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1. MÅL OCH SYFTE
Likabehandlingsplanens främsta syfte är att främja likabehandling samt att förebygga och
förhindra mobbning, trakasserier och diskriminering i skolan. All form av kränkande
behandling och mobbning ska stoppas.
Våra mål under läsåret 2016/2017 är att ha ett aktivt, levande och förebyggande arbete mot
kränkande behandling. Vi verkar för att alla ska ha en trygg arbetsmiljö på skolan. Vi har en
verksamhet där elever och personal trivs och dit alla går med glädje
Detta
-

gör vi genom att:
Alla behandlar varandra med respekt
Att i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt arbetssätt
Stärka eleverna så att de vågar stå för vad de tycker
Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper.
Aktivt verka för att kränkningar aldrig ska förekomma

Planen gäller:
2016-09-01 ---- 2017-08-31

Till dig som elev
Som elev på Vannarödsskolan har du en rättighet att känna dig trygg och säker. För att
skolans personal ska kunna erbjuda detta behöver vi veta hur du upplever din skola. Om du
någon gång blir utsatt för våld, hot, kränkande behandling, mobbning eller diskriminering,
vill vi att du snarast kontaktar en vuxen som du känner förtroende för. Detta gäller också
dig som känner någon annan elev som är utsatt.
Om du känner dig utsatt för kränkande behandling eller diskriminering av vuxen anmäls
detta till rektor.
Rektor anmäler kränkande behandling och diskriminering till Barn och utbildningsförvaltningen. I vissa fall görs också en polisanmälan.

Till dig som vårdnadshavare
Om du märker att ditt barn inte mår bra och du misstänker att det eller något annat barn
utsätts för diskriminering och/ eller någon form av kränkande behandling vill vi att du
kontaktar ditt barns kontaktlärare/kurator/specialpedagog eller skolans rektor.
Om du upptäcker att ditt barn utsätter andra för diskriminering och/eller någon form av
kränkande behandling skall du som vårdnadshavare göra klart för barnet att
diskriminering/kränkning/trakasserier/mobbning inte är acceptabelt.
Om elev, vårdnadshavare eller någon av skolans personal upplever sig kränkt av
anställda på skolan hänvisas ärendet direkt till rektor som omgående utreder
diskrimineringen och/eller den kränkande behandlingen.
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2. REGELVERK
Vannarödsskolan arbetar enligt Skollagen (SFS 2010:800) och Diskrimineringslagen
(SFS 2008:567) samt tillägget om elevers delaktighet i SFS 2008:946. Handlingsplanen
utgår även från bestämmelser i läroplan Lgr11 och Skolverkets allmänna råd ”Arbetet
mot diskriminering och kränkande behandling”.
Dessa lagar har som ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att
motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Lagen har också till ändamål att motverka all annan form av kränkande behandling.
Diskriminering är förbjudet enligt lagen oberoende av om den är avsiktlig eller inte.
Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Det innebär också att barn och elever får ett
lagligt skydd mot kränkande behandling. Skadestånd kan utdömas om inte skolan kan
påvisa att den fullgjort sitt uppdrag.
Vannarödsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling ska främja
elevers lika rättigheter. Planen riktar sig till alla de som arbetar på skolan (anställda
och elever) och till elevernas vårdnadshavare. Det är mycket viktigt att inte bara
personal och elever är väl förtrogna med handlingsplanen, utan även vårdnadshavarna. Ett
bra samarbete mellan hem och skola gynnar arbetet mot kränkande behandling, mobbning
och diskriminering.

Personalens handlingsplikt
Alla vuxna som arbetar i skolan har skyldighet att ingripa och stoppa den/dem som kränker
andra. Enligt läroplanen för grundskolan ska alla som arbetar i skolan aktivt motverka
diskriminering och kränkande behandling av såväl individer som grupper. Kränkningar ska
anmälas till rektor.
”En lärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling1 i samband med verksamheten är skyldig att anmäla
detta till förskolechef eller rektor. 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.” (Skollagen 6 kap 10§)

1

Gäller också vid diskriminering
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3. KAMRATSTÖDJARGRUPPEN
För att förhindra att elever utsätts för kränkande behandling har Vannarödsskolan en
kamratstödjargrupp. Målsättningen med gruppens arbete är att denna på ett professionellt
sätt ska motverka och förebygga kränkande behandling, otrivsel, diskriminering,
trakasserier, rasism och pennalism.
Kamratstödjargruppen består av skolkurator (sammankallande), skolvärd och arbetslagsrepresentanter.
Kamratstödjargruppen har en rådgivande och utredande funktion och är all skolpersonal
behjälplig i arbetet mot kränkande behandling. Gruppen träffas varannan vecka.
Klasserna har vardera två elevrepresentanter som regelbundet träffar kamratstödjargruppen för att diskutera främjande och förebyggande arbete.
Insatser
 Kamratstödjarna är behjälpliga med att kartlägga riskområdena utifrån
sammanställningen av trivsel- och trygghetsenkäten som genomförs en gång per
termin.
 Deltagarna i kamratstödjargruppen ska ha tät och kontinuerlig kontakt med elever
och vuxna på skolan för att kunna agera på ett tidigt stadium.
 Rektor ska hållas informerad om kamratstödjargruppens arbete. Det sker genom att
kurator informerar på elevhälsans möte.
 Lämpliga personer från kamratstödjargruppen utreder och dokumenterar händelser
som kan vara kränkande. Rektor informeras och anmäler till Barn- och
utbildningsnämnden.
 Kamratstödjargruppen ska ha kunskaper om kränkande behandling, dess orsaker,
verkan och yttringar samt hur man arbetar med de som blir utsatta och utsätter, i
händelse av att en kränkande situation uppstår.
 Kamratstödjargruppen ska delta i utbildningar, konferenser m.m. för att hålla sig
uppdaterad med kunskap och forskning som rör ämnet.
 Representant/er från kamratstödjargruppen kan vid behov närvara vid
föräldrasammankomster kring enskilda fall för att informera om sin insats.
Ansvarig: kurator, skolvärd, arbetslagsrepresentanter och elevansvariga

Reviderad 2016-08-29

Sida 5

4. FÖRANKRING AV PLANEN
Främjande åtgärder
Det främjande arbetet bedrivs långsiktigt och systematiskt. Det riktar sig till alla och är en
del i det vardagliga arbetet.
Arbetet baseras på hur diskriminering, trakasserier, kränkande behandling uppstår och vilka
faktorer som skapar en trygg miljö där alla elever blir respekterade för den de är.
Det främjande arbetet bedrivs kontinuerligt och är implementerat i verksamheten, d.v.s. det
främjande arbetet bedrivs utan förekommen anledning.
Förankring hos personalen
I augusti aktualiserar rektor planen för all personal. Vid nyanställningar under terminerna
går rektor igenom planen med den nyanställde.
Gemensamma och väl förankrade rutiner och förhållningssätt omfattar all personal
i syfte att främja likabehandling och en god miljö på vår skola. Nyanställd
personal får en fadder i syfte att lära känna och arbeta utifrån de rutiner och det
förhållningssätt som råder i verksamheten.
Skolan strävar efter att ge personalen kompetensutveckling som ökar medvetenheten och
kunskapen om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På möten ges
personalen tid för att diskutera egna normer och attityder.
Klassansvarig följer upp och håller planen och likabehandlingsarbetet levande under året.
Detta sker bl.a. genom att arbetslagen uppmärksammar platser och situationer där
kränkningar och/eller diskriminering kan förekomma. Arbetslagen samtalar kring hur
likabehandlingsarbetet kan implementeras i undervisningen.
Förankring hos eleverna
I början av höstterminen går klassansvarig igenom likabehandlingsplanen med eleverna.
Eleverna ges möjlighet att diskutera normer, attityder och hur vi tillsammans vårdar goda
relationer.
I april utvärderas planen i klasserna. Utvärderingen återkopplas till kamratstödjargruppen
och elevrådet. Samtidigt inventeras riskområden/platser som eleverna upplever kan vara
negativa. Dessa riskområden/platser ska rastvärdarna ha extra uppsikt över.
Trivsel- och trygghetsenkät utförs av klassansvarig i oktober och mars. Resultatet
sammanställs och delges rektor och kamratstödjargruppen.
På elevrådets första möte på höstterminen aktualiseras planen. I maj reviderar elevrådet
planen.
Förankring hos vårdnadshavarna
På första föräldramötet under höstterminen går klassansvarig igenom planen med
vårdnadshavarna.
Rektor lägger ut planen på schoolsoft och på Vannarödsskolans hemsida.
Rektor lyfter fram planen vid höstterminens första samrådsmöte. På mötet i maj deltar
vårdnadshavarna i utvärderingen och framtagandet av likabehandlingsplanen.
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5. FÖREBYGGA KRÄNKANDE BEHANDLING
Personalen planerar insatser som ska genomföras under läsåret i syfte att målen ska nås.
Tydlig ansvarsfördelning råder.
Rektor och skolans personal ansvarar för att arbetet är kontinuerligt och levande.

Åtgärder 2016/2017

























Klassansvarig har samtal med eleverna om hur man bemöter varandra.
All personal eftersträvar och uppmuntrar ett gott samarbete med föräldrarna.
Skolsköterska och kurator finns på skolan.
Skolsköterskan genomför hälsosamtal med eleverna i åk 7.
Kurator ansvarar för kamratstödjargruppen, bestående av kurator, skolvärd och
lärarrepresentanter från spåren. Insatser diskuteras tillsammans med
elevrepresentanter för att skolans områden ska upplevas trygga.
Resursteamet hjälper elever i behov av särskilt stöd.
Elevhälsan ansvarar övergripande för elevernas hälsa i skolan. I elevhälsan deltar
rektor, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kurator och studie- och
yrkesvägledare. Elevhälsan träffas varje vecka. Klassansvarig träffar elevhälsan enligt
schema för genomgång av klassen. Dessutom har personal möjlighet att delta vid
behov.
Ordningsregler tas fram tillsammans med elevrådet. Reglerna gås igenom med
eleverna och deras vårdnadshavare. Vi lägger stor vikt vid samsyn.
Vi följer Skollagens (trygghetstrappans) åtgärder vid störande av trygghet och
arbetsro.
Rastvärdar finns under elevernas raster och bussvärdar vid skoldagens slut.
Rastvärdarna finns såväl inomhus som utomhus. Rektor ansvarar för att
rastvärdsschema upprättas. Vid behov förstärks rastvärden.
Skolvärd finns till hands för eleverna och rastaktiviteter planeras i samtycke med
elevernas önskemål och behov.
Vi har inga håltimmar och vid vikarietillsättning använder vi först och främst kända
vikarier.
Elevrådet sammanträder regelbundet. De genomför aktiviteter för klasserna. Klassråd
genomförs varje vecka.
Matrådet träffas regelbundet tillsammans med hem- och konsumentskapsläraren.
Eleverna deltar varje termin i en enkätundersökning angående trivsel, trygghet och
arbetsro. Enkätsvaren analyseras och åtgärder vidtas efter sammanställning och
analys. Rektor ansvarar för att denna undersökning genomförs och utvärderas.
Elevskyddsombud finns på skolan. Deras uppdrag är att tillsammans med rektor och
skyddsombud upptäcka brister och otrygga platser som behöver åtgärdas i den
fysiska- och psykiska arbetsmiljön. Elevskyddsombuden får relevant utbildning.
Det råder en öppenhet för eleverna att diskutera sin arbetsmiljö. De kan bl.a. på
klassråd och elevråd föra fram åsikter och önskemål för att kunna behålla en god
arbetsmiljö fri från diskriminering och kränkande behandling.
Vi har nolltolerans mot klotter och skadegörelse.
Elever får återkommande tillsammans med personal hålla i aktiviteter på
skolan. Exempel på detta är aktiviteter vid terminsstart- och slut, rastaktiviteter,
klassaktiviteter, trivselaktiviteter m.m.
Friluftsdagar och utflykter planeras så att alla har möjlighet att delta.
Skolans verksamhet organiseras så att den är tillgänglig för alla elever.
Under läsårets första skoldagar förs diskussioner kring normer och värderingar.
I början av höstterminen genomför elevhälsan gruppstärkande övningar på Skoghus
med eleverna i åk 6.
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Klassansvariga lärare genomför gruppstärkande aktiviteter vid inledningen av läsåret.
Eleverna i åk 9 håller i aktiviteter för övriga klasser under de första skoldagarna.
Gemensamma dagar/aktiviteter genomförs (t.ex. språkdag, friluftsdag) för att stärka
”vi-känslan”.
I matsalen finns matvärdar.
Vid skolstart diskuterar kurator med eleverna i åk 6 vikten av ett positivt beteende på
nätet.
Eleverna besvarar en enkät kring sina nätaktiviteter. Resultatet ligger till grund för
samtal i klasserna kring positivt nätbeteende.
Kurator arbetar med tjej- och killgrupper i några klasser.
Eleverna i åk 8 besöker ungdomsmottagningen.
På schoolsoft informeras vårdnadshavarna om aktuella föreläsningar kring
ungdomsfrågor.
För att förstärka känslan av samhörighet ska vi bl.a. anordna musikcafé, ”Öppen
scen” eller liknande.
Målet är att öka antalet gemensamma utomhusaktiviteter.

Ansvariga
Rektor ansvarar övergripande för verksamheten i skolan. Rektor har direkt ansvar för
rastvärdsschema, elevenkäter och beslut kring trygghet och arbetsro.
Kurator ansvarar för kamratstödjargruppen.
Personal ansvarar för att samtal och reflektioner över förhållningssätt, värderingar, normer
och relationer genomförs.
Elevhälsan ansvarar för gruppstärkande övningar med de nya 6:orna.
Skolvärden ansvarar för rastaktiviteter och stödjer elevrådet i deras arbete.
Samtlig personal reagerar på icke acceptabelt beteende och vidtar nödvändiga åtgärder. Vid
behov kan kamratstödjargruppen och/eller elevhälsan bistå med hjälp.
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6. FRÄMJA OCH FÖREBYGGA
6.1

FRÄMJA OCH FÖREBYGGA LIKABEHANDLING OAVSETT KÖN

Mål och uppföljning
 Medvetenhet hos personalen i genuspedagogik och jämställdhet i skolan.
 Alla elever ska behandlas lika oberoende av kön.
 Flickor och pojkar ska ges samma förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i alla
ämnen, oberoende av kön och könsstereotypa fördomar.
Insats
 Vi ska tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen, vilket ska ske
genom att lärarna är medvetna om de rådande normerna och försöka hitta exempel i
undervisningen som går utanför de rådande normerna. Vidare ska pojkar och flickor
behandlas på samma sätt oberoende av ämne för att inte förstärka manliga och
kvinnliga normer.


Flickor och pojkar ska ha lika stort inflytande och utrymme i undervisningen. Detta
sker genom att både flickor och pojkar får samma möjlighet att komma till tals vid
diskussioner och samtal samt får lika mycket hjälp i sitt arbete.

Ansvarig: Alla lärare


Lärare ska bli medvetna om genuspedagogik och jämställdhetsfrågor i skolan genom
diskussioner i personalgruppen och komptensutveckling inom genuspedagogik och
jämställdhet i skolan.

Ansvarig: Rektor

6.2

FRÄMJA OCH FÖREBYGGA LIKABEHANDLING OAVSETT KÖNSIDENTITET
ELLER KÖNSUTTRYCK

Mål och uppföljning
 Medvetenhet hos personalen när det gäller könsöverskridande identitet eller uttryck.
 Alla elever ska behandlas lika oberoende av könsidentitet eller könsuttryck.
Insats
 Vi ska tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. Detta ska ske
genom att lärarna är medvetna om de rådande könsnormerna och ska försöka hitta
exempel i undervisningen som går utanför de rådande normerna och behandlar
pojkar och flickor på samma sätt för att inte förstärka den rådande normen av
biologiskt kön.
Ansvarig: Alla lärare


Personalen ska vara försiktig med att dela in eleverna i grupper med flickor och
pojkar. Dela i stället in eleverna i könsneutrala grupper som inte härleder till vilket
kön man har.

Ansvarig: All skolpersonal
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6.3

FRÄMJA OCH FÖREBYGGA LIKABEHANDLING OAVSETT ETNISK
TILLHÖRIGHET

Mål och uppföljning
 Alla elever ska behandlas lika oberoende av etnisk tillhörighet.
 Utveckla elevernas kunskaper om olika etniska grupper.
 Kunskap hos lärarna om interkulturell pedagogik
Insats
 Vi ska tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. Detta ska ske
genom att lärarna är medvetna om de rådande normerna och ska försöka hitta
exempel i undervisningen som går utanför de rådande normerna och behandlar alla
elever på samma sätt för att inte förstärka rådande interkulturella normer.
Ansvarig: Alla lärare


Vi ser andra modersmål än svenska som en tillgång för eleven och uppmuntrar elever
med ett annat modersmål än svenska att läsa modersmål som ämne.

Ansvarig: Rektor, alla lärare

6.4

FRÄMJA OCH FÖREBYGGA LIKA RÄTTIGHETER OAVSETT RELIGION ELLER
ANNAN TROSUPPFATTNING

Mål och uppföljning
 Alla elever på skolan ska behandlas lika oberoende av religiös tillhörighet.
 Alla elever ska ges samma förutsättning och utvecklingsmöjligheter i alla ämnen på
skolan, oberoende av religiös tillhörighet.
 Medvetenhet om olika religioner och religiösa fördomar.
Insats
 Vi ska tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. Detta ska ske
genom att lärarna är medvetna om de rådande normerna och ska försöka hitta
exempel i undervisningen som går utanför de rådande normerna och behandlar alla
elever på samma sätt för att inte förstärka rådande religiösa normer.


Alla elever oberoende av religiös tillhörighet ska ges samma möjligheter och
förutsättningar att delta i skolans aktiviteter, vilket sker genom att det alltid finns
aktiviteter som inte strider mot religiösa levnadsregler.

Ansvarig: Alla lärare


Lärare ska vara medvetna om olika religioners traditioner och uttryck, vilket sker
genom kompetensutveckling inom interkulturell pedagogik och kunskaper om olika
religiösa grupper.



Alla elever oberoende av religiös tillhörighet ska kunna delta vid skolavslutningar. I
samband med skolavslutningen erbjuds en avslutningsceremoni i kyrkan, där inga
konfessionella inslag förekommer.
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Alla elever oberoende av religiös tillhörighet ska kunna äta näringsriktig mat. Detta
sker genom att det alltid finns alternativ mat för elever som inte äter fläskkött,
blodmat eller har andra religiösa matregler.

Ansvarig: Rektor


Vi vill skapa förutsättningar för religiös och kulturell samexistens. Detta sker genom
att tillämpa undervisningsmetoder som även betonar det gemensamma inom
judendom, kristendom, islam, buddhism och hinduism.

Ansvarig: Undervisande lärare i religionskunskap

6.5

FRÄMJA OCH FÖREBYGGA LIKA RÄTTIGHETER OAVSETT FUNKTIONSHINDER

Mål och uppföljning
 Alla elever på skolan ska behandlas lika oberoende av funktionshinder.
 Alla elever ska ges samma förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i alla ämnen på
skolan, utifrån sina förutsättningar.
 Medvetenhet om olika funktionshinder.
Insats
 Vi tillämpar ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. Detta sker genom att
lärare är medvetna om de rådande normerna och försöker att hitta exempel i
undervisningen som går utanför de rådande normerna och behandlar alla elever på
samma sätt för att inte förstärka rådande normer kring funktionsförmåga och
funktionsnedsättningar.
Ansvarig: Alla lärare


Alla elever oberoende funktionsförmåga ska ges samma möjligheter och
förutsättningar att delta i skolans aktiviteter. Detta sker genom att anpassa de
gemensamma aktiviteterna så att alla kan delta oberoende funktionsförmåga.

Ansvarig: All skolpersonal

6.6

FRÄMJA OCH FÖREBYGGA LIKA RÄTTIGHETER OAVSETT SEXUELL
LÄGGNING

Mål och uppföljning
 Medvetenhet hos personalen i hur skolan förmedlar normer om sexuell läggning.
 Alla elever på skolan ska behandlas lika oberoende av sexuell läggning.
 Alla elever ska ges samma förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i alla ämnen på
skolan, oberoende av sexuell läggning.
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Insats
 Vi tillämpar ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. Detta sker genom att
lärare är medvetna om de rådande normerna och försöker att hitta exempel i
undervisningen som går utanför de rådande normerna och behandlar alla elever på
samma sätt för att inte förstärka rådande normer om heterosexualitet.
Ansvarig: All skolpersonal

6.7

FRÄMJA OCH FÖREBYGGA LIKA RÄTTIGHETER OAVSETT ÅLDER

Mål och uppföljning
 Alla elever på skolan ska behandlas lika oberoende av ålder.
 Alla elever ska ges samma förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i alla ämnen på
skolan, oberoende av ålder.
Insats
 Vi arbetar för att inte låta åldern på en elev styra elevens möjligheter att utvecklas
inom ett ämne eller område.
Ansvarig: All skolpersonal
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7. KARTLÄGGNING
Hur eleverna involveras i kartläggningen
Trivsel- och trygghetsenkät utförs av klassansvarig en gång i mitten på varje termin.
Resultatet delges rektor och kamratstödjargruppen.
I april ansvarar klassansvarig för att likabehandlingsplanen utvärderas i klassen, samt
inventerar riskområden/platser som eleverna upplever kan vara negativa.
Elevrådet utvärderar och reviderar likabehandlingsplanen i maj.
Hur personalen involveras i kartläggningen
Under första skolveckan på höstterminen går klassansvarig igenom likabehandlingsplanen.
Mentor/klassansvarig ska följa upp och hålla planen och likabehandlingsarbetet levande
under läsåret. Återkoppling sker till kamratstödjargruppen och rektor via spindlarna.
I april ansvarar klassansvarig för att likabehandlingsplanen utvärderas i klassen, samt
inventerar riskområden/platser som eleverna upplever kan vara negativa.
I maj/juni utvärderas likabehandlingsplanen av personalen.
Före skolstart sammanställer kurator och rektor resultatet av kartläggningarna och
utvärderingarna vid revideringen av planen.
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8. UTVÄRDERING
BESKRIVNING AV HUR FJOLÅRETS PLAN UTVÄRDERATS
 I april/maj utvärderade klasserna och elevrådet planen.
 I juni utvärderade personalen planen.
 I augusti utvärderades och reviderades planen av kurator och rektor
DELAKTIGA I UTVÄRDERINGEN AV FJOLÅRETS PLAN
Planen utvärderades av personal, klasserna, elevrådet och rektor.
RESULTAT AV UTVÄRDERINGEN AV FJOLÅRETS PLAN
Åtgärderna från föregående år fungerar bra. De gemensamma rastaktiviteterna ute för
elever och personal upplevdes mycket positiva därför ska vi öka antalet tillfällen.
Föreläsningen för eleverna om olika nätaktiviteter och nätmobbning gav olika resultat i
klasserna. Ett ytterst fåtal föräldrar kom till föreläsningen med samma tema. Enkäten till
eleverna kring aktiviteter på nätet gav ett bra underlag för vidare diskussioner i klasserna.
Vid kartläggningen framkom att överlag upplever eleverna sig trygga både inomhus och
utomhus men vid direkt fråga kommer följande otrygga platser eller situationer upp:
 Omklädningsrummen
 Vid lagspel när de inte vill vara i det lag som de tilldelats
 Toaletterna
 Utanför toaletterna i spår 2
 Bakom garaget
 Matsalen, yngre elever tycker det är obehagligt när äldre elever tittar på dem
 Vid redovisningar i helklass
Platser från tidigare inventeringar som upplevts som bättre efter förra årets
likabehandlingsplan och som kommer fortsätta hållas under uppsikt:
 Trånga passager i korridorerna
ÅRETS PLAN SKA UTVÄRDERAS SENAST
2017-06-30
BESKRIV HUR ÅRETS PLAN SKA UTVÄRDERAS
 Trivsel- och trygghetsenkät utförs av klassansvarig i oktober och mars. Resultatet
delges rektor och Kamratstödjargruppen.
 I april månad ansvarar klassansvarig för att planen utvärderas i klassen, samt
inventerar riskområden/platser som eleverna upplever kan vara negativa. Dessa
platser dokumenteras och ligger till grund för kommande läsårs likabehandlingsplan.
 På sista samrådsmötet under vårterminen deltar föräldrarna i utvärdering.
 I maj utvärderas och revideras planen av elevrådet
 I juni utvärderas planen av personalen.
 I juni revideras planen av kurator och rektor.
ANSVARIG FÖR ATT ÅRETS PLAN UTVÄRDERAS
Rektor
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9. RUTINER FÖR AKUTA SITUATIONER
POLICY
Det ska råda nolltolerans mot varje form av diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling på Vannarödsskolan. Det gäller både elever och vuxna.
Den subjektiva upplevelsen av att vara kränkt tas på allvar. Detta gäller naturligtvis även i
de fall där en vuxen kränker en elev eller där en elev kränker en vuxen. Varje vuxen, som
bevittnar någon form av kränkande behandling, tar direkt kontakt med de inblandade och
informerar sedan även berörd kontaktlärare.
För att en akut situation ska upphöra får rektor och lärare vidta tillfälliga och omedelbara
åtgärder i syfte att tillförsäkra eleven trygghet (5 kap. 6 § skollagen). Disciplinära åtgärder
får aldrig användas som bestraffning (5 kap. Skollagen).
RUTINER FÖR ATT TIDIGT UPPTÄCKA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE
BEHANDLING
 Kartläggning/inventering av riskområden för kränkande behandling.
 Rastvärdar som är medvetna om riskzonerna och som är aktiva både inne och ute
 Idrottslärare rör sig mellan omklädningsrum och idrottshall
 Personal är uppmärksam på samlingsplatser utanför toaletterna
 Matvärdar ska arbeta för en trivsam miljö med god stämning i matsalen
 Rastvärdar ska röra sig i korridorerna så trånga passager och undanskymda platser
uppmärksammas
 Värderingsövningar
 Samarbetsövningar
 En tydlig handlingsplan att följa
 Utifrån aktuell situation föra samtal på individ och gruppnivå
PERSONAL SOM ELEVER OCH FÖRÄLDRAR KAN VÄNDA SIG TILL
 Klassansvarig och kontaktlärare
 Kurator
 Representant för Kamratstödjargruppen
 Skolsköterska
 Specialpedagog och speciallärare
 Rektor
RUTINER FÖR ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA NÄR ELEV KRÄNKS AV ANDRA ELEVER
VID ENKLARE OCH ENSTAKA SITUATIONER:
1. Berörd personal ska ingripa och stoppa kränkningarna omedelbart och ta hand om
den/dem som blivit utsatta samt snarast möjligt informera elevens kontaktlärare.
2. Kontaktläraren samlar information genom enskilt samtal med den utsatte och
därefter med övriga inblandade med hjälp av elevers kontaktlärare (en utredning
inleds).
3. Eventuellt utrymme för försoningssamtal, även tid för uppföljningssamtal beslutas.
4. Kontaktläraren informerar föräldrarna snarast.
5. Situationen dokumenteras på blankett ”Anmälan diskriminering och/eller kränkande
behandling”. Originalet till rektor och kopia behålls av kontaktlärare. Rektor anmäler
kränkningen till BUN och vid allvarliga fall till polisen och socialförvaltningen.
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VID ALLVARLIGARE OCH/ELLER UPPREPADE SITUATIONER:
1. Vid särskilt allvarliga situationer eller vid upprepad kränkande behandling anmäler
kontaktlärare ärendet till kurator och rektor direkt. Kurator ansvarar tillsammans
med representant från kamratstödjargruppen eller rektor för fortsatt utredning.
Kurator informerar rektor och Elevhälsa.
2. Kurator, kontaktlärare och representant för kamratstödjargruppen beslutar
tillsammans med rektor om lämpliga åtgärder. Kontaktlärare, klassansvariga,
kamratstödjargruppensrepresentant eller annan skolpersonal är utförare av aktuella
åtgärder. Åtgärdsprogram upprättas.
3. Föräldrar till inblandade elever hålls informerade, i första hand av respektive elevs
kontaktlärare.
4. Rektor anmäler till huvudmannen (Barn- och utbildningsnämnden). Rektor anmäler
vid behov till socialförvaltningen och/eller polis.
Ansvarig: Kontaktlärare/klassansvarig, kurator, kamratstödjargruppen, rektor
RUTINER FÖR UPPFÖLJNING
1. Kamratstödjargruppen eller den de utser följer upp arbetet under ett par månader
genom att samtala med den som utsatts och den som utsatt någon för kränkningar.
2. Kurator håller rektor informerad om hur ärendet utvecklar sig.
3. Om kränkningen inte upphör kallas föräldrarna till elevmöte där eleven (som kränker)
ska närvara. Rektor och de som arbetat med elevärendet deltar och åtgärdsprogram
upprättas.
Ansvarig: Kontaktlärare/klassansvarig, kurator, kamratstödjargruppen, rektor
RUTINER FÖR ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA NÄR ELEV KRÄNKS AV PERSONAL
1. Händelsen anmäls till kontaktlärare/klassansvarig, kurator, elevhälsan,
kamratstödjargruppen eller annan vuxen på skolan som eleven har förtroende för.
2. Mottagaren av anmälan anmäler omedelbart händelsen till rektor som i sin tur
anmäler händelsen till huvudmannen på därtill avsedd blankett.
3. Rektor informerar vårdnadshavarna.
4. Rektor utreder kränkningen. Huvudmannen har det yttersta ansvaret.
5. Separata utredningssamtal förs med samtliga berörda parter.
6. Samtalen dokumenteras.
7. Rektor vidtar lämpliga åtgärder. Åtgärder som sätts in bör leda till långsiktiga
lösningar.
8. Åtgärderna dokumenteras.
9. Rektor följer upp ärendet med elev, vårdnadshavare och personal.
Ansvarsig: Rektor
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RUTINER FÖR ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA NÄR PERSONAL KRÄNKS AV ELEV
1. Om skolpersonal känner sig kränkt av någon elev vänder sig denne till rektor.
2. Rektor och ev kurator utreder kränkningen. Rektor kontaktar elevens vårdnadshavare
för att påtala att man förväntar sig att detta inte ska upprepas.
3. Båda parter skall beredas möjlighet till samtal med varandra. Detta samtal kan ske
enskilt, tillsammans med föräldrar, rektor eller annan vuxen utifrån parternas
önskemål och ärendets art.
4. Uppföljning av ärendet görs inom tre veckor. Om kränkning fortsätter kallas elev och
vårdnadshavare till elevmöte.
5. Rektor ansvarar för att åtgärder vidtas.
6. Dokumentation görs och förvaras hos rektor. Rektors uppgift är att bevaka att man
möts som jämställda parter och att konflikten får en varaktig lösning.
Ansvarig: Rektor, kurator
HANDLINGSPLAN VID KRÄNKNINGAR PÅ SOCIALA MEDIA FRÅN VÅRDNADSHAVARE ELLER ELEVER
Beslutad av förvaltningschefen den 13 juni 2016
Vid kränkningar mot personal eller verksamhet där dessa namnges i inlägg på sociala media
polisanmäls detta direkt utan föregående samtal med den som har svarat för kränkningen.
Vid kränkningar där personal eller verksamhet inte direkt namnges gör förskolechef eller
rektor direkt ett ställningstagande om allvaret i kränkningen. Detta gäller både inlägg och
kommentarer till inlägget. Om kränkningen inte bedöms så allvarlig att polisanmälan görs,
sker följande omgående:
1. Förskolechef eller rektor kontaktar berörd vårdnadshavare eller elev omgående för att
påtala att man förväntar sig att detta inte ska upprepas.
2. Om kränkning trots detta inte upphör kan förskolechef eller rektor kalla berörd/a till
möte.
3. Om kränkning trots detta inte upphör gör förskolechef eller rektor en bedömning av
om denna ska polisanmälas.

Reviderad 2016-08-29

Sida 17

10.

KONTAKTPERSONER

KAMRATSTÖDJARGRUPPEN
Marie Ekberg
kurator
marie.ekberg@hessleholm.se
Kristina Malmström
skolvärd
kristina.malmstrom@hessleholm.se
Michael Nord
lärare spår 1
michael.nord@hessleholm.se
Marie Nilsson
lärare spår 2
marie.nilsson@hessleholm.se

tel 0451-26 71 67
tel 0451-26 71 88
tel 0451-26 71 85
tel 0451-26 71 86

REKTOR
Jane Fälth

tel 0451-26 79 04

KLASSANSVARIGA
61a
Susanne Anevik, Michael Nord
61b
Cecilia Axén, Linda Svensson
71
Birgitta Nilsson, Majid Partovi
72
Ann-Kristine Nilsson, Gloria Frey Alvarez
81
Anna Samuelsson, Sara Malm
82
Ewa Kronbäck, Mikael Svensson
92a
Kristina (Ninna) Jönsson, Marie Nilsson
92b
Catarina Berg Orioli, Pernilla Widell

tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
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Definitionerna är hämtade ur Skolverkets allmänna råd ”Arbete mot diskriminering och
kränkande behandling”. Dessa grundar sig på bestämmelser i skollagen, diskrimineringslagen och förordningen.
INNEBÖRDEN AV DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE
BEHANDLING:
Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering, kränker barns
eller elevers värdighet.
Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot
en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likväl som dolda och subtila. De kan utföras
inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Kränkande
behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.
DET ÄR VIKTIGT ATT OBSERVERA ATT DEFINITIONEN AV KRÄNKANDE BEHANDLING ALLTID
UTGÅR FRÅN DEN ENSKILDE SOM KÄNNER SIG KRÄNKT.
En kränkning har ägt rum när en person känner sig kränkt.
Ungdomar/elever hamnar givetvis i konflikter och dessa kan ta sig olika uttryck. I vissa fall
kan det vara nödvändigt att vuxna ingriper, för att ge eleverna redskap för att lösa/hantera
en konflikt. Skolan ska ta signaler om kränkande behandling på allvar och inse att känslan
av detta är subjektiv. Handlingsplan mot kränkande behandling ska vara ett levande
dokument, som alla personalgrupper ska ha kännedom om.
Det ska också råda en stark medvetenhet om att kränkande behandling inte bara
förekommer mellan elever, utan kan också ske mellan vuxna och vuxna och mellan vuxna
och barn.
Om ett barn känner sig kränkt av vuxen anmäls detta till rektor eller Kamratstödjarna.
Rektor ansvarar för detta arbete.
All personal som arbetar i skolan har ett stort ansvar att stoppa all form av kränkande
behandling, på ett tidigt stadium. Detta för att inte kränkningsliknande situationer ska
uppstå.
Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakassering som innebär en upprepad
negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker
tillfoga en annan skada eller obehag. (Begreppet förekommer inte längre i författningarna
men används fortfarande i några kommentarer i Allmänna råd.)
DEFINITIONER OCH BEGREPP UR ALLMÄNNA RÅD ”ARBETET MOT
DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING”
Följande definitioner och begrepp används i de allmänna råden och är bland annat hämtade
från diskrimineringslagen, skollagen och propositionen Ett starkare skydd mot diskriminering
(prop. 2007/08:95).
Diskriminering: I lagen finns bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande
identitet eller uttryck, ålder eller funktionshinder.
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Diskriminering är förbjuden oberoende av diskriminerande avsikt och oberoende av, om det
är fråga om direkt eller indirekt diskriminering, aktiv eller passiv diskriminering.
Direkt diskriminering: Avses att en elev missgynnas genom att behandlas sämre än någon
annan behandlas, om missgynnandet har samband med de diskrimineringsgrunder som
gäller.
Indirekt diskriminering: Avses att en elev missgynnas genom att huvudmannen för
verksamheten, rektor eller med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal tillämpar
en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt, som framstår som neutral, men som i
praktiken särskilt missgynnar en elev med de diskrimineringsgrunder, som gäller (ex. om
alla elever serveras samma mat diskriminerar skolan de elever som på grund av religiösa
skäl, behöver annan mat).
Aktiv diskriminering: Innebär att den diskriminerade parten aktivt agerar diskriminerande
(ex. skolan avvisar elev på grund av handikapp).
Passiv diskriminering: Parten agerar diskriminerande genom att inte handla (ex. om vi inte
handikappanpassar efter elevs behov, dvs. vi är passiva).
Trakasserier: Detta är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband
med diskrimineringsgrunderna.
Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. För
att underlätta läsningen inryms i den här skriften (Allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering
och kränkande behandling) begreppet sexuella trakasserier i begreppet trakasserier.
Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte
identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin
klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung,
hudfärg eller annat liknande förhållande.
Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom
fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
Kränkande behandling: Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har
samband med någon diskrimineringsgrund.
Repressalier: Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ
behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för
diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det
gäller även när en elev, exempelvis som vittne medverkar i en utredning som rör
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. (Förebygga diskriminering eller
kränkande behandling - DO, BEO och Skolinspektionen, 2009.)
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