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1. Grunduppgifter 
Verksamhetsformer som omfattas av planen: 

Gymnasieskolan. Den dag förvaltningen bestämmer att gymnasiesärskolan ska starta igen så 
omfattar planen även den verksamheten. 

Ansvarig för planen:  

Rektor har det övergripande ansvaret för att det finns en plan mot diskriminering och 
kränkande behandling. Rektor ansvarar för att se till att personal har möjlighet att avsätta tid 
som behövs till likabehandlingsarbetet och arbetet mot diskriminering samt till att utveckla 
och skapa planer till nästa läsår. Likabehandlingsgruppen och elevhälsoteamet tillsammans 
med teamen ansvarar även för planen mot diskriminering och kränkande behandling.  

Telefonnummer: 
Skola: 0393- 67 87 13 (Administrationen), 0393- 67 80 00 (Kommunens växel) 
Rektor: 0393-678203 (Anders Crona), 0393-768505 (Karin Jakobson) 
Verksamhetschef: 0393-67 80 34 (Linda Davidsson) 
Kurator: 0393- 67 87 08 (Maricha Asplund) 

Vår vision:  

Alla elever på skolan ska känna trygghet och gemenskap.  

Verksamheten ska präglas av omsorg, omtanke och generositet av individen. Eleverna ska 
möta respekt för sin person och sitt arbete. Verksamheten ska sträva efter att vara en levande 
social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära (Lgy 11). 

Planen gäller från: 2022-01-01 

Planen gäller till: 2022-12-31 

Likabehandlingsarbetet på Fenix utgår från en grupp bestående av personal från varje team 
samt elevhälsan. Ansvarig för gruppens arbete är rektor. Eleverna finns representerade genom 
skolans Fenixråd tillika elevskyddsombudsgrupp. 

 

Elevernas delaktighet:  

Eleverna har individuellt genomfört en trygghetsenkät kring deras trivsel, trygghet, språkbruk 
och om de känner sig utsatta eller kränkta. Elevhälsan har genomfört enskilda intervjuer med 
elever i åk 1 och 3. 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet:  

Vårdnadshavarna ges möjlighet att reflektera och ge synpunkter kring ”Planen mot 
diskriminering och kränkande behandling” i samband med exempelvis föräldramöte och 
utvecklingssamtal. Planen mot diskriminering och kränkande behandling finns att läsa på 
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skolans hemsida. Information om planen skickas hem i skolans gemensamma 
informationsblad som går ut till eleverna vid läsårsstart. 

 

Personalens delaktighet:  

Personal har genom Likabehandlingsgruppen fått information om arbetet kring planen mot 
diskriminering och kränkande behandling och resultat av trygghetsenkäten. Under 
arbetslagskonferenser ska arbetet med åtgärder i planen mot diskriminering och kränkande 
behandling diskuteras och utvärderas. Arbetslagen ska diskutera den gamla planen och ge 
synpunkter på den och förslag till den nya planen. Personalen för kontinuerliga diskussioner 
under läsåret kring värdegrundsfrågor. 

 

Förankring av planen: 

Information till personal görs av rektor/kurator/Likabehandlingsgrupp vid vårterminens start. 
Även elever ska informeras om den nya planen vi vårterminens start. I början på läsåret ska 
planen presenteras för vårdnadshavarna och nya elever. Personalen arbetar aktivt med 
likabehandlingsarbetet under hela läsåret.  
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2. Utvärdering av fjolårets plan 
 

Beskrivning av hur fjolårets plan har utvärderats 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling 2021 har utvärderats i 
Likabehandlingsgruppen. Utifrån vad utvärderingen och trygghetsenkäten har visat har planen 
för 2022 arbetats fram.  

 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 

Likabehandlingsgruppen har utvärderat förra årets plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. Pga tidsbrist har inte övrig personal och elevrepresentanter kunnat vara med i 
utvärderingen.  

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Vissa åtgärder och förbättringsområden har vi kunnat infria. Andra områden har varit svårare att infria. 
Corona har satt sin prägel även på likabehandlingsgruppens arbete, vilket gjort att alla planerade 
aktiviteter inte kunnat genomföras. Vid utvärderingen ser vi att vi i den nya planen behöver fokusera 
på att utvärdera och utveckla de aktiviteter som vi haft. 
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Utvärdering av främjande insatser  
 
Namn: Likabehandling 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål: Lyfta upp frågor som knyter an till våra olika diskrimineringsgrunder. 
Uppföljning: Snackisen tas upp till diskussion på likabehandlingsgruppen möten samt 
elevskyddsombudsgruppen.  
Insats: Varje vecka kommer ”veckans snackis” ut som kan diskuteras i mentorsgrupperna på 
demokratitid. Snackisarna delas upp i temaområden, där ett område håller på i ca en månad. 
Likabehandlingsgruppen önskar även att månadens lärarsnackis kan lyftas på gemensamma 
träffas som t.ex. APT. Lärarsnackisen är till för att underlätta för pedagogerna att ta upp 
snackisen bland eleverna samt att öka medvetenheten kring värdegrunden hos personalen. 
Frågan om snackisens vara eller inte vara skickas ut till teamen med en fråga vad vi ska göra 
om vi inte har snackisarna. 
Ansvarig: Likabehandlingsgruppen och rektorer. 
Datum när det ska vara klart: 2021-12-31 
 
Utvärdering: Under läsåret 2021 så kom det frekvent ut snackisar. När skolan har haft 
distansundervisning under VT har det varit något svårare att genomföra snackisarna. 
Snackisarna har kommit ut under vårterminen månadsvis, med snackisar kring ett tema som 
bestämts utifrån tidigare trygghetsenkät. Under HT testades ett nytt koncept, att inte göra 
färdiga snackisar utan att skicka ut länkförslag på givna teman så att varje lärare kan skapa 
sin egen snackis. 
  
 
Namn: Skapa kontakter mellan elever 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål: Vi vill skapa en god atmosfär på skolan, där alla trivs.  
Uppföljning: Genom likabehandlingsgruppens möten och via trivselenkäten 
Insats: Detta är en viktig fråga att arbeta med. Tidigare aktiviteter som ”Let the bird burn… 
and be reborn” samt ”Musikhjälpen” behöver utvärderas. Hela skolan behöver tänka till kring 
hur vi skapar kontakter och samhörigheter mellan eleverna. Nya insatser (eller bibehållandet 
av gamla) utarbetas under året.  
Ansvarig: Rektor ansvarar för att driva utvecklingsarbetet samt föra en dialog med team och 
EHT. 
Datum när det ska vara klart: 2021-06-20 
 
Utvärdering: En ny plan kring likabehandlingsarbetet utarbetades under våren. Detta 
mynnande ut i ett årshjul med fyra olika aktiviteter. Första aktiviteten för läsåret riktar in sig 
mot att forma klassen. I augusti genomfördes en dag på temat ”När strömmen går” och 
eleverna fick gruppvis göra aktiviteter på det temat. Den andra aktiviteten handlade om att 
svetsa samman programmen och temat blev solidaritet. Genom att prata om vad solidaritet är 
skulle programmen tillsammans utföra en solidaritetshandling under december månad. 
Vårens aktiviteter handlar om att skapa kontakter i teamen och temat kommer att vara kärlek. 
Som avslutande aktivitet på läsåret ska det knytas kontakter på hela skolan och en 
brännbollsturnering planeras. 
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Utvärdering av förebyggande insatser 

Namn: Trygghet 
Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål och uppföljning: Öka trivseln för elever som börjar på Fenix.  
Åtgärd: Planera en välgenomtänkt uppstart för eleverna HT-21. Rektor bör tänka till vid 
tjänstefördelningen för att uppnå så långt det går en blandning av pojkar och flickor i 
grupperna. 
Motivera åtgärd: Utifrån årets trygghetsenkät ser vi ett mönster, flera frågor handlar om 
trygghet och det är framförallt elever i åk1 som uttrycker otrygghet. Vi kan också se att pojkar 
känner sig lite mer otrygga än flickor. 
Ansvarig: Likabehandlingsgruppen och rektorer. 
Datum när det ska vara klart: 2021-06-20 
 
Utvärdering: Försök till att blanda kön i undervisningsgrupperna har gjorts, men inte lyckats 
med pga. av organisatoriska skäl. Kön används inte i senaste trygghetsenkäten som en orsak 
till oro, dock blandning av olika klasser i samma grupp. 
 
 
Namn: Språket mot personal och mellan elever 
Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål och uppföljning: Ingen ska behöva höra kränkande ord, vare sig man är elev eller 
personal. 
Åtgärd: Likabehandlingsgruppen lägger fokus på detta i snackisen.  
Motivera åtgärd: I årets trygghetsenkät framgår att det finns elever som tycker att språket 
mellan elever ibland kan vara problematiskt. Även här kan vi se en liten övervikt av negativa 
svar bland pojkar.  
Ansvarig: Likabehandlingsgruppen. 
Datum när det ska vara klart: 2021-12-31 
 
Utvärdering: Språket fanns med som tema under VT i snackisarna. Årets trygghetsenkät visar 
att det fortfarande är något att arbeta med även om de negativa siffrorna är relativt låga. 
 
 
Namn: Otrygga miljöer: Omklädningsrum/Toaletterna/Spanska gatan 
Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål och uppföljning: Alla elever ska känna sig trygga oavsett vart på skolan de befinner sig. 
Åtgärd: 

• Sätta list nedtill på dörrarna så att det inte kommer in/ut ljud.  
• Sträva efter att renodla Fenix till ett ungdomsgymnasium. 
• Skapa tryggare korridors-miljöer på skolan, mer avgränsade områden med hjälp av 

skärmar. Ta upp frågan med Fenixrådet om hur olika miljöer på skolan kan bli 
trevligare och tryggare. 

• Göra lärare observanta (genom en lärarsnackis) på att det finns elever som känner sig 
otrygga i klassrummet (här finns en övervikt bland pojkar). 

Motivera åtgärd:  
• Det hörs väldigt mycket från vissa toaletter.  
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• Det har tidigare funnits en hedersrelaterad problematik kring Spanska gatan. Detta har 
minskat när SFI fick byta lokaler tillfälligt. Om SFI kommer tillbaka så måste åtgärder 
göras för att alla elever ska känna sig trygga. 

• I trygghetsenkäten är det några områden som sticker ut som otrygga, Spanska gatan, 
korridorer och ”rök-paviljongen”. 

• I enkäten ser vi att det finns elever som känner sig otrygga i klassrummet och det är 
framförallt pojkar, från alla tre årskurser. 

Ansvarig: Likabehandlingsgruppen, rektorer samt fastighetschef 
Datum när det ska vara klart: 2021-12-31 
 
Utvärdering: Frågan har varit upp i Fenixrådet kring hur eleverna vill förbättra skolmiljön. 
Frågan kommer även att återkomma under våren då skolan får tillgång till bibliotekets gamla 
lokaler och det planeras för ett elevhäng där. SFI har tillfälligt undervisning i andra lokaler 
och planeras flytta till Fenix 2 då det huset renoverats klart. Åtgärder för att öka trivseln på 
toaletterna är inte gjorda, däremot är överhörningen mellan klassrum (och där ingår 
toaletter) noterad hos förvaltningens fastighetsstrateg.  
 
 
Namn: Kränkningsärenden 
Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål och uppföljning: All personal ska veta när man ska göra en kränkningsanmälan samt 
hur man gör den. Ett mål är också att nå de elever som känner sig utsatta. 
Åtgärd: Skolkurator och rektor går igenom rutiner på APT samt gör en lärarsnackis på APT 
där personal får diskutera olika case (vad ska anmälas). Diskussion i teamen hur vi kan nå de 
elever som är utsatta.   
Motivera åtgärd: Skolan har få kränkningsanmälningar samtidigt som det framgår i 
trygghetsenkäten att det finns elever som mår dåligt och som blir utsatta. 
Ansvarig: Rektor 
Datum när det ska vara klart: 2021-12-31 
 
Utvärdering: Hur man anmäler kränkningsärenden samt diskussion kring vad som är 
kränkning gjordes i början på 2021. Dock ser skolan ingen ökning av antalet anmälningar. 
 
 
Namn: Sociala medier 
Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål och uppföljning: Elever ska känna sig trygga med att inte bli utsatta på sociala medier 
t.ex. genom att bli uthängd med bilder. 
Åtgärd: Snackis kring sociala medier och GDPR   
Motivera åtgärd: Det finns elever på skolan som blir utsatta av andra människor på sociala 
medier, oftast elever från annan klass eller annan skola. 
Ansvarig: Likabehandlingsgruppen 
Datum när det ska vara klart: 2021-12-31 
 
Utvärdering: Temat har varit uppe som snackis under VT. 
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3. Kartläggning 
Kartläggningsmetoder: 
Trygghetsenkät: Eleverna har fyllt i en enkät på datorn, genomförd under höstterminen. 
Otrygga platser: Trygghetsenkäten tar upp många olika platser där eleverna har fått tycka till 
om det känns otryggt på någon särskild plats. 
Elevintervjuer: Elevhälsan har haft samtal med åk 1 och 3. 
 
Områden som berörs i kartläggningen  
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion 
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. 
 
Hur eleverna har involverats i kartläggningen  
Eleverna har genomfört trygghetsenkäten. 
 
Hur personalen har involverats i kartläggningen  
Trygghetsenkäten har diskuterats i likabehandlingsgruppen där det finns en representant från 
varje team. 
 

Resultat och analys av trygghetsenkäten 2021: 
Efter genomgången trygghetsenkät så var det dessa punkter som stack ut och som vi bör 
arbeta med under nästa år: 

• 20% av eleverna upplever att de inte kan vända sig till någon vuxen på skolan. 
• Skolan toaletter behöver ses över, framförallt vad gäller ljud. 
• Spanska gatan är fortfarande en otrygg plats. 
• Hälften av eleverna vet var planen mot diskriminering och kränkande behandling 

finns. 
• Alla vuxna har inte koll på hur man gör en kränkningsanmälan. 
• Vi behöver öka andelen elever som svarar på enkäten samt minska antalet ”skoj-svar”. 
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4. Främjande insatser för kommande läsår 

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. 
Namn: Likabehandling 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål: Lyfta upp frågor som knyter an till våra olika diskrimineringsgrunder. 
Uppföljning: Snackisen tas upp till diskussion på APT/Teamsmöten/Fenixråd och klassråd.  
Insats: Undersöka hur snackisen används och om det finns andra goda exempel att arbeta 
med värdegrundsfrågorna. Frågan ska diskuteras med både elever och personal. Utifrån 
resultatet arbetar likabehandlingsgruppen fram en ny strategi. 
Ansvarig: Likabehandlingsgruppen och rektorer. 
Datum när det ska vara klart: 2022-12-31 
 
Namn: Skapa kontakter mellan elever 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål: Vi vill skapa en god atmosfär på skolan, där alla trivs.  
Uppföljning: Genom likabehandlingsgruppens möten och via trivselenkäten utvärderas 
årshjulet kontinuerligt. 
Insats: Likabehandlingsgruppen fortsätter att arbeta utifrån det årshjul som är satt med fyra 
olika aktiviteter under läsåret som riktar till att skapa kontakter i klassen/programmet/teamet 
och skolan.  
Ansvarig: Rektor ansvarar för att driva utvecklingsarbetet samt föra en dialog med team och 
EHT. 
Datum när det ska vara klart: 2022-12-31 
 
Namn: Barnkonventionens §12 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål: Att alltid höra med eleverna vad de vill och tycker kring olika frågor som rör dem.  
Uppföljning: Genom likabehandlingsgruppens möten och via trivselenkäten.  
Insats: Genom klassråd/Fenixråd och andra forum ständigt ha med elevernas åsikter i 
planeringen. 
Ansvarig: Rektor  
Datum när det ska vara klart: 2022-12-31 
 
Namn: Psykisk hälsa 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål: Prata med eleverna om psykisk hälsa.  
Uppföljning: Genom likabehandlingsgruppens möten och via trivselenkäten. 
Insats: Skolkurator/skolsköterska pratar med alla elever på välkomnande samtal om psykisk 
hälsa. EHT gör insatser på gruppnivå där det finns behov. Efter genomgång av hur snackisen 
fungerar utarbetar likabehandlingsgruppen en plan för vidare arbete med psykisk hälsa. 
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Ansvarig: Rektor ansvarar för att driva utvecklingsarbetet samt föra en dialog med team och 
EHT. 
Datum när det ska vara klart: 2022-12-31 
 
Namn: Information om planen mot diskriminering och kränkande behandling 
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål: Informera elever och personal om planen samt var den finns att hämta.  
Uppföljning: Genom likabehandlingsgruppens möten och via trivselenkäten. 
Insats: Skolan informerar eleverna skriftligt om planen vid läsårsstart genom information om 
skolan som alla elever får hem. Genomgång görs också muntligt av likabehandlingsgruppen 
vid uppstart. Alla personal ska få en genomgång av ny plan via APT samt information om var 
planen finns att hitta. 
Ansvarig: Rektor och likabehandlingsgruppen. 
Datum när det ska vara klart: 2022-12-31 
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5. Förebyggande åtgärder inför kommande läsår 
 

Namn: Trygghetsenkäten 
Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål och uppföljning: Öka svarsfrekvensen på enkäten och minska antalet ”skojsvar”. 
Åtgärd: Genomföra enkäten tillsammans med eleverna på demokratitid.  
Motivera åtgärd: Utifrån årets trygghetsenkät ser att det är dålig svarsfrekvens och vi ser att 
det är några elever som inte tar enkäten seriöst. 
Ansvarig: Likabehandlingsgruppen, mentor och rektorer. 
Datum när det ska vara klart: 2022-12-31 
 
 
Namn: Kontakt med vuxen på skolan 
Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål och uppföljning: Alla ska känna att de kan prata med någon vuxen på skolan. 
Åtgärd: Diskussion på APT och i teamen hur vi fångar upp eleverna.  
Motivera åtgärd: Enligt trygghetsenkäten svarade 20% att de inte har någon vuxen att vända 
sig till på skolan. 
Ansvarig: Likabehandlingsgruppen, rektor, mentor och annan personal på skolan. 
Datum när det ska vara klart: 2022-12-31 
 
 
Namn: Otrygga miljöer 
Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål och uppföljning: Alla elever ska känna sig trygga oavsett vart på skolan de befinner sig. 
Åtgärd: 

• Sätta list nedtill på dörrarna till toaletterna så att det inte kommer in/ut ljud. Undersöka 
var felet brister att det inte blir åtgärdat. 

• Sträva efter att renodla Fenix till ett ungdomsgymnasium. 
• Skapa tryggare korridors-miljöer på skolan, mer avgränsade områden med hjälp av 

skärmar i t.ex. spanska gatan. Ta upp frågan med Fenixrådet om hur olika miljöer på 
skolan kan bli trevligare och tryggare, framförallt ombyggnaden av gamla biblioteket. 

Motivera åtgärd:  
• Det hörs väldigt mycket från vissa toaletter.  
• Det har tidigare funnits en hedersrelaterad problematik kring Spanska gatan. I 

trygghetsenkäten framgår det att Spanska gatan är en otrygg plats för vissa elever. 
Ansvarig: Likabehandlingsgruppen, rektorer samt fastighetschef 
Datum när det ska vara klart: 2022-12-31 
 
 
Namn: Kränkningsärenden 
Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Mål och uppföljning: All personal ska veta när man ska göra en kränkningsanmälan samt 
hur man gör den. Ett mål är också att nå de elever som känner sig utsatta. 
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Åtgärd: Skolkurator och rektor går igenom rutiner på APT samt gör en lärarsnackis på APT 
där personal får träna på att göra en anmälan.  
Motivera åtgärd: Skolan har få kränkningsanmälningar samtidigt som det framgår i 
trygghetsenkäten att det finns elever som mår dåligt och som blir utsatta. 
Ansvarig: Rektor 
Datum när det ska vara klart: 2022-12-31 
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6. Rutiner för akuta situationer  
Policy  

På skolan ska all personal reagera direkt och följa rutinerna för diskriminering och kränkande 
behandling. (se handlingsstege, bilaga 1)  

 

Rutiner  

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling  

• EHT träffas kontinuerligt och diskuterar elevärenden.  
• Mentor för enskilda samtal med elever under demokratitiden. 

Se bilaga 1 för rutiner och åtgärder vid kränkande behandling.  

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 (elevhälsoteam) t.ex. kurator, skolsköterska, 
specialpedagog eller speciallärare 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 kring kränkande behandling/trakasserier anmäls och sparas i Stella.  

 

Ansvarsförhållande  

Huvudansvaret har rektor. Mentor, likabehandlingsgrupp och EHT är delaktiga beroende på 
ärendegången.  
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Bilaga 1 - Rutiner vid uppkomst av kränkande behandling/trakasserier mellan elever 
OBS! Vid trakasserier/kränkande behandling mellan vuxen och elev ansvarar rektor för utredning samt åtgärder. 
 
1. Skolpersonal/mentor  
Incident 
 
Då skolpersonal ser eller hör kränkning ska 
en direkt tillsägelse ske. Den som 
uppmärksammar kränkande behandling 
ansvarar för att utreda vad som skett. Det 
görs i samråd med mentor. 
 
1. Rektor informeras om det inträffade. 
Anmälan om kräkning ska göras i Stella. 
Rektor anmäler ärendet till huvudman. 
2. Ansvarig utredare för samtal med 
berörda elever. Ansvarig utredare gör 
utredning och bifogar det dokumentet i 
Stella ”Utredning kring kränkande 
behandling/trakasserier” 
3. Berörda vårdnadshavare informeras. 
4. Åtgärder sätts in. 
5. Uppföljning inom 2 veckor. 
Detta skall göras skyndsamt. 
6. Avslut. Dokumentation lämnas till 
rektor för arkivering. 
Båda parter kan erbjudas kuratorskontakt. 
 

2. Ansvarig utredare. 
Upprepad/allvarlig incident 
 
1. Rektor informeras om det inträffade. 
Blanketten ”Anmälan om kränkande 
behandling” fylls i och lämnas till rektor. 
Rektor anmäler ärendet till huvudman. 
2. Information samlas in från den utsatta, 
den/de som har utsatt samt personal och 
andra elever. Ansvarig utredare 
dokumenterar på blanketten som bifogas i 
Stella Utredning kring kränkande 
behandling/ trakasserier”. 
3. Berörda vårdnadshavare informeras. 
4. Åtgärder sätts in. 
5. Uppföljning inom två veckor. 
6. Avslut. Dokumentation arkiveras. 
 
Båda parter erbjuds kurators-kontakt.  
 

3. Rektor. 
Fortsatt kränkande behandling. 
 
Om tidigare åtgärder inte gett resultat 
tar Rektor över ansvaret för 
utredningen. Rektor anmäler ärendet 
till huvudman. 
 
1. Rektor kallar till möte med 
vårdnadshavare. 
2. Vid mötet ska insatser diskuteras 
tillsammans med vårdnadshavare. 
Dokumentation sker på blanketten 
”Utredning kring kränkande 
behandling/trakasserier”. 
3. Tid för återkoppling ska bokas in vid 
mötet. 
 

4. Barn- och  
utbildningsnämnden 
 
1. Tidigare dokumentation överlämnas 
från skolan.  
2. Lämplig åtgärd tillämpas. 
3. Återkoppling till rektor. 
4. Ärendet avslutas och arkivering 

OBS! Utifrån händelsens karaktär kan situationen kräva en omedelbar insats! 
Skadeanmälan skall alltid skrivas i samband med att någon får en fysisk skada. 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 socialtjänst. 
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Bilaga 2 – 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.  
All skolpersonal kan göra sig skyldiga till diskriminering.  

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! 
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Utredning av kränkande behandling/trakasserier  

Rektor beslutar vem som ansvarar för utredningen. Avslutad utredning bifogas 
kränkningsanmälan i STELLA. Samråd sker med elevhälsan vid behov.  

 

Den utsattes personuppgifter 

Namn: 

       

Personnummer: 

       

Skola/Förskola: 

       

Klass/Grupp: 

       

Ansvarig utredare: 

För- och Efternamn samt titel 

 

Personuppgifter för den/de som enligt den utsatta har agerat kränkande 

Namn: 
Ange endast initialer 
 

Skola/förskola samt klass/grupp: 
      

Ange endast initialer 
 

      

Ange endast initialer 
 

      

 

Personal som fått kännedom om att eleven har känt sig utsatt för kränkande behandling  
Ange namn på den eller de i personalen som fått känndom om kränkningen, ange även personalens 
"funktion" Ex: lärare, vaktmästare, skolmåltidspersonal o.s.v.  
 
Datum då kränkningen/kränkningarna ägde rum       
 
Datum då utredning påbörjas       
 
Anledning till utredning 
Vad har hänt? Beskriv konkreta händelser.  

 
 

Den utsattes beskrivning av händelsen/händelserna som upplevs som kränkande: 

 Fokusera på konkreta händelser och känslor kopplade till dessa. Hur har den utsatta eleven agerat i olika 
situtioner? 
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Skolans hantering av händelsen – den utsattes bild  

Hur upplever den utsatte att representanter för skolan har agerat? Vad är den utsattes vilja? Har den 
utsatte några förslag på åtgärder? 
 

 

Utsättarens/utsättarnas bild av situationen 

Håll individuella samtal om det rör sig om flera elever som är utsättare. Fokusera på konkreta 
händelser och känslor kopplade till dessa. Hur har utsättaren/utsättarna agerat i olika situationer? 
 

 

Skolans hantering av händelsen – utsättarens/utsättarnas bild  

Hur upplever utsättaren/utsättarna att representanter för skolan har agerat? Har 
utsättaren/utsättarna några förslag på åtgärder? 
 

 

Andra personers versioner 

Ange vilka personer det rör sig om samt vad de har för "status" med utgåndspunkt i händelsen t.ex. vittne 
till händelsen o.s.v. Det kan även röra sig om skolpersonal som bidrar här 
 

 
Efter kartläggning anses händelserna handla om 

Trakasserier kopplat till kön   Kränkande behandling 
Trakasserier kopplat till sexuell läggning    
Trakasserier kopplat till funktionshinder  Sexuella trakasserier 
Trakasserier kopplat till etnisk tillhörighet 
Trakasserier kopplat till religion eller annan trosuppfattning 
Trakasserier kopplat till könsöverskridande identitet 
Trakasserier kopplat till ålder 

 

Åtgärder 

 Datum Ansvarig, titel 
Samtal med den utsatta*             
Samtal med utsättaren/utsättarna*             
Kontakt med vårdnadshavare till den utsatta*              
Kontakt med vårdnadshavare till utsättaren/utsättarna*              
Den utsatta eleven erbjuds kuratorskontakt             
Utsättaren/utsättarna erbjuds kuratorskontakt             
Polisanmälan 1)             
Anmälan till socialtjänsten 1)             
*Obligatoriskt 
1) Beslut om detta tas i samråd med rektor  

 

Anteckningar om vad som framkommit i samtal med den utsatte, utsättarna och deras 
vårdnadshavare samt vad utredningen resulterat i 

Beskriv vad som framkommit i samtalen  
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Eventuellt ytterligare åtgärder 

 Datum Ansvarig, titel 
      
 

            

      
 

            

      
 

            

      
 

            

 

Eventuella disciplinära åtgärder för den/de som agerat kränkande* 

Beslut om detta tas i samråd med rektor  

 

Beslut om kvarsittning    ☐ 

Personuppgifter på den/de omfattas av åtgärden (endast Initialer)       

 

Skriftlig varning   ☐ 

Personuppgifter på den/de omfattas av åtgärden (endast Initialer)       
 

Tillfällig omplacering av en elev  ☐ 

Personuppgifter på den/de omfattas av åtgärden (endast Initialer)       

 

Tillfällig omplacering av en elev vid annan skola  ☐ 

Personuppgifter på den/de omfattas av åtgärden (endast Initialer)       

 

Avstängning     ☐ 

Personuppgifter på den/de omfattas av åtgärden (endast Initialer)       

 

 

*Dokumenteras i separat blankett för detta ändamål 

 

Tidigare händelser 

Utredarens kännedom om aktuell utsatt elev har blivit utsatt för tidigare kränkningar: 

Ja, av samma person/personer och det är dokumenterat ☐ 

Ja, av andra person/personer och det är dokumenterat ☐ 
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Ja, men det är inte dokumenterat ☐ Ej dokumenterade händelser måste i så fall utredas 

Nej ☐ 

 

Anteckningar avseende eventuella tidigare händelser  

 

 

Uppföljning med den utsatta eleven  

Datum för 
uppföljningen 

Eleven upplever fortfarande oro (följ 
upp efter några dagar igen) 

Eleven anger att kränkningarna har 
upphört och att allt är ok 

          Ange nytt datum för uppföljning  
          Ange nytt datum för uppföljning  
          Ange nytt datum för uppföljning  
          Ange nytt datum för uppföljning  

 

Ärendet/utredning avslutas den       /      20      
 
Vårdnadshavare informerad om avslut       /      20      
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskriv vid behov vad eleven anger avseende tidigare händelser  
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Utredning av kränkande behandling/trakasserier vuxen – elev  
Rör det sig om ärenden där en elev anses sig blivit utsatt för kränkande behandling av skolans 
personal ansvarar rektor alltid för utredningen. Om det rör sig om kränkningar där någon extern 
person kränkt en elev kan rektor delegera utredningsansvaret till någon annan person på 
skolan.   

 

Den utsattes personuppgifter 

Namn: 

       

Personnummer: 

       

Skola/Förskola: 

       

Klass/Grupp: 

       

Ansvarig utredare: 

För- och Efternamn samt titel - i normalfallet alltid rektor 

 

Personuppgifter för den som enligt den utsatta har agerat kränkande 

Namn: 
      
 

Titel: 
      

 

Person som fått kännedom om att eleven har känt sig utsatt för kränkande behandling  
Ange namn på den eller de som fått känndom om kränkningen, ange även personens "funktion" Ex: lärare, 
mamma/pappa, vaktmästare, skolmåltidspersonal o.s.v.  
 
Datum då kränkningen/kränkningarna ägde rum       
 
Datum då rektor informerades om kränkningen/kränkningarna       
  
Datum då utredning påbörjas       
 
Anledning till utredning 
Vad har hänt? Beskriv konkreta händelser.  

 
 

Den utsattes beskrivning av händelsen/händelserna som upplevs som kränkande: 

Fokusera på konkreta händelser och känslor kopplade till dessa. Hur har den utsatta eleven agerat i olika 
situtioner? 
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Skolans bidrag 

Hur upplever den utsatte att representanter för skolan har agerat? Vad är den utsattes vilja? Har den 
utsatte några förslag på åtgärder? 
 

 

Den vuxnas bild av situationen 

Samtala med den vuxna. Fokusera på konkreta händelser och känslor kopplade till dessa. Hur har 
utsättaren agerat i olika situationer? 
 

 

Skolans bidrag 

Hur upplever den vuxna att rektor på skolan har agerat? Har utsättaren några förslag på åtgärder? 
 

 

Andra personers versioner 

Ange vilka personer det rör sig om samt vad de har för "status" med utgåndspunkt i händelsen t.ex. 
vittne till händelsen o.s.v. Det kan även röra sig om skolpersonal som bidrar här 

 

Eventuellt tidigare händelser/åtgärder 

      
 

 
Efter kartläggning anses händelserna handla om 

Trakasserier/Diskriminering kopplat till kön   Kränkande behandling 
Trakasserier/Diskriminering kopplat till sexuell läggning    
Trakasserier/Diskriminering kopplat till funktionshinder  Sexuella trakasserier 
Trakasserier/Diskriminering kopplat till etnisk tillhörighet 
Trakasserier/Diskriminering kopplat till religion eller annan trosuppfattning 
Trakasserier/Diskriminering kopplat till könsöverskridande identitet 
Trakasserier/Diskriminering kopplat till ålder 

 

Åtgärder 

 Datum Ansvarig, titel 
Samtal med den utsatta*             
Samtal med den vuxna*             
Kontakt med vårdnadshavare till den utsatta              
Kontakt med överordnad chef/förvaltningen              

*Obligatorisk åtgärd 
 
Eventuellt ytterligare åtgärder 

 Datum Ansvarig, titel 
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Uppföljning med inblandad/inblandade elev/elever  

Resultat Datum 
Fokus här är om kränkningarna har upphört om ja, kan ärendet avslutas om nej krävs 
ytterligare åtgärder  

      

 

 
Underskrifter: 
 
 
 
________________________________________  ___________________________________________ 
Ansvarig rektor   Utredare (om annan än rektor) 
 
 

 
Ärendet avslutas den       /      20      
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