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     Vasaskolan        
 

Plan mot diskriminering och kränkande be-

handling för grundskola F-9 samt fritidshem 
 

Vision 
På vår skola arbetar vi för att elever och personal ska trivas och känna ar-

betsglädje och vara trygga i skolan. Alla elever ska känna sig rättvist be-

handlade. Vi vuxna som finns i elevernas omgivning är viktiga förebilder. 

Vasaskolan tar tydligt avstånd från alla former av diskriminering, trakasse-

rier och annan kränkande behandling. 

 

Syfte 
Att främja allas lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet el-

ler uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funkt-

ionshinder, sexuell läggning eller ålder genom att förebygga och förhindra 

alla former av trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling. 

 

Styrdokument 
Skolans likabehandlingsarbete regleras i följande regelverk:  

• Diskrimineringslagen (2008:567) 

• Skollagen (2010:800), 6 kap. 

 

Ansvarsfördelning 
Rektor 

- har det övergripande ansvaret att ett målinriktat arbete bedrivs för att 

främja elevernas lika rättigheter, samt motverka diskriminering och 

annan kränkande behandling.  

- har ansvar för att utredning påbörjas och att åtgärder vidtas 

    om diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling upp 

     täcks samt rapportera till huvudmannen. 

- har ansvar för att likabehandlingsplanen utvärderas och att det         

upprättas en ny varje läsår tillsammans med elever, personal och 

vårdnadshavare. 
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Personal 

- all personal har ett ansvar för skolans arbetsmiljö. Det innebär att 

alla har ett ansvar att följa skolans plan mot diskriminering och krän-

kande behandling att ifrågasätta och reflektera kring de normer och 

värderingar som han/hon förmedlar i kontakten med eleverna. 

- vid misstanke om diskriminering, kränkande behandling eller trakas-

serier har alla skyldighet  att rapportera till rektor. 

- Det är allas ansvar att följa de främjande, förebyggande och direkta 

åtgärder som finns i skolans likabehandlingsplan 

 

Elever 

- det är alla elevers gemensamma ansvar att uppträda så att kamrater 

känner sig trygga och mår bra. 

- att berätta för en personal på skolan eller vårdnadshavare om diskri-

minering eller annan kränkande behandling förekommer på skolan. 

 

Elevernas vårdnadshavare har en viktig roll i att uppmärksamma signaler 

från sina barn och förmedla till skolan det som är av vikt för att skolan ska 

kunna stötta eleverna/barnen på rätt sätt. 

 

Anmälan om diskriminering eller annan krän-

kande behandling. 
Om en elev eller vårdnadshavare upplever att eleven utsätts för diskrimine-

ring, trakasserier eller annan kränkande behandling är det viktigt att skolan 

får information om detta. 

I första hand kan man vända sig till klasslärare eller rektor med anmälan 

men det går bra att vända sig till övrig personal på skolan som då vidarebe-

fordrar detta till rektor. 

 

Kartläggning 
För att inhämta kunskap om förekomsten av alla former av diskriminering, tra-
kasserier eller annan kränkande behandling använder sig Vasaskolan av föl-
jande: 

• Trygghetsenkäter genomförs under höstterminen i år F-9 

• Skolsköterskan genomför hälsosamtal med alla våra elever i förskole-
klass i åk 2, 4 och åk 7 

• Trygghetsgruppen träffas varje vecka 

• EHT-möten varje vecka för F-6 och 7-9 

• Utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare en gång/termin 

• Klasstid varje vecka 

• Vid arbetslagsmöten varje vecka samtal förs/diskussion om elevers 
trygghet och studieresultat 
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Definitioner 
Diskriminering 

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre 

än andra elever och missgynnandet har samband med de sju diskrimine-

ringsgrunderna. I verksamheten är det huvudmannen eller personalen som 

kan göra sig skyldig till diskriminering. Elever kan inte diskriminera 

varandra i juridisk bemärkelse, då det förutsätter någon form av makt hos 

den som utför diskrimineringen. 

 

Diskrimineringen kan antingen vara direkt eller indirekt. 

Med direkt diskriminering menas att en elev behandlas sämre än andra ele-

ver. 

Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det kallas 

indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse 

eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken miss-

gynnar en elev med ett visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

 

Diskrimineringsgrunderna: 

• Kön 

• Etnisk tillhörighet 

• Religion eller annan trosuppfattning 

• Sexuell läggning 

• Funktionshinder 

• Ålder 

• Könsöverskridande identitet eller uttryck 

 

Trakasserier 

Innebär ett handlande som kränker en elevs värdighet och som har samband 

med någon av diskrimineringsgrunderna. 

 

Kränkande behandling 

Är ett handlande som, utan att ha samband med någon diskriminerings-

grund, kränker en elevs värdighet 

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om 

ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande 

behandling kan vara fysiska (slag, knuffar), verbala (hot, svordomar, ök-

namn), psykosociala beteenden (utfrysning, grimaser, alla går när man kom-

mer), texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier och digi-

tala sociala medier). 

 

Sexuella trakasserier 

Sexuella trakasserier definieras som ett uppträdande av sexuell natur som 

kränker någons värdighet. Det kan handla om beröring, tafsningar, skämt, 

förslag, blickar bilder eller jargong som är sexuellt anspelande och som upp-

levs som kränkande och ovälkomna. Det är den som utsätts för sexuella tra-

kasserier som avgör vad hon eller han anser vara kränkande. 
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Mobbning 

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som inne-

bär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med 

avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Det råder 

en obalans i maktförhållanden mellan den som utsätter och den som utsätts. 
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Det främjande arbete Det förebyggande arbetet Det åtgärdande arbetet 

• Syftar till att skapa en 
trygg fri tids- och skol-
miljö och förstärka re-
spekten för allas lika 
värde, 

 

• Omfattar diskriminerings-
grunderna kön, könsöver-
skridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörig-
het, religion eller tros-
uppfattning, funktions-
hinder, sexuell läggning 
samt ålder. 

 

• Riktas mot alla och bed-
rivs kontinuerligt och 
utan förekommen anled-
ning. 
 
 
 

               
               Insatser: 
               

• Syftar till att avvärja 
risker för diskrimine-
ring, trakasserier eller 
kränkande behand-
ling, och 

 

• Omfattar sådant som 
i en kartläggning av 
verksamheten identi-
fierats som risker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Insatser:  

• Kräver goda rutiner för 
att upptäcka, utreda 
och åtgärda diskrimine-
ring, trakasserier eller 
kränkande behandling, 

 

• Ska påbörjas genast när 
det kommit signaler om 
att ett barn eller en 
elev känner sig diskrimi-
nerad, trakasserad eller 
kränkt, 

 

• Innebär att verksam-
heten måste vidta åt-
gärder som dokument-
eras och utvärderas för 
att förhindra att kränk-
ningarna upprepas. 
 

 
 
 
        Insatser:  

• Pedagogerna på skolan 
äter tillsammans med 
eleverna från F-9. 

• Kontinuerligt värde-
grundsarbete i alla klas-
ser och på fritidshem 

• Planerade aktiviteter på 
vissa raster för F-3. 

 
 
 
 
  

• Trygghetsenkät 1 
gång/läsår. 

• Rastvakter finns från 
F-9 på hela skolans 
område. 

• Ordningsregler finns. 

• Bevaka frånvaron 
varje månad. 

• Trivselregler i klassen  
Anpassade efter ål-
der. 

• Aktivitetsdagar ge-
nomförs under  
läsåret. 

• Trygghetsgrupp finns 
med representanter 
från F-9. 

• Observationer på ras-
ter. 
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Mål inför läsåret 2020/2021 
• Öka känslan av en trygg skolmiljö. 

• Öka studieron i klasserna. 

• Motverka förekomsten av kränkningar och trakasserier. 

• Tänk på språket! 

 

För att uppnå skolans mål se punkterna under det främjande, förebyggande 

och åtgärdande arbetet..  

Utvärderas: Slutet av läsåret  

Uppföljning: Utvärderingen visar om målen är uppnådda eller inte. 

Om inte följs målet upp under nästkommande läsår.                         

  
 

Arbetsgång vid utredning av diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling. 

 
Elev upplever sig kränkt eller trakasseras av annan elev. 
 

• Vid en kränkning/diskriminering/konflikt mellan två eller flera ele-

ver skall varje klasslärare/handledare/fritidspedagog ta den första 

kontakten med alla inblandade och deras vårdandshavare. Ingen 

dokumentation behövs på blankett men egna anteckningar bör fin-

nas. 

• Klasslärare/handledare/fritidspedagog skall genomföra uppföljning 

av kränkningen/diskrimineringen/konflikten med alla inblandade 

inom en vecka. Återkoppling till vårdnadshavare. 

• Skulle uppföljningssamtalen visa på att kränkningen/ 

diskrimineringen/konflikten fortsätter så skall ärendet lämnas över 

till trygghetsgruppen. Detta görs av klasslärare/handledare/ 

fritidspedagog genom att fylla i blankett ”Anmälan till trygghets-

grupp”. Blanketten skall sedan lämnas till kurator. Trygghetsgrup-

pen agerar inte i något ärende som inte är dokumenterat på blanket-

ten (om det inte är akut). 

• Trygghetsgruppen arbetar sedan vidare med ärendet och återkopplar 

till klasslärare/handledare/fritidspedagog och vårdnadshavare. 

Trygghetsgruppen dokumentarer sitt arbete på blanketten ”Utredning 

och åtgärder ...”  

• Om kränkningen/diskrimineringen/konflikten fortsätter beslutar 

Rektor att anmäla ärendet till Barn- och ungdomsnämnden på blan-

ketten ”Anmälan om diskriminering …” och tar även ställning till 

om en anmälan enl. socialtjänsten eller anmälan till polismyndighet 

skall göras. 

• När ärendet avslutas av Trygghetsgruppen skall detta meddelas till 

den som anmält ärendet till Trygghetsgruppen.  

 

 

 



  8 (9) 
 
 

 

 

 

Trygghetsgruppens arbetsgång när någon utsätts för  

upprepade trakasserier och kränkningar över tid – mobbing 
• Personal lämnar information i ärendet, samma dag eller nästkom-

mande skoldag, till Trygghetsgruppen. Tidigare material sammanfat-

tas och tas med i kommande utredning. 

• Trygghetsgruppen agerar vidare i ärendet samma dag eller nästkom-

mande skoldag. 

• En kartläggning kring situationen för den utsatta eleven görs. Samtal 

med lärare och/eller andra som kan ha kunskap i ärendet görs. 

• Samtal med den utsatta eleven utifrån den information som fram-

kommit görs, här kan en eventuell stödperson delta. 

• Samtal med den/de som styrt mobbingen görs. 

• En analys görs av situationen och en strategi tas fram för hur vi sam-

lar information utan att riskera att den utsatta eleven utsätts för vi-

dare kränkningar.  

• Vårdnadshavarna till samtliga elever som deltagit i samtal kontaktas 

av representant från Trygghetsgruppen samma dag eller nästkom-

mande dag. 

• Uppföljning med den utsatta eleven/vårdnadshavare och lärare ge-

nomförs efter en vecka, därefter en gång per månad under terminen. 

• Vid behov sätts riktade insatser kring diskriminering, kränkningar 

och mobbning in i klassen/klasserna. 

• Skulle kränkningarna inte upphöra tar rektor kontakt med social-

tjänsten/brottförebyggande teamet/förebyggande teamet/polisen för 

samråd hur skolan agerar vidare. 

 

 

När någon elev utsätts för våld. 
När elev utsätts för våld utgår skolan från kommunens gemensamma rutin, 

”När brott begås i skolan”. 

 

 

När personal kränker eller diskriminerar elev 
Genomförande 

• Rektor lyssnar på elev/elever/förälder och dokumenterar syn-

punkterna. 

Därefter gäller 

• Rektor informerar arbetstagaren och om den så önskar, facklig före-

trädare/skyddsombud om att elev/elever/förälder/kollega framfört 

synpunkter och överlämnar den gjorda dokumentationen till arbetsta-

garen. Tid för möte rektor – arbetstagare avtalas. 

• Rektor träffar arbetstagaren och lyssnar. Här rekommenderas att 

facklig företrädare/skyddsombud deltar. Rektor dokumenterar. 

• Elevens föräldrar informeras av rektor. 

• Berörda parter; rektor, arbetstagare, elev och förälder träffas för att 

tydliggöra den situation som varit och för att finna en lösning. 

• Rektor ser till att ärendet dokumenteras. 
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Uppföljning 

• Uppföljning görs för att se utfallet. Berörda parter; rektor, arbetsta-

gare, elev och förälder träffas. 

• Rektor dokumenterar att ärendet är avslutat. 

• Om arbetet inte leder till att kränkningen upphör ansvarar rektor för 

att arbetsrättsliga åtgärder vidtas i enlighet med lagar och avtal. 

 

Hjälp och stöd 
• Den som utsatts för kränkning ska snabbt få hjälp och stöd för att fö-

rebygga och lindra såväl fysisk som psykisk skada. Samtliga inblan-

dade ges möjlighet till samtal för stöd och bearbetning av rektor, ku-

rator, klasslärare, handledare, psykolog eller annan person som den 

utsatta känner förtroende för. 

 

 

Utvärdering 
Rutinen utvärderas av trygghetsgrupp och skolledning i april varje år. Mål-

formulering och insatser för förebyggande arbetet diskuteras i arbetslagen. 


