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Inledning 

Syfte och bakgrund 

 
Främja likabehandling och motverka kränkningar 
Esplanadskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling ska främja 
elevernas lika rättigheter. Utbildningen ska enligt skollagen och läroplanerna ut-
formas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och 
mänskliga rättigheter. Ibland sammanfattas detta som skolans värdegrund. Det 
främjande arbetet ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika 
värde samt att bidra till en skolmiljö på Esplandskolan där alla barn och elever 
ska känna sig trygga och kunna utvecklas. Alla elever i skolan ska ha samma rät-
tigheter – flickor som pojkar oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet samt 
ålder. 

 
Ett sammanhållet uppdrag 
Arbetet med skolans värdegrund kan beskrivas med hjälp av perspektiven om, 
genom och för. Barn och elever utvecklar i arbetet med värdegrunden kun-
skaper om mänskliga rättigheter och demokrati. Värdegrundsarbetet sker också 
genom exempelvis de demokratiska arbetsformer och positiva arbetsklimat som 
ska råda i verksamheterna. I detta arbete utvecklar barn och elever förmågor som 
behövs för att aktivt kunna verka i ett demokratiskt samhälle. Perspektiven möj-
liggör en helhetssyn som bidrar till att värdegrunden integreras i kunskaps-
målen.  

 
Utdrag ur läroplanerna: 

”Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Ut-
bildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och ut-
veckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generat-
ion till nästa.  
Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 
utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. 
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas 
lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. 
Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemen-
samma referensram alla i samhället behöver.”1 

 
Tillitsfulla relationer 
Här följer några exempel på hur personal kan skapa förtroendefulla relationer 
till barnen/eleverna i skolan. Ett antal faktorer, hämtade från nedan citerade 
doktorsavhandling2, lyfts fram som särskilt viktiga vid relationsbyggande:  

• att ta sig tid att lyssna,  

• att se hela barnet/eleven – att låta barnets/elevens livsvärld få ta plats,  

• att lyfta in barns/elevers erfarenheter i undervisningen,  

 
 

1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017), s 9, 
Skolans uppdrag 
2 Lilja, A. (2013). Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev (Doktorsavhandling, Gothenburg 
Studies in Educational Science, 338). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 
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• att på andra sätt möjliggöra barns/elevers delaktighet och inflytande,  

• att bemöta barnen/eleverna utifrån de behov de har och  

• att bygga ett förtroendekapital att ta av den dag läraren exempelvis be-
höver tillrättavisa ett barn/en elev. 

 
Definitioner 
Kränkningar av barns och elevers värdighet kan förekomma i form av:  

• Diskriminering som innebär att ett barn eller en elev missgynnas av 
skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Indi-
rekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en 
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som ne-
utralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst 
kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörig-
het, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss 
sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller 
förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är 
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, 
 
I verksamheten är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig 
skyldig till diskriminering eftersom diskriminering handlar om missgyn-
nande och förutsätter någon form av makt hos den som utför diskrimi-
neringen.  

• Trakasserier som innebär ett uppträdande som kränker någons vär-
dighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier 
benämns det diskriminering.  

• Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskrimi-
nering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet.  

 
I Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande be-
handling finns följande beskrivning av trakasserier och kränkande behandling:  
Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot 
en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras 
inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier och 
kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöj-
ligande eller fysiskt våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. 
Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och åter-
kommande. 

Vem avgör vad som är kränkande? 

• Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat.  

• Det är barnet eller eleven som upplever sig utsatt för kränkande behand-
ling som avgör vad som är oönskat och kränkande.  

• 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.  
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• 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. 

• Det är viktigt att komma ihåg att yngre barn inte alltid har möjlighet att 
förmedla sina känslor på samma sätt som äldre barn och vuxna. 

 
(Skolverket: www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankning-av-elev) 
  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankning-av-elev
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Plan mot kränkande behandling 
 
Främjande arbete 
 
Det främjande arbetet syftar till att förstärka respekten för allas lika värde och 
riktas till alla som en del i det vardagliga arbetet på Esplanadskolan.  
 
Hur vi gör detta 
 

• Uppstartsdagar i början av höstterminen för blivande elever, för att 
skapa gemenskap och trygga grupper 

• All personal och alla elever informeras om skolans plan mot kränkande 
behandling och diskriminering vid läsårsstart. Vårdnadshavare informe-
ras vid föräldramöte. 

• Aktiviteter anordnas för att öka trivsel och gemenskap på skolan. 

• Personal finns bland eleverna under hela skoldagen, såväl på lektionstid 
som under rast- och övrig skoltid.  

• Den fysiska miljön är viktig för en god trivsel och har betydelse för att 
motverka förekomsten av kränkande behandling. Nedskräpning och 
klotter ska aktivt motverkas och det är viktigt att även eleverna blir del-
aktiga i detta arbete. Regelbundet ses arbetsmiljön över i skolans samt-
liga lokaler och utomhusmiljö. 

• Trygghetsdagar under höstterminen med extra fokus på värdegrundsar-
bete.  

• Ett aktivt arbete görs för att skapa dialog och samarbete med hemmen 
kontinuerligt på daglig- eller veckobasis beroende på behov. 

• Arbetslagsdiskussion förs om förhållningssätt mellan personal och elev 
utifrån ett icke kränkande perspektiv. 

• Gruppindelning och placering i klassrummen görs utifrån väl genom-
tänkta grunder. 

• Under vårterminen genomförs en gemensam trygghetsenkät i Kalmar 
kommun.  

• Personal arbetar aktivt för att göra eleverna delaktiga i frågor för att 
skapa trivsel och god arbetsmiljö genom dagliga samtal. 

• Elevhälsateam träffas varje vecka. 

 

Kartläggning 

 
Kartläggning sker genom 

• Utbildningsförvaltningens enkät  

• Organiserade samtal med alla elever utifrån intervjumall/trygghetsfrågor 

• Dokumentation från fall av kränkande behandling i Draftit 

• Personalens observationer 

• Trygghetsvandring samt frågor om skolmiljön 
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Delaktighet 

Eleverna medverkar genom att svara på enkäter och delta i intervjuer 

samt genom kontinuerliga diskussioner om förhållningssätt, bemötande 

och ordningsregler. Personalen medverkar genom kontinuerliga diskuss-

ioner angående normer, värderingar, förhållningssätt med mera. Perso-

nalen tar även del av enkätsvar och håller i intervjuer med eleverna.   

 

Nulägesanalys 

De allra flesta eleverna upplever att de trivs och är trygga i skolan, ingen elev 
uppger att den är rädd för någon annan elev på skolan. De flesta av eleverna 
anger att de vet vart de ska vända sig om någon varit elak mot en elev. Det finns 
elever som svarar att de upplever att man inte respekterar varandra. I övrigt är 
svaren varierande. En del upplever det mesta som positivt vad gäller ordning, 
regler och har en medvetenhet gällande skolans arbetssätt om värdegrund och 
respekt för varandra. En del elever uppger negativt svar, eller svarar ”vet ej” 
gällande dessa frågor.  
Vi konstaterar att en del eller en stor del av eleverna svarar ”vet ej” på många 
frågor i den kommungemensamma enkäten.  
 
Utifrån detta ser vi att ett övergripande arbete är nödvändigt med att tydliggöra 
när vi arbetar med värdegrund och respekt för allas lika värde.  
För att öka elevernas förståelse för syftet med ordningsregler behöver vi arbeta 
mer med dessa tillsammans med eleverna. I arbetet kring ordningsregler är det 
då viktigt att prata om syfte och att öka elevernas känsla av delaktighet kring 
reglerna.  
 
Då vi ser att en stor andel elever svarat ”vet ej” ser vi ett behov av att förtydliga 
frågeställningarna vid genomförandet av enkäter. 
 

Förebyggande arbete 

Det förebyggande arbetet på skolan inriktar sig mot identifierade problem-
områden och syftar till att förhindra risker för diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling. 

 

Mål för kommande år 

Utifrån kartläggning och nulägesanalys ser vi att vi behöver arbeta med  

• Att eleverna upplever att det visas respekt elever emellan och mellan 

personal och elever. Alla elever ska ha en känsla av att all personal ar-

betar för att förhindra och agera vid kränkningar. 

Åtgärder: Vi arbetar ständigt i vardagen på skolan med att påminna eleverna om 
attityd och förhållningssätt.  
Vuxna agerar alltid om en kränkning uppmärksammas. Vi går igenom planen 
mot diskriminering och kränkande behandling tillsammans med alla elever. 

 
Ansvar: pedagoger och elevhälsa 
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• Att tydliggöra för eleverna vad i vårt kontinuerliga arbete som är värde-

grundsarbete. 

 
Åtgärder: Pedagogerna gör eleverna medvetna om när värdegrundsfrågor arbe-
tas med eller diskuteras integrerat i olika ämnen.  
Elevhälsan och övrig personal håller i livskunskap, temadagar och andra inslag 
av värdegrundsarbete. Vi tydliggör och medvetandegör då eleverna gällande syf-
tet. 

 
Ansvar: All personal 

 
Uppföljning och utvärdering 

 
Uppföljning sker kontinuerligt och planen utvärderas vid läsårets slut.  
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Rutin för åtgärder vid kränkande behandling 
Om en elev upplever att den utsatts för diskriminering, trakasserier eller annan 
kränkande behandling ska åtgärder vidtas och eleven ges stöd. Målet med åtgär-
derna är att en trygg situation ska skapas. Åtgärderna ska i möjligaste mån ske i 
samråd med eleven; skolpersonal har dock alltid ett vuxenansvar att skydda barn 
och elever från att fara illa.  
 
Information om kränkningar lämnas i första hand till kontaktlärarna. Så snart 
någon misstänker att allvarligare eller upprepade kränkningar eller trakasserier 
förekommer kopplas elevhälsa på skolan in. Gäller ärendet kränkning mellan 
elev och personal lämnas det direkt till rektor.  

 
Ärende gällande kränkning mellan elever 
 
Steg 1 
 
Den som upptäcker en kränkning genomför samtal med inblandade elever, eller 
lämnar över ärendet till kontaktlärare, som genomför samtalen. Samtalen kan 
med fördel hållas av två vuxna. Frågor ställs till den utsatte om hur den krän-
kande behandlingen sett ut, när, hur ofta och var? I samtalen med den som ut-
sätter, informera om vad ni fått veta och fråga om vederbörandes inställning. 
Informera om att händelsen kommer att följas upp genom samtal, samt att vård-
nadshavare kommer att underrättas. Därefter meddelas vårdnadshavare. Kura-
tor/ rektor meddelas vid allvarligare händelser.  
 
En kränkning ska inte göras mindre eller större än vad den är. Målet med åtgärderna är att 
en trygg situation ska skapas. I första hand vidtas åtgärder redan i de inledande samtalen 
genom dialog. Åtgärder ska spegla kränkningens karaktär och omfattning. Åtgärderna ska 
avhjälpa akuta situationer samt ge långsiktiga lösningar. 
 

• Anmälan dokumenteras i Draftit, se Verksamhetshandboken ”Stödpro-

cess vid diskriminering och kränkande behandling”.  

• Anmälan skickas till rektor som vidarebefordrar till kurator för utred-

ning.   

 
”Utredning av direkt eller indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasse-
rier och annan kränkande behandling ” som dokumenteras i samverkan med 
kurator. Kurator sammanställer den inkomna dokumentationen. Kurator för di-
alog med involverade pedagoger och rektor kring vilka åtgärder som eventuellt 
behöver sättas in samt hur ärendet skall följas upp. Handlingarna förvaras enligt 
kommunens gemensamma rutiner. 
 
Rektor anmäler ärendet till huvudmannen samt tar ställning till om anmälan en-
ligt Socialtjänstlagen 14:1 eller anmälan till polismyndighet skall göras. Vid hot 
och våld, se separat handlingsplan.  
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Steg 2 

• Mentor/Kurator eller den som blivit utsedd har täta kontakter med den 

utsatte och den som utsätter, för uppföljning så länge det behövs. Där-

efter sker kontakterna med större mellanrum för att senare avslutas.  

Alla samtal dokumenteras och lämnas till kurator för sammanställning, inför att 
ärendet avslutas.  

Steg 3  

• Om den kränkande behandlingen inte upphör lämnas ärendet till verk-

samhetsansvarig rektor som kallar till möte med vårdnadshavare för vi-

dare åtgärder om den kränkande behandlingen inte upphör.  

Steg 4 

• När kränkningarna har upphört avslutas ärendet. Huvudmannen ska un-

derrättas när ärendet är avslutat. Kurator ansvarar för detta.  
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Plan mot diskriminering 

Undersöka risker för diskriminering 

Kartläggningen av risker för diskriminering har gjorts via vissa frågor i den 
kommungemensamma enkäten, som genomfördes i februari 2019 och via per-
sonalens observationer. 

Risker: 

Kön och könsöverskridande identitet 
Att elever upplever att de inte behandlas jämlikt, oavsett kön eller könsöver-
skridande identitet. 
 
Etnisk tillhörighet 
Att elever upplever att de inte behandlas likvärdigt, utifrån sin etniska tillhörig-
het. 
 
Religion och annan trosuppfattning 
Att elever upplever att de inte bemöts likvärdigt, utifrån religion eller trosupp-
fattning. 
 
Sexuell läggning 
Att elever upplever att de inte bemöts jämlikt, utifrån sexuell läggning. 

 
Funktionshinder 
Att elever upplever att de inte bemöts likvärdigt, utifrån funktionshinder. 

 
Ålder 
Att elever upplever att de inte bemöts jämlikt, utifrån sin ålder. 

Analys 

I den kommungemensamma elevenkäten framgår, beträffande diskriminerings-
grunden kön, att knappt hälften av eleverna anser att lärarna ger killar och tjejer 
samma förutsättningar. Den andra andelen har svarat ”vet ej”. Eleverna upple-
ver att man inte har pratat så mycket om jämställdhet.  
När det gäller sexuell läggning eller könstillhörighet svarar drygt hälften ”vet 
ej” om vart man kan vända sig om man har funderingar kring HBTQ.  
Precis som i frågorna i den kommungemensamma enkäten gällande kränkande 
behandling, svarar eleverna i hög grad även på frågor om diskriminering ”vet 
ej”. Detta innebär att vi ser ett behov att även inom dessa områden tydliggöra 
för eleverna arbetet kring diskrimineringsfrågor.  
Underlaget för att analysera risker har inte varit så stort som önskvärt. Samti-
digt har vi inte sett några tendenser till att det skulle finnas några identifierade 
risker. Inför nästa läsår kommer kartläggningen och analysen kunna breddas.  
 

Åtgärder 

 
Kön 
Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering, alltså att elever inte 
ska behandlas olika för att man är tjej eller kille. Skolan ska också förebygga 
och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasse-
rier av elever. De kan ta sig uttryck i sexualiserat språkbruk, tafsande eller vis-
ning av pornografiskt material. Även transsexuella, alltså personer som har 
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ändrat eller kommer att ändra sin juridiska könstillhörighet, skyddas utifrån dis-
krimineringsgrunden kön. 
Skolan har enligt läroplanerna skyldighet att arbeta med frågor som rör jäm-
ställdhet, som handlar om förhållandet och villkor mellan flickor och pojkar. 
Alla flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 
Det jämställdhetspedagogiska arbetet är ett viktigt bidrag till skolans plan. Att 
främja elevers lika rättigheter handlar bland annat om att ge flickor och pojkar 
lika stort inflytande över verksamheten – och lika stort utrymme. Det är också 
viktigt att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor och in-
tressen utan att begränsas av stereotypa könsroller.  
 
Hur vi arbetar med detta: 

• En del av främjandearbetet handlar om att stärka elevernas förmåga att 

värna sin kroppsliga integritet gentemot vuxna och andra elever och att 

stärka elevernas självkännedom genom åldersanpassad sexualkunskap.  

• Pedagogerna ska i undervisningssituationerna ha ett medvetet förhåll-

ningssätt utifrån genusperspektivet.  

• Samtliga elever på Esplanadskolan får komma på studiebesök på Ung-

domsmottagningen för att få information om verksamheten. 

 
Funktionshinder 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av 
funktionshinder. Funktionshinder kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella 
och påverka livet på olika sätt. Som funktionshinder räknas både sådana som 
syns, som att man använder rullstol, och sådana som inte märks lika lätt, som 
exempelvis allergi, ADHD och dyslexi.  
Genom att göra skolmiljön och undervisningen tillgänglig för elever med olika 
funktionshinder visar skolan att alla elever är lika mycket värda och att ingen 
ska behöva känna sig utanför för att hon eller han inte kan delta i samma akti-
viteter som övriga elever. Tillgänglighet handlar inte bara om den fysiska mil-
jön och möjligheten att ta till sig information. Det handlar lika mycket om be-
mötandet hos skolans personal – både i handling och attityder. På vår skola ska 
alla elever ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. 
 
Hur vi arbetar med detta:  

• Vid planering av skolans verksamhet ska konsekvenserna för elever 

med olika funktionshinder beaktas 

• Vi förser elever med de hjälpmedel/stöd som behövs för att underlätta 

deras vardag i skolan 

• Skoldagen ska organiseras så att elever med funktionsnedsättning kan 

genomföra den på samma villkor som övriga elever. 

• Möjlighet till anpassad schemaläggning. 

 
Sexuell läggning 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av 
sexuell läggning. Skolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets 
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gemensamma värdegrund till sina elever. Det inkluderar rätten till likabehand-
ling oavsett sexuell läggning. Esplanadskolan ska arbeta för ökad förståelse för 
olika sexuell läggning.  
 
Hur vi arbetar med detta:  
 

• Genom att ta upp ämnesintegrerat i till exempel samhällskunskap, 

svenska, historia, matematik och engelska. Det kan konkret göras ge-

nom att i samhällskunskapen undervisa om olika reformer för homo- 

och bisexuellas rättigheter och beskriva hur reformerna genomförts 

och hur lagstiftningen förändrats. I ämnen kan man exempelvis an-

vända exempel i uppgifter utifrån ett varierande perspektiv och en 

medvetenhet om att en familj eller ett partnerskap kan bestå av olika 

sammansättningar. När vi diskuterar frågor som sexualitet ska inform-

ation om hetero- homo-, och bisexualitet ingå. 

• Vi arbetar med relationer och kärlek inom livskunskap och värde-

grundsarbete. Dessa ämnen tas upp med ett HBTQ-perspektiv 

• Om könsord som anspelar på sexuell läggning används av eleverna på 

skolan tas det omgående upp till diskussion med eleverna. 

Ansvar: Ämneslärare och elevhälsa 
 

Etnisk tillhörighet 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av 
etnisk tillhörighet. Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp per-
soner med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat lik-
nande förhållande. Var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. Du 
kan ha flera etniska tillhörigheter. Skolan har också ett ansvar att arbeta mot 
rasism och främlingsfientlighet. På Esplanadskolan ska alla elever oavsett et-
nisk eller kulturell tillhörighet ha samma rättigheter och möjligheter. Oavsett 
vilket språk som elev eller vårdnadshavare talar skall eleven komma till tals. 
 
Hur vi arbetar med detta: 

• Skolan ska översätta viktig information till vårdnadshavare samt alltid 

erbjuda/boka tolkhjälp vid samtal och möten på skolan. 

• Vi arbetar medvetet i ämnena och vid övriga aktiviteter med att lyfta 

fram och ta tillvara på alla de möjligheter och allt det positiva det 

mångkulturella innebär.  

 

Ansvar: all personal 
 
Religion och annan trosuppfattning 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av 
religion eller annan trosuppfattning. Det skall respekteras att elever har olika 
religioner och trosuppfattningar och undervisningen i skolan ska enligt läropla-
nen vara icke-konfessionell och skolan får inte missgynna någon elev på grund 
av hans eller hennes religion. Begreppet annan trosuppfattning innefattar upp-
fattningar som har sin grund i eller har samband med en religiös åskådning. 
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På Esplanadskolan ska alla elever oavsett religion eller annan trosuppfattning, 
ha samma rättigheter och möjligheter. Religion och andra trosuppfattningar 
diskuteras inom ramen för skolämnen som har anknytning till detta. 
 
Hur vi arbetar med detta:  
 

• Skolan skall ta hänsyn till elevernas önskemål om ledighet för att fira 

religiösa högtider 

• I undervisningssituationer bör vi medvetet lyfta in perspektivet från an-

nan etnicitet, religion eller trosuppfattning.  

• Möjlighet för elever att välja specialkost. 

Ansvar: all personal 
 
Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Elever får inte diskrimineras eller trakasseras i skolan på grund av könsöver-
skridande identitet eller uttryck, det vill säga att någon inte identifierar sig som 
flicka eller pojke, eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att 
tillhöra ett annat kön. Transpersoner innebär oftast att du inte känner dig som 
det kön du tilldelats vid födsel, eller att man på olika sätt bryter mot samhällets 
normer kring könsidentitet och könsuttryck. Diskrimineringsgrunden har inget 
samband med sexuell läggning. Personer med könsöverskridande identitet eller 
uttryck kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. Esplanadskolan ska ar-
beta för ökad förståelse för könsöverskridande identitet eller uttryck.  
Hur vi arbetar med detta: 

• Vår skola ska undervisa om könsöverskridande identitet eller uttryck 

inom ramen för ämnen som har anknytning till detta. När vi diskuterar 

frågor om sexualitet och könsidentitet ska information om könsöver-

skridande identitet eller uttryck ingå. 

Ansvar: Ämneslärare och elevhälsa 
 
Ålder 
Elever får inte diskrimineras eller trakasseras i skolan på grund av ålder, alltså 
hur många år man är. Esplanadskolan arbetar för att alla elever i skolan ska be-
handlas lika och få samma möjligheter och förutsättningar oavsett ålder. 
 
Hur vi arbetar med detta:  

• Alla elever, oavsett ålder, ska nå så långt det är möjligt och att få rätt 

förutsättningar för att gå vidare ut i livet. 

 
Ansvar: All personal 

 
Uppföljning och utvärdering 
Vi kommer ha särskilda trygghetsdagar med lite extra fokus på kartläggningar, 
enkäter, intervjuer med eleverna och arbete med trygghetsfrågor.  
Vi kommer att genomföra den kommungemensamma enkäten jan/feb 2020 och 
använda den som en utgångspunkt för nya frågeställningar/kartläggningar, men 
också för att utvärdera årets insatser. Planen utvärderas i slutet av läsåret. 
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Rutin för åtgärder vid trakasserier eller diskriminering 

Lärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser 
sig ha blivit utsatt för trakasserier eller diskriminering i samband med verksam-
heten är skyldig att anmäla detta till biträdande rektor eller verksamhetschef. 

En chef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 
blivit utsatt för trakasserier eller diskriminering är skyldig att anmäla detta till 
huvudmannen. 

Genomförande 

Elev upplever sig diskriminerad eller kränkt av vuxen på skolan.  

Den personal som får vetskap om kränkning eller diskriminering via elev, vård-
nadshavare eller annan person skall kontakta rektor, som alltid ansvarar för 
denna typ av utredningar. 

• Rektor anmäler till huvudmannen, via blankett 1, Anmälan om diskrimi-

nering/trakasserier/kränkande behandling 

• Rektor lyssnar på elev/elever/vårdnadshavare och dokumenterar på 

blankett 2 Utredning av direkt eller indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella 

trakasserier och annan kränkande behandling. 

• Rektor informerar arbetstagaren, och om så önskas facklig företrä-

dare/skyddsombud. 

• Elev/elevernas vårdnadshavare informeras av rektor. 

• Berörda parter möts för att tydliggöra och finna en lösning. 

• Uppföljningssamtal sker med samtliga inblandade.  

 

Dokumentationen förvaras enligt kommunens riktlinjer.  
 
 


