
 
 
 
 
 
 
Fenix Kultur- och Kunskapscentrums plan mot 
diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 
 
 
 
Grunduppgifter 
 
Verksamhetsformer som omfattas av planen: 
Vuxenutbildningen. 
 
 
Ansvariga för planen:  
Rektor 
 
Vår vision  
I Vaggeryds kommuns skolor och förskolor vill vi att barn och elever ska känna sig trygga. Våra 
skolor och förskolor ska vara en plats där barn och elever inte utsätts för diskriminering eller 
kränkningar från vare sig vuxna eller andra barn/elever. Det ska vara en plats där de ska känna sig 
sedda för dem de är och att de är lika mycket värda som alla andra.  
I Skollagens (2010:800) 5 kap 3 § står:  
Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 
trygghet och studiero.  
För att uppnå denna positiva lärmiljö krävs ett omfattande arbete av all skol- och förskolepersonal i 
samverkan med våra barn/elever och vårdnadshavare. I 6 kap Skollagen står tydligt att var förskola 
och skola ska ha ett målinriktat arbete för att motverka kränkning av barn och elever. Det kräver att 
vi arbetar förebyggande för att främja likabehandling, ser och lyssnar för att upptäcka, sätter in 
individanpassade åtgärder samt följer upp dessa. 
 
Planen gäller från: 2017-08-19 
 
Planen gäller till: 2018-06-15 
 
 
Elevernas delaktighet  
Elever informeras vid ett informationsmöte under en av de första veckorna på terminen. 
Pedagogerna ansvarar för att följa upp informationen och diskutera den på sina lektioner.  
Vad betyder likabehandling?  
Vilka rättigheter och skyldigheter har du som elev?  
Hur kan vi se till att ingen blir kränkt? Etc. 
Skolan utför dessutom en enkät bland vuxenstuderande en gång per termin. 
 
Personalens delaktighet  
Personalen har i arbetslaget lämnat synpunkter på utvecklingsområden i planen via sin representant i 
skolans likabehandlingsgrupp. 
 
Förankring av planen  
För att skolan ska kunna präglas av trygghet och studiero behöver vi hjälpas åt. Tillsammans med 
personal och elever har vi alla olika ansvar för att främja detta. 



Rektor har ansvar för att:  
- skolan har ett tydligt arbetssätt för att främja trygghet och studiero.   
- upprätta likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling varje läsår.   
- planen efterlevs.   
- all personal har kunskap om planen samt agerar utifrån den.   
- samtliga berörda informeras om planerna.  
 
Pedagoger har ansvar för att:  
- eleverna i början av varje läsår får ta del av skolans likabehandlingsplan och årliga plan mot 
kränkande behandling.   
- arbeta aktivt för att motverka kränkning och missgynnande och istället främja lika rättigheter och 
möjligheter i och utanför klassrummet.  
 
Som pedagog i Vaggeryds kommun förutsätts man respektera andra och vara en god förebild för 
eleverna. 
 
Annan personal i skolan har ansvar för att:  
- agera vid kränkningar av elever genom tillsägelse och/eller information till rektor.   
- respektera andra och vara en god förebild  
 
Personal som upplever att annan personal trakasserar eller kränker elever ska tala med denne 
och/eller informera rektor så snart det är möjligt. 
 
Elever har ansvar för att:  
- bidra till en god arbetsmiljö och goda relationer med både personal och elever.   
- ta del av likabehandlingsplanen och handla utifrån den. Som elev i Vaggeryds kommun förutsätts 
man respektera andra och visa hänsyn.  
 
 
Utvärdering 
 
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats  
Likabehandlingsplanen har utvärderats i arbetslaget, i likabehandlingsgruppen samt på 
arbetsplatsträffar. 
 
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan  
Utvärderingsprocessen har främst skett i arbetslaget samt i likabehandlingsgruppen.  
 
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan  
Läsår 2016-2017 fokuserades följande mål:  
1) trivsel   
2) trygghet   
3) demokrati  
 
med följande aktiviteter och slutsatser: 
1) Utvärderingsenkät genomförd varpå arbetet kring trivsel fortgår.  
2) Utifrån utvärderingsenkät fortgår arbetet kring trygghetsfrågor och demokratiskt förhållningssätt. 

   
 
Årets plan ska utvärderas senast: 2018-05-01 



 
 
Beskriv hur årets plan ska utvärderas  
Årets plan ska utvärderas på arbetslagstid i slutet av läsåret. Elevenkäten sammanfattas av 
Vuxarbetslaget och rektor. 
 
Ansvarig för att årets plan utvärderas  
Rektor 
 
 
Främjande insatser 
 
SFI-rådet är en insats för att låta sfi-elever komma till tals, en annan är att varje lärare gör en 
kursutvärdering med sina elever för att få elevers engagemang. Inom VO för man dialog och samtal. 
Vi försöker nå elever som läser på distans respektive enstaka kurser via vår hemsida och digitala 
lärplattform.  
 
 
Kartläggning 
 
Kartläggningsmetoder  
Kartläggning har genomförts genom att samtliga elever uppmanats svara på en enkät. 
Arbetslaget har diskuterat fram förslag till den nya likabehandlingsplanen.  
Elever ges tillfälle att samtala om likabehandlingsplanen.  
Områden som berörs i kartläggningen: Kränkande behandling, studiero, trivsel och demokratisk 
förhållningssätt. 
 
Hur eleverna har involverats i kartläggningen  
Samtliga elever har uppmanats att svara på en trivselenkät online.



Hur personalen har involverats i kartläggningen  
Personalen har fått information på arbetsplatsträff om kartläggningen i ett öppet diskussionsklimat 
samt genom arbetslagens representant i likabehandlingsgruppen. Personal uppmanas att hålla frågan 
levande i både arbetslag och elevgruppen. 
 
Resultat och analys  
Vi har fått ett högt enkätdeltagandet och kan dra slutsatsen att de flesta känner trygghet och trivsel.  

 
Förebyggande åtgärder 
 
Uppehållsrum  
Målet kvarstår från förra LB-planen, då målet inte ännu uppnåtts.   
Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk 
tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. 
 
Klassrum  
Fortsatt arbete med förhållningssätt, information om rättigheter och skyldigheter. Elever ska känna 
trygghet och studiero i klassrummet. 
 
Infoteket 
Tystnad och studiero ska råda för egenstudier. Åtgärder med skyltar och att personalen påpekar att 
tystnaden ska hållas ser ut att ha gett goda resultat. 
 
 
Ansvarig  
Rektorer. 
 
Datum när det ska vara klart 2018-06-01 
 
 
 
 
Rutiner för akuta situationer 
 
 
Policy  
Det skall råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår skola. 
 
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling  
All personal på skolan är engagerade i att förebygga och förhindra att mobbning och kränkningar 
sker.  
Mentor har en viktig roll i kontakten med eleverna så att ett förtroende skapas som främjar ett öppet 
klimat. 
 
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till då skolpersonal ser eller hör kränkning ska en 
direkt tillsägelse ske.  
 
Representanter i likabehandlingsgruppen:  
Andreas Nelander 
Maricha Asplund 
Anne Ekwurzel 
Mirjam Kinderbäck 



Helena Eckerström  
Mattias Lindquist Toftgård  
Markus Rombo  
Afshin Teimouri  
Erica Gunnarsson Kibowa 
 
och elevrepresentanter 
 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
 
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 ansvarar för att utreda vad som skett.  
1. Rektor informeras om det inträffade.   
2. Lärare för samtal med berörda elever.    
3. Åtgärder sätts in.   
4. Uppföljning.  
Detta skall göras skyndsamt. 
 
 
Dokumentation:  
Läraren gör utredning på blanketten ”Mentors utredning”. Vid avslut lämnas det till rektor för 
arkivering. 
 
Fortsätter beteendet går ärendet vidare till nästa nivå 2, mentor/annan vuxen. 
 
2. Läraren för den drabbade ansvarar för utredningen och för att utreda vad som skett. 
 
 
1. Rektor informeras om det inträffade.  
2. Lärare för samtal med berörda elever.  
3. Åtgärder sätts in.  
4. Uppföljning.  
Detta skall göras skyndsamt. 
 
Dokumentation:  
Lärare dokumenterar på mallen ”Utredning i ärende gällande kränkande behandling och/eller 
diskriminering”. Vid avslut lämnas det till rektor för arkivering. 
 
Har beteendet ej förändrats går ärendet vidare till nästa nivå 3, LB-grupps akutteam. 
 
3. Akutteamet 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. Åtgärder sätts in.  



5. Uppföljning sker inom senast två veckor. 
 
Dokumentation:  
Dokumentation sker på mallen ”Utredning i ärende gällande kränkande behandling och/eller 
diskriminering”. Vid avslut lämnas det till rektor för arkivering. 
 
Fortsätter beteendet går ärendet vidare till nästa nivå 4, rektor. 
 
4. Rektor ansvarar för utredningen. 
 
1. Rektor kallar till möte.   
2. Vid mötet ska insatser diskuteras tillsammans med eleven.   
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 överlämnas från lärare samt akutteamet till rektor. Rektor dokumenterar. Då 
ärendet avslutas arkiveras all dokumentation. 
 
5. Fortsätter beteendet går ärendet vidare till nästa nivå 5, barn - och 

utbildningsnämnden 
 
1. Lämplig åtgärd tillämpas.  
2. Återkoppling till rektor.  
 
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 
andra myndigheter såsom socialtjänst. 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Alla som arbetar på skolan som får 
kännedom om en kränkning ska omedelbart rapportera detta till rektor. Då rektor får kännedom om 
att en elev kränks av personal ansvarar rektor för att saken skyndsamt utreds och talar med den 
berörde läraren och eleven. Åtgärder sätts in och en anmälan till huvudmannen sker (6 kap. 10 § 
skollagen). 
  
För personalen är det det arbetsrättsliga systemet som gäller. 
Rektor ansvarar för att dokumentation förs vid utredning. 
Uppföljning sker. 
 
 
Rutiner för uppföljning  
Uppföljning ska alltid ske. Se ovan. 
 
Rutiner för dokumentation  
Dokumentation ska alltid ske. Se ovan. 
 
Ansvarsförhållande Se ovan. 
 


