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Inledning 

Likabehandlingsarbetet regleras från 1 januari 2009 av två lagar; diskrimineringslagen och skollagen. 

Skolans fokus är att arbeta för barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och mot 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Skolan ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 

kap. 16§ diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt 14a kap. 85§ 

skollagen). 

Planerna kan sammanföras till en plan så länge innehållet uppfyller lagarnas krav, vilket 

Fågelforsskolan har valt att göra. 

Skolan är skyldig att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och åtgärda trakasserier, diskriminering 

och annan kränkande behandling. 

Syftet med planen skall vara att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, ålder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

inom vårt skolområde. 

  

Delaktighet och förankring av planen  

Eleverna har fått göra en trivselenkät som till stor del ligger till grund för planen. De har sedan 

diskuterat delar av den i klassen. Elevrådet tar upp likabehandlingsarbetet på sina möten och 

elevskyddsombuden följer upp en del av åtgärderna i planen.  

Vårdnadshavare får ta del av likabehandlingsplanen på föräldramöte och har också tillgång till den på 

skolans hemsida. Planen diskuteras på föräldrarådet med representanter från hem och skola.  

Personalen diskuterar likabehandlingsplanen i arbetslagen.  De följer upp föregående års plan och 

kommer med förslag till nästa plan. Vuxenteamet, som består av rektor, kurator, fritidsledare och 

lärare, skriver planen utifrån det som kommit fram i trivselenkäten, i klasserna och i arbetslagen. På 

snabbmöten och på arbetslagstid lyfts frågor som rör likabehandlingsplanen. Detta sker veckovis. 

Övrig personal på skolan, såsom kökspersonal och städpersonal informeras om 

likabehandlingsarbetet via kommunens kuratorer.  

Planen gäller fr.o.m. 1 november 2016 – t.o.m. 31 december 2017. Anledningen till att planen denna 

gång sträcker sig längre än ett år är att den i fortsättningen ska gälla per kalenderår.  

Likabehandlingsplanen utvärderas och revideras i slutet av varje kalenderår. 
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Kartläggning  

Eleverna har fyllt i en trivselenkät som har tagit upp hur de upplever tryggheten på skolan, arbetsro 

och de olika diskrimineringsgrunderna. Vuxenteamet har gått igenom resultatet av enkäten och valt 

ut några områden som klasserna har fått utveckla och diskutera. Områdena var ”trevligt språk” och 

”fokus på lektionsinnehållet”. Dessa områden utmärkte sig negativt i samtliga årskurser i 

trivselenkäten.  Arbetslagen har utvärderat delar av föregående års likabehandlingsplan och även 

kommit med förslag till förbättringsområden och åtgärder till den nya planen.  

 

Analys av kartläggning 

Vid analys av trivselenkäten framkommer det att eleverna överlag känner sig trygga på skolan och i 

sin klass. De känner sig också trygga med de vuxna på skolan och upplever att de har höga och 

positiva förväntningar på dem. De upplever inte att man blir retad för att man får extra hjälp på 

lektionerna eller att man blir retad för sin tro. Eleverna känner att de vågar vara den de är på skolan. 

De områden som utmärkte sig negativt var ”skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig 

mer”, ”På min skola blir ingen retad för sitt utseende”, På min skola blir ingen retad för sina åsikter” ” 

På min skola har vi ett trevligt språk mot varandra” samt ”På lektionerna är det fokus på 

lektionsinnehållet”. Denna analys tillsammans med utvärderingen av föregående års plan ligger till 

grund för de främjande insatser och förebyggande åtgärder som återfinns längre fram i planen. 

 

Utvärdering   

Främjande insatser 

Mål: Alla elever känner sig trygga och trivs på Fågelforsskolan. 

Utvärdering: På frågan om de känner i sig trygga i skolan svarar 92 % att det stämmer helt och hållet 

eller att det stämmer ganska bra. Förra året var siffran 94,7% 

 

Åtgärd: Vi har positiva och höga förväntningar på alla elever.  

Utvärdering: Trivselenkäten visar att nästan alla elever upplever att lärarna förväntar sig att de ska 

nå kunskapskraven i alla ämnen 

 

Åtgärd: Vi har ett gemensamt förhållningssätt där alla elever är allas ansvar. 

Utvärdering: De flesta i personalen tycker att detta fungerar bra men vissa är osäkra på vad som är  
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skolans förhållningssätt. Det är alltid svårare att säga till elever som man inte känner men ibland kan 

det upplevas ge ännu större effekt när någon okänd säger till. Vid snabbmöten som hålls varje vecka 

tas specifika elevärenden upp när alla i personalen bör känna till något om en elev, exempelvis om 

personalen behöver ha ett gemensamt förhållningssätt till en elev.  

 

Åtgärd: Vi arbetar med att eleverna visar varandra respekt och ger varandra arbetsro. 

Utvärdering: Detta jobbas med kontinuerligt i personalgruppen via snabbmöten och arbetslag och 

med eleverna under både lektioner och raster. Trivselenkäten visar ett eleverna tycker att språket på 

skolan kan bli bättre och även arbetsron.  

 

Åtgärd: Vi i arbetslagen, elevhälsoteam och rektorn arbetar aktivt tillsammans med fokus på 

elevernas utveckling och välmående. 

Utvärdering: Kontinuerliga arbetslagsmöten med stort fokus på elevvård är en viktig del i detta 

arbete. Positivt att EHT och rektor är med mer på arbetslagen nu. Personal upplever att när de lyfter 

ett problem till rektor eller EHT blir det inte liggande utan åtgärder sätts in snabbt. Positivt att 

kurator är mer tillgänglig och synlig nu.  

 

 

Förebyggande åtgärder 

Mål: Att eleverna vid behov använder toaletten under skoltid. 

Åtgärd: Lappar sätts upp på toaletterna med budskapet: Lämna toaletten som du vill komma till den.  

Utvärdering: Eleverna upplever att toaletterna är renare men trånga. Samhall städar toaletterna två 

gånger per dag. Lamporna på toaletterna är utbytta till starkare ljus. Skyltar med anvisning kill- och 

tjejtoa har satts upp.  

 

Mål: Alla elever ska känna sig respekterade oberoende ursprung, tro, åsikter eller utseende.  

Åtgärd: Skolan har fyra aktivitetsdagar under läsåret 

Augusti – Klassaktiviteter såsom lägerskola utedag eller paddling 

September – Gemensam aktivitetsdag i blandade grupper. 

December- ANT-dag 

Maj – Fågelforskampen 
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Utvärdering: I årskurs 6 genomfördes lägerskola i början av höstterminen. Årskurs 9 paddlade kanot i 

början på höstterminen. Den gemensamma aktivitetsdagen blev inte av under höstterminen men 

kommer att genomföras under vårterminen. ANT-dagen genomfördes i december och 

Fågelforskampen i maj.  

 

Mål: Alla elever ska känna sig sedda och respekterade oberoende ursprung, tro, åsikter eller 

utseende. 

Åtgärd: Arbetslaget träffas 1 gång/vecka med stort elevfokus. 

Utvärdering: Ses av personalen som en mycket viktig och positiv del i arbetet. En del i personalen 

upplever att det är stressigt att hinna med allt på en timme och skulle önska att tiden utökades 

något.  Under höstterminen har EHT och rektorn medverkat i arbetslagen för att bolla funderingar 

och fånga upp problem men också för att informera kring olika elever.   

 

Åtgärd: Mentorerna träffar sina mentorselever på mentorstid två gånger per vecka. Mentorerna 

arbetar förebyggande för att främja trygghet och trivsel i klassen. Det krävs att leken får utrymme på 

mentorstiden och då extra viktigt i år 7-8. Under skolan utarbetar skolan en mentorsplan med 

aktiviteter.  

Utvärdering: De flesta klasser har mentorstid två gånger per vecka men några har bara en. Personal 

upplever att en stor del av mentorstiden går åt till att strukturera veckan, information och enkäter 

mm. Man tar också upp aktuella händelser, problem och frågor kring trygghet och trivsel. Lekar, 

värderingsövningar och liknande hinns inte riktigt med i den utsträckning man skulle vilja. Dock lite 

mer i årskurs 6 än i övriga årskurser.  

 

Åtgärd: Under läsåret utarbetar skolan ett faddersystem på gruppnivå. 

Utvärdering: Under året bestämdes att faddersystemet ej ska införas för tillfället. 

 

Åtgärd: Skolan köper in värdegrundslitteratur som ett stöd till personalen.  

Utvärdering: Skolan har köpt in böcker till personalen på temat Motivation som är ett stort 

utvecklingsområde som skolan påbörjat under året.  

 

Åtgärd: Skolan arbetar mer aktivt med olika uppmaningar genom månadens snackis, som t.ex att 

hälsa på någon man inte brukar hälsa på.  



 

6 
 

 

Utvärdering: Skolan har jobbat med detta. Det uppskattas av eleverna och gör dem mer medvetna 

om att små handlingar kan få stor verkan.  

 

Främjande insatser 

Här presenteras de insatser som görs på skolan för att främja ett gott klimat bland elever 

och lärare så att alla ska trivas och känna sig trygga i en god gemenskap oavsett vem man är 

och vilka personliga förutsättningar man har. 

  

Mål: Alla elever ska känna sig trygga och trivas på Fågelforsskolan. 

Åtgärder: Vi har positiva och höga förväntningar på alla elever.  

Vi har ett gemensamt förhållningssätt där alla elever är allas ansvar. 

Vi arbetar med att eleverna visar varandra respekt och ger varandra arbetsro. 

Vi i arbetslagen, elevhälsoteam och rektorn arbetar aktivt tillsammans med fokus på elevernas 

utveckling och välmående. 

Åtgärdat: Ständigt pågående 

Uppföljning: Trivselenkät och uppföljning i arbetslagen och på snabbmöten.  

Ansvarig: Personal tillsammans med rektor. 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 

ålder 

 

Mål: Alla elever ska trivas och känna sig respekterade. 

Åtgärd: Skolan har flera aktivitetsdagar under läsåret 

Augusti – Klassaktiviteter såsom lägerskola utedag eller paddling 

December- ANT-dag 

Vt-17 – Gemensam aktivitetsdag i blandade grupper. 

Maj – Fågelforskampen 

Juni – Temavecka med olika inriktningar i olika årskurser 

Åtgärdat: December 2017 
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Uppföljning: Via frågor i trivselenkäten samt vid snabbmöten 

Ansvarig: Personal tillsammans med rektor.  

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 

ålder 

 

Mål: Eleverna på Fågelforsskolan ska ha möjlighet till meningsfulla och trygga raster. 

Åtgärd: Skolan har en heltidsanställd utbildad fritidsledare som finns till för alla elever på skolan. 

Eleverna har tillgång till biljardbord, pingisbord och andra aktiviteter. De har också möjlighet att köpa 

frallor och lite annat i caféet. De har även tillgång till ett lugnare rum, Chillet, i anslutning till 

aktivitetsrummet där man kan ta det lugnt och sitta och prata. Under året ska en cafédel göras i 

anslutning till caféet.  Skolan har ett fint bibliotek där eleverna kan läsa i lugn och ro. Bibliotekarien 

finns tillgänglig flera dagar i veckan.  

Åtgärdat: Ständigt pågående 

Uppföljning: Trivselenkäten samt vid snabbmöten. 

Ansvarig: Fritidsledare, bibliotekarie och rektor. 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 

ålder 

 

Mål: Eleverna ska bli medvetna om hur man kan bidra till ett bättre skolklimat. 

Åtgärd: Skolan arbetar aktivt med olika uppmaningar genom månadens snackis, som t.ex att hälsa på 

någon man inte brukar hälsa på.  

Åtgärdat: Ständigt pågående 

Uppföljning: Via snabbmöten, på arbetslagen samt på mentorstiden.  

Ansvarig: Rektor 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 

ålder 
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Mål: Alla elever ska känna sig välkomna och trygga i skolan. 

Åtgärd: Vi jobbar med att föra samman olika elever för att hjälpa dem att utöka sitt sociala nätverk.  

Åtgärdat: Ständigt pågående 

Uppföljning: Trivselenkät samt i arbetslagen 

Ansvarig: Fritidsledare och personal 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 

ålder 

 

 

Förebyggande åtgärder 

Här presenteras de förebyggande åtgärder som skolan planerar att jobba med under året. 

Mål: Eleverna ska vara väl insatta och delaktiga i värdegrundsarbetet. 

Åtgärd: Personalen kommer under året jobba med att göra värdegrundsarbetet mer synligt och 

levande. Hur detta kommer se ut är inte helt klart. Förslag är t.ex. jobba fram en bank med 

värdegrundsövningar som kan göras i klasserna, belysa det värdegrundsarbete som ingår i 

läroplanerna och ta fram gemensamma värdeord för skolan.  

Åtgärdat: December 2017 

Uppföljning: Vid snabbmöten, APT och i vuxenteamet. 

Ansvarig: Rektor, kurator samt personalen  

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 

ålder 

 

Mål: Mentorstiden ska ha mer fokus på värdegrundsarbetet både på grupp och individnivå  

Åtgärd: Mentorerna ska få särskild tid att planera upp mentorstiden för att få in värdegrundsarbetet 

mer. De kommer också ha veckovisa samtal med de elever som har stort behov av struktur och 

sammanhang. 
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Åtgärdat: December 2017 

Uppföljning: I arbetslagen och vid APT 

Ansvarig: Rektor tillsammans med personalen 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 

ålder 

 

Mål: Eleverna ska känna lust att lära och meningsfullhet i skolan samt känna tilltro till sin egen 

förmåga att utvecklas 

Åtgärd: Skolan har påbörjat ett arbete kring motivation som kommer att fortsätta under 

nästkommande år. I detta ingår fortbilning av personal. Motivationsarbetet finns med som en stor 

del i skolans pedagogiska plattform. Personalen jobbar med detta i klasserna genom undervisningen, 

mentorstiden och genom enskilda samtal på grupp och individnivå. 

Åtgärdat: Långsiktigt arbete 

Uppföljning: Vid APT och genom trivselenkäten. 

Ansvarig: Rektor tillsammans med personalen 

Områden som berörs av insatsen: Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder 

 

Mål: Eleverna ska känna sig trygga och få arbetsro på lektionerna.  

Åtgärd: Personalen jobbar med att skapa en bra lektionsstruktur med tydlig start och avslut på 

lektionerna. 

Åtgärdat: December 2017 

Uppföljning: På APT och i arbetslagen 

Ansvarig: Personalen 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 

ålder 
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Rutiner för akuta situationer 
 

Policy  
På skolan reagerar all personal direkt och följer rutinerna för diskriminering och kränkande 
behandling. (se handlingstrappa, bilaga 1) 
 

Rutiner 
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling  
• Arbetslagen träffar varandra en gång/vecka med stort fokus på elevvård.   
• Rektor samlar samtlig personal en gång/vecka på snabbmöte där elevärenden lyfts.  
• EHT träffas varje vecka och diskuterar elevvård. Delar av EHT-teamet deltar varje vecka på 
arbetslagstiden där elevärenden diskuteras. 
Se bilaga 1 för rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever. 
 
Det är rektor som ansvarar för utredning och åtgärd vid trakasserier/kränkande behandling mellan 
vuxen och elev. Se bilaga 1 
 
Personal att vända sig till 
Mentor, personal på skolan, EHT-personal t.ex. kurator, skolsköterska, specialpedagog samt rektor är 
personal som elever och föräldrar kan vända sig till. 
 

Rutiner för uppföljning och dokumentation 
Uppföljning sker kontinuerligt och vid avslut lämnas mentors utredning till rektor för arkivering. 
Rektor skickar vid varje ny utredning information till förvaltningen.  
Mentors utredning arkiveras i elevakten samt samlas i en pärm i arkivet.  
 

Ansvarsförhållande  
Det är ett växelspel mellan mentor, rektor, vuxenteam och EHT.  
Huvudansvaret har rektor. 
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Definitioner och begrepp  
 
Diskrimineringslagen (2008:567) Skollagen (2010:800) Kap 6 § 3  
 

Diskriminering  
Handlar om att en person blir annorlunda behandlad än andra på grund av dennes:  

 Kön  

 Könsöverskridande identitet eller uttryck 

 Etnisk tillhörighet  

 Religion eller annan trosuppfattning 

 Funktionshinder  

 Sexuell läggning  

 Ålder  
Diskriminering kan också ske genom att alla behandlas lika. Denna typ av diskriminering kallas 

indirekt diskriminering. Det som sker är att en elev eller en grupp av elever missgynnas på grund av 

en regel eller bestämmelse. Exempel kan vara att alla ska äta samma mat där hänsyn inte tas till 

religion eller att alla ska vara med på samma aktiviteter under friluftsdagar oavsett 

funktionsnedsättning. 

Trakasserier  
Blir du trakasserad så är det troligt att du är direkt diskriminerad. Trakasserier kan exempelvis handla 
om att du utsätts för nedsättande kommentarer på grund av du är pojke eller flicka, din sexuella 
läggning, din etniska tillhörighet, din religion eller att du har en funktionsnedsättning.  
All skolpersonal kan göra sig skyldiga till trakasserier. 

Kränkande behandling  
Någon gör något som kränker din värdighet och när det inte grundar sig i diskrimineringsgrunderna.  
Kränkande behandling kan vara:  

 Verbala (t.ex. att bli hotad, svordomar, fula ord, könsord eller förolämpningar )  

 Psykosociala (t.ex. utsätta någon för utfrysning, ryktesspridning, skratt, suckar, miner, blickar, 
går åt ett annat håll när du kommer)  

 Fysiska (t.ex. utsätta någon för slag, knuffar eller att ha sönder annans ägodel)  

 Texter och bilder (teckningar, lappar, sms, foton, och texter på olika webb-communities)  
Att kränka någon är inte en olyckshändelse utan görs med avsikt att göra den andra illa. 

Mobbning  
Då någon eller några utsätter ett barn/en elev eller en grupp av barn/elever för kränkande 
behandling flera gånger så kallas det mobbing. Detta sker också under en viss tid.  
 

Repressalier  
Om ett barn eller en elev har anmält någon för kränkande behandling eller varit med i en utredning 

så får eleven inte bestraffas som en följd av detta. Bestraffningen får inte ske varken från vuxna på 

skolan eller av andra elever 

Att tänka på är att den som blir trakasserad eller kränkt alltid ska tas på allvar. 
Det är han eller hon som avgör om denna har blivit kränkt! 



 

1. Skolpersonal/mentor 

Då skolpersonal ser eller hör 

kränkning ska en direkt tillsägelse 

ske. Kontakt med mentor till den 

drabbade ska tas. 

 

Mentor för den drabbade an-

svarar för att utreda vad som skett. 

1. Rektor informeras om det 

inträffade.  

2. Mentor/mentorer för samtal 

med berörda elever. 

3. Hemmen bör kontaktas. 

4. Åtgärder sätts in. 

5. Uppföljning.  

Detta skall göras skyndsamt. 

 

Båda parter kan erbjudas 

kuratorskontakt. 

 

Dokumentation: 

Mentor gör utredning på 

blanketten ”Mentors 

utredning”. Vid avslut lämnas 

det till rektor för arkivering. 

Huvudmannen informeras. 

 

Fortsätter beteendet går ärendet  

vidare till nästa nivå. 

2. Mentor/annan vuxen 
Mentor för den drabbade ansvarar 

för utredningen.  

 

Mentor för den drabbade an-

svarar för att utreda vad som skett.  

1. Rektor informeras om det 

inträffade.  

2. Mentor/mentorer för samtal 

med berörda elever. 

3. Information till hemmen. 

4. Åtgärder sätts in. 

5. Uppföljning.  

Detta skall göras skyndsamt. 

 

Båda parter erbjuds 

kuratorskontakt 

 

Dokumentation: 

Mentor dokumenterar på mallen 

”Utredning i ärende gällande 

kränkande behandling och/eller 

diskriminering”. Vid avslut 

lämnas det till rektor för 

arkivering.  

Huvudmannen informeras. 

Har beteendet ej förändrats går 

ärendet vidare till nästa nivå. 

3. Vuxenteam/ mentor 

Vuxenteamet tillsammans med 

den drabbades mentor gör 

utredningen.  

1. Rektor informeras om det 

inträffade. 

2. Information samlas in från den 

utsatta, den/de som har utsatt samt 

personal och andra elever. 

3. Information till hemmen. 

4. Åtgärder sätts in. 

5. Uppföljning sker inom senast 

två veckor. 

 

Båda parter erbjuds kurators-

kontakt.  

 

Dokumentation: 

Dokumentation sker på mallen 

”Utredning i ärende gällande 

kränkande behandling och/eller 

diskriminering”. Vid avslut 

lämnas det till rektor för 

arkivering.  

Huvudmannen informeras. 

 

Fortsätter beteendet går  

ärendet vidare till nästa nivå. 

4. Rektor 
Rektor ansvarar för utredningen.  

1. Rektor kallar till möte med 

föräldrar.  

2. Vid  mötet ska insatser 

diskuteras tillsammans med 

vårdnadshavare. 

3. Tid för återkoppling ska bokas 

in vid  mötet. 

 

Fortsätter beteendet kan ärendet 

gå vidare till nästa nivå eller/och 

anmälas till socialtjänst eller polis 

 

 

Dokumentation 

Dokumentation överlämnas från 

mentor samt Akutteamet till 

rektor. Rektor dokumenterar. Då 

ärendet avslutas arkiveras all 

dokumentation. 

Huvudmannen informeras. 

 

5.Barn- och  

utbildningsnämnden 
 

1. Lämplig åtgärd tillämpas. 

2. Återkoppling till rektor. 

 

 

Dokumentation: 

Dokumentation överlämnas från 

skolan. Då ärendet avslutas 

arkiveras all dokumentation. 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Utifrån händelsens karaktär kan situationen kräva en omedelbar insats! 

 

Skadeanmälan skall alltid skrivas i samband med att någon får en fysisk skada. Original lämnas till exp. Vid händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa  

underrättas arbetsmiljöverket. Om handlingen är av brottslig karaktär kan polisanmälan göras av rektor. Arbetet sker i samverkan med vårdnadshavare och andra myndigheter 

såsom socialtjänsten. 



 
 


