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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 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.  
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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. 

Förskolechef/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 rektor och dokumentera på avsedd blankett 

● informerar elever och föräldrar om Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
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Arbetslaget 

● 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 

 

 

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. 

Spängerskolan ska kännetecknas av ett positivt arbetsklimat där alla trivs. Elever och all 

personal har ett gemensamt ansvar för att skapa detta och målet är att alla på skolan ska 

känna sig trygga. Vår skola står för en positiv människosyn där vi alla är övertygade om 

alla människors lika värde. Vi har positiva förväntningar både på oss själva som personal 

och på våra elever.  Det viktigt att arbetet sker i det dagliga mötet mellan de människor som 

finns i verksamheten och att vi alla arbetar med de åtgärder som vi satt upp nedan. 

 

Ansvarig-/a för genomförande:  All personal på skolan 

 

Uppföljning ska ske: 2019-03-31  ansvarig: Trygghetsteamet  

Utvärdering ska ske: 2019-06-18  ansvarig: Trygghetsteamet samt rektorer 
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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. 

● De vuxna ska föregå med gott exempel, ställa tydliga krav, ge barn och ungdomar                                                              

redskap för att lösa problem vilket gynnar deras sätt att lösa konflikter. 

●   Vara uppmärksamma på och aktivt ingripa vid uppkomna situationer. 

● Föräldramöten där samarbete mellan hem och skola poängteras. 

● Organiserade klassråd. 

● Ett aktivt elevråd. 

● Trygghetsteamets aktiva arbete med kränkningar som innehåller såväl dokumentation 

som återkopplingar till arbetslaget varje vecka. Kurator informerar elevhälsoteamet 

varje vecka och tar upp ärenden som behöver gå vidare. 

● Möta alla elever på lika villkor och med samma förutsättningar. 

● Ha tydliga överlämnanden kring varje elevs behov och förutsättningar vid stadiebyte 

och lärarbyte. 

● I undervisningen skapa förståelse för olika religioner och om seder och bruk. 

● Nära och kontinuerligt samarbete med vårdnadshavare. 

●  Erbjuda olika stödåtgärder som mindre grupp med specialpedagogiskt stöd, läxhjälp, 

kompensatoriska hjälpmedel m.m. 

●     Elever i åk 9 deltar under läsåret i projektet “Din bror”. 

 

Ansvarig-/a för genomförande: Alla i personalen 

Uppföljning ska ske: 2019-03-31  ansvarig: Trygghetsteamet   

Utvärdering ska ske: 2019-06-18  ansvarig: Trygghetsteamet och rektor 
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6.2 Förebyggande 

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling som finns i verksamheten. Riskerna kan kartläggas på olika sätt (se mer 

under steget Kartlägg). Förebyggande mål och åtgärder måste motiveras av vad som kommer 

fram i en kartläggning. 

● From läsåret 2017-2018 planerade rastaktiviteter som också är en del i vårt främjande 

arbete vid kränkande behandling. 

● Välutvecklat rastvaktssystem, schemalagt och baserat på kartläggning av platser som 

upplevs otrygga. 

● Arbeta för att främja och upprätthålla studiero för eleverna i undervisningen genom 

tydlig lektionsstruktur och ett tydligt ledarskap i klassrummet samt varierad 

undervisning med ett tydligt fokus. 

● Minska mängden bråk vid King- planen genom vuxennärvaro och regler som är väl 

förankrade hos eleverna. (Laminera reglerna och sätta upp i klassrummen). 

● Skolans värdegrund  är levande, synlig, känd och bearbetas i klasserna och på 

fritidshemmen. Här ges möjlighet till fördjupade diskussioner och värdegrundsövningar 

i frågor med koppling till vårt liv i samhällen som präglas av jämlikhet och jämställdhet 

med utgångspunkt från grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga 

rättigheter. 

●  Fler vuxna som är ute på rast. På fritidshemmet är alltid en vuxen med ute och finns till 

hands i leken och erbjuder aktiviteter. De vuxna uppmärksammar extra de otrygga 

platserna som har identifierats i Trygghet och trivsel-enkäten. 

● Extra resursförstärkning i de klasser med störst behov. 

● Arbeta för att eleverna ska uppleva skolarbetet mer positivt och bli mer motiverade att 

lära sig, genom ett varierat arbetssätt, tidiga insatser vid svårigheter samt en utökning av 

lärverktyg såsom chromebooks. 

● Tydliga rutiner och strukturer under lektionstid som är välkända för eleverna för att på 

så vis skapa bättre förutsättningar för arbetsro. 

● Välplanerade stadieövergångar, såväl mellan förskola-skola som inom skolan. 

● Stöd via EHT på grupp- och individnivå. 

● Genom föräldramöten med olika teman utifrån identifierade behov öppnar läraren upp 
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för samtal/diskussion/dialog mellan skola och vårdnadshavare samt vårdnadshavare 

emellan. 

● PRAO – elever på praktik omfattas av diskrimineringsskyddet.  

Ansvarig-/a för genomförande: Alla i personalen 

Uppföljning ska ske: 2019-03-31  ansvarig: Trygghetsteamet  

Utvärdering ska ske:2019-06-18   ansvarig: Trygghetsteamet och rektor 

 

7. Kartläggning av nuläget 

Stora delar av arbetet  med likabehandling och mot kränkande behandling på skolan 

fungerar väl. Detta vill vi arbeta för att behålla. Vi behöver utveckla vårt arbete med att 

analysera kartläggnings- och enkätresultat och planera insatser tillsammans med 

eleverna. 

Kartläggning av nuläge sker genom: 

● Trygghet och trivsel-enkät. 

● Incidentrapporter som innehåller analys, åtgärder och uppföljning. 

● Elevskyddsombudsmöten där elevernas beskrivning av sin fysiska och psykiska 

skolmiljö analyseras och diskuteras. 

● Elevråd och klassråd där övergripande frågor om fysiska och psykiska miljön i skolan 

diskuteras. 

● Uppföljningar klassvis på EHT, där lägesbeskrivningar av klasser och enskilda elever 

diskuteras.  

● Uppföljning av närvaron i skolan.  

 

Ansvarig-/a för genomförande: personal och rektor 

Uppföljning ska ske: 2019-03-31  ansvarig: Trygghetsteamet 

Utvärdering ska ske: 2019-06-18  ansvarig: Trygghetsteam och rektor 

 

8. Framtagande av planerna  

Här beskrivs hur planen arbetats fram, och vilka som deltagit i arbetet, inklusive barns 

delaktighet. 

Utifrån de kartläggningar som vi gjort har vi analyserat och fastställt våra planer. Elever, 

personal, elevskyddsombud och elevråd har varit delaktiga i vårt arbete med vilka områden vi 
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måste förbättra. Enkätresultaten av Trygghet och trivsel-enkäten kommuniceras med skolans 

personal och tillsammans med eleverna klassvis med klasslärare för att få syn på 

framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Planen presenteras för elevernas föräldrar på 

föräldramöten och på föräldrarådets möten under läsåret samt revideras och kompletteras med 

eventuella tillägg utifrån synpunkter från ovanstående grupper varje år. 

 

Ansvarig-/a för genomförande: trygghetsgruppen 

Uppföljning ska ske: 2019-03-31   ansvarig: Trygghetsteamet  

Utvärdering ska ske: 2019-06-18   ansvarig: Trygghetsteamet och rektor 

  

 

 

9. Förankringsarbete 

Här beskrivs hur planen arbetats fram, och vilka som deltagit i arbetet, inklusive barn och 

elevers delaktighet.   

Plan mot diskriminering och kränkande behandling gås igenom i lärararbetslaget och i 

elevrådet. Därefter går mentor tillsammans med klassens representanter i elevrådet, igenom 

planerna på klassråd. mentor ansvarar också för att planerna diskuteras och gås igenom på 

föräldramöten och rektor ansvarar för genomgång med föräldrarådet. Avstämning av planerna 

sker under läsåret. 

Ansvarig-/a för genomförande: All personal  

Uppföljning ska ske: 2019-03-31  ansvarig: Trygghetsteamet  

Utvärdering ska ske: 2019-06-18  ansvarig: Trygghetsteamet och rektor 

 

10. Utvärdering  

Planen ska årligen utvärderas. 

Här beskrivs och utvärderas föregående års åtgärder: 

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling utvärderades i arbetslagen och 
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tillsammans med elever. Dessutom utvärderade representanter från elevrådet och 

elevskyddsombuden planen under senare delen av vårterminen. De åtgärder som vi satte upp är i 

stort sett genomförda men några av dem kommer att återkomma under kommande läsår.  

Åtgärderna som vi satt upp under Diskrimineringsgrund funktionsnedsättning är fortfarande inte 

fullt ut genomförda. Vi har gjort en del handikappanpassningar i vissa lokaler på skolan. Det 

kvarstår dock en del. 

 Kurator har tagit stor del i arbetet kring Diskrimineringsgrund kön, då några elever utsattes för 

trakasserier och kränkningar via sociala medier. Vi kan här se att arbetet som vi gjort i samband 

med detta har visat att det blivit en klar förbättring.   

Det är viktigt för oss att hela vårt arbete med likabehandlingsfrågor och kränkande behandling 

genomsyrar vår verksamhet.  

Därför har vi beslutat att fortsätta att använda vårt ”Värdegrundsträd” i allt vårt arbete med 

likabehandlingsfrågor. Samtal med både elever och vårdnadshavare har visat att intresset för 

skolans arbete med likabehandlingsplanen är tydlig. Detta beror enligt de tillfrågade på att 

skolans personal både i förebyggande och utredande syfte hänvisar till planen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att kamratskap eleverna emellan och relationen mellan 

eleverna och de vuxna på skolan beskrivs som vänligt och respektfullt. Det kommer också fram 

att Spängerskolan är en lugn skola med bra lärare. 

 

Vilka deltog i utvärderingen? Elever, personal och rektor 

På vilket sätt har barn/elever varit delaktiga? Genom klassråd, elevråd, enkäter och  

intervjuer.  

Ansvarig/a:  Trygghetsteamet och rektor 

 

Innevarande års plan 

Här beskrivs hur innevarande års åtgärder och insatser ska utvärderas och när detta skall ske: 

● Analys av kommunens trygghet- och trivselenkät år 3-5 och 6-9.  

● Analys av den dokumentation som framkommit i samband med diskriminering och 

kränkande behandling. (edwise och minnesanteckningar) 

● Elevhälsoteamsarbete, samtal om vad som kan göras på organisationsnivå, gruppnivå 

och individnivå för att förbättra trygghet och trivsel på ett förebyggande sätt. 

● Löpande diskussioner i arbetslagen. 

● Temadag med fokus på likabehandlingsfrågor. 
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● Trygghetsteamsarbetet med kamratstödjare. 

 

2019-03-31 

Ansvarig/a: Trygghetsteamet 

 

11. Kompetens 

Här beskrivs på vilket sätt medarbetarnas kompetens kring hur ett målinriktat arbete för att 

förebygga kränkningar, diskriminering och trakasserier bedrivs hålls uppdaterad. 

Utifrån behoven som föreligger i verksamheten ges personalen på Spängerskolan 

kompetensutveckling. Detta görs i samband med APT, planerings- samt  studiedagar. 

Under läsåret 16/17 har ett antal pedagoger fått chansen att lyssna på Bo Hejlskov som 

föreläst om lågaffektivt bemötande. Enskilda pedagoger och arbetslag ges handledning då 

behov finns, exempelvis ges detta via centrala elevhälsoenheten samt från skolans 

speciallärare/specialpedagog. EHT-träffar som hålls varje vecka kan ses som ett 

kompetensutvecklande forum där skolpsykolog, kurator, skolsköterska, speciallärare samt 

specialpedagog kan bidra med sin kompetens för att handleda pedagoger på individ- samt 

gruppnivå. Då behov föreligger  hos enskilda pedagoger och/eller arbetslag, ges 

kompetensutveckling inom områden som rör kränkningar, diskriminering samt 

trakasserier. 

Ansvarig-/a för genomförande: All personal och rektor 

Uppföljning ska ske: 2019-03-31  ansvarig: Trygghetsteamet  

Utvärdering ska ske: 2019-06-18  ansvarig: Trygghetsteamet och rektor 
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12. Arbetsgång  

Här beskrivs arbetsgången då barn/elev eller medarbetare upplever att kränkning, hot  

eller misshandel inträffar mellan barn/barn, elev/elev eller vuxen/barn, vuxen/elev.  

 

1. Gå alltid 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 polis i första hand av skolledningen, i andra hand av annan vuxen. 

4. Vid behov görs en skadebedömning görs av skolsköterska. Vårdcentral/sjukhus 

kontaktas för eventuell vård. 

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

som påstås ha kränkt. Se arbetsgång vid incidenter. 

6. Vårdnadshavare ska underrättas av i första hand ansvarig lärare/mentor och i andra 

hand av annan vuxen.  

7.  Vid situationer där personal ingripit ansvarar denna för att ansvarig lärare/mentor 

underrättas, samt att rektor/skolchef kontaktas snarast. 

 

OBS! Då vuxen kränker/hotar/misshandlar elev lyfts ärendet direkt till rektor/skolchef. 

Det är av största vikt att eleven får omedelbart stöd av annan vuxen. Anmälan till polis och 

Arbetsmiljöverket sker i förekommande fall av rektor. 

 

Om rektor kränker/hotar/misshandlar elev ska genast skolchefen meddelas om händelsen. Det är 

då skolchef 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.  Skolchef beslutar om vilka 

stödåtgärder som behöver vidtas. Bedömning måste göras om det är lämpligt att berörd personal 

och elev ska ha fortsatt kontakt. Skolchef ansvarar för att uppföljning sker. 

 

Här beskrivs arbetsgången då barn/elev eller medarbetare upplever att kränkning eller hot 

inträffar mellan barn/barn, elev/elev eller vuxen/barn, vuxen/elev på sociala medier: 

 

1. Pedagog som fått kännedom om ovanstående för enskilt samtal med var och en av de 

inblandade, gärna med två vuxna närvarande. 

2. Elev skriver sin upplevelse av händelsen på avsedd blankett (se nedan). Eleven bedömer 

om den upplever sig kränkt eller ej. 

3. Rektorn informeras skyndsamt, oavsett om eleven upplever sig kränkt eller ej. 

4. Rektor informerar skolchef på avsedd blankett. 

5. Den pedagog som utrett händelsen informerar vårdnadshavare. 

6. Dokumentera händelsen på avsedd blankett  (se länk nedan). 

7. Efter diarieföring samlas all dokumentation kring händelsen i avsedd pärm 

“Kränkningsutredningar” på expeditionen. 

 
 

Ansvarig-/a för genomförande: All personal 

Uppföljning ska ske: 2019-03-31   ansvarig: Trygghetsteamet 
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Utvärdering ska ske: 2019-06-31   ansvarig: Trygghetsteamet och rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation vid diskriminering och trakasserier/kränkande behandling görs på 

avsedd blankett:  

 

http://intranat.kristianstad.se/globalassets/reglerstyrning/rutiner/metodboken/blanketter/

dokumentation-vid-diskriminering-och-trakasserier.pdf 

 

Elevs redogörelse 

 

Dokumentation vid misstanke om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. 

eleven beskriver själv sina upplevelser ev i samråd/med hjälp av vuxen. 

 

 

http://intranat.kristianstad.se/globalassets/reglerstyrning/rutiner/metodboken/blanketter/dokumentation-vid-diskriminering-och-trakasserier.pdf
http://intranat.kristianstad.se/globalassets/reglerstyrning/rutiner/metodboken/blanketter/dokumentation-vid-diskriminering-och-trakasserier.pdf
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Namn: Klass:  

 

Detta upplevde jag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________    ________________________ 

Elevens underskrift      Datum 
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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 arbetet 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       ☐ 

 


