
 

 

 
 

Datum för upprättande av planen: 2017 09 18 

Diarienummer: 2016–235      

Förskole-/skolenhet: Vallbergaskolan  

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 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. 



Laholms kommun, utgåva 1, december 2012 
 

 

o 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  

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. klotter, brev och lappar, Internet, e-post, sms och mms). 

 

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

kränkande behandling. 

 

Utvärdering 

Utvärdering av förra årets insatser 

Vi hade vid skolstart olika gemensamma aktiviteter för att stärka vi-känslan på skolan. Första 

skoldagen presenterades alla nya elever och hälsades välkomna sedan firade vi att skolan 

startade igen med gemensam glassfest på skolgården. Vi hade OS- i blandade grupper F-6 där 

eleverna arbetade kring OS-temat både i teori och praktik. Efter avslutat OS-tema åkte hela 

skolan på utflykt.  

 

Under läsåret har vi dessutom haft regelbundna skolmöten där hela skolan samlas i idrottshallen 

och elever eller personal framför olika program. Vi har även sprungit Skoljoggen med en 

gemensam uppvärmning på skolgården som några elever höll i. Julavslutningen ordnade vi 

tillsammans med klasserna på skolan med bland annat show och teater. Till Alla hjärtans dag 

bjöd åk 5 in åk 3 och 6 till en extra mysig lunch. Övriga klasser bidrog med dikter eller annan 

underhållning till maten. Vi hade under hösten bildprojekt i samarbete med konstnär då vi 

fortsatte att arbeta i de blandade grupperna vi tidigare haft under OS-temat. Vi målade 

årstidstavlor som nu pryder väggarna i korridoren och byts ut under året. 

 

Alla klasser går igenom ordningsreglerna som gäller för skolan och diskuterar vad det betyder 

för dem. Likabehandlingsgruppen presenterade sig på ett skolmöte. Likabehandlingsgruppen 

har stöttat elever i olika klasser under läsåret vilket har gett ett positivt resultat. 

 

Rutiner för att öka trygghet och trivsel på skolan i form av “Hört och sett” där vi varje vecka 

följer upp personalens iakttagelser om samspelet mellan eleverna på lektion och rast har fortsatt 

eftersom vi upplever att de har varit effektiva. De har lett till snabba insatser och kontinuerlig 

uppföljning av klimatet på skolan.  

 

Resultatet på höstens trivselenkät visar att 82,2 % av skolans elever trivs alltid och 12,4 % trivs 

oftast. På vårterminen fanns inte denna fråga med på enkäten men 80,1% trivdes i klassen och 

12,8% trivs oftast. Detta resultat var något lägre än sist. 

 

Vi märker vid analys av ”Hört och sett” och trivselenkäter att samma elevers namn dyker upp. 

Vi behöver arbeta vidare för att stötta dessa elever genom tät kontakt med dem samt försöka få 

med dem på rastaktiviteter. Skogen och rampen har återkommit i enkäterna som ställen som 

eleverna vill att vi vuxna ska vara på rasterna. Under vårterminen ledde olika händelser till att 
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vi under en period inte lät eleverna i åk F-3 vistas i skogen. 

 

På klassråd och elevråd har vi arbetat med att få eleverna delaktiga i värdegrundsarbetet. 

 

Vi har ökat de organiserade rastaktiviteterna. Det är mest de yngre barnen som deltar i de 

aktiviteter som görs. Vi anordnade spelhåla en gång i veckan för åk 4-6 för att möta deras 

önskemål av rastaktivitet. Under vårterminen köptes en Gaggarink in och denna har ökat 

aktiviteten för alla åldersgrupper på skolan. Åk 6 hade vid 2 tillfällen i veckan möjlighet att 

vara inne i klassrummet och spela sällskapspel och kort. 

 

Skolan har deltagit i ett LUNA-projekt kring en Naturstig i Ränneslöv. Eleverna har arbetat 

fram informationstavlor om naturen och historian i området längs med stigen. Eleverna har fått 

komma med idéer och förslag på utformningen och användningsområden för stigen. 

 

Kartläggning 

Kartläggning1 och nulägesanalys 

Vi har mist skolgårdsyta pga förskolepaviljonger. Vi har fått nya lekredskap, nät och nya mål 

till fotbollsplanen samt att ett staket flyttades och möjliggjorde en ny gräsplan för olika 

aktiviteter. 

 

Konkreta mål som utgår från slutsatserna av kartläggningen 

Öka antalet elever som känner delaktighet på rasterna genom bl a rastaktiviteter. 

Morgonrastvakt samt vuxna som finns i korridoren när skolan öppnar för dagen. 

Åldersöverskridande grupper för att öka gemenskap och trygghet. 

 

Främjande insatser 

Översikt av planerade insatser för att främja barn/elevers lika rättigheter och möjligheter 

Vi ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de 

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

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Det främjande arbetet ska integreras som en naturlig del i skolans och fritidshemmets övriga 

arbete. 

Främjande insats Ansvar Datum 

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

kartläggningen redovisas i denna plan.  
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• Värdegrundsövningar vid läsårsstart där 

vi tillsammans går igenom trivsel- och 

ordningsreglerna som förankras i 

klassråd och elevråd. 

• Fira skolans 50-års jubileum.  

• Likabehandlingsgruppen presenterar sig 

på ett skolmöte.  

• Samtal förs med elever om vad som 
fungerar bra på rasterna och vad som 
kan förbättras. Även vilka de kritiska 
punkterna och riskområdena är. 

• På klassråd och elevråd diskuteras 
arbetsmiljö och trivsel och hur vi kan 
utveckla verksamheten.  

• Regelbundna skolmöte där hela skolan 
träffas för att öka vi-känslan.  

• Dagliga organiserade rastaktiviteter. 

• Vi belyser genusperspektiv och 
värdegrundsbudskap genom film, 
drama, litteratur och nyhetssändningar. 

• Belysa diskrimineringsgrunderna genom 
att i undervisningen diskutera mänskliga 
rättigheter, demokratiska värderingar 
samt övriga värdegrundsfrågor.  

• Medvetna val gällande arbetssätt och 
metoder görs i klassrummet för att 
främja elevernas förmåga att våga 
uttrycka sina åsikter, välja och ta 
ställning. 

• Vi undervisar i olika årskurser och 
klasser och alla elever är allas ansvar. 

• Vi försöker hålla samma ramar runt det 
sociala samspelet.  

• Bestämd och åldersblandad placering i 
matsalen. 

• Massage   

• Bra föräldrakontakt. 

Berörd personal 

 

 

Klassföreståndare 

 

Likabehandlingsgruppen 

 

Klassföreståndare 

 

 

Klassföreståndare, rektor 

 

Rektor 

 

Utsedd personal 

 

Ansvarig lärare  

Ansvarig lärare 

 

 

Ansvarig lärare 

 

 

Ansvarig lärare 

 

All personal 

Ansvarig lärare 

 

Ansvarig lärare 

 

All personal 

Läsåret 17/18 

 

      

      

      

 

 

 

Rektor är ansvarig för: 

• Att det upprättas en plan mot diskriminering och kränkande behandling 

• Att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering och kränkande 

behandling samt aktivt främja barn och elevers lika rättigheter. 

 

Beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av främjande insatser ska ske 
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Kontinuerlig uppföljning enligt vår struktur för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Se nedan under punkten uppföljning och utvärdering av förebyggande insatser. 

Datum för Ansvar 

Uppföljning januari 2018 

Utvärdering maj/juni 2018 

 

Likabehandlingsgruppen och rektor 

Likabehandlingsgruppen och rektor 

 

 

 

Förebyggande insatser 

Översikt av planerade åtgärder för att förebygga trakasserier och kränkande behandling 

Alla elever ska känna sig trygga på skolan och på fritidshemmet. Ingen ska känna sig 

diskriminerad eller kränkt på Vallbergaskolan/fritidshemmet. 

Det förebyggande arbetet ska integreras som en naturlig del i skolans/fritidshemmets övriga 

arbete. Vi har en fungerande plan för kränkandebehandling och en likabehandlingsgrupp som 

arbetar aktivt med berörda elever. 

 

Förebyggande insats Ansvar Datum 

• Vuxna cirkulerar ute på rasterna, vuxen 
följer F-3 till och från matsalen till 
korridoren. Fritidspersonal är ute på 
morgonen och möter upp eleverna innan 
skoldagen börjar. Åk 4-6 ska följas till 
matsalen av en lärare. 

• Vara lyhörd för elevernas önskemål om 
rastaktiviteter. Personal har ansvar för att 
ordna rastaktiviteter.  

• Att ha samarbetsövningar, lekar och 
värderingsövningar. 

• Varje vecka diskuteras elevernas trivsel – 

”hört och sett”. Dokumentation i form av 

minnesanteckningar förs och eventuella 

åtgärder sätts in direkt.  

• All personal reagerar på icke önskvärt 

beteende. 

 

All personal 

 

 

Ansvarig personal 

 

Ansvarig personal 

 

All personal 

 

 

All personal 

 

Läsåret 
2017/2018 

 

      

      

      

Beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av förebyggande insatser ska ske 

• Vid utvecklingssamtalet varje termin ges föräldrar möjlighet att samtala och reflektera 

kring förhållningssätt, normer och värderingar. 

• Skolans ordningsregler diskuteras vid läsårsstarten i samtliga klasser och med 

föräldrarna på föräldraråd. Därefter tas beslut om eventuella förändringar av reglerna. 

• Trivselenkäter görs tillsammans med eleverna i september och april. Gruppen för 

likabehandling sammanställer och analyserar resultaten av trivselenkäten.  

• Terminsvis sammanställs dokumentationen från ”hört och sett”. Resultatet analyseras 

tillsammans med resultaten från trivselenkäterna. 
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• En kartläggning görs terminsvis av arbetslagen i form av en swot-analys (där hot, 

möjligheter, styrkor och svagheter tas upp). Underlag till denna är resultaten från 

trivselenkäter, ”hört och sett”, utvärdering av beslutade insatser samt övriga 

iakttagelser. 

• Kommunens föräldrar – och elevenkät genomförs på vårterminen. 

• Kontinuerlig uppföljning enligt vår struktur för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Datum för Ansvar 

Uppföljning januari 2018 

Utvärdering maj/juni 2018 

 

Likabehandlingsgruppen och rektor 

Likabehandlingsgruppen och rektor 

 

 

 

Delaktighet 

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

Genom ett arbetssätt/förhållningssätt där eleverna är delaktiga deltar de i samtal och aktiviteter 

gällande värdegrundsarbetet. 

Läraren synliggör värdegrundsarbetet genom pedagogiska planeringar. 

Samtal med eleverna om riskområden på skolområde och förslag på insatser. 

Trivselenkät en gång/termin. 

Regelbundna samtal om värdegrunden förs med eleverna, både på individ-, klass- och 

skolnivå. 

Delaktiga i upprättandet av klassens- och skolans regler. 

 

 

Beskrivning av hur barn/elever, vårdnadshavare och all personal informeras om innehållet i planen 

• Klassråd och elevråd 

• På lektioner med olika innehåll 

• På utvecklingssamtal och föräldramöten 

• På hört och sett, arbetslagsmöte samt konferenser 

 

 

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

Anmälan till förskolechef/rektor samt barn- och ungdomsnämnden2 

 

• 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. 

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 

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

Beslutade i barn- och ungdomsnämnden den 22 november 2012. 
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är inblandade i ärendet ska en kopia läggas 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 biträdande verksamhetschefen 

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

 

 

 

Åtgärder vid händelse när barn/elev känner sig kränkt eller trakasserad3 

En utredning ska genomföras skyndsamt. Den ska dokumenteras på särskild blankett och 

diarieföras i elevakten samt skickas in till barn- och ungdomsnämnden. 

Vi följer det flödesschema som gäller vid anmälan om kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde. 

Hur barn/elever eller vårdnadshavare ska göra för att anmäla kränkande behandling, diskriminerig eller trakasserier 
Kontakta lärare eller rektor. 

  

Rektorns/förskolechefens underskrift Datum 

      2017-09-18 

 

                                                 
3 Särskild blankett för dokumentation av kränkande behandling och trakasserier ska användas. 


