
 

 

 
 

Datum för upprättande av planen: 220207 

Diarienummer:       

Förskole-/skolenhet: Lagaholmsskolan 

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 

Uppdrag 
Enligt 3 kap. diskrimineringslagen ska utbildningsanordnaren arbeta med aktiva åtgärder för att 

motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

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

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att 

1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra 

hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, 

2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 

3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och 

4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3.  

Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande och dokumenteras. Denna 

dokumentation kan med fördel vävas in i förskolans/skolans plan mot kränkande behandling. En 

förutsättning är då att de olika diskrimineringsgrunderna beaktas och tas med i planens olika 

delar.  

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 kränkande behandling av 

barn och elever.   

 

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

delegerats till 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  
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• 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. 

• 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 och 

återkommande. 

• Kränkningar kan utföras av och drabba såväl barn som vuxna.  

 

Mobbing 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  

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

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

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

• 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. 

 

Utvärdering 

Utvärdering av förra årets insatser 

Läsåret 20/21 utreddes ca 60 ärenden av varierande grad, med olika insatser såsom 

samtal/möten med elever, vårdnadshavare och skolpersonal, stöd av elevhälsan, ökad 

vuxennärvaro. Läsåret var ansträngt pga pandemin med många vikarier på skolan 

och under delar av läsåret bedrevs fjärrundervisning.  

Insatser som var tänkta att genomföras i vissa klasser gick ej att genomföra pga 

pandemin. 

Vissa av hälsosamtalen genomfördes ej pga pandemin.  

   

Elevdemokrati arbetades med på klassråd varje vecka och elevråd några gånger per 

termin, men även detta påverkades av pandemin med vikarier och 
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fjärrundervisningen. 

 

Friluftsdagar genomfördes i alla årskurser under höstterminen med cykling i åk 7 

och vandring åk 8 och 9.  Dessa dagar var uppskattade och bidrog i stort till att de 

nya klasserna i åk 7 kunde bygga på sin gemenskap.  Detsamma gäller vandringen 

med åk 8, då de under större delen av vårterminen hade haft fjärrundervisning och då 

haft mindre möjlighet att bygga samman klasserna.  

Den planerade vinterfriluftsdagen på vårterminen fick ställas in pga pandemin. 

Läsåret avslutades med den årliga klasskampen som bygger på gemenskap och 

samarbete. 
 

 

Kartläggning 

Kartläggning1 och nulägesanalys 

Under läsåret 2020-2021 inkom ca 60 st kränkningsanmälningar som till största 

delen inlämnats av skolans personal. Det är ca 25 stycken som handlat om fysiskt 

våld bl a sparkar, knuffar, slag, kastat saker mm. Ca 35 anmälningar har varit verbala 

kränkningar och i de flesta fall har det varit uttryck med sexistiska inslag, hora, hot 

som att man ska knulla någons mamma, mm. Ca 10 stycken psykosociala 

kränkningar som har haft olika uttryck som utanförskap, bemästrande, påhopp på 

sociala medier mm.   

Överlag uppfattar personalen det som att klimatet hårdnat det senaste året och att 

verbala glåpord ökat. Eleverna har haft med sig ett språk från mellanstadiet som inte 

riktigt känts igen.  I skolans korridorer och i vissa undervisningsgrupper ser vi också 

en ökad oro och det finns ett behov av ytterligare personaltäthet. Misstanke finns att 

antalet anmälningar som kommit in är under det antal som egentligen skulle varit om 

det hade lämnats in anmälningar på allt. Men dessa har ändå ökat och det kan bero 

på olika saker exempelvis har skolans rutin vid kränkande behandling tydliggjorts 

och dialoger runt detta har genomförts på personalmöten.   
 

 

Ordningsreglerna på skolan behöver förankras i alla grupper och en tydlig 

konsekvensstege efterfrågas från både elever, personal och vårdnadshavare när 

elever stör trygghet och studiero. 
 

Trevligare fysisk miljö på skolan med möjlighet för meningsfulla aktiviteter önskas 

av både elever och personal. 

Flera incidenter händer vid pingisborden och bland skåpen i övre centralhallen.  
 

Konkreta mål som utgår från slutsatserna av kartläggningen 

 
1 Själva kartläggningen behöver inte finnas med här. Däremot ska de slutsatser som verksamheten drar av 

kartläggningen redovisas i denna plan. Kartläggningen ska även omfatta de olika diskrimineringsgrunderna.  
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Utvärdera, revidera och förankra ordningsreglerna på klassråd, elevråd och i personalgruppen 

samt förtydliga vilka konsekvenserna kan bli om man stör tryggheten och studieron, 

vilket elever efterfrågat. Det viktigt att lyssna på dem och låta konsekvenserna vara 

tydliga och synliga. 
 

Snabba insatser och samordning vid kränkningar samt att ytterligare tydliggöra 

arbetsgången och ansvar vid incidenter för att öka elevernas trygghet. 

Fler vuxna i korridorerna och vissa undervisningsgrupper är önskvärt för att se om 

oro kan minska.  

Använda klasstiden med övningar/information som främjar elevernas trivsel och 

trygghet genom ett planerat värdegrundsarbete. 

Se över korridorer och centralhall för att skapa fler öppna ytor i centralhallen där 

många elever befinner sig, genom att flytta ut elevskåp i korridorerna. 
Flytt av ett av pingisborden till övre delen av centralhallen för att minska trängsel vid spel samt 

gången till matsalen 

Det är viktigt med tydlighet i organisationen, både för elever och personal.  
 

Främjande åtgärder 

Översikt av planerade åtgärder för att främja barn/elevers lika rättigheter och möjligheter. Åtgärderna ska även inkludera de olika 

diskrimineringsgrunderna (se ovan) 

All personal jobbar med skolans värdegrund med normer och värden; den ska 

genomsyra all verksamhet som bedrivs. 

All personal jobbar för ett lugnt och bra klassrumsklimat som främjar studiero 

genom att följa skolans lektionsstruktur som är en del i ledning och stimulans och för 

att skapa tillgänglig lärmiljö för våra elever. Denna struktur gäller även för klasstid 

och andra klassaktiviteter.   

Pojkar och flickor ska ges samma utrymme i klassrummet. 

Klassråd och elevråd ska vara ett reellt verktyg för eleverna att känna 

medbestämmande. 

Ordningsregler, som elever känner sig delaktiga i, bör tas fram snarast med tydliga 

konsekvenser vid störande av trygghet och studiero för att visa eleverna respekt inför 

deras önskemål. 

 

Främjande åtgärd Ansvar Datum 

• Värdegrundsarbete  

• Klassrumsklimat ·  

• Genusperspektiv ·  

• Elevdemokrati ·  

• Friluftsdag  
            HT: Cykling åk 7, vandring åk 8 och 9   
         VT: Vinterfriluftsdag alla åk, 

• All personal 

• All personal 

• All personal 

• Rektor 

• Idrottslärare 
 
 

Läsåret 21/22 

Läsåret 21/22 

Läsåret 21/22 

Läsåret 21/22 

Läsåret 21/22 
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         april/maj -22 orientering alla åk 
         Juni -22 klasskamp alla åk 

 

• Teman vid mentorstid  

 
 
 

• Arbetslagsledare/ 
SYV 
genomförs av 
mentorer 

 

 
 

 
Läsåret 21/22 

 

 

 

Beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av främjande åtgärder ska ske 

1. Trivselenkät genomförs. 

2. Trygghetsenkät 

3. Dialog i arbetslag under läsåret 

4. Utvärdering av ovanstående ansvarsområden i slutet av varje termin. 

5. Hälsosamtal (skolsköterska) 

 

Datum för Ansvar 

Uppföljning       

Utvärdering maj 2022 

 

      

Trygghetsgrupp 

 

Förebyggande åtgärder 

Översikt av planerade åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

Vårt främjande arbete utgör en del av skolans kontinuerliga värdegrundsarbete 

enligt läroplanen. Främjande insatser handlar exempelvis om att identifiera och 

stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Varje 

medarbetare på skolan ansvarar för att arbeta främjande och vid olika aktiviteter och 

lektioner uppmärksammas människors lika värde oavsett religion, kön, etnicitet, 

funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.  

 

Vi arbetar kontinuerligt och aktivt med att ge alla elever, oavsett kön, lika stort 

inflytande och utrymme  

Genom klassråd och elevråd säkerställs att det finns ett forum för samtliga elevers 

åsikter. 

Normer och värden behandlas genomgående genom undervisning, samtal, övningar 

osv. 

Trivselenkät där bla klimatet synliggörs 

Trygghetsenkät där oroliga platser osv kan identifieras. 

Alla elever har en bestämd plats i klassrummet som bestäms av undervisande lärare, 

vid behov i samråd med mentor  
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Se över möblering i centralhall och korridorer, ex placering av elevskåp i korridorer 

och flytt av pingisbord för att glesa ut runt dessa.  

 

Förebyggande åtgärder Ansvar Datum 

• Värdegrundsarbete i alla klasser 

• Mobilfria lektioner 

• Normer och värden ·  

• Goda relationer ·  

• Trivselenkät och trygghetsenkät·  

• Klassrumsplacering ·  

• Föräldramöten       

Mentorer 

lärare 

All personal 

All personal 

Trygghetsgruppen 

Lärare 

mentorer 

 

Läsåret 21/22 

Läsåret 21/22 

Läsåret 21/22 

Läsåret 21/22 

Läsåret 21/22 

Läsåret 21/22 

Läsåret 21/22 

 

Beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av förebyggande åtgärder ska ske 

Uppföljning sker kontinuerligt i klasserna och på arbetslagsmöten under läsåret. 

Trygghetsgruppen utvärderar åtgärderna i slutet av vårterminen. 

Datum för Ansvar 

Uppföljning under läsåret 21/22 

Utvärdering i maj 2022   

 

Arbetslagen, APT 

trygghetsgruppen, EHT och rektor 

 

 

Delaktighet 

Beskrivning av hur barn/elever medverkar i arbetet med planen och i det konkreta likabehandlingsarbetet 

Elever ska medverka i trygghetsvandringen och det som framkommer arbetas med på klass- 

och elevråd.  

Beskrivning av hur barn/elever, vårdnadshavare och all personal informeras om innehållet i planen 
Elever informeras på klasstid av sin(a) mentor(er), vårdnadshavare informeras via vår 

lärplattform v-klass och personal informeras på arbetslagsmöten samt APT,  

 

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

Anmälan till rektor samt barn- och ungdomsnämnden2 

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

Beslutade i barn- och ungdomsnämnden den 30 januari 2014 (rev 17 februari 2017). 
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• När en händelse har skett anmäls den omgående till rektor i enlighet med skolans rutiner.  

• Rektor anmäler händelsen genom att skicka in anmälan via internposten i ett igenklistrat 

kuvert märkt ”Barn- och ungdomsnämnden KB, nämndsekreterare”. Mall ”Anmälan till 

barn- och ungdomsnämnden av kränkande behandling/diskriminering” ska användas.  
• En kopia på anmälan ska diarieföras i elevens elevakt. Om flera elever är inblandade i ärendet 

ska en kopia diarieföras i respektive berörd elevs elevakt. Motsvarande gäller för barn i 

förskolan. 

 

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

• Om barnet/eleven upplever sig utsatt av rektor gör verksamhetschefen anmälan och 

ansvarar för att e-post meddelande skickas in.  

Åtgärder vid händelse när barn/elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt3 

Då anmälan lämnats in påbörjas utredning av respektive fall, enligt rutinen.   

Anmälan lämnas till rektor och skickas snarast in till BUN.  

Den som uppmärksammat händelsen ansvarar för utredningen i samverkan med övrig personal. 

Hur barn/elever eller vårdnadshavare ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling,  
Elever och vårdnadshavare anmäler detta till någon av personalen på skolan, och när anmälan 

kommit in meddelas rektor och utredningen startas enligt rutin. 

  

Rektorns underskrift Datum 

Maria Plenell 

 

 

 

 

       Härmed delegationsanmäls planen mot kränkande behandling 

 

220207 

 

 
3 Vid enskilda händelser ska särskild blankett för dokumentation av kränkande behandling användas. 


