
  
Planen mot 

diskriminering och 

kränkande behandling 

 

Elias Fries skola, 

fritidshem samt 

förskoleklass. 

 

         Läsåret 16/17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning  

 

 

 

1. Skolans vision samt rättigheter och skyldigheter 

 -    Skolledning 

 Personal 

 Elev 

 Förälder 

 

2. Mål 

 

3  Metoder för kartläggning  

 

4   Utvärdering av föregående plans insatser 

 

5   Förebyggande åtgärder 

 

6   Främjande åtgärder 

 

7.  Rutiner vid kränkande behandling och diskriminering 

 

8. Utvärdering av planen 

 

Bilaga 1  Gällande lagstiftning 

 

Bilaga 2  Definition av kränkande behandling och diskriminering 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Skolans vision 
 

På vår skola ska alla barn som vuxna känna sig trygga. Skolans miljö ska spegla en positiv syn på 

varandra. Ingen ska känna sig diskriminerad och kränkt, och vi ska acceptera varandras olikheter. 

På skolan har vi nolltolerans mot diskriminering och mobbning. 

 

Rättigheter och skyldigheter 

 

Elias Fries skola arbetar aktivt med att motverka kränkande behandlingar och diskriminering. Det 

innebär att alla på skolan ska sträva efter följande: 

 

 Vi behandlar alla som vi själva vill bli behandlade. 

 Vi lyssnar på andra och varandra utan att avbryta. 

 Vi följer skolans regler. 

 Vi bryr oss om varandra. 

 Vi låter alla få vara med. 

 Vi accepterar inte kränkningar och diskriminering. 

 Vi accepterar varandras olikheter. 

 Vi hjälper varandra. 

 Vi tar hänsyn till att olika individer har olika behov. 

 Vi tar kontakt med skolpersonal/elevhälsoteam om vi ser/utsätts för diskriminering eller 

kränkande behandling. 

 Vi har ett vårdat språk. 

  

Skolledning har: 

det yttersta ansvaret för att planen mot diskriminering och kränkande behandling upprättas, 

efterlevs samt årligen utvärderas och revideras. Skolledningen ansvarar för att skolpersonalen 

kontinuerligt utbildas för att aktivt kunna arbeta mot kränkande behandling. Vidare ansvarar 

skolledningen för att all personal som rör sig på skolan, men som tillhör andra enheter får del av 

planen för diskriminering och kränkande behandling. 

 

Personalen har: 

ett ansvar att aktivt motverka alla former av kränkningar och diskriminering genom att hålla den 

aktuella planen levande. Vid kränkande behandling ska personalen se till att händelsen 

dokumenteras.  

 

Elever har: 

ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och till goda relationer med både personal och andra 

elever. Eleven ska ta del av skolans värdegrund och handla utifrån den. Som elev på skolan 

förutsätts man respektera andra och visa hänsyn och gott omdöme. Det är viktigt att man tänker på 

hur man är mot andra och hur andra kan uppfatta detta. 

 

Föräldrarna: 

Om skola och hem tar klart avstånd från kränkande behandling får detta en positiv inverkan på 

barnen. Prata med barnen om mobbning. Är någon i klassen utsatt? Är någon ensam och utfryst? Ta 

kontakt med skolan om ditt barn berättar om mobbning. Vi kan alla hjälpas åt att skapa en skola där 



alla trivs och har det bra. 

 

 

 

2. Mål 
 

  Alla elever och alla vuxna på vår skola ska våga och tillåtas att vara sig själva oavsett kön, 

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

funktionshinder. 

 Ingen i verksamheten ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande 

behandling. 

 Alla elever, personal och föräldrar ska känna till skolans rutiner – alltså våra regler för vad 

man gör om någon misstänks för att diskriminera, trakassera eller på annat sätt kränka någon 

annan. 

 Alla ska ta ansvar för att direkt meddela skolpersonal eller rektor om man ser att någon 

kränks. 

 Rektorn ska skyndsamt få reda på kränkningar och diskriminering och se till att skolan 

handlar så kränkningar eller trakasserier upphör. 

 Att elevhälsoteamet är närvarande vid olika situationer i skolan ex lektioner, raster, ”VI-

aktiviteter” 

 

3. Metoder för kartläggning   
 Klassråd 

 Samtal i samband med värderingsövningar 

 Elevrådsmöten 

 Elevhälsamöten 

 Utvecklingssamtal 

 Enkätundersökning av elev varje termin för att se vad som har hänt och hur skolan ska 

arbeta vidare med.  

 Kartläggning via Husmodellen ( material från DO 

http://www.do.se/sv/Material/Husmodellen---skolan/) 

 Dokumenterade kränkningar analyseras. 

 Möten med föräldrarådet 

 

 

 

4.  Utvärdering av föregående plans insatser 
Under årets gång har klassråd genomförts regelbundet i alla klasser inför de månadsvisa 

elevrådsmötena. På elevrådsmötena har det framkommit önskemål om mer lekmateriel till rasterna 

samt mer lekredskap. 

 Rastvaktsystemet ses över vid varje terminstart. 

 Ett problem som framkommit är att barnen väljer att inte lyssna på all personal vid tillsägelser. 

Vuxenstyrda rastaktiviteter har genomförs på lågstadiet periodvis. 

I vissa klasser har värderingsövningar använts mycket. I samtliga klasser sker det vardagliga 

värdegrundsarbetet. Personalen utbildades under året i Lion quests materiel ”Tillsammans”.  

Trivselenkäter har genomförts varje termin vilka visar på en god trivsel på skolan. De brister som 

framkommit arbetar vi med på individ, grupp och organisationsnivå. Bland frågorna i enkäten fanns 

även frågor om områden på skolgården och situationer som känns otrygga. Under läsåret har dessa 

frågor fått ersätta husmodellen som vi hade planerat att använda. 

 I personalgruppen informeras det om vikten av att dokumentera händelser och anmäla kränkningar 

och diskriminering vilket sker i större utsträckning. 

http://www.do.se/sv/Material/Husmodellen---skolan/


Utvecklingssamtal samt föräldramöten har hållits där föräldrarna blir delaktiga i skolans arbete. 

Elevhälsoteammöten har hållits.  

Under läsåret har ett antal ”vi-aktiviteter” hållits, vissa för hela skolan och vissa för låg, respektive 

mellanstadiet.  

 

 

5. Förebyggande åtgärder 
Redan vid läsårsstart 2016/17 fanns bollar och hopprep till hands för alla klasser för att främja bra 

lek på rasterna. En klass har inte rast samtidigt med övriga klasser på mellanstadiet, vilket innebär 

att det finns mer plats att leka på vid de större lekredskap som finns. Kontakter med Hyltebostäder 

har även tagits och resulterat i löfte om mer lekmateriel. 

På mellanstadiet är det i år organiserat så att respektive lärare undervisar bara i ”sitt” hus och då 

rasterna inte är samtidigt för klasserna har undervisande lärare och elevassistenter/studiehandledare 

ansvar för barnen i sina respektive klasser. På lågstadiet är några från varje hus ute varje rast. 

I klasserna diskuteras nödvändigheten av att lyssna på tillsägelser från alla vuxna, inte bara ”sina” 

lärare. Planerade rastaktiviteter genomförs vissa raster både på låg och mellanstadiet. 

Det kontinuerliga värdegrundsarbetet har fortsatt på skolan. Tillsammansmaterielet används vissa 

lektioner. 

Trivselenkäten används fortfarande och husmodellen användes dessutom för att kartlägga otrygga 

områden/situationer. 

På möte med all personal har blanketterna för kränande behandling åter påmints om. 

Elevhälsan träffar alla arbetslagen var fjärde vecka enligt ett rullande schema för att med sina 

professioner finnas tillgängliga för alla pedagoger.  

De regelbundet återkommande utvecklingssamtalen och föräldramöten ger föräldrarna möjlighet att 

personligen vara i kontakt med skolans personal och även trygghetsfrågor kan diskuteras. 

De VI-aktiviteter som genomförts har inneburit gemenskap på skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 6. Främjande åtgärder 
 

Rektor ska: 

 under läsåret 2016/2017 förankra aktuella ärenden i elevhälsoteamet.  

 verka för att skapa tryggare miljöer. 

 se till att det planeras minst två ”VI-dagar” per år utöver julmarknaden. 

 fortlöpande tillhandahålla aktuellt material och fortbildning. 

 ansvara för att ny personal informeras om skolans plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. 

 göra föräldrarådet delaktiga i skolans arbete med planen. 

 

      Skolpersonal ska: 

 

 utforma dokumentation av kränkande behandling och diskriminering. 

 informera elever om värdegrunden samt skolans plan mot kränkning och diskriminering. 

 informera vårdnadshavare om planen. 

 arbeta i respektive grupp med Lion´s quests materiel ”Tillsammans”. 

 reagera och agerar när kränkning och diskriminering sker. 

 vara lyhörd och arbetar utifrån att alla barn är allas ansvar. 

 

      Eleverna ska: 

 

 ta kontakt med skolpersonal om de ser/utsätts för diskriminering eller kränkande 

behandling. 

 vid kränkande behandling eller diskriminering få hjälp att fylla i en anmälningsblankett. 

 

 

      Föräldrar ombedes:  

 Ställa upp och samarbeta när det gäller hanteringen av eventuell förekomst av 

diskriminering och kränkande behandling. 

 Ta kontakt med skolan om ni funderar på något. Vi kan bara förändra sådant som vi får 

kännedom om. 

 Det är viktigt att ni som vuxna inte förmedlar negativa känslor/ fördomar till barn i er 

närhet. 

 Medverka och samarbeta vid utvecklingssamtal, föräldramöte, föräldraråd. 

 

 

       Åtgärder: 

 

           Fortlöpande se över rastvaktsorganisationen 

           Rastvaktsaktiviteter utvecklas och utvärderas. 

           Att ha minst två  ”VI-dagar” per år – utöver julmarknaden 

 

           Vi-aktiviteter förslag: 

 

1. Skoljoggen 



 

2. Samarbetsdag 

 

3. Friluftsdag på Örnvallen ex: skidor,skridskor etc. 

 

4. Skapande på skolgården ex . en ruta var, hand, bokstäver 

 

5. Samarbetsdag i skolskogen/läroriket 

 

 

 

 

 

 

7. Rutiner vid kränkande behandling och diskriminering  
 

Vid kränkning av elev/elever av annan elev, tar berörd vuxen hand om ärendet. Om kränkningen har 

upprepats vid flera tillfällen, går ärendet vidare till elevhälsoteamet. All kränkande behandling 

skrivs ner och behandlas.  

. 

1. Berörd vuxen på skolan har samtal med den kränkte så snart som möjligt samt dokumenterar 

samtalet.( se kommunens blankett på intranätet) 

 

2. Utifrån samtalet med den kränkte tas kontakt med samtliga berörda. Föräldrar till samtliga 

berörda kontaktas. Rektor informeras och anmäler i sin tur händelsen till förvaltningen.  

 

3. Uppföljningssamtal med samtliga berörda sker på överenskommen tid.  

 

4. Om kränkningarna inte upphör går ärendet vidare till elevhälsoteamet.  

 

5. Vid varje enskilt fall sker bedömning av allvaret i kränkningen, vilka insatser som bör sättas 

in och om anmälan till andra myndigheter bör göras. 

 

6. Återrapportering till förvaltningen sker då ärendet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

8. Utvärdering av planen 

 
Planen utvärderas i januari och juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 1 

1. Gällande Lagstiftning 

 

I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på 

demokratins grund och att den bör utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja 

aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö 

(Skollagen1 kap. 2 §). 

Vi har som uppgift att i förskolan och skolan förmedla grundläggande värden såsom 

alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, jämställdhet mellan män och 

kvinnor, individen frihet och integritet och solidaritet med svaga och utsatta. 

För att ytterligare skydda alla människors lika värde har också specifika skrivningar 

angående kränkande behandling samt diskriminering gjorts i lagtexterna. 

 

Den 1 januari 2009 upphörde den gamla lagen om förbud mot diskriminering och 

annan kränkande behandling att gälla. Innehållet som fanns i denna lag är nu uppdelat i 

två olika lagar. Från och med januari 2009 skall därför förskolan och skolorna beakta 

bestämmelserna i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) samt Skollagen (SFS 

2010:800 14 a 6 kap. 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Lagens ändamål 

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier 

Diskrimineringsförbud 



5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen 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. 

Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall en utbildningsanordnare genom skäliga åtgärder i fråga om 

lokalernas tillgänglighet och användbarhet kan se till att en person med funktionshinder, som söker eller har 

antagits till utbildning enligt högskolelagen eller till utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen om 

tillstånd att utfärda vissa examina, kommer i en jämförbar situation med personer utan sådant funktionshinder. 

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, 

2. tillämpning av bestämmelser som tar hänsyn till ålder i fråga om förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg, 

utbildning i förskoleklass, i det obligatoriska skolväsendet eller i en fristående skola som motsvarar grundskolan, 

särskolan eller specialskolan, 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. 

 

Förbudet hindrar inte heller att en folkhögskola eller ett studieförbund vidtar åtgärder som är ett led i strävanden 

att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 

 

 

 

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 

 

 

3kap. Aktiva åtgärder  

Utbildning 

Målinriktat arbete 

14 § En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen, utbildning enligt 

högskolelagen eller utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa 

examina ska inom ramen för denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter 

och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk 

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

Närmare föreskrifter om utbildningsanordnarens skyldigheter finns i 15 och 16 §§. 

Att förebygga och förhindra trakasserier 

15 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att något barn 

eller någon elev eller student som deltar i eller söker till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband 

med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning eller för 

sexuella trakasserier. 
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Likabehandlingsplan 

16 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder 

som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller 

söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder 

eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier som avses i 15 §. Planen ska innehålla en 

redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det 

kommande året. 

En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande 

års plan. 

 

 

 

 

 

SKOLLAGEN (SFS 2010:800) 1 Kap. 2 § 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som 

verkar inom skolan 

1. främja jämställdhet mellan könen samt 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling som mobbning och rasistiska 

beteenden. 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Definitioner : 

 

Kränkande behandling: 

 

I skollagen 14 a kap. 3§ definieras kränkande behandling som: 

 

Ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) 

kränker ett barns eller en elevs värdighet. Lag (2008:571). 

 

 Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen 

om alla människors lika värde 

 Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck 

 Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera 

 En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska ock 

återkommande 

 Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna 
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En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som uppger att 

han eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. 

 

Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar och 

förekomma i många olika sammanhang. Kränkningar kan vara: 

 

 Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag eller knuffar) 

 Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög) 

 Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) 

 Text – och bildburna (t.ex. klotter, brev, och lappar, i sociala medier) 

 

Diskriminering: 

 

Diskriminering definieras i Diskrimineringslagen 4 § och är ett övergripande begrepp för 

negativ behandling av individer eller grupper som leder till att de missgynnas utifrån olika 

diskrimineringsgrunder. Diskriminering används också som begrepp i fall där institutioner 

genom tex. strukturer och arbetssätt missgynnar personer utifrån diskrimineringsgrunderna. 

De fem diskrimineringsgrunderna som berör utbildning är:   

 

 Kön 

 Etnisk tillhörighet 

 Religion eller annan trosuppfattning 

 Sexuell läggning 

 Funktionshinder 

 

Kön: Man eller kvinna. 

 

Etnisk tillhörighet: Någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller 

etniska ursprung, ras eller hudfärg. 

 

Religion eller annan trosuppfattning: någon som tror på en högre icke – världslig makt eller 

en gud. 

 

Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 

 

Funktionshinder: Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 

persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födseln, har 

uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

 

I diskrimineringslagens 4§ definieras också trakasserier som: 

  

(…) ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med 

någon av de fem diskrimineringsgrunderna(...) 

 

 

Varje incident av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling skall resultera i en 

reaktion från de vuxna i skolan. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


