
 

 

 

Datum för upprättande av planen: 210809 

Diarienummer:       

Förkole-/skolenhet: Veingeskolan och Genevadsskolan 

Plan mot kränkande behandling, inklusive åtgärder för att 
motverka 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 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,  
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 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. 

 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. 
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210210 
 

Rutin vid händelse av kränkande behandling på Veingeskolan och 
Genevadskolan 
 
Vid kännedom om kränkande behandling  
1. Mentor/klasslärare eller annan vuxen som tar emot beskedet om kränkningen, samtalar och för 
dokumentation av samtalet med den elev som anser sig blivit kränkt.  
2. Mentor/klasslärare eller annan vuxen samtalar med elev/elever som utsatt annan elev för 
kränkning. Även här förs dokumentation.  
3. Mentor/klasslärare meddelar rektor om kränkningen så att anmälan kan göras till huvudmannen. 
Se blankett på Intranätet. 
4. Mentor/klasslärare kontaktar inblandade elevers vårdnadshavare:  
- För att ge information om vad som hänt.  
- För att vid behov kalla till möte på skolan.  
 
Dokumentation och åtgärder  
5. Mentor/klasslärare fyller i blankett ”Dokumentation av kränkande behandling och trakasserier”. 
Denna lämnas in till rektor för påskrift, kopieras och läggs i inblandade elevers akter. Kopiering och 
arkivering görs av skoladministratör.  
6. Rektor beslutar om åtgärder ska vidtas.  
7. Rektor tar beslut om eventuell information till Elevhälsan.  
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8. Rektor tar beslut om eventuell anmälan ska göras till socialtjänsten och/eller polisen.  
 
Uppföljning  
9. Mentor/klasslärare följer upp och utvärderar kränkningen efter ett par veckor. Detta dokumenteras 
i ovanstående blankett.  
10. Mentor/klasslärare följer upp under veckorna som följer om hur elev som anser sig kränkt tycker 
att det är/mår samt med elev/elever som utsatt någon annan elev för kränkning.  
 
Mia Janerdal, rektor Veingeskolan F-6, Genevadskolan F-3 
 


