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Datum för upprättande av planen: 150608 

Diarienummer:       

Skolenhet: Glänningeskolan 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling  

Uppdrag 
Enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen ska huvudmannen varje år upprätta en plan med en 

översikt över de åtgärder som behövs för att främja lika rättigheter och möjligheter för de barn 

och elever som deltar i verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Den ska också innehålla åtgärder med 

syfte att förebygga och förhindra trakasserier.  

 

Enligt 6 kap. 8 § skollagen ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med 

översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra diskriminering och 

kränkande behandling av barn och elever.   

 

De båda ovan angivna krav på att årligen upprätta planer har av barn- och ungdomsnämnden 

delegerats till förskolechef och rektor. De båda planerna kan sammanföras i en plan. Varje 

enskild förskole- och skolenhet ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling.   

Definitioner 
 
Diskriminering 

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I 

skolan är det kommunen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och 

elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.  

 

Trakasserier 

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon 

av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

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

 

Kränkande behandling 

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

många olika sammanhang. 

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

alla människors lika värde. 

o Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. 

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

o En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och 

återkommande. 
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o Kränkningar kan utföras av och drabba såväl barn som vuxna.  

 

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad 

negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga 

en annan skada eller obehag (begreppet mobbing används inte längre i skolförfattningarna). 

 

Kränkningarna kan vara  

o Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar), 

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

o Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, icke-verbala), 

o Text- och bildburna (t.ex. sociala medier såsom t.e.x. Facebook, och Instagram. 

Internetsajter, e-post, sms, mms och klotter, brev mm). 

 

Den individuella upplevelsen ska alltid tas på allvar och vara en utgångspunkt vid bedömning av 

kränkande behandling. 

 

Rutiner för när ett barn/en elev känner sig kränkt eller trakasserad 

Anmälan till förskolechef/rektor samt barn- och ungdomsnämnden1 

 

 Rektor/förskolechef tar emot anmälan från personalen (kan vara muntlig eller skriftlig). 

Anmälan ska ske omgående. 

 Rektor/förskolchef anmäler händelsen genom att skicka in ett e-post meddelande till en 

särskild ikon i First Class (”Anmälan kränkande behandling”). Anmälan ska ske 

omgående. 

 I anmälan ska det anges vad som hänt, när samt var (enhet) händelsen har skett. Av 

anmälan ska det också framgå vilka barn/elever/personal som är inblandade.  

 En kopia på anmälan som skett via e-post ska läggas i elevens elevakt. Om flera elever 

är inblandade i ärendet ska en kopia läggas i respektive berörd elevs elevakt. 

Motsvarande gäller för barn i förskolan.  

 Samtliga rutiner och blanketter finns i First Class under ikonen ”Kränkande 

behandling” 

 

 

Om ett barn/elev har blivit utsatt av en personal gäller ovanstående med undantag för: 

 Om barnet/eleven upplever sig utsatt av förskolechef/rektor gör biträdande 

verksamhetschefen anmälan och ansvarar för att e-post meddelande skickas in.  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Rutinerna finns angivna i Riktlinjer gällande åtgärder mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 

Beslutade i barn- och ungdomsnämnden den 30 januari 2014. 
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ANALYSDEL 

Sammanfattning av förra årets behov 

Den senaste SWOT-analys som gjordes på Glänningeskolan visade att verbala hot, taskiga 

kommentarer, slag, sparkar, blickar och ”miner” förekom bland barnen - främst i 

omklädningsrum, i hallarna, i samband med fotbollsspel, kingspel, i kojorna på skolgården samt 

vid kösituationer.  

 

Trivselenkäten, som genomfördes under höstterminen med varje enskilt barn visade att de flesta 

elever trivdes bra och kände sig trygga på skolan. Men nästan en fjärdedel av eleverna upplever 

att de blir retade eller slagna på skolan. 13 elever känner sig rädda för andra barn och 5 känner 

sig rädda för någon vuxen på skolan. Eleverna tycker att det finns många olika platser att leka på 

och ett bra utbud av aktiviteter. Men det finns några platser som är lite otäcka; kompisgungan, 

gungorna utanför personalrummet, kojorna.  

 

Utvärdering av normer och värden 

Vi har delvis följt planen för diskriminering och kränkande behandling. Detta har bland annat 

inneburit att vi har sett över rastvärdstiderna. Vi har haft extra uppsyn över de barn som behöver 

extra stöttning i det sociala samspelet. Vi har haft studiecirkel kring boken Problemskapande 

beteende i skolan av Bo Hejlskov Elvén. Vi har också deltagit i en föreläsning av nämnda 

person. Likabehandlingsgruppen har förändrats så att en person från varje årskurs och fritids är 

med. Nyanställda och vikarier har inte fått kännedom om planen. Övrig personal är informerade. 

Den här terminen har eleverna inte varit med om att utvärdera planen. Men vi känner att de är till 

viss del delaktiga genom enkäterna. Här finns ett förbättringsområde. Hur gör vi barnen mer 

delaktiga?  

 

I den enkätundersökning som genomfördes med föräldrar under vårterminen (2016) var 

svarsfrekvensen låg (25 st) vilket gör det svårt att dra några slutsatser utifrån denna. Det 

framkom dock att alla föräldrar som svarat, anser att deras barn känner sig trygga i skolan. De 

upplever att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling. De upplever däremot 

inte att eleverna fullt ut har studiero under lektionerna. Barnen uppger att det är svårt att arbeta i 

klassrummet för att det är så hög ljudnivå. Föräldrar tycker att de har bra kommunikation med 

lärarna. På utvecklingssamtalen får de tydlig information om sitt barns kunskapsutveckling samt 

hur de utvecklas socialt.  

 

I den enkätundersökning som genomfördes med elever under vårterminen (2016) var 

svarsfrekvensen låg i F (9 av 23) och klass 1 (3 av 25). Svarsfrekvensen var däremot högre i 

klass 2 (26 av 27) och klass 3 (28 av 32). Enligt enkäten känner de flesta eleverna sig trygga i 

skolan och på fritids. Men 3 elever säger att det inte stämmer alls. De flesta elever anser också 

att personalen reagerar och säger till om något barn utsätts för kränkande behandling. Men 5 

elever anser att det inte stämmer alls.  

 

Utvärdering av förra årets åtgärder 

De åtgärder vi bestämde oss för att arbeta med resulterade i att vi nu är fler vuxna ute på rasterna 

för att kunna förebygga konflikter. Vi tycker att det har varit bra att vi har varit många ute.  

Framför allt har vi möjligheten att omedelbart kunna ingripa om någonting händer, eftersom vi 

nu ser mer. Vi har varit extra uppmärksamma på vissa ställen och följt vissa elever som behövt 

stöd under rasterna. Det har varit bra men det har gjort att vi inte riktigt räckt till för övriga 
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elever. Vissa raster hade vi behövt vara ännu fler ute. Det behövs någon på fotbollsplanen. Där 

uppstår mycket konflikter. Det är bra att förskoleeleverna har fått vara själva ute på lunchrasten.  

 

I höstas provade vi att ha planerade rastaktiviteter. Intresset hos eleverna var inte så stort. Och vi 

hade svårt att få personalen att räcka till. Dels krävde det planering och dels behövdes de vuxna 

till andra saker på rasterna, tex till extra stöd för vissa elever. Vi tycker ändå att det hade varit 

bra att få detta att fungera. Om det går att genomföra schemamässigt vill vi erbjuda barnen 

rastaktivitet till att börja med en gång i veckan. Vi behöver också se över rastvärdsuppgifterna 

och bestämma vem som ska vara utanför grindarna och vem som ska vara ute och ta emot när 

eleverna går ut på rast och vem som ska vara ute sist och se till att eleverna kommer in efter rast.  

 

Vi har mött upp eleverna på morgnarna. Vid vissa tillfällen har det varit bråkigt ute på 

morgnarna. Det har då varit svårt att räcka till när man är ensam ute. Det blev mer konflikter när 

eleverna kom tidigt på morgnarna, innan vi vuxna var på plats. Efter samtal med eleverna kom 

eleverna inte förrän kvart i åtta, när vi vuxna var på plats. De gula västarna har varit bra för 

elever och föräldrar så att de vet vem de ska vända sig till.   

 

Under hösten arbetade vi med projektet PRIO. Vi valde att ett utvecklingsområde skulle vara 

konflikthantering. Där gjordes en handlingsplan för konflikthantering. För att få en ökad samsyn 

beslutades också att vi skulle ha en bokcirkel kring detta ämne. Vid sista träffen i bokcirkeln ska 

vi se över och eventuellt revidera handlingsplanen.  

 

Vi har under vårterminen haft en bokcirkel kring lågaffektivt bemötande och hantering av 

problemskapande beteende (Bo Hejlskov Elvén – Problemskapande beteende i skolan). All 

personal har deltagit och vi har haft träffar i blandade smågrupper vid tre tillfällen. Vi har lärt av 

varandra och det har bidragit till ett gemensamt, professionellt förhållningssätt i problematiska 

situationer. Detta har, såhär långt, lett till att alla rastvärdar har bra kommunikation med 

varandra, vi känner oss trygga i vårt sätt att lösa konflikter och vi kan också ta vid och hjälpa 

varandra då någon känner att hen inte räcker till.  

 

Personalen på skolan känner till och arbetar efter planen mot kränkande behandling och 

diskriminering. Men vi behöver tänka på att informera nyanställda.  

 

Föräldrarna har informerats om planen för kränkande behandling och diskriminering på 

föräldramöten och på skolrådet har den diskuterats. Vi anser också att den ska läggas ut på 

skolans blogg eller den nya lärplattformen. Vi har haft mycket samarbete med föräldrar. Tät 

kontakt. Det har fungerat bra till största delen.  

 

Vi har pratat mycket om normer och värderingar med eleverna.  I början av höstterminen hade vi 

ett tema kring ämnet.  Vi fortsatte detta arbete under hösten. Det är svårt att veta vilken effekt det 

gett men vi upplever att det har blivit lugnare på skolan. På klassråd, fritidsråd och elevråd har 

skolans vision och skolans regler diskuterats och bestämts. Vi har också pratat om rastaktiviteter 

och hur man är mot varandra på rasterna. Barnen tycker att det har varit bra med ”stoppljuset”. 

Även personalen tycker att det fungerade bra under hösten. Planen mot kränkande behandling 

och diskriminering har inte diskuterats så mycket här. Det är ett förbättringsområde.  

 

Vi har inte haft så mycket åldersblandade aktiviteter det här läsåret. I ”elevens val” har vi 

åldersblandade grupper 1-3. Detta leder till att både barn och vuxna lär känna fler i andra, nya 

situationer – och vi känner oss därmed tryggare med varandra. Vi har haft körslag med blandade 



Laholms kommun, juni 2016 
 

 

grupper F-3. Det gav en härlig vi-känsla. F och 1 har haft musik ihop vid ett par tillfällen. På 

fritids har vi haft mycket samarbete; 1:orna och 2:orna har haft aktiviteter ihop. Det har eleverna 

uppskattat.  

 

Under flera år har vi tänkt genomföra en fadderverksamhet men vi har av olika orsaker inte fått 

det att fungera. Vi har beslutat att låta tanken vila.  

 

Vid anmälningar av kränkande behandling diskuterar vi mycket tillsammans och hjälps åt att 

fylla i de blanketter och formulär som åligger oss. Vi lär oss mer av detta, men dessvärre kan vi 

inte se att antalet kränkningar har minskat.  Vi för dokumentation kring enskilda elever. I tvåan 

har de mentorssamtal. De dokumenterar utifrån dessa.  Den dokumentation vi gör för egen del 

har vi användningen för. Inför överlämningssamtal är det bra med dokumentation. 

 

Den här planen har hjälpt oss på det viset att vi alltid har riktlinjer vi skall följa vid 

diskriminering och kränkning, det gör vårt jobb enklare och tydligare, för vi vet då precis hur vi 

ska hantera situationen och sedan diskutera utifrån planen vad som inträffat. 

 

Vi vuxna på skolan upplever att det fortfarande förekommer kränkningar, slag, sparkar och ”fula 

ord” bland barnen. En del barn har svårt för att hitta någon att vara med på rasterna, och vissa 

utesluter andra 

 

Nulägesanalys och behovsinventering 

I enkätsvaren från 2015/2016 kan vi utläsa att: 

 de flesta eleverna trivs och känner sig trygga på skolan  

 många elever upplever att det förekommer mycket konflikter men att lärarna är bra för de 

tar tag i det 

 de allra flesta barnen trivs i sin klass, men några tycker att det kan vara stökigt ibland och 

vill ha mer arbetsro 

 på rasterna finns det vissa ställen som är extra populära att vara på; det är kojorna och 

fotbollsplanen. Det är också där det uppstår flest konflikter – det förekommer att man 

retas, sparkas, knuffas, tacklas och säger ”fula ord”. Barnen uttrycker att några glömmer 

skolans regler när de kommer ut på rast 

 några barn är rädda för några elever och vuxna på skolan 

 

 

Mot bakgrund av SWOT-analysen, resultaten i ovanstående enkäter samt diskussioner i 

personalgruppen och med eleverna enades vi om att fortsätta fokusera på barnens/elevernas 

känsla av trygghet och säkerhet. Vi vill också arbeta med att få arbetsro både i skolan och på 

fritids.  I det vardagliga pedagogiska arbetet enades vi i personalgruppen om:  

 

 Att fortsätta vara många vuxna ute bland barnen, både under skoltid och då barnen är på 

fritids. 

 Att fortsätta arbeta i åldersblandade grupper vid vissa aktiviteter i skolan och på fritids.  

 Att fortsätta diskutera bemötande och förhållningssätt i vår verksamhet och arbeta utifrån 

vår gemensamma handlingsplan kring hur vi reagerar och agerar vid kränkande 

behandling på skolan (avseende samtal, direkta tillsägelser och föräldrakontakter). I vår 

handlingsplan utgår vi från ett lågaffektivt bemötande.  
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Utöver detta beslutade vi att: 

 Ge information och föra diskussion kring ovanstående på skolrådet. 

 Ge information till föräldrar i samband med föräldramöten, kring vad planen mot 

diskriminering och kränkande behandling står för när det gäller diskriminering, 

kränkande behandling och trakasserier samt hur vi arbetar för att motverka detta. 

 Inför varje läsår informeras elever och föräldrar om hur vi agerar vid konflikter enligt vår 

handlingsplan.  

 

 

 

BESKRIVNING AV DET FORTGÅENDE LIKABEHANDLINGSARBETET 

Det är viktigt att vi fortsätter att dokumentera alla händelser så att vi kan titta tillbaka och 

reflektera över våra handlingar i olika situationer eller i eventuella diskussioner med föräldrar. 

Dokumentationen gör också att vi kan se eventuella mönster och försöka förebygga detta till 

nästa läsår. Vi behöver fortsätta föra gemensamma diskussioner på arbetslagsmöten och APT. 

Det är viktigt att eleverna och föräldrarna blir delaktiga i vårt arbete kring kränkande behandling 

och diskriminering. Detta kan ske genom information och diskussion vid föräldramöten och 

utvecklingssamtal. Vi för diskussioner med eleverna på klassråd/fritidsråd/elevråd. I början av 

terminen arbetar vi extra mycket med samarbetsövningar och pratar om värderingar och normer. 

Vi behöver också fortsätta ha ett bra rastvärdsschema och få igång vårt arbete med planerade 

rastaktiviteter. Utifrån enkätsvaren ser vi också ett behov av att arbeta med att öka arbetsron i 

skolan och på fritids.  

 

 Genom en trygghetsenkät, som genomförs under höstterminen görs varje läsår en 

kartläggning avseende utsatta elever och kränkande behandling. Även 

skolans/fritidsverksamhetens fysiska miljö kartläggs och riskfyllda platser 

uppmärksammas. (Skolledning och pedagoger ansvarar för att enkäten genomförs) 

 En föräldra- och elevenkät genomförs vartannat läsår, under vårterminen. Enkätens syfte 

är att få en uppfattning om hur väl barn och föräldrar trivs med Glänningeskolan och 

fritidshemmet. (Barn- och utbildningsnämnden och skolledning ansvarar) 

 Glänningeskolan och fritidshemmet har regelbundna klassråd/fritidsråd, där man 

tillsammans tar upp och diskuterar sådant som är aktuellt i klassen/i fritidsgruppen. 

Barnen/eleverna ges då bland annat möjlighet att träna konfliktlösning samt att kunna 

identifiera och sätta ord på känslor. (Pedagoger ansvarar) 

 På Glänningeskolan värdesätts högt ett gott samarbete med elevernas föräldrar. 

Tillsammans med föräldrarna finns det möjlighet att till exempel uppmärksamma 

negativa tendenser och diskussioner kan föras kring aktuella problem, riktlinjer, åtgärder 

och lösningar. Föräldrar involveras kontinuerligt, till exempel i samband med 

utvecklingssamtal och föräldramöten. (Skolledning och pedagoger ansvarar) 

 Glänningeskolan har både elevråd och skolråd, vilka sammanträder 2-3 gånger per 

termin. Elev- och skolrådet diskuterar bland annat skolans regler och engagerar sig i 

trivseln på skolan (Elevrådet, skolledning och pedagoger ansvarar). 

 Flera rastvärdar (pedagoger) finns tillgängliga då eleverna har raster, både utomhus och 

inne i skol- och fritidsbyggnaderna, så att eleverna ska kunna känna sig trygga. Utöver 

sin tillgänglighet för eleverna/barnen har rastvärdarna till uppgift att vid behov styra upp 

den fria leken, så att konflikter mellan eleverna/barnen kan minimeras. (Skolledning och 

skolpersonal ansvarar) 
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 För att barnen ska känna sig trygga och säkra möter vuxna (pedagoger) upp 

eleverna/barnen på morgnar och efter raster. (Pedagoger ansvarar) 

 På Glänningeskolan har eleverna i det vardagliga arbetet sina fasta grupper och bestämda 

platser i klassrummet. Detta för att ge eleverna en ökad känsla av trygghet och 

förutsägbarhet. (Skolledning och pedagoger ansvarar) 

 Olika temadagar arrangeras årligen på Glänningeskolan, då man exempelvis arbetar med  

likabehandling, samarbete, värderingsövningar och det sociala samspelet. Vid dessa 

teman involveras både skola och fritids. Vid vissa teman delas eleverna in i 

åldersblandade grupper, bland annat i syfte att lära känna varandra bättre och därmed 

kunna känna sig tryggare på skolan. (pedagoger ansvarar) 

 Två av Elevhälsans skolkuratorer besöker varje läsår Glänningeskolans årskurs 3. Under 

tre sammanhängande tillfällen arbetar man i klassen med ”Känna ja, känna nej” – då 

eleverna får lära sig att känna igen bra och dåliga känslor och beröringar samt lära sig om 

sin egen säkerhet och hur man bär sig åt om man behöver hjälp. (Skolledning, pedagoger 

och skolkuratorer ansvarar) 

 

 

ÅTGÄRDER 

Alla pedagoger arbetar konkret och aktivt med att påverka attityder i fråga om diskriminering, 

kränkande behandling och utsatthet. Samtal, vänskapsövningar och jagstärkande övningar ingår 

som en naturlig del i det vardagliga pedagogiska arbetet.  

 

Under läsåret 2016/2017 kommer Glänningeskolan att fortsätta fokusera på att öka elevernas 

upplevelse av att behandlas och bemötas på lika villkor. Utöver befintliga åtgärder inom skolan 

och fritidshemmet (beskrivna under rubrik ”Beskrivning av fortgående likabehandlingsarbete”) 

kommer också följande åtgärder att påbörjas/genomföras: 

 

 Planerade rastaktiviteter, särskilt för de barn som har svårt för att hitta kompisar. Med 

dessa vill vi visa för samtliga barn att det finns alternativ till vad de brukar göra på 

rasterna och underlätta för dem att skapa nya kontakter/hitta vänner. 

 

 Vi behöver arbeta mer med attityder och respekt för varandra. Vi behöver föra samtal 

med föräldrar för att få stöd i detta arbete kring värdegrund och människosyn. Vi behöver 

stärka samsynen och återfå ett gemensamt förhållningssätt mellan alla vuxna. 

 

 Föra diskussioner i arbetslag och med eleverna för att hitta fungerande metoder som 

bidrar till att skapa arbetsro.   

 

 Föra diskussioner i arbetslag och med elever och föräldrar om vad ett lågaffektivt 

bemötande innebär. Detta för att öka förståelsen för vårt handlande i olika situationer.  

 

 

HANDLINGSPLANER 

 All personal får årligen och vid behov information om Glänningeskolans plan mot 

diskriminering och kränkande behandling. 
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 Föräldrar delges information om planen mot diskriminering och kränkande behandling 

och hur man arbetar utifrån den via skolråd och föräldramöten. Föräldrar har i dessa 

forum möjlighet att vara delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen. 

 Skol- och fritidspersonal gör barnen/eleverna delaktiga i arbetet med planen mot 

diskriminering och kränkande behandling samt berättar för dem hur de ska gå tillväga 

om de känner sig kränkta, diskriminerade eller utsatta på annat sätt. 

 

Aktiva och akuta åtgärder vid kränkande behandling 

1. Det är alla vuxnas ansvar att vara observanta och agera om någon av eleverna på 

Glänningeskolan blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 

Samtliga vuxna ska ta elevernas berättelser på allvar, lyssna till deras språkbruk samt 

observera deras kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

 

2. Vid upptäckt av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska en utredning 

belysa vad som har hänt. Utredningen kan vara alltifrån några enstaka frågor till en längre 

utredning. Vid utredning ska vårdnadshavare och berörd personal informeras. Om en elev 

upplever sig kränkt eller trakasserad av någon i personalen på skolan ska utredningen 

ledas av rektor. 

 

3. I den utredning som genomförs vid kränkning och trakasserier ska åtgärder och 

uppföljning tydligt redovisas. Det ska också framgå vem som har ansvaret för att åtgärder 

och uppföljning genomförs. 

 

4. Kontinuerlig och noggrann dokumentation ska föras under hela utredningstiden. I 

dokumentationen/händelserapporten ska följande framgå: 

 Datum för händelsen/händelserna 

 Plats/platser där det hände 

 Inblandade personer samt deras personnummer 

 Beskrivning av händelsen/händelserna 

 Åtgärder 

 Uppföljning 

 Reflektion och utvärdering 

 Vilka som har tagit del av dokumentationen 

 Vem som har dokumenterat (namn och profession) samt datum för 

dokumentationen 

 

5. Efter avslutad utredning ska en utvärdering göras, så att det finns möjlighet att lära för 

framtiden. 

 

 

Utvärdering och revidering av likabehandlingsplanen 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas av elever, föräldrar och 

skolpersonal i slutet av varje läsår. Vid varje nytt läsårs start upprättas nya planer avseende 

diskrimineringsfrågor och kränkande behandling. 

Revidering sker vid behov. 

 



Laholms kommun, juni 2016 
 

 

Elever och föräldrar görs delaktiga genom remiss till föräldrarepresentanter och elevråd, innan 

likabehandlingsplanen slutligen fastställs för kommande läsår. 

 

Skolledningen har det yttersta ansvaret för att handlingsplaner upprättas, följs, utvärderas och 

revideras. 

 

 

 

Rektorns/förskolechefens underskrift Datum 160614 

 

 

 

Eva Karlberg 

 

 

X       Härmed delegationsanmäls planen mot diskriminering 

och kränkande behandling 

 

 

 


