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Plan mot diskriminering och kränkande behandling  
för förskola och grundskola åk F-6 
 
Vision 
 
Alla elever på Vasaskolan ska alla barn och elever känna trygghet, gemenskap och ar-
betsglädje. Skolan ska vara fri från diskriminering och kränkande behandling. 
 
 
Syfte 
 
Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska främja  
elevernas lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet  
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning eller ålder.  
Planen innehåller rutiner för att främja, förebygga, upptäcka, kartlägga, utreda och åt-
gärda, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 
 
 
Styrdokument 
 
Skolans likabehandlingsarbete regleras i följande regelverk:  

• Diskrimineringslagen (2008:567) 

• Skollagen (2010:800), 6 kap. 
 
 

Ansvar 
 
Rektor: 

- ansvarar för att alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö där utbildningen präglas 
av trygghet och undervisningen för studiero 

- ansvarar för att skolans ordningsregler revideras och beslutas efter genomgång i 
klassråd, elevråd och efter samverkan med vårdnadshavare. I skolans ordnings-
regler finns rutin för användande av mobiltelefoner och annan digital utrustning 

- har det övergripande ansvaret för att förebygga och förhindra diskriminering, 
trakasserier och annan kränkande behandling  

- ansvarar för att utredning påbörjas och att åtgärder vidtas 
om diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling upptäcks 



  2 (8) 
 
 

 

- ansvarar för att Planen mot diskriminering och kränkande behandling utvärde-
ras, revideras och beslutas varje läsår 

- ansvarar att informera ny personal om planen 

- ansvarar för den fortlöpande rapporteringen av ärenden till  
huvudman 

- ansvarar för att samverka med andra myndigheter och för att ta in extern kom-
petens/utredare, i samråd med skyddsombud/samverkansgrupp, om behovet 
uppstår 

- ansvarar för den fortlöpande rapporteringen av ärenden till huvudman 
     
     

Pedagoger och annan skolpersonal: 
 

- all personal har ett ansvar för skolans arbetsmiljö, att främja likabehandling och 
motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. 
Det innebär att alla har ett ansvar att följa skolans Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling samt ifrågasätta och reflektera kring de normer och värde-
ringar som personalen förmedlar genom sin undervisning eller i bemötande av 
elever 
 

- all personal på skolan har rätt att omhänderta föremål som används på ett sätt 
som är störande för utbildningen, kränkande för elever eller personal, eller som 
kan utgöra en fara för säkerheten i utbildningen. Rutin för detta finns i bilaga till 
Konsekvenstrappa bland skolans dokument 
 

- vid misstanke om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering har all 
personal skyldighet att åtgärder vidtas och rapportera till rektor via anmälan i 
Draftit 
 

- trygghetsgruppen utreder fall av upprepade kränkande behandling, trakasserier 
eller diskriminering. Vid enstaka incidenter ansvarar aktuell personal för utred-
ning, åtgärder, uppföljning och dokumentation samt vid behov även anmäla 
ärendet vidare till Trygghetsgruppen 

 
 
Rutin för åtgärder vid kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. 
 
Om en elev eller vårdnadshavare upplever att eleven utsätts för diskriminering, trakasse-
rier eller annan kränkande behandling är det viktigt att skolan får information om detta. 
I första hand kan man vända sig till klassläraren, men det går även bra att vända sig till 
annan personal på skolan. 
 
Då skolans personal får kännedom om att en elev blivit utsatt för någon form av kränk-
ning skickar personalen en anmälan till rektor/huvudman via Draftit, kommunens digi-
tala verktyg för hantering och dokumentation vid kränkningar. 
 
Allt som rör ärendet (anmälan, utredning, åtgärder, uppföljning och avslut) dokumente-
ras i Draftit. Det är i huvudsak den personal som får till sig ärendet som ansvarar för 
dokumentationen och tar även en första kontakt med vårdnadshavare. Rektor har det 
yttersta ansvaret. 
 
(Länken till Draftit finns på utbildningsförvaltningens hemsida, Piren). 
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Kartläggning 
 
För att inhämta kunskap om förekomsten av diskriminering eller annan kränkande  
behandling använder sig Vasaskolan av följande: 

• Kommunens gemensamma trygghetsenkäter genomförs under höstterminen. 

• Skolsköterskan genomför hälsosamtal med alla elever i förskoleklass och i åk 4  

• Trygghetsgruppen träffas varje vecka. 

• Elevhälsomöten varje vecka för F-6 där anmälda kränkande behandling, trakas-
serier eller diskrimineringsärenden lyfts. 

• Vid utvecklingssamtal tillfrågas elev och vårdnadshavare om trygghet och trivsel 
i skolan. 

• På klasstiden har pedagogerna också samtal med eleverna hur de upplever sin 
skolmiljö. 

• Vid arbetslagsmöten varje vecka förs diskussion om elevers trygghet, studiero 
och studieresultat. 

• Rastvärdar finns på skolans område under elevernas raster. 
 
 
Det främjande arbetet 
 
Syftar till att skapa en trygg fritids- och skolmiljö och stärka respekten för allas lika 
värde. Det omfattar diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller ut-
tryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 
samt ålder. Det främjande arbetet riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan  
förekommen anledning eller identifierade problemområden. Då skolan arbetar med 
människors lika värde är HBTQIA+ ett självklart inslag. 
 

• Pedagogerna på skolan äter tillsammans med eleverna från förskoleklass till 
årskurs 6, klassvis och på bestämda platser. 

• I matsalen serveras alternativ kost för att alla ska kunna äta av dagens lunch i 
skolan oberoende av allergi, etnicitet eller religion. 

• Gruppindelning och elevernas placering i klassrummen görs utifrån väl  
genomtänkta grunder. 

• Föräldramötena har ett tydligt innehåll och upplägg. Det är också skolans  
strävan att få alla föräldrarna delaktiga i sina barns skolgång. 

• Elevrådet arbetar bland annat för att ett bra skolklimat och finns med i  
diskussioner kring trygghet och trivsel.  

• Pedagoger medvetandegör kränkningar/mobbning för alla elever, så de kan 
identifiera beteenden. 

• I samband med utvecklingssamtalen diskuteras alltid trivselfrågor. 

• Trygghetsgruppen, som arbetar aktivt mot kränkning, diskriminering och 
mobbning träffas en gång i veckan. 

• Elevhälsan (EHT) finns tillgänglig på skolan för konsultation. 

• De vuxna har nolltolerans när det gäller ett negativt språkbruk och ”skojbråk”. 

• Rastaktiviteter ordnas på vissa raster för eleverna. 

• För att stärka gemenskapen på skolan ordnas även trevliga aktiviteter inom 
klasserna och även större evenemang som innebandy och fotbollsturneringar 
mm. 
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• Under höstterminen genomförs en gemensam trygghetsenkät i Kalmar  
kommun. 
 

Det förebyggande arbetet 
 
Syftar till att avvärja risker för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering 
och inriktar sig mot identifierade problemområden. Områdena har identifierats bland 
annat genom trygghetsenkäten och samtal/diskussioner med eleverna. 
 

• Alla pedagogerna arbetar kontinuerligt med värderingsarbete under skoltid och i 
fritidsverksamheten. From ht-2022 kommer skolan arbeta med ett värdegrunds-
material, Bråka Smartare för att skapa trygghet och studiero.  

• Trygghetsgruppen finns också att tillgå då det finns behov av olika insatser.  

• Kurator/specialpedagoger med flera har samtal och gör observationer i klasser 
vid behov. 

 
Det åtgärdande arbetet 
 
Eleven har rätt att få stöd och hjälp när den känner sig kränkt. All personal måste ta  
elevens uppgifter på allvar. Det kräver goda rutiner för att upptäcka och utreda när det 
kommit signaler om att en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Det 
innebär att verksamheten genast måste vidta åtgärder enligt planens rutiner och följa 
dess arbetsgång.  
 
Rektor avgör om händelsen ska anmälas till polis och/eller socialtjänst. 
 

 
Vem avgör vad som är kränkande 
 
Kränkande behandling är beteende som är oönskat. Det är barnet eller eleven som  
upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är oönskat och 
kränkande. Enligt lagen måste kränkningen vara märkbar och tydlig för att det ska vara 
fråga om kränkande behandling. Den som kränker måste dessutom förstå att handlingen 
upplevs som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är krän-
kande. Men i de fall då det är svårtolkat måste eleven klargöra för den som kränker att 
beteende är ovälkommet. Barn i de yngre åldrarna behöver oftast hjälp av skolans  
personal för att förmedla sina känslor och upplevelser när kränkningar inträffar. 
Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt fall. 
 
(Skolverket: Kränkande behandling, mobbning och diskriminering - Skolverket) 
 
 
Rutin vid utredning av kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering 
 
1. Personal uppmärksammar misstänkta kränkningar, diskrimineringar eller trakasserier. 
 
2. Incidenten som misstänks vara en kränkning, diskriminering eller trakasseri läggs in 
Draftit av personalen som uppmärksammat ärendet. Ärendet ska läggas in i Draftit 
skyndsamt. Information ska även ges till vårdnadshavare (1-2 dagar). All dokumentation 
läggs in och sparas i Draftit. I anmälan ska det framgå: 
a. om ärendet är utrett mellan eleverna (4a), om ärendet inte är utrett mellan eleverna 
startas en utredning av rektor (4b). 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.skolverket.se%2Fregler-och-ansvar%2Fansvar-i-skolfragor%2Fkrankande-behandling-mobbning-och-diskriminering&data=04%7C01%7Cjohannes.landtreter%40kalmar.se%7C7a3a2b35e8604694efec08d9a2aa91c7%7C687e1b58fbe34cfb98bc58f2496d274c%7C0%7C0%7C637719675730747829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9U32iWqMQUwfbWlEGQ8C4lS5l%2F5o%2FxvaKsXfTpAbvKo%3D&reserved=0
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b. att vårdnadshavare har kontaktats. 
c. att ärendet kommer att följas upp med berörda elever inom 1-2 veckor för att se att 
ärendet är utrett och klart. 
3. Rektor hanterar ärendet i Draftit utifrån ärendets karaktär. Är det utrett och klart en-
ligt punkt 2 startas en snabbutredning enligt 4a, om inte en utredning enligt 4b. 
4a. Snabbutredning startas av rektor om utredning gjorts på plats. I anmälan måste det 
då framgå att ärendet är utrett med eleverna att vårdnadshavare har kontaktats samt att 
ärendet följs upp med berörda elever inom 1-2 v för att se att ärendet är utrett och klart. 
Ärendet hanteras, beslutas och avslutas i Draftit. Anmälande lärare informeras om av-
slutet via Draftit samt följer upp med berörda elever inom 1-2 v så att incidenten är ut-
redd. 
 
4b. Utredning startas av rektor och delegeras till kurator som arbetar vidare med utred-
ning, åtgärder och avslut av ärendet tillsammans med anmälare, klassföreståndare och 
handledare. All dokumentation i ärendet sparas i Draftit. Anmälande lärare informeras 
när ärendet är avslutat via Draftit samt följer upp med berörda elever inom 1-2 v så att 
incidenten är utredd. 
 
5. Statistik från Draftit lyfts på EHT en gång varje månad för info och eventuell insats 
från Elevhälsan. 
 
Om kränkningarna eller diskrimineringen inte upphör kontaktas Trygghetsgruppen för 
fortsatta åtgärder 
 
 
Trygghetsgruppens arbetsgång när någon utsätts för upprepade trakasserier och 
kränkningar. 
 

• Personal lämnar skyndsamt information i ärendet, samma dag eller nästkom-
mande skoldag till Trygghetsgruppen. Tidigare material sammanfattas och tas 
med i kommande utredning. 

• Trygghetsgruppen agerar vidare i ärendet samma dag eller nästkommande  
skoldag. 

• En kartläggning kring situationen för den utsatta eleven görs. Samtal med perso-
nal som kan ha kunskap i ärendet görs. 

• Samtal med den utsatta eleven utifrån den information som framkommit görs, 
här kan en eventuell stödperson delta. 

• Samtal med den/de som genomfört kränkningen/trakasserierna görs. 

• En analys görs av situationen och en strategi tas fram för hur vi samlar informat-
ion utan att riskera att den utsatta eleven utsätts för vidare kränkningar.  

• Vårdnadshavarna till samtliga elever som deltagit i samtal kontaktas av represen-
tant från Trygghetsgruppen samma dag eller nästkommande dag. 

• Uppföljning med den utsatta eleven/vårdnadshavare och lärare genomförs efter 
en vecka, därefter en gång per månad under terminen. 

• Vid behov sätts riktade insatser kring kränkningar och diskriminering in i  
klassen/klasserna. 

• Skulle kränkningarna inte upphöra tar rektor kontakt med socialtjänsten/brott-
förebyggande teamet/förebyggande teamet/polisen för samråd hur skolan age-
rar vidare. 
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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 ansvarar för dokumentationen av 
synpunkterna. 

 
Därefter gäller 

• Rektor informerar arbetstagaren och om den så önskar, facklig företrä-
dare/skyddsombud om att elev/elever/förälder/kollega framfört synpunkter 
och överlämnar den gjorda dokumentationen till arbetstagaren. Tid för möte 
rektor – arbetstagare avtalas. 

• Rektor träffar arbetstagaren och lyssnar. Här rekommenderas att facklig företrä-
dare/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. 

 
Uppföljning 
 

• Uppföljning görs för att se utfallet. Berörda parter; rektor, arbetstagare, elev och 
förälder träffas. 

• Rektor dokumenterar att ärendet är avslutat. 

• Om arbetet inte leder till att kränkningen upphör ansvarar rektor för att arbets-
rättsliga åtgärder vidtas i enlighet med lagar och avtal. 

 
Hjälp och stöd 
 

• Den som utsatts för kränkning ska snabbt få hjälp och stöd för att förebygga 
och lindra såväl fysisk som psykisk skada. Samtliga inblandade ges möjlighet till 
samtal för stöd och bearbetning av rektor, kurator, klasslärare, handledare,  
psykolog eller annan person som den utsatta känner förtroende för. 

 
 
Utvärdering av Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 
2021/2022 
 

• Öka upplevelsen av en trygg skolmiljö. En skola med känsla av sammanhang 
och gemenskap är den bästa grogrunden för trygghet. 
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o Rastaktiviteter har genomförts systematiskt som upplevts givande av 
personal och elever. 

o Samverkan med Kalmar FF under vt-22 har fallit väl ut efter genomgång 
i klasserna i slutet av terminen. 

o Rastvärdsschemat har följts upp för att se till att det är flera vuxna ute 
under de tider då det är många klasser ute på rast. 

 

• Fortsatt arbete i klasserna för att skapa studiero och gott kamratskap. 
o Alla lärare har under läsåret arbetat utifrån kooperativt lärande i klas-

serna för att skapa en god klassrumsstruktur.  

• Motverka förekomsten av kränkningar och trakasserier, arbeta med förebyg-
gande arbete för att minska antalet anmälningar om kränkande behandling. 

o Genomförda aktiviteter ovan har fallit väl ut. Ärenden som upplevs 
kränkande anmäls via Draftit där vi följer upp månadsvis. Det har under 
läsåret varit färre anmälningar än tidigare i åk F-6 (då skolan tidigare läsår 
var en F-9 skola). 

• Fortsatt arbete med ”Tänk på språket” och attityder runt det sociala klimatet på  
skolan. 

o Ett gemensamt arbete runt Tänk på språket och sociala mål genomför-
des under ht-21 där ett verktyg för att lösa konflikter arbetades fram i 
samarbete med klassråd/elevråd. 

 
 
Mål inför läsåret 2022/2023 
 

• Öka upplevelsen av gemenskap mellan elever för att främja trygghet och  
studiero. 

• Arbeta förebyggande för att minska förekomsten av kränkande behandling, tra-
kasserier och diskriminering via: 

o Bråka Smartare, värdegrundsarbete med lektioner  
o schema över användandet av fotbollsplanerna årskursvis 
o samverkan med Kalmar FF om hur man är en schysst kompis i skolan 

och på fritiden 

• Fortsatt arbete med ”Tänk på språket – och var en schysst kompis” och attityder 
runt det sociala klimatet på skolan. 

 
 
Definitioner 
 
Diskriminering 
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra ele-
ver och missgynnandet har samband med de sju diskrimineringsgrunderna. I verksam-
heten 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 elever. 
Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det kallas 
indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse 
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eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev 
med ett visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-
hinder, 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 diskrimineringsgrund, kränker 
en elevs värdighet 
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträ-
dande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara 
fysiska (slag, knuffar), verbala (hot, svordomar, öknamn), psykosociala beteenden (ut-
frysning, grimaser, alla går när man kommer), texter och bilder (teckningar, lappar, sms, 
mms, fotografier och digitala sociala medier). 
 
Sexuella trakasserier 
Sexuella trakasserier definieras som ett uppträdande av sexuell natur som kränker nå-
gons värdighet. Det kan handla om beröring,  
tafsningar, skämt, förslag, blickar, bilder eller jargong som är sexuellt anspelande och 
som upplevs som kränkande och ovälkomna. Det är den som utsätts för sexuella trakas-
serier som avgör vad hon eller han anser vara kränkande. 
 
Mobbning-kränkande behandling över tid 
Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en uppre-
pad 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. 
 
HBTQIA+A+ 
HBTQIA+A+ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, perso-
ner med queera uttryck och identiteter, intersexpersoner, asexuella och andra identiteter 
och läggningar. Hur ens sexuella läggning ska definieras bestäms helt utifrån en själv. H 
och B handlar om sexuell läggning, dvs vem man blir kär i eller attraherad av. T:et hand-
lar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, 
könsidentitet och relationer, men kan också ge uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till 
rådande normer. I står för intersexperson. En intersexvariation är ett medfött tillstånd, 
det kan vara en skillnad i den yttre anatomin, men också vara en hormonell eller gene-
tisk skillnad. Det behöver inte synas utanpå kroppen. Det går att vara intersex och man, 
- kvinna eller något annat. 

 


