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1. Inledning  
 

Skolan har ett ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till samtliga 

elever. På Barkestorpsskolan är vi glada att få presentera hur vi arbetar för att skapa en 

miljö för alla att trivas, vistas, utvecklas och växa i. Barkestorpsskolan strävar efter 

och jobbat mot att alla elever går ut årskurs 9 med behörighet till gymnasiet med 

självförtroende, nyfikenhet och lust att utvecklas vidare.  

 

För att våra elever ska nå dit krävs att Barkestorpsskolan är en trygg plats att vara på. 

Det är en grundförutsättning för en god lärandemiljö, för att trivas, känna glädje och 

att känna sig välkommen i en gemenskap. Ingen människa ska behöva vara rädd för 

övergrepp eller kränkningar i skolan. 

 

Till dig som elev 

Den här handlingsplanen är till för dig som är elev på Barkestorpsskolan, för att du ska 

trivas och må bra när du är i skolan. Det är ditt rättighetsdokument! Både elever och 

personal på skolan har ett gemensamt ansvar för att ingen behandlas illa och att vi får 

vara i en skola där vi har respekt för varandra.  

Om du märker att någon blir utsatt, eller om du själv blir det behöver du berätta det för 

en vuxen. Det finns många att prata med på skolan, exempelvis kuratorn, lärare, 

skolsköterskan eller rektor. Alla vuxna på skolan har skyldighet att reagera och agera 

på det du berättar för oss.  

 

Till dig som vårdnadshavare 

För att våra ungdomar på Barkestorpsskolan ska kunna komma till en trivsam miljö fri 

från diskriminering, trakasserier och kränkningar behöver elever, skola och föräldrar ta 

ett gemensamt ansvar. Ditt uppdrag blir här att prata med din ungdom om hur man är 

mot andra människor men också att pusha för att berätta för en vuxen på skolan om 

man ser eller på något annat sätt uppfattar något som känns fel.  

Om du misstänker att din ungdom, eller någon annans ungdom blir utsatt för något 

förväntar vi oss att du tar kontakt med någon vuxen på skolan. 
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2. Barkestorpsskolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete  

Syftet med denna plan ska vara att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt 

förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det handlar 

om elevernas mänskliga rättigheter, om att förverkliga FN:s barnkonvention i skolan. En 

grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Barkestorpsskolans 

likabehandlingsplan bygger på de grunder som finns i diskrimineringslagen, 

barnkonventionen och skollagen (se bilagor) och handlar om hur vi som finns på 

Barkestorpsskolan, både elever och personal, beter oss mot varandra. Skolan arbetar för barns 

och elevers lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. En trygg skolvardag är en förutsättning för att lära och utvecklas. 

Barkestorpsskolans vision är att alla elever ska känna sig trygga i skolan och ges lika 

rättigheter och samma möjligheter oberoende av vem man är och vilken bakgrund man har. 

Varje elev tar ansvar för sig själv och andra med stöd av vuxna i skolan och tillsammans 

skapar vi förutsättningar för lusten av lära.  

För att kunna jobba för och uppnå skolans vision är det centralt att det finns en gemensam 

syn, en delaktighet och samarbete mellan vuxna på skolan, vårdnadshavare men framförallt 

eleverna. På en skola händer det mycket som personalen inte får kännedom om. Elevernas 

kunskap och erfarenheter är därför mycket värda. Alla elever informeras om och får möjlighet 

att läsa igenom Likabehandlingsplanen och komma med synpunkter på innehållet. En grupp 

som representerar eleverna, trygghetsrådet, går tillsammans med vuxna igenom planen mer 

noggrant och diskuterar innehållet. Eleverna har även uppmanats att inkomma med egna 

förslag på åtgärder för att skapa en tryggare skola. All personal informeras, tar del av och 

uppmanas att komma med förslag till planen. Vårdnadshavare informeras av klasslärare och 

på föräldramöten om planen och uppmanas att ta del av den och gärna inkomma med förslag, 

då den läggs ut på remiss på hemsidan. Därefter sammanställs allt och finns att hitta för 

samtliga på Barkestorpsskolans hemsida. 

2.1 Begrepp  

Diskriminering innebär när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra 

elever och missgynnandet har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder.  

Trakasserier När någon kränker en elevs värdighet och det har samband med kön, 

könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det kan handla om att retas, mobba, frysa 

ut någon, knuffas med mera.   
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Sexuella trakasserier Trakasserier av sexuell natur. Det kan handla om beröringar, tafsande, 

skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande.   

Kränkande behandling När någon kränker en elevs värdighet men när det inte har samband 

med någon diskrimineringsgrund.  

(http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-

iskolan/2014)  

2.2 Ansvar 

Rektor har ett övergripande ansvar att se till att alla elever, personal och föräldrar känner till 

skolans likabehandlingsplan samt hur det praktiska arbetet ska bedrivas och fördelas. Rektor 

ansvarar för att en likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling upprättas årligen, 

och att denna följs, i samarbete med personal och elever. Rektor ansvarar för arbetet om en 

elev blir kränkt av en vuxen på skolan.   

All personal har ansvar för arbetsmiljön i skolan. Detta innebär att alla har ett ansvar att följa 

skolans likabehandlingsplan, att ifrågasätta och reflektera kring de normer och värderingar 

som han/hon förmedlar i kontakten med eleverna, i undervisningen, samt att vidta åtgärder 

vid misstanke om diskriminering, kränkande behandling, trakasserier eller om en elev verkar 

må dåligt.   

  

Alla elever ansvarar för sitt eget beteende och sina handlingar. Alla elever har ett ansvar att 

påtala diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling för någon vuxen i 

skolan.  

  

Lärare ansvarar för att föra samtal med elever gällande konflikter och andra händelser som 

uppstår med eleverna. Kontaktlärare ansvarar för ett fortlöpande värdegrundsarbete i sin klass 

samt för att informera vårdnadshavare om vad som händer i klassen. Kontaktlärarna genomför 

frågebatteri med klassen en gång per läsår, håller utvecklingssamtal varje termin samt kallar 

till föräldramöte varje termin.   

  

Kurator ansvarar för att dokumentationen förs enligt upprättad plan. Kurator initierar 

trygghetsenkät under vårterminen samt sammanställer, analyserar och presenterar resultatet. 

Kurator ansvarar för att upprätta en planering inför trygghetsveckor, trygghetsdagen och 

övriga trygghetsskapande och förebyggande aktiviteter.   

  

Skolsköterska ansvarar för att genomföra hälsosamtal med alla elever i åk 7. Skolsköterska 

tillsammans med kurator ansvarar för att upprätta en planering inför trygghetsveckor, 

trygghetsdagen och övriga trygghetsskapande och förebyggande aktiviteter.   

  

http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-i-skolan/2014
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-i-skolan/2014
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-i-skolan/2014
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-i-skolan/2014
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-i-skolan/2014
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-i-skolan/2014
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-i-skolan/2014
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-i-skolan/2014
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-i-skolan/2014
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-i-skolan/2014
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-i-skolan/2014
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Vårdnadshavare ansvarar för att uppmärksamma signaler från ungdomarna som kan vara av 

värde för skolan att veta. Detta kan gälla information om det egna barnet eller andra elever 

från skolan som har ett beteende eller mående som bör uppmärksammas i skolan.  

3. Hur Barkestorpsskolan arbetar mot diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling 
 

Skolan får inte diskriminera, trakassera eller kränka elever, och all personal på skolan har ett 

ansvar att agera snabbt och korrekt om de får reda på att någon elev känner sig trakasserad 

eller utsatt för kränkande behandling. Skolan har en skyldighet att agera så snart någon ur 

personalen får kännedom om att en elev känner sig utsatt. Skolan ska utreda vad som har hänt 

och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar. Barkestorpsskolans vision är att alla 

elever ska känna sig trygga i skolan och ges lika rättigheter och samma möjligheter oberoende 

av vem man är och vilken bakgrund man har. För att uppnå detta är det av största vikt att vi på 

skolan arbetar såväl främjande som förebyggande och åtgärdande.   

3.1 Det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet på skolan  

Det främjande arbete tar sikte på det positiva och pågår alltid utan förekommen anledning. 

Det bedrivs långsiktigt, gäller alla, sker kontinuerligt både på och utanför lektionstid och det 

är målinriktat. Det främjande arbetet handlar om att hitta och stärka de positiva 

förutsättningarna för att alla elever ska ha lika rättigheter och möjligheter. Det handlar 

exempelvis om insatser för att skapa tillitsfulla relationer, studie ro, likabehandling, 

normmedvetenhet och trygghet. Det främjande arbetet är fundamentalt för all 

skolverksamhet, är ständigt en del i undervisningen och ska pågå kontinuerligt. 

 

På Barkestorpsskolan använder vi oss av följande tillvägagångssätt i det främjande arbetet: 

 

• All personal informeras om planen mot kränkande behandling under höstterminen.   

• Samtliga elever och vårdnadshavare får information om den nya planen under 

höstterminen.   

• Under början av höstterminen håller vi en gemensam upptaktsdag, en så kallad 

”Lärakänna-dag” för blivande årskurs sju. Detta tillsammans med kontaktlärare, 

kurator, skolsköterska och fritidsgården för att skapa gemenskap.   

• Trygghetsdagar anordnas som tema då kartläggningar av olika slag sker och 

tryggheten på skolan uppmärksammas lite extra.  

• En uppföljning på trygghetsdagarna sker i slutet av vårterminen i form av en 

trygghetsdag som anordnas årligen där elever och personal får reflektera över 

innebörden och vårt arbete på skolan inom planens olika begrepp.   

• Vid behov, möjlighet eller när intresse finns, ges föreläsning kring aktuella ämnen 

inom ramen för skolans trygghetsarbete.   

• Trygghetsrådet/elevrådet anordnar temadagar för att öka trivseln och gemenskapen på 

skolan och för att skapa en god atmosfär.  
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Det förebyggande arbetet fokuserar mer på de identifierade problemområden som finns. 

Genom det förebyggande följer man upp verksamheten ur olika aspekter. Både vuxna och 

framförallt elevernas upplevelse är en viktig del i denna process. En kartläggning görs för om 

det finns hinder för likabehandling, hälsa och lärande till exempel i form av attityder och 

strukturer. Områdena identifieras bl.a. genom enkäter, frågebatteri, trygghetsvandring, 

elevråd, trygghetsråd och klassdiskussioner. Detta analyseras sedan och ligger till grund för de 

insatser som görs för att undanröja de identifierade hindren.  

 

På Barkestorpsskolan använder vi oss av följande tillvägagångssätt i det förebyggande 

arbetet: 

 

• Elever som skall börja på Barkestorpsskolan får under en besöksdag på skolan träffa 

all personal. Vi pratar då om skolans vision om att alla elever skall känna sig trygga 

och välkomna på Barkestorpsskolan.   

• Elever från varje årskurs finns representerade i skolans Elevråd. Under elevrådet ligger 

gruppen trygghetsråd som arbetar med trygghet och gemenskap på skolan.   

• Skolan har vuxentillgänglighet enligt särskilt schema.   

• Gemensamma ordningsregler som tillsammans med elever uppdateras för att vara 

aktuella.   

• Kurator och/eller skolsköterska tillsammans med klasslärare gör insatser i klasser eller 

grupper utifrån särskilda behov.  

• På Barkestorpsskolan serveras det dagligen alternativ kost för att alla ska kunna äta av 

dagens lunch i skolan, oberoende av allergi, etnicitet, religion etc.   

• Gruppindelningar och placering i klasserna görs utifrån väl genomtänkta grunder för 

att alla elever ska kunna tillgodogöra sig tiden i skolan på ett så bra sätt som möjligt.  

• Temadagar och aktiviteter för att stärka gemenskapen genomförs flera gånger om året.  

• Kurator och skolsköterska ordnar en ”kick-off dag” med de nya klasserna i årskurs sju.  

• På trygghetsdagarna arbetar klasserna med de resultat som framkommit i 

kartläggningar gällande deras klass.  

Det åtgärdande arbetet påbörjas när något inträffat som måste stoppas omedelbart och som inte 

får inträffa igen. Det rör sig om rutiner, att utreda förhållanden, att rapportera kränkningar, att 

informera barn, elever och vårdnadshavare samt att ha rutiner för tillämpning av disciplinära 

åtgärder och för samverkan med andra myndigheter.  

3.2 Rutiner om det förekommer diskriminering, trakasserier eller annan 

kränkande behandling   

De som upptäcker eller får till sig att incidenter har inträffat på skolan ska agera. Från och 

med höstterminen 2019 är det beslutat att skolpersonal i Kalmar kommun ska anmäla och 

utreda kränkande behandlingar via ett digitalt system som heter Draftit KB process. Draftit 

KB process är ett verktyg för att på ett smidigt och digitalt sätt säkerställa att anmälan 

kommer fram till rätt person och att överlämningen sker i linje med GDPR. Verktyget 

innefattar i sin helhet dokumentation av anmälningar, utredningar, åtgärder samt uppföljning.  
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I de fall där någon känner sig utsatt och vill ha stöd samlar den vuxne information om vad och 

när incidenten har hänt samt vilka som varit inblandade. Den vuxne gör en digital anmälan i 

Draftit. Därefter påbörjas en utredning i form av samtal med inblandade personer som 

dokumenteras digitalt. Utredningen genomförs i regel av ansvarig/a klasslärare om inte rektor 

bedömer att utredningen ska genomföras av t.ex. kuratorn.  

  

All personal inom skolan utreder kränkningar, detta är vi också skyldiga att göra enligt lag 

samt att skolan har nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och diskriminering.   

  

• Den som får till sig eller upptäcker indikationer på diskriminering, trakasserier eller 

kränkningar av något slag ska agera. Därefter agerar den vuxna genom att samla 

information om vad som hänt. Därefter görs en digital anmälan av ansvarig i Draftit.  

• Utredning påbörjas av ansvarig/a klasslärare. Information samlas in skyndsamt genom 

samtal med samtliga inblandade enskilt och i bästa möjliga mån sker samtal även 

tillsammans. Informationen som framkommer av samtalen dokumenteras som en 

utredning i draftit. Vid behov kopplas kuratorn in som stöd.   

• Ansvarig/a klasslärare följer upp ärendet innan utredningen avslutas. Vid behov 

konsulteras ärendet med rektor om vilka åtgärder som ska vidtas.   

  

Om ytterligare incidenter fortlöper eller om kränkningar inte upphör efter avslutad utredning 

kallas berörda vårdnadshavare till möte. Om kränkningar därefter fortfarande inte upphör kan 

vidare åtgärder utmynna i polisanmälan som beslutas och görs av rektor.   

  

Vart kan jag vända mig som elev eller förälder?  

• Som elev kontaktar du din klasslärare, skolkurator, rektor eller övrig personal på 

skolan om du eller någon annan elev utsatts för diskriminering, trakasserier eller annan 

kränkande behandling.  

• Som förälder kontaktar du klasslärare, skolkurator, rektor eller övrig personal på 

skolan om du får kännedom om att ditt barn eller en annan elev på skolan utsatts för 

diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.  

Om skolan inte gör tillräckligt för att förhindra att en elev fortsätter att kränka eller trakassera 

en annan elev, kan skolans huvudman bli skyldig att betala skadestånd till den utsatte eleven. 

Detsamma gäller när skolan bryter mot förbudet att utsätta elever för kränkande behandling 

eller vid diskriminering.  

3.3 Kartläggningsmetoder 

Ett sätt att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är att 

återkommande kartlägga förhållandena på skolan. Barkestorpsskolan har under läsåret 

2019/2020 inhämtat kunskap om förekomsten av diskriminering och annan kränkande 

behandling på följande sätt:  
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• Kommunens centrala trygghetsenkät som genomförs av både elever och 

vårdnadshavare.  

• Skolkurator genomförde under april månad vt-20, en trygghetsenkät med fokus på 

trygghetssituationen under rasterna för att kartlägga och se över vilka åtgärder som 

behövs göras.   

• En del av kartläggningen består av regelbundna planerade samtal med enskilda 

elever, utvalda klasser, elevråd, elevhälsoteam och andra vuxna i skolan. Syftet är att 

få information om hur eleverna upplever sin studiemiljö, arbetsro, trygghet m.m. 

Samtalen sker löpande under läsåret. 

• Under vårterminen 2020 har kurator funnits på 45% i skolan som aktivt arbetat på 

individnivå och gruppnivå med att kartlägga mående och trivsel på skolan.  

• Elev och vårdnadshavare tillfrågas om trygghet och trivsel vid utvecklingssamtal, 

minst en gång per termin.  

• Hälsosamtal med samtliga elever i årskurs sju.  

• Vuxentillgänglighet varje dag under läsåret.  

• Möten i elevhälsoteamet varje vecka (rektor, skolsekreterare, skolsköterska, kurator, 

syv samt berörda pedagoger). Den skolpsykolog som är kopplad till enheten är med 

vid behov. Där utöver är skolläkare med vid minst två tillfällen per termin.  

• Kontinuerliga diskussioner om elevvård i arbetslagen.  

• Trygghetsvandring och frågebatteri som vanligtvis genomförs årligen och som är ett 

effektivt kartläggningsmaterial genomfördes ej enligt plan pga kuratorstjänst ej var 

tillsatt. Planeras att genomföras under höstterminen 2020.  

 

 

 

                       
     

  

https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.do.se%2Fframja-och-atgarda%2Fforskolan-och-skolans-ansvar%2F&psig=AOvVaw1ppL3XOuLfQe6Ik9b1dBIP&ust=1596781469853000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPilldT4hesCFQAAAAAdAAAAABAE
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4. Mål och åtgärder i anslutning till 

diskrimineringsgrunderna 
 
Lagen (2006:67) definierar diskrimineringsgrunderna kön, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet, ålder samt annan kränkande behandling. Vi arbetar för att 

Barkestorpsskolan skall vara fri från diskriminering och annan kränkande behandling. 

 

Diskrimineringsgrunden 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 trakasserier av elever. De kan ta sig uttryck i 

sexualiserat språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt material. Även transsexuella, 

alltså personer som har ändrat eller kommer att ändra sin juridiska könstillhörighet, skyddas 

utifrån diskrimineringsgrunden kön. Skolan har enligt läroplanerna skyldighet att arbeta med 

frågor som rör jämställdhet, 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 intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller.   

  

Hur vi arbetar med detta:  

• Genom en medvetenhet vid studie- och yrkesvägledning inför val av kurser, fortsatt 

utbildning och framtida yrken.   

• En del av främjandearbetet handlar också om att stärka elevernas förmåga att värna sin 

kroppsliga integritet gentemot vuxna och andra elever och att stärka elevernas 

självkännedom genom åldersanpassad sexualkunskap.   

• Samtliga elever på Barkestorpsskolan får komma på studiebesök på 

Ungdomsmottagningen för att få information om verksamheten.  

• Vi arbetar för en jämställd skola genom att ha ett könsperspektiv på skolans 

organisation och verksamhet. Det gör vi genom att beakta könsaspekten i alla beslut, i 

organiseringen av skolans arbete, i trygghetsenkäten m.m.  

• Som ett led i att förstärka Barkestorpsnätets arbete med jämställdhet arbetar en 

jämställdhetsutvecklare aktivt med detta.  

• Barkestorpsnätet kommer att ha ett rullande schema med återkommande 

kompetensutveckling inom jämställdhet, som ska ges till alla vart fjärde år från år 116.  

• Jämställdhetsutvecklare jobbar vidare med uppdrag och konkret arbete i skolvardagen.  

Ansvar: Rektor  

Diskrimineringsgrunden 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 
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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 aktiviteter som övriga elever. 

Tillgänglighet handlar inte bara om den fysiska miljön och möjligheten att ta till sig 

information. Det handlar lika mycket om bemötandet 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  

  

Ansvar: Rektor och specialpedagoger  

Diskrimineringsgrunden sexuell läggning  

Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av sexuell 

läggning. Med sexuell läggning menas homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet. 

Skolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till sina 

elever. Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett sexuell 

läggning. Homofobi är 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. En homofobisk hållning strider mot principen om alla 

människors lika värde och allas lika rättigheter. Barketorpsskolan ska arbeta för ökad 

förståelse för olika sexuell läggning.   

    

Hur vi arbetar med detta:   

  

• Genom att ta upp homo- och bisexualitet ämnesintegrerat i till exempel 

samhällskunskap, svenska, historia, matematik och engelska. Det kan konkret göras 

genom 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 använda exempel i uppgifter utifrån ett varierande 

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

sammansättningar.  

• Vår skola ska informera och undervisa om olika sexuell läggning och 

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

diskuterar frågor som sexualitet ska information om hetero- homo-, bisexualitet och 

ingå.  
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• Vi har haft gästföreläsare som pratade med år 8 och år 9 om homosexualitet utifrån 

sina egna erfarenheter. Liknande föreläsningar, kunskaper och diskussioner blir ett 

återkommande inslag i arbetet framöver.     

  

Ansvar: Ämneslärare.   

  

Diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet  

Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av etnisk 

tillhörighet. Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma 

nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande 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 Barkestorpsskolan ska 

alla elever oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet ha samma rättigheter och möjligheter. 

Oavsett vilket språk 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 innebär att vara en 

mångkulturell skola.   

  

Ansvar: Rektor och kontaktlärare  

Diskrimineringsgrunden 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 läroplanen vara ickekonfessionell 

och skolan får inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion. 

Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i eller har 

samband med en religiös åskådning.  

På Barkestorpsskolan 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. 

All ledighet grundas alltid på elevens förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling och tidigare frånvaro.  

  

Ansvar: Ämneslärare, kurator, rektor  



 

12  

  

Diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck  

Elever får inte diskrimineras eller trakasseras i skolan på grund av könsöverskridande 

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 är ett begrepp som används om människor som på olika sätt bryter mot 

samhällets normer kring könsidentitet och könsuttryck – mot föreställningar om hur 

kvinnor och män, pojkar och flickor förväntas vara och se ut. Transpersoner kan till 

exempel vara transvestiter, intersexuella (personer som fötts med oklar könstillhörighet) 

eller inter- och transgenderpersoner (personer som definierar sig bortom kön eller utanför 

de traditionella könsidentiteterna). Diskrimineringsgrunden har inget samband med 

sexuell läggning. Personer med könsöverskridande identitet eller uttryck kan vara såväl 

homo-, bi- som heterosexuella. Barkestorpsskolan ska arbeta 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 könsöverskridande identitet eller uttryck ingå.  

  

Ansvar: Ämneslärare  

Diskrimineringsgrunden ålder  

Elever får inte diskrimineras eller trakasseras i skolan på grund av ålder, alltså hur många 

år man är. Barkestorpsskolan arbetar för att alla elever i skolan ska behandlas lika och få 

samma möjligheter och förutsättningar oavsett ålder.  

  

Hur vi arbetar med detta:   

  

• Vårt mål är att 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  

Diskrimineringsgrunden annan kränkande behandling   

På vår skola tolererar vi ingen form av kränkande behandling. På Barkestorpsskolan 

använder vi inte ord eller uttryck som är kränkande mot varandra. Skolan har en 

nolltolerans mot ord som kan upplevas som kränkande.   

  

Hur vi arbetar med detta:   

  

• Vi arbetar med värdegrundsarbete i klasserna, såväl på särskilda temadagar som 

kontinuerligt i undervisningen och under avsatt schemalagd tid.  
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• Vi arbetar ständigt i vardagen på skolan med att påminna eleverna om attityd och 

förhållningssätt. Vuxna visar tydligt att vi aldrig accepterar kränkningar.   

 Ansvar: All personal, kurator   

  

5. Utvärdering och nulägesanalys  

 

Speciella omständigheter pga Covid-19 

Under vårterminen-20 befann vi oss alla i en ny och ansträngd situation med anledning av 

Covid-19. Pandemin har påverkat skolan som organisation, samtliga verksamma och elever 

på olika vis. Detta har medfört en del förändringar i form av nya rutiner, en del inställda 

aktiviteter mm. Vi hjälps åt och gör vad vi kan för att minska smittspridning. Vi vet inte i 

skrivande stund hur pandemin kommer att påverka skolan och eleverna under höstterminen-

20, vi följer händelseutvecklingen och följer folkhälsomyndighetens riktlinjer.  

Genom utbildning ge personalen verktyg för att förebygga och snabbt avvärja 

kränkningar och diskriminering. 

Under terminen 19/20 föreläste Anders Hansén om psykisk hälsa kopplat till mobiltelefoner. 

Personalen tog även del av föreläsningen ”Född i fel kropp”. Arbetet med att förebygga och 

snabbt avvärja kränkningar och diskriminering är ett ständigt pågående arbete genom samtal, 

handledning och föreläsningar.   

Värdegrundsarbete vävs in i ordinarie undervisning.  

Värdegrundsarbetet är en del av den löpnade undervisningen. Arbetet ska ytterligare utvecklas 

och förbättras genom att det synliggörs samt att diskussioner sker kring hur man gör för att få 

det synligt i undervisningen. Under vissa perioder (terminsvis eller under vissa månader) 

kommer det ligga extra fokus på ett visst område utifrån hur behovet ser ut på just vår skola. 

Ex kan det under vissa perioder ligga mer fokus på machokultur, främlingsfientlighet, 

jämställdhet mm.  

Trygghetsenkät med fokus på rast situationerna 

Kurator genomförde under april månad en trygghetsenkät med fokus på trivseln under 

rasterna. Sammantaget är det en övervägande del som känner sig positiva och trygga på 

rasterna men det finns en andel som uttrycker en otrygghet vilket skolan bedömer som högst 

aktuellt att se över och förändra.  

Det är 5 elever på skolan som uttrycker att de inte känner sig trygga under rasten, 160 elever 

känner sig trygga och 12 elever skriver att det kan vara olika (23 elever var frånvarande under 

enkättillfället). 26% uttrycker att det inte finns vuxna som är tillgängliga under rasterna 

samtidigt som det enbart är 17% som tycker att det behöver vara fler vuxna under rast 

tillfällena. Av samtliga deltagande elever är det 12 st av 177 som uttrycker att det finns 



 

14  

  

specifika områden på skolan som känns extra otrygga. Korridorerna där skåpen är nämns 

mestadels men också matsal och torget. Denna information är viktig för att skolan ska veta 

vart extra fokus och insatser behövs läggas under kommande läsår.  

Centrala trygghetsenkäten 

På Barkestorpsskolan genomförs en trygghetsenkät av eleverna en gång varje läsår, och sedan 

läsåret 2010/2011 har man använt sig av den gemensamma enkäten för alla kommunens 

högstadieskolor. Våren 2020 deltog 185 elever i enkäten. Elever som trivs bra eller ganska bra 

i skolan uppgår till 73,4 %. I enkäten framkommer att 14.6% uppger att dom är eller ganska 

rädd för annan/andra elever. 18.4% svarar också att de är eller ganska rädd för personal på 

skolan. Det är viktigt att dessa siffror sjunker till noll. Ingen elev på ska känna rädsla för 

någon annan. 81.1 % uppgav att dom känner sig trygga i skolan.  

Vuxna på skolan behöver sträva efter att sprida trygghet genom sin närvaro och sitt 

förhållningsätt. 69.7 % av eleverna svarar att vuxna på skolan reagerar om någon blir kränkt. 

63.8 % tycker att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkningar. Detta är något som 

skolan behöver arbeta ytterligare med och vuxna på skolan måste visa tydligt att kränkningar 

inte tolereras. 87.6% av eleverna svarar att dom vet vart/till vem man kan vänd sig till om 

man någon varit elakt mot en elev.   

Trygghetsvandring och frågebatteri 

Trygghetsvandringen och frågebatteriet har inte genomförts under läsåret 2019/2020 med 

anledning av en vakant skolkuratortjänst.  Då trygghetsvanringen och frågebatteriet är en 

effektiv kartläggningsmetod prioriterar vi att genomföra denna under höstterminen under 

läsåret 2020/2021.  

Trygghetsvandringen innebär att alla elever får en karta på skolan och målar med färgpenna 

på de ställen som upplevs otrygga. Frågebatteriet innebär att klasserna svarar individuellt på 

ett sedan tidigare sammanställt frågebatteri som kartlägger elevernas uppfattning om hur de 

upplever sin klass.  

Ombyggnation 

En förändring sker i Barkestorpsskolans lokaler i form av en ombyggnation som står klar till 

höstterminstarten 2020. Ombyggnationen består av ett gemensamhetsutrymme där det finns 

umgängesmöjligheter under raster och ledig tid. Gemensamhetsutrymmet är placerat centralt i 

skolan där de flesta, elever som vuxna ständigt rör sig vilket bidrar till att det blir en synlig 

miljö där det blir naturligt för både elever och vuxna att röra sig kring. Eleverna har sedan 

fritidsgården försvann från skolans område haft en stark önskan och efterfrågan om liknande 

möjligheter.  

Öka och synliggöra vuxentillgängligheten under raster och ledig tid 
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För att skapa en trygg och utvecklande miljö på Barkestorpsskolan är vuxentillgängligheten 

under rasterna och ledig tid en viktig del i arbetet. Detta är ett pågående arbete i skolvardagen 

som vi hela tiden kan utveckla och bli bättre på då vi vet att tillgängligheten av vuxna är 

viktig för eleverna.  Genom trygghetsenkäter som gjorts blir det mer tydligt vart extra fokus 

behövs läggas från de vuxna på skolan. Det nya gemensamhetsutrymmet som byggs blir 

också en miljö där vuxna på skolan kan integrera med eleverna och skapa kontakt och 

trygghet.  

 

 

8. Mål inför läsåret 2020/2021   
 

 

Mål   Insatser                Ansvariga

  

 

• Fortsatt aktivt 

arbete med att 

samtliga elever ska 

känna sig trygga på 

Barkestorpsskolan. 

Det gäller både 

klassrummen och 

rast situationerna.  

 

 

För att uppfylla vårt mål använder 

vi oss av relationsskapande arbete. 

• Ökad och aktiv 

vuxennärvaro under rasterna 

och övrig ledig tid.  

• Följa upp kräkningar för att 

se till att de upphör. 

• Ombyggnation på skolan. 

Nytt uppehållsrum för 

eleverna som är placerat 

centralt på skolan. 

Lättillgängligt både för 

elever och vuxna vilket 

skapar god uppsikt.  

• Värdegrundsarbetet hålls 

levande i den löpande 

undervisningen.  

• Klasspsecifika insatser som 

är anpassade efter klassens 

behov med utgångspunkt ur 

olika värdegrundsfrågor.  

 

 

• Samtlig 

personal på 

skolan. 
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Mål       Insatser         Ansvariga 
  

 

 

 Mål  Insatser  Ansvariga 

• Att tydliggöra och 

etablera 

Barkestorpsskolans 

ordningsregler för både 

elever, vårdnadshavare 

och personal.  Detta för 

att skapa trygghet och 

trivsel för eleverna i 

skolan vilket också 

medför större möjlighet 

till högre måluppfyllelse.  

• Varje klasslärare går 

igenom reglerna med 

eleverna vid 

höstterminens start 

och upprepar 

regelbundet dessa. 

Eleverna får också 

återkoppla och 

komma med förslag 

nya regler och 

förändringar.  

• Ordningsreglerna 

sätts upp på skolan 

och i respektive 

klassrum.  

• Elever, personal 

och 

vårdnadshavare. 

 

 

 

9. Uppföljning och utvärdering  

 

Denna plan mot diskriminering och kränkande behandling gäller under läsåret 2020/2021.  

Därefter upprättas en ny utifrån alla diskrimineringsgrunder. Arbetet mot diskriminering och 

kränkningar tar inte slut i och med att planens giltighetstid är över eller för att en viss åtgärd 

är uppnådd. Arbetet fortsätter med en ny analys av nuläget och kanske med nya målsättningar 

och nya åtgärder. Förändringsarbete tar tid. På Barkestorpsskolan skall vi hela tiden sträva 

efter vår vision om att alla elever och all personal ska kunna känna sig trygga i skolan och ges 

lika rättigheter och samma möjligheter oberoende av vem man är och vilken bakgrund man 

har. Skolan skall hela tiden ha en nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. Vi måste ständigt fråga oss hur vi kommer vidare i arbetet mot denna vision. 

Konkreta insatser och åtgärder följs upp löpande enligt tidsangivelse i respektive mål.  

• Öka tydligheten och 

medvetandegöra hos 

personal och elever hur 

skolan hanterar och 

arbetar med 

kränkningar. 

• Aktivt arbete i 

personalgruppen gällande 

rutiner och tillvägagångssätt 

för att säkerställa att vi gör 

lika. Samt medvetandegöra 

eleverna kring detta.   

• Samtlig 

personal på 

skolan.  



 

17  

  

 

Bilaga 1  
Styrdokument och lagar  

  

Barnkonventionen, artikel 2  

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.  

Diskrimineringslagen 2 kap.  

Diskrimineringsförbud  

5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan 

utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller 

någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda 

och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de 

handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget. Lag (2014:958).  

  

6 § Förbudet i 5 § hindrar inte  

1. Åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män 

vid tillträde till annan utbildning än sådan som avses i skollagen (2010:800),  

2. Tillämpning av bestämmelser som tar hänsyn till ålder i fråga om utbildning i 

förskolan, förskoleklassen, grund skolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan 

eller fritidshemmet, eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen, 

eller  

3. Särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som 

används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.  

  

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier  

7 § Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller 

studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i 

samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är 

utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna 

trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 

förhindra trakasserier i framtiden.  

Diskrimineringslagen 3 kap.  

Arbetet med aktiva åtgärder  

  

2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete 

genom att  

1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns 

andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,  

2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,  

3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och   

4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3. Lag (2016:828).  
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3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande.  

  

Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Lag (2016:828).  

  

Utbildningsanordnarens arbete med aktiva åtgärder  

16 § Utbildningsanordnaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete 

med aktiva åtgärder på det sätt som anges i 2 och 3 §§. Lag (2016:828).  

  

17 § Arbetet med aktiva åtgärder hos en utbildningsanordnare som avses i 15 § 2 

och 3 ska omfatta  

1. antagnings- och rekryteringsförfarande,  

2. undervisningsformer och organisering av utbildningen,  

3. examinationer och bedömningar av studenternas prestationer,  

4. studiemiljö, och  

5. möjligheter att förena studier med föräldraskap. Lag (2016:828).  

  

18 § Utbildningsanordnaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att 

förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.  

  

Utbildningsanordnaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns 

enligt första stycket. Lag (2016:828).  

  

(http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svenskforfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567)  

  

Skollagen 6 kap.  

Åtgärder mot kränkande behandling  

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling  

7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att 

barn och elever utsätts för kränkande behandling.  

  

Plan mot kränkande behandling  

8 § Huvudmannen ska 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. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att 

påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 

åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.  

  

Förbud mot kränkande behandling  

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande 

behandling.  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567
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Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling  

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller 

en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som 

får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 

behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 

kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 

förhindra kränkande behandling i framtiden.  

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn 

eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som 

avses i diskrimineringslagen (2008:567).  

  

För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en 

skolenhet eller förskole enhet gäller första och andra styckena för den personal som 

huvudmannen utser.  

  

Förbud mot repressalier  

11 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på 

grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält 

eller påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet.  

  

(http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800, 

2014)  

Anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen  

14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.  

1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far 

illa:  

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,  

  

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är 

skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning 

av ett barns behov av stöd och skydd.  

  

(http://www.riksdagen.se/sv/Dokument- 

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001- 

453/?bet=2001:453#K14, 2014)  

  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
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Bilaga 2  

Läroplanen för grundskolan  

  

Skolans värdegrund och uppdrag  

  

Förståelse och medmänsklighet  

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om 

den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell lägg¬ning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt 

motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser.  

  

God miljö för utveckling och lärande  

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att 

vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Sko¬lan 

verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa 

samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig 

trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje 

elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.  

  

Övergripande mål   

Normer och värden  

  

Mål  

Skolans mål är att varje elev  

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 

erfarenheter,  

• respekterar andra människors egenvärde, • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck 

och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,  

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 

med deras bästa för ögonen, och  

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.  


