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Varför en likabehandlingsplan?  

Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete. Dessa är skollagen kap 6 och 

diskrimineringslagen. Lagarna innehåller förbud mot diskriminering och kränkande behandling av 

barn/ elever. Det innebär ett förbud mot diskriminering på grund av  

 Kön 

 Könsöverskridande identitet eller uttryck 

 Etnisk tillhörighet 

 Religion eller annan trosuppfattning 

 Funktionsnedsättning 

 Sexuell läggning 

 Ålder  
 

Skolan ska förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Varje 
verksamhet ska ha en likabehandlingsplan och syftet med planen är att främja elevers lika 
rättigheter när det gäller ovanstående punkter. 
 

Vad är diskriminering? 

Diskriminering är när skolan behandlar en elev eller flera elever sämre än andra elever och 
missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna (se ovan). Diskriminering kan vara 
antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det 
har direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Med indirekt diskriminering menas 
när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt men som i 
praktiken missgynnar en elev på grund av någon diskrimineringsgrund. Skolan ska förebygga och 
förhindra diskriminering och förhindra trakasserier. 
 
Trakasserier är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med 
diskrimineringsgrunderna. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. 
 
Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har 
samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, 
knuffas eller rycka någon i håret. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till 
kränkande behandling. 
 
Trakasserier och kränkande behandling kan vara 

 Fysiska (slag, knuffar) 

 Verbala (hot, svordomar, öknamn) 

 Psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) 

 Texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, foto, meddelanden på olika webb-
communities) 

 
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. 
 



 

Vision  

”Barn som trivs och är trygga lär sig bättre. En trygg lärandemiljö kännetecknas 

av respekt, arbetsglädje, kreativitet och samarbete”. 

Utvärdering av föregående plans insatser  
Under läsåret 17/18 har två kartläggningar gjorts över elevernas arbetsmiljö.  
 

Kartläggning  

 Under läsåret 17/18 har två kartläggningar gjorts över elevernas arbetsmiljö.  
 Årskurs två och fem har gjort en intern kommunövergripande elevenkät. 

 Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin. 

 Sammanställa tillbudsrapporter och anmälan om kränkande behandling.  

Det främjande arbetet som genomförts under 2017-2018 
Skolan har arbetat med värdegrundsarbetet VARMT (Värdefull-Ansvar-Respekt-Miljö-Trivsel) på hela 

skolan där all personal medverkade i uppstarten.  

Årkurs 5 och 6 har jobbat med lärmiljön i skolan (DATE) tillsammans med personal och 

värdegrundspedagog. 

Värdegrundspedagogen har arbetat i några klasser och arbetet har varit positivt för grupperna. 

Kuratorn har arbetat tillsammans med klasslärarna 

Stormöten där alla på skolan samlas.  

Klassråd 

Elevråd 

Matråd 

Föräldraråd 

Det förebyggande arbetet som genomförts under 2017-2018 
Hälsosamtal  

Samtal/ kompissamtal  

Aktivitetsdagar i tvärgrupper, Förskoleklass till år 6  

Alltid vuxna bland eleverna 

Alla incidenter reds ut direkt 

Vi erbjuder utvecklingssamtal 1 gång/termin  



Kollegiala samtal 

Ordningsregler revideras regelbundet tillsammans med eleverna 

Samarbete mellan elevhälsoteamet, pedagoger, föräldrar och elever 

 

Det främjande arbetet 2018-2019 
(Utifrån Trivselenkäten gjord maj 2018.) 
 

Övergripande mål: I Kinnareds skola finns det tillgängliga lärmiljöer. 
 
Insats:  
Fortsätta med klassråd, elevråd, matråd, föräldraråd, hälsosamtal, stödsamtal med kurator och 
utvecklingssamtal. Elevrådsrepresentanter berättar om likabehandlingsplanen i klasserna. En 
elevvänlig version av likabehandlingsplanen görs. 
Ansvar: Rektor och personal 
 
Insats: 
Vi fortsätter med vårt rastvärdsschema där vi vuxna är ute tillsammans med eleverna. Första 
skolveckan är all personal ute på rastena. 
Ansvar: Personalen 
 
Insats: 
Öka användningen av Ipads (med appar anpassade efter behov) till elever. Personalen håller sig 
uppdaterade med interna fortbildningar av kommunens it-pedagoger. All personal ska 
dokumentera i IST och tydliggöra uppnådda mål för eleverna. Google classroom ska introduceras 
för de äldre åldrarna där det finns 1 till 1 lösning med ipads. 
Ansvar: Pedagoger 
 
Insats: 
Rörelse under lektionen. Alla pedagoger tänker till hur vi kan lägga in naturlig rörelse under 
lektionspassen. En planerad varierad undervisning gör att eleverna kan koncentrera sig bättre. 
Ansvar: Pedagoger 
 
Insats: 
Vi anordnar aktiviteter i åldersblandade grupper varje år; Luciakörövning, julpysseldag, 
fruktmusikal, skoljoggen, mimfestival, friluftsdagar och sommarlovskörövning. 
Ansvar: Pedagoger och övrig personal 
 
Mål: 
Elevhälsoarbetet utvecklas så att arbetet blir mer hälsofrämjande och förebyggande. 
 
Insats:  
Elevhälsoteamet har börjat med fortbildning som centrala elevhälsan håller i. 
Ansvar: Rektor och andra yrkesgrupper i elevhälsoteamet. 
 
 
 



Insats: 
Elevhälsoteamet träffas regelbundet 1 ggr/vecka. Klassgenomgångar 2 ggr/år. Pedagoger bjuds 
in vid behov för att följa upp det pedagogiska arbetet i klassen. 
Ansvar: Rektor 
 
Insats: 
Elevhälsoteamet är behjälplig vid behov av allvarssamtal, föräldrasamtal och handledning. 
Ansvar: Rektor och elevhälsoteamet. 
 
Insats: 
Elevhälsoteamet och pedagogerna genomför kartläggningar vid behov. 
Ansvar: Rektor 
 

Det förebyggande arbetet 2018-2019 
(Utifrån Trivselenkäten framkommer att eleverna vill ha ökad studiero (en årskurs), minska på svordomar 
och kränkningar.) 
 

 
Övergripande mål: Kinnareds skola har en trygg skolmiljö. Alla elever och personal respekterar 
allas lika värde. 
   
Mål: 
Skapa en bättre miljö i skolans lokaler samt ute på raster. 
 
Insats: 
Veckans ord. Elevrådsrepresentanterna väljer tillsammans med sina klasser ut de värdeord som 
tas upp i alla klasser. Vi pratar och engagerar oss i veckans ord och synliggör det i klasserna. 
Ansvar : Pedagoger 
 
Insats: 
Mer vuxennärvaro i kapprummet. Pedagoger möter eleverna i kapprummet när de är på väg in 
och ut. 
Ansvar: Pedagoger 
 
Insats: 
Aktivitetsdagar som sker under läsåret i åldersblandade grupper för att minska vi – dom – 
attityden. 
Ansvar: Pedagoger 
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Rutiner 

 

Hur diskriminerade och kränkande behandling hanteras och utreds 

 

1. Reagera 
a) Alla vuxna reagerar och ingriper när ett barn/elev/personal kränker eller diskriminerar 

andra visar annat beteende som strider mot skolans värdegrund. Då den akuta 
situationen åtgärdats meddelas elevens mentor som för detta vidare till elevhälsan eller 
rektor. Kränkningsanmälan görs enligt rutin nedan. 
 

b) Skolan uppmanar barn/elev (eller vårdnadshavare till barn/elev) som blivit utsatt att 
prata med sin lärare eller någon annan på skolan som hen har förtroende för. Om 
barn/elever misstänker diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling, 
ska de berätta detta för elevhälsan eller rektor. 

 

2. Utred 

Vid kränkningar utreder personal ärendet genom att prata enskilt med berörda parter. Vid 

konflikter ska samtal ske mellan berörda barn/elever under ledning av pedagog. Elevhälsan 

finns vid behov med i processen med utredning, stöttning och konfliktbearbetning. Beroende 

av kränkningen/konfliktens/händelsens art gör elevhälsan vid behov också insatser på individ 

eller gruppnivå direkt efter händelsen eller senare i åtgärdskedjan. 

3. Kontakt med vårdnadshavare. 

Vårdnadshavare kontaktas. 

 

4. Uppföljning 

Den i personalen (pedagog/elevhälsa) som har utrett ärendet har uppföljningssamtal med 

berörda barn/elever för att säkerställa att kränkningarna har upphört/ konflikten har 

hanterats. 

 

5. Om diskrimineringen, trakasserierna eller annan kränkande behandling inte upphör kallar 
rektor till Elevkonferens (möte med barn/elev och vårdnadshavare).  

 
6. Rektor vidtar disciplinära åtgärder och/eller gör polisanmälan/socialtjänstanmälan. Alla 

våldsbrott polisanmäls tillsammans med rektor av den som sett händelsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anmälan och återrapportering till rektor angående elever som anser sig ha blivit utsatt 

för diskriminering/trakassering eller kränkande behandling. 

 

1. Personal anmäler till rektor/förskolechef snarast möjligt. Använd blanketten. 

Anmälan till rektor-diskrimenering/trakassering/kränkande behandling. 

 

2. Rektor anmäler till barn- och ungdomschefen inom 2 dagar. Originalet skickas 

iväg och en inscannad kopia förvaras i den utsatta elevens elevakt i PMO. 

 

3. Barn- och ungdomschefen vidarerapporterar anmälan till barn- och 

ungdomsnämnden vi nästkommande sammanträde och anmälan diarieförs i 

Platina. 

 

4. Ärendet utreds på enheten. Alla insatser och all dokumentation, lagda som bilagor, 

förvaras i den utsatta elevens elevakt i PMO. 

 

5. Rektorn återrapporterar vid avslutat ärende till barn- och ungdomschefen. Använd 

blanketten Återrapportering till huvudman- diskriminering/trakassering/kränkande 

behandling. Originalet skickas och inscannad kopia förvaras elevens elevakt i 

PMO. I den utsatta elevens elevakt ska nu finnas: anmälan, all dokumentation och 

återrapportering. 

 

6. Barn- och ungdomschefen vidarerapporterar ärendets avslutning till barn- och 

ungdomsnämnden vid nästkommande sammanträde och återrapporteringen 

diarieförs i Platina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordningsregler för Kinnareds skola (Revideras i början av varje nytt läsår) 

Läsåret-2017/18  

I Kinnareds skola vill vi att alla ska känna sig trygga och trivas. Därför är det viktigt att vi följer 

nedanstående ordningsregler. 

 Vi är snälla mot varandra. Ingen har rätt att vara dum i ord eller handling. Skulle det vara så, måste 

någon vuxen få kännedom om detta, så att vi kan undvika att mobbing uppstår.  

 Vi är rädda om våra lokaler och våra saker. Eventuell skadegörelse kan komma att få ersättas av 

målsman.  

 Skolgården har rejäla springytor – inomhus går vi.  

 Vi är utomhus på rasterna. 

 Snöbollskastning är tillåten på fotbollsplanens vänstra planhalva, efter flaggstången. 

 Meddela alltid någon av personalen om du måste lämna skolans område under skoltid.  

 Vi avstår från godis under skoltid.  

 Låt pengar och värdesaker stanna hemma. Skolan ansvarar ej för värdesaker som eleverna tar med 

sig. 

 Den som åker skolskjuts väntar på anvisad plats innanför staketet. Föräldrar meddelar skola och 

taxi om eleven ej ska åka med. 

  Alla vuxna har ansvar för säkerheten här under dagen. Lyssna därför på all personal 


