverna ska få kunskap om 
etiska frågor samt 
människosynen i några 
religioner och andra 
livsåskådningar. 

• Genom undervisningen i 
ämnet religionskunskap ska 
eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla 
sin förmåga att reflektera över 
livsfrågor och sin egen och 
andras identitet 

• Samverkan med externa 
aktörer via temat MR. 
Exempelvis FN-föreningen 
samt olika trossamfund. 

Ingår som 

en del av 

centralt 

innehåll 

för ämnet 

religion  

 

 

 

 

Läsåret 

2019/2020 

1. Rektor 
2. SO-lärare  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetslaget 

Förstelärare 

Utvärdering av plan 

mot kränkande 

behandling maj 2023 

Gymnasieenkäten 
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Diskrimineringsgrund funktionshinder 

Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 
1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Vi har på  
programmet 
ett flertal 
elever med 
neuro-
psykiatriska 
funktionsned-
sättningar 
 

Ge alla elever 
möjligheter och 
förutsättningar att 
klara av sina studier 
oavsett 
funktionsned-
sättning.  
Ge alla elever en 
större insyn i hur 
det är att leva med 
funktionsned-
ättning 
 

Utbildning av 
personal gällande 
funktionshinder och 
dolda funktionsned-
sättningar 
 
 

LÅ 22/23 1 Rektor 
2 Specialpedagog 

Gymnasieenkäten 
Utvärdering av plan mot 
kränkande behandling 
maj 2022 
 
(Egen enkät på IM) 
 

 

 

Diskrimineringsgrund sexuell läggning 

 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Elever yttrar 
ibland 
nedsättande 
kommentarer 
kring homo- 
bi- och 
transpersoner 

Alla ska 
känna sig 
trygga och 
välkomna 
på skolan 
oavsett 
sexuell 
läggning. 

Värderingsövningar 
kring sexuell 
läggning. 
 
Diskussion i grupper 
om värderingar kring 
sexualitet och 
könsroller.  
 
Samarbete med 
ungdomsmottagning
en och RFSU för att 
utveckla skolans 
sexualundervisning 
 
Tema MR 
 
Tema Livskunskap 

Kontinuer-
ligt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rektor 
2. Mentor 

Gymnasieenkäten 
Utvärdering av plan mot 
kränkande behandling maj 
2022 
Utvärdering av temat ht 
2022. 
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Diskrimineringsgrund bristande tillgänglighet 

 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Vi har enstaka 
rullstolsburna 
elever på 
enheten, men 
har 
kontinuerligt 
haft 
rullstolsburna 
elever på 
skolan via 
Riksgymnasiet  
 

Ge alla elever 
möjligheter och 
förutsättningar att 
klara av sina studier 
oavsett 
funktionshinder. Se 
till att alla fysiska 
hinder för 
tillgänglighet 
undanröjs. 
Ge alla elever en 
större insyn i hur 
det är att leva med 
funktionshinder  

Utbildning av 
personal gällande 
funktionshinder  
 
 

Lå 22/23 1 Rektor 
 

Gymnasieenkäten 
Utvärdering av plan mot 
kränkande behandling 
maj 2023 

 

6.2 Förebyggande 

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de faktorer som riskerar att leda till 

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Här utgår vi från den kartläggning vi 

har gjort med eleverna för att identifiera vilka som är riskfaktorerna. 

De svar som framkom och vår kartläggning av verksamhetens behov och de incidenter som ägt 

rum har visat att det främst har rört sig om annan kränkande behandling och inte har varit 
trakasserier baserade på någon av diskrimineringsgrunderna. Därför har vi valt att under 

2019/2020 lägga tonvikten vid åtgärder som handlar om bemötande och som kan sägas falla in 

under alla eller ingen av diskrimineringsgrunderna. 

 

Värdegrundsfrågor skall också diskuteras i samband med vårt arbete med FRÖ. De olika teamen 

utbyter erfarenheter gällande värderingsövningar, samt avsätter tid för planering av temadag 

”Att komma till ett nytt land”.  

  

Åtgärd Ansvarig Tidsplan 

Gymnasieenkät  

 (Kompletteras med egen enkät på IM) 

Rektor  Årligen på ht 

Skapa ett ”Värdegrundsbibliotek” med 

lektionsmaterial som enkelt kan lånas och användas 

av lärare i undervisningen. Materialet innehåller 

såväl informationsmaterial som färdiga lektioner. 

Utöka det material som ligger digitalt på vår 

teamdrive samt i Unikum 

  

Arbetslaget  Kontinuerligt 

arbete 



14 (20) 
 

 

Värdegrundsfrågor är en stående punkt vid klassråd, 

programråd och arbetsplatsträffar. Dessa lyfts även 

regelbundet på pedagogiska möten. 

Mentor och 

arbetslag 

Förstelärare 

Kontinuerligt 

arbete 

Värderingsövningar  Mentor och 

undervisande 

lärare 

EHT 

Kontinuerligt 

arbete 

Ämnesövergripande tema kring Livskunskap , samt 

Mänskliga rättigheter. 

Arbetslaget Lå 22/23 

Hälsodag (IMA) Arbetslaget Våren 2023 

 

7. Kartläggning av nuläget 

Skolan genomför varje år en trivselenkät med eleverna på programmet och kring förekomsten 

av kränkningar och trakasserier på skolan. För att alla på skolan ska känna sig trygga och 

eftersom vi alla arbetar enligt skollagens 5:e och 6:e kapitel så har vi valt att även arbeta med 

och kartlägga dessa frågor skolövergripande för att inte missa någon parameter. 

Alla elever på skolan har möjlighet att vara medlemmar i vår elevkår och styrelsen är elevernas 

valda representanter. Minst två gånger per år håller rektorerna i Ö-råd till vilket varje klass 

skickar minst en representant. Vid detta möte kan eleverna lyfta vilka frågor de vill till skolans 

rektorer. 

Arbetsmiljö är en stående punkt på våra arbetsplatsträffar och klassråd. Klassråd har 

genomförts med intervall på åtta veckor. Dessa frågor lyfts också i skolans arbetsmiljögrupp, 

samt i värdegrundsgruppen. 

Ett av enhetens prioriterade mål är att öka elevernas respekt för människors egenvärde. Vid de 

fall där incidenter inträffar använder vi oss av bifogad blankett.  

Programmets ordningsregler har vi under läsåret utvärderat tillsammans med eleverna. 

8. Framtagande av planerna  

Planen har utarbetats av rektor i samråd med arbetslaget och elevrepresentanter. Vidare är 

planen framtagen där EHT, rektor och lärare fungerat som en styrgrupp för arbetet. På IMS har 

planen har gåtts igenom under våra introduktionsveckor och eleverna har då haft möjlighet att 

lämna synpunkter på planen. Respektive mentor har diskuterat innehållet i planet via 

fördjupade klassråd där eleverna kommit med sina synpunkter. Eleverna har besvarat en enkät 

om förekomsten av kränkningar och trakasserier på skolan. Utifrån resultaten på denna enkät 

har teamet arbetat fram förebyggande åtgärder för läsåret.  

9. Förankringsarbete 

Alla på skolenheten skall informera sig och vara välinformerade om områdets handlingsplan och 

områdets syn på konsekvenserna av diskriminering och kränkande behandling. Skolenheten 

skall ha en tydlig organisation som aktivt jobbar för både en positiv skolkultur och mot 

diskriminering och kränkande behandling. 
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 Var och en som arbetar på enheten ansvarar för sina handlingar och för att handlingsplanen 

efterlevs samt verkar för ett kreativt och stödjande klimat. Detta innebär att var och en måste ta 

konsekvenserna av sitt handlande. 

  

Varje elev som upplever sig behandlad på ett kränkande sätt, skall uppleva att han eller hon får 

ett tillräckligt stort stöd från skolan och att skolan vidtar de åtgärder som är nödvändiga. 

  

10. Utvärdering  

Föregående års plan 

Teamet utvärderade läsårets arbete och planen i maj och juni 2022. Det främjande arbetet under 

läsåret var inriktat på att förebygga och eliminera annan kränkande behandling då vår 

nulägesanalys i maj 2022 visade på att vi inte hade några incidenter baserade på 

diskrimineringsgrunderna och det har vi inte heller haft under 2021/2022. De få ärenden vi har 

hanterat har varit annan kränkande behandling och då de tidigt kommit till vår kännedom har 

det räckt med samtal med inblandade parter och vid något enstaka fall även utdelande av 

skriftlig varning för att markera allvaret i lagstiftningen och vikten vi lägger vid respekt och gott 

bemötande på skolan.  

Skolenhetens likabehandlingsplan kommuniceras via hemsidan. 

 

11. Utvärdering och revidering 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas och revideras årligen i maj 

månad. Ansvar för att detta genomförs ligger hos rektor. Detta sker genom utvärdering i teamet, 

samt utifrån elevernas synpunkter via klassråd.  

Utvärdering kommer att ske genom regelbundet återkommande enkäter till elever och personal, 

som exempelvis läsårsutvärderingen.  

 Intentionerna i handlingsplanen skall genomsyra verksamhetsplanen och kommer således att 

utvärderas i samband med utvärderingen av densamma. Resultaten av utvärderingen av planen 

ligger till grund för de revideringar som görs. 

 

12. Kompetens 

Vi arbetar kontinuerligt med dessa frågor och de lyfts i samband med team/arbetslagsmöte, 

arbetsplatsträffar, i FRÖ, samt i arbetet med elevhälsteamet.   

 

13. Arbetsgång  

Alla åtgärder skall grundas på utredning som alltid skall göras så fort misstanke uppstår om 

kränkande behandling. Beslut om och genomförande av insatser skall ske skyndsamt. Detta 

innebär att det skall anmälas inom 24 timmar och en utredning skall vara påbörjad inom en 

veckas tid. Vid de tillfällen nödvändig kompetens inte finns tillgänglig bör hjälp tas utifrån. 
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Rektor skall enligt läroplanen se till att hemmet informeras om det uppstår problem och 

svårigheter för en elev. Om en elev upplevt sig utsatt för kränkande behandling bör information 

lämnas så fort som möjligt. Skolan måste dock kunna agera genast om situationen är akut. 

En utgångspunkt är att den som uppger att han/hon blivit kränkt alltid tas på allvar. Åtgärderna 

på individnivå bör syfta till att avhjälpa akuta situationer. Om det finns behov skall ett 
åtgärdsprogram upprättas för elev som är inblandad i en kränkande behandling. Detta gäller 

såväl för den utsatta eleven som för den/de som utfört kränkningen. Eleven och dennes 

vårdnadshavare skall ges tillfälle att medverka vid upprättandet av åtgärdsprogrammet. 

• Dokumentation sker vid kränkningar på blanketten Utredning av omständigheter kring 

anmäld kränkning av den som utsätts för detta. Blanketten lämnas till ansvarig rektor. 

Incidenten förs avidentifierad av rektor in i det Google-dokument som rektor och EHT 

har tillgång till. I detta dokument kan vi på ett enkelt sätt följa upp läsårets incidenter. 

• Samtal med den kränkta/diskriminerade och den kränkande/diskriminerande var för 

sig enl. på skolan fastställd modell. Samtalen genomförs av rektor och/eller av rektor 

utsedd personal med adekvat kompetens. I samtalet med den 

kränkande/diskriminerande betonas att hans/hennes beteende inte är acceptabelt och 

att han/hon omedelbart måste upphöra med kränkningen/diskrimineringen. Vid 

samtalet informeras också om Åtgärder för elevers tillrättaförande enligt 

gymnasieförordningen (bilaga 1) och rektor beslutar om skriftlig varning ska utdelas 

och/eller polisanmälan ska göras. 

• Vårdnadshavare informeras om åtgärdsarbetet. 

• Efter några dagar genomförs nya samtal med båda parter för att höra om 

kränkningen/diskrimineringen upphört. 

• Erfarenheten är att kränkningen/diskrimineringen i de allra flesta fall upphör efter 

sådana samtal. Om så inte sker hålls nya samtal med de berörda för att återigen kräva att 

den kränkande/diskriminerande behandlingen upphör. Då sägs också att den 

kränkande/diskriminerande kommer att hållas under extra bevakning den närmaste 

tiden för att säkerställa den drabbades trygghet. 

• Om en anställd på skolan är en av parterna i kränkningen/diskrimineringen ansvarar 

rektor för utredning och åtgärder. Även dessa fall rapporteras till elevvårdsteamet. 

• Om en rektor på skolan är en av parterna i kränkningen/hotet/misshandeln ansvarar 

skolchefen för utredning och åtgärder. 

• Vid varje enskilt fall görs en bedömning om kränkningen/diskrimineringen är så 

allvarlig att den skall anmälas till socialtjänst och/eller polis. 

• Vid kränkning/diskriminering som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa skall 

Arbetsmiljöverket underrättas och rapportering ske via rapporteringssystemet Lisa. 

• Kurator eller annan med motsvarande/kompletterande kompetens erbjuder stödsamtal 

med den som utsatts för kränkning/diskriminering.  
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Bilaga 1 

 

Åtgärder för elevers tillrättaförande enligt Skollagen kap 5  

9 § Om en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt 

olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, ska rektorn se till att 

saken utreds. Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare. Om förutsättningarna för en 

utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.  

10 § Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid en utredning enligt 9 § första stycket ska 

rektorn se till att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende.  

11 § Efter en utredning enligt 9 § första stycket får rektorn besluta att tilldela eleven en skriftlig 

varning. En sådan varning ska innehålla information om vilka åtgärder som kan komma att 

vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns 

beslut.  

12 § I förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får rektorn besluta att en elev ska följa undervisningen i 

en annan undervisningsgrupp än den eleven annars hör till eller undervisas på annan plats inom 

samma skolenhet om åtgärderna som gjorts efter en sådan utredning som avses i 9 § första 

stycket inte varit tillräckliga eller om det annars är nödvändigt för att tillförsäkra de andra 

eleverna trygghet och studiero. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut. 

Endast om det finns synnerliga skäl får en åtgärd som rektorn vidtagit med stöd av första stycket 

gälla under längre tid än två veckor. Åtgärden får dock inte gälla för en längre tid än fyra veckor.  

13 § Om åtgärder enligt 12 § inte är tillräckligt ingripande eller på grund av andra 

omständigheter inte är möjliga att genomföra, får rektorn besluta att en elev tillfälligt ska följa 

undervisningen vid en annan skolenhet. Beslutet om en sådan tillfällig placering fattas 

gemensamt med rektorn vid den mottagande skolenheten. Elevens vårdnadshavare ska 

informeras om beslutet innan placeringen genomförs. Endast om det finns synnerliga skäl får en 

åtgärd som rektorn vidtagit med stöd av första stycket gälla under längre tid än två veckor. 

Åtgärden får dock inte gälla för en längre tid än fyra veckor.  

17 § I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 

vuxna och utbildning i svenska för invandrare får huvudmannen besluta att helt eller delvis 

stänga av en elev om 

1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av 

elevens måluppfyllelse och kunskaper, 

2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande, 

3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande 

behandling, eller 

4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero. 

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart. Om det kan antas 

att någon av förutsättningarna för avstängning enligt första stycket 2-4 är uppfyllda och beslutet 

är nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero, får rektorn besluta om 

omedelbar avstängning. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje 

stycket.  
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18 § Beslut enligt 17 § får inte avse avstängning under längre tid än två veckor under ett 

kalenderhalvår, om inte annat följer av andra stycket. Avstängningen får förlängas om syftet 

med en kortare avstängningstid inte har uppnåtts eller om det av någon annan anledning 

bedöms som nödvändigt med hänsyn till elevens uppträdande. Ett beslut om avstängning enligt 

17 § får dock inte avse längre tid än återstoden av pågående kalenderhalvår och tre ytterligare 

kalenderhalvår. Rektorns beslut om omedelbar avstängning enligt 17 § tredje stycket gäller till 

dess huvudmannen har prövat saken och får inte avse längre tid än en vecka. Om huvudmannens 

beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet, får beslutet förlängas med 

ytterligare en vecka. 

21 § Innan huvudmannen eller rektorn beslutar om avstängning enligt 17 eller 19 § ska eleven 

och elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig. Innan huvudmannen fattar beslut ska, 

om eleven är under 18 år, samråd även ske med socialnämnden. Rektorn ska informera 

huvudmannen när han eller hon har fattat ett sådant beslut som avses i 17 § tredje stycket och 

19 § tredje stycket. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet. 
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 Bilaga 2 

Ordningsregler skolenhet EE/IN/IMS  

• Respektera dina kamrater, dina lärare och övrig skolpersonal.  

• Var rädd om skolans byggnader, inredning och inventarier. Anmäl genast inträffad skada 

till fastighetsskötare eller vaktmästare. 

• Var noga med att passa tiderna. 

• • Mobiltelefoner får inte användas för privat bruk under lektioner. Lärare har rätt 

• att omhänderta mobiltelefoner och/eller andra störande föremål under 

• lektionstid. 

• Tag med det arbetsmaterial som behövs till lektionerna.  

• Enligt svensk lag är all rökning på skolan och inom skolområdet förbjuden. Detta förbud 

gäller även så kallade E-cigaretter 

• Nedskräpning är förbjuden. Använd papperskorgarna. 

• Lärare och elever har gemensamt ansvar för att lektionssalar lämnas i snyggt skick efter 

lektioner. Vi hjälps åt att ställa upp stolarna efter sista lektionen 

• Lärare har rätt att förbjuda bärande av keps/mössa/huva på lektion. 

• Mat och dryck är inte tillåtet i klassrummet 

• Läromedel eller biblioteksmaterial som förstörs eller inte återlämnas får du betala för 

själv. Du debiteras nyanskaffningsvärde, dock minst 100 kr. 

• Pengar, värdesaker, böcker och ytterkläder måste förvaras på ett sådant sätt att stöld 

undviks. Elevskåpen är inte ett privat utrymme utan avsett att förvara skolmaterial. 

Skolledningen har rätt att öppna elevskåp och visitera innehållet. Vaktmästaren har 

dubblettnycklar till alla skåp. Stölder ur elevskåp av annat än skolmaterial ersätts ej av 

kommunens försäkring. 

• Polisen kan låta narkotikahundar söka igenom skolans lokaler och utrymmen. 

• Parkering av elevers bilar får endast ske på parkeringsplatsen framför idrottshallarna 

och på parkeringsytan närmast korsningen Sjövägen-Prästallén. Parkeringstillstånd 

finns på expeditionen och delas ut mot uppvisande av körkort. Motorcyklar parkeras 

framför skolan mellan cykelställen och gräsmattan mot Sjövägen. Cyklar parkeras i eller 

invid fasta cykelställ. 

• Inga pälsdjur eller fåglar får tas in i skolans lokaler, varken på skoltid eller annan tid. 

• Alla former av fusk är förbjudna. Det är förbjudet, och olagligt, att presentera andras 

arbeten som sitt eget (plagiat). Skolarbete får aldrig publiceras innan det blivit 

betygssatt av lärare. Alla former av fusk rapporteras till rektor. 

• Du är skyldig att hålla dig uppdaterad om skolans datoretiska regler  
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• Undvik att använda parfym, tvål, schampo, lotioner och liknande med starka dofter som 

kan orsaka besvär hos personer med astma, allergi eller annan överkänslighet. 

• Du skall läsa din mail via GSuite och logga in på Unikum minst en gång varje dag. Här 

lägger vi ut mycket viktig information och du måste lära dig att ta ett eget ansvar. 

 

Bilaga 3 

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 med barn och 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 arbetet dokumenteras ☐ 

Främjande insatser finns beskrivna ☐ 

Förebyggande insatser finns beskrivna ☐ 

En kartläggning av nuläget är gjord ☐ 

Rutin för anmälan till rektor finns och följs ☐ 

Rutin för anmälan till skolchef finns och följs ☐ 

Rutin för anmälan till huvudmannen finns och följs ☐ 

Planen finns på verksamhetens hemsida ☐ 

 


