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”Utbildningen  ska  förmedla  och  förankra  respekt  för  de  mänskliga  rättigheterna  och  de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Människolivets  okränkbarhet,  individens  frihet  och  integritet,  alla  människors  lika  värde,
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som
skolan ska gestalta och förmedla.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

SKOLLAGEN (2010:800)
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1 kap.5§

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och
de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Var  och  en  som  verkar  inom  utbildningen  ska  främja  de  mänskliga  rättigheterna  och  aktivt
motverka alla former av kränkande behandling.

6 kap.6-10§

6  § Huvudmannen  ska  se  till  att  det  inom  ramen  för  varje  särskild  verksamhet  bedrivs  ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter
om detta finns i 7 och 8 §§.

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling
7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn
och elever utsätts för kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska
innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under
det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i
efterföljande års plan.

Förbud mot kränkande behandling
9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling
10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att
anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om
att  ett  barn  eller  en  elev anser  sig  ha  blivit  utsatt  för  kränkande behandling i  samband  med
verksamheten  är  skyldig  att  anmäla  detta  till  huvudmannen.  Huvudmannen  är  skyldig  att
skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i  förekommande fall
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en
elev  anser  sig  ha  blivit  utsatt  för  trakasserier  eller  sexuella  trakasserier  på  sätt  som  avses  i
diskrimineringslagen (2008:567).

Definition av likabehandling

Vår målsättning är att garantera alla elevers trygghet i skolan.
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I vår verksamhet skall ingen, vare sig elev eller personal, utsättas för diskriminering eller andra
former av kränkande behandling.

Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilde individen och i det vardagliga arbetet
utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, främja likabehandling, aktivt motverka diskriminering
av individer och grupper samt verka för att kränkningar aldrig ska få förekomma.

De vuxna skall reagera vid varje form av kränkande behandling.

Likabehandlingsplanen  skall  syfta  till  att  främja  elevernas  lika  rättigheter  oavsett  kön,  etnisk
tillhörighet/bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder
och att förebygga och förhindra diskriminering och annan kränkande behandling.

Definition an kränkande behandling

Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Gemensamt för all kränkande behandling är att
någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan riktas mot en
eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara återkommande. Det
är eleven som avgör om handlingen är kränkande.

Kränkningar kan vara:

fysiska ( t ex att bli utsatt för slag och knuffar )

verbala ( t ex att bli hotad eller kallad för något kränkande ord )

psykosociala ( t ex att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning )

text -och bildburna ( t ex klotter, brev och lappar, e-post, sms, mms, msn )

Olika former av kränkande behandling

Diskriminering

Diskrimineringsbegreppet avser  negativ  särbehandling och därmed kränkning av individer  eller
kategorier av individer, utifrån olika grunder, som ålder, kön, social status, religion, sexuell läggning,
funktionshinder, etnisk eller nationell bakgrund.

Trakasserier

Trakasserier är en aktiv, medveten handling som kränker en person.

Mobbning
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Mobbning förutsätter  att  den som utsätts,  systematiskt  kränks   vid  upprepade tillfällen,  vilket
skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder en obalans i makt så
den som mobbas är i underläge.

”Annan kränkande behandling”

Till exempel misshandel, ofredande och olaga hot.

Rättigheter och skyldigheter gällande alla som finns på skolan

( för elever gäller det i mån av förmåga utifrån elevens funktionshinder )

Du har rätt att känna dig säker och trygg.

Du är då också skyldig att medverka till att andra känner sig säkra och trygga.

Du har rätt att bli respekterad som den du är.

Du är då också skyldig att respektera andra och visa hänsyn.

Du har rätt att bli sedd och lyssnad på.

Då är du också skyldig att se och lyssna på andra.

Du har rätt till kunskaper och färdigheter.

Du är då också skyldig att ta ansvar för ditt arbete och uppförande.

Du har rätt att vara med och påverka ditt arbete och miljön på skolan.

Då är du också skyldig att engagera dig, komma med förslag och respektera det som vi gemensamt
bestämmer.

Du har rätt att få vistas i en trivsam skolmiljö.

Då är du också skyldig att hålla rent och snyggt omkring dig och vara rädd om egna, andras och
skolans ägodelar.

Förhållningssätt

Vi vill uppnå målen i likabehandlingsplanen genom att:
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främja jämställdhet mellan könen

aktivt motverka alla former av rasistiska beteenden och diskrimineringar

motverka alla former av negativ särbehandling

ingen utsätts för kränkande behandling

alla känner de blir respekterade och lyssnande på

eleverna vet vem de ska vända sig till när likabehandlingsplanen inte följs

alla vuxna på skolan medvetet och aktivt arbetar för att likabehandlingsplanen följs

ingen  diskrimineras  på  grund  av  kön,  etnisk  tillhörighet  eller  bakgrund,  religion  eller  annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder

informationen om likabehandlingsplanen och dess betydelse ges  till  elever i  den mån de kan
förstå den, föräldrar, ny personal samt andra vuxna som vistas på skolan.

Vi strävar efter att var och en ska:

utveckla en god självkänsla och empatisk förmåga.

respektera andra människors egenvärde.

tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling.

utvecklar sin förmåga att göra medvetna ställningstagande grundade på kunskaper och personliga
erfarenheter.

visar respekt och omsorg om närmiljön och miljön i ett vidare perspektiv.

Till dig som är elev

Vi önskar att du ska trivas i skolan och känna att du blir bemött på ett respektfullt och rättvist sätt i
skolan. Det är en förutsättning för att du ska kunna få de kunskaper du behöver.

Om du någon gång blir utsatt för mobbning, våld, hot eller annan kränkande behandling, önskar vi
att  du  omedelbart  kontaktar  en  vuxen  som  du  känner  förtroende  för.  Om  du  har  svårt  att
kommunicera eller förmedla vad du känner hoppas vi att du på något sätt kan signalera att allt inte
står rätt till, så vi kan få möjlighet att tolka dina signaler och försöka analysera vad som inte är bra.
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Till dig som är förälder

Om du misstänker att ditt barn eller något annat barn utsätts för kränkande behandling,

kontakta ditt barns lärare eller rektor.

Till dig som är personal

Om du misstänker att en elev blir kränkt är du omedelbart skyldig att informera elevens lärare
samt rektor om detta.

Om du ser kränkningar från vuxen av elev skall du också informera rektor om detta samt gärna tala
med den det gäller om du anser det lämpligt.

Om du själv blir kränkt så bör du inte acceptera det utan reagera genom att tala med den det gäller
eller med din chef eller överordnad chef. Du kan också tala med ditt fackombud om detta.

Förebyggande arbete

All  personal  på  skolan  ska  medverka  till  en  organisation  och  verksamhet  som  främjar  goda
relationer och en trygg miljö för eleverna.

Planen mot kränkande behandling ska integreras som en självklar del i skolans övriga arbete.

All personal skall ha kunskap om innebörden av begreppet kränkande behandling samt kunskap
om lämpligt förhållningssätt för att förebygga och i förekommande fall bemöta kränkningarna.

All personal, elever och föräldrar ska involveras i skolans värdegrundsarbete.

Alla ska kontinuerligt reflektera kring förhållningssätt, värderingar, relationer och normer.

Alla ska känna ansvar att skapa god miljö för allas trivsel.

Alla ska ges möjlighet till inflytande över egen person.
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Alla ska ha möjlighet att bli uppmärksammade genom kontinuerliga samtal i klassrum, på ”fritids”,
på personalmöten och vid medarbetarsamtal.

Rektorerna skall vara tillgängliga för alla i skolan.

Alla har rätt att även vid misstanke om kränkning bli tagen på allvar.

Alla på skolan ska vara uppmärksamma på vuxnas kränkningar av elever.

Information om denna plan skall ges på föräldramöten samt på skolans hemsida.

Åtgärder när vi upptäcker kränkande behandling

Kränkande behandling, elev mot elev

Alla som arbetar på skolan har ett gemensamt ansvar i arbetet mot kränkande behandling, vilket
innebär att den som upptäcker någon form av kränkning ingriper omedelbart.

Målet är att det är en rättighet för alla elever att inte bli diskriminerade eller kränkta.

Om en elev uppvisar att förändrat beteende som ovilja att gå till skolan, ovilja att tala om skolan
eller uppvisar psykosomatiska symptom som t ex ont i magen, ont i huvudet eller nedstämdhet,
kan det vara ett tecken på att eleven blir utsatt för någon kränkande behandling.

Ta reda på fakta och om en situation har uppstått som kräver att man behöver reda ut vad som
har hänt.
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Ta reda på hur länge det har pågått och var, samt vilka/vilken som är inblandade.

Dokumentera, detta görs av den personalen som eleven talar med.

Informera någon av rektorerna om vad som har hänt.

Kontakta  föräldrarna  samma  dag  och redogör  om vad  som har  hänt,  utan  att  lägga  in  egna
värderingar.

Gör upp tid för uppföljning.

Tala  enskilt  med  den  /  de  som  kränker  om  detta  är  möjligt  utifrån  elevens  begåvningsnivå.
Dokumentera. Tala om vad skolan har för avsikt att göra (använd vi-form).

Ha fortsatt kontinuerlig uppföljning med samtliga inblandade och deras föräldrar.

Ge både offret och de som kränker möjlighet till stöd.

Kränkande behandling, personal mot elev

Alla som arbetar på skolan har ett gemensamt ansvar i arbetet mot kränkande behandling, vilket
innebär att den som upptäcker någon form av kränkning ingriper omedelbart.

Målet är att det är en rättighet för alla elever att inte bli diskriminerade eller kränkta.

Om en elev uppvisar att förändrat beteende som ovilja att gå till skolan, ovilja att tala om skolan
eller uppvisar psykosomatiska symptom som t ex ont i magen, ont i huvudet eller nedstämdhet,
kan det vara ett tecken på att eleven blir utsatt för någon kränkande behandling.

Ta reda på fakta och om en situation har uppstått som kräver att man behöver reda ut vad som
har hänt.

Ta reda på hur länge det har pågått och var, samt vilka/vilken som är involverade.

Dokumentera, detta görs av den personalen som eleven talar med.

Informera någon av rektorerna om vad som har hänt.

Kontakta  föräldrarna  samma  dag  och redogör  om vad  som har  hänt,  utan  att  lägga  in  egna
värderingar.

Gör upp tid för uppföljning.

Rektor talar enskilt med den som har kränkt och vidtar ev åtgärder.
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Ha fortsatt kontinuerlig uppföljning med samtliga inblandade och med elevens föräldrar.

Ge både offret och de som kränker möjlighet till stöd.

Kränkande behandling, personal mot personal

Förebyggande åtgärder:

Skolan satsar på arbetslagsutveckling.

Skolan har en tydlig ansvarsfördelning och rollfördelning.

Skolan gör enkätundersökningar om den psykosociala arbetsmiljön 1ggr/läsår.

Skolan har tydliga rutiner för inflytande och medansvar.

Rektorerna har medarbetarsamtal 1ggr/läsår.

Handlingsplan vid kränkning:

Den som blivit kränkt har möjlighet att kontakta någon av rektorerna, facklig representant eller
någon annan utvald person som stöd.

Samtal med berörda ska ske i närvaro av stödperson för alla inblandade parter.

Samtalet/samtalen ska dokumenteras.

Handlingsplanen följs upp vid i förhand bestämt datum.
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Grundskolan

Kartläggning
Vi  har  bildat  en  särskild  arbetsgrupp  innehållande  skolledning,  lärare,  elevassistenter  och
kökspersonal för att på bästa sätt göra en översyn av skolans arbete mot kränkande behandling,
klimat  och  eventuella  riskområden.  Ämnet  behandlas  även  kontinuerligt  på  arbetsplatsträffar,
klassträffar,  elevsamlingar,  elevråd  och  föräldraråd.  Som  underlag  i  kartläggningen  finns  även
dokumentation i form av incidentrapporter. Vid identifiering av potentiell eller faktisk upplevd risk
implementeras åtgärder att arbeta med under läsåret vilka senare utvärderas.

Riskområden – Planerade åtgärder under läsåret 2013/2014

Matsalen har identifierats som en plats där det finns en ökad risk för att elever utsätter varandra
för  olika  former  av  kränkningar.  Hela  matsituationen  innehåller  olika  moment  där  vikten  av
tålamod och socialt  samspel är central. I  grundskolan finns det många elever som finner detta
utmanande.  Vi  kan  konstatera  att  matsituationen  för  många  elever  och  personal  sannolikt  är
förenad med stress vilket kan leda till olika former av oönskat beteende. Således behöver vi arbeta
med att förbättra förutsättningarna runt och miljön i matsalen.

Åtgärd: Med  syfte  att  göra  matsituationen  mindre  stressig  och  matsalen  till  en  lugnare  plats
kommer vi införa längre mattider för eleverna. Vi kommer även inrätta en till matsal för att dels
skapa mer yta  och dels för att ge en möjlighet till de elever som av olika anledningar är i behov av
att äta mer enskilt under lugnare former.

Överlämningarna vid dagens slut, då boendepersonal hämtar elever och övriga elever ska åka taxi
är  det  mycket  folk  på  samma plats  och  det  tenderar  ibland  att  bli  röriga  situationer  vilka  är
förenade med incidenter.

Åtgärd: Vi behöver tillse att tillräckligt många personal är närvarande vid dessa situationer.
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Särskolan

Kartläggning

Vi  har  bildat  en  särskild  arbetsgrupp  bestående  av  skolledning,  lärare,  elevassistenter  och
kökspersonal för att på bästa sätt göra en översyn av skolans arbete mot kränkande behandling,
klimat  och  eventuella  riskområden.  Ämnet  behandlas  även  kontinuerligt  på  arbetsplatsträffar,
klassträffar,  elevsamlingar,  elevråd  och  föräldraråd.  Som  underlag  i  kartläggningen  finns  även
dokumentation i form av incidentrapporter. Vid identifiering av potentiell eller faktisk upplevd risk
implementeras åtgärder att arbeta med under läsåret vilka senare utvärderas.

Riskområden – Planerade åtgärder under läsåret 2013/2014

Matsalen har identifierats som en plats där det finns en ökad risk för att elever utsätter varandra
för  olika  former  av  kränkningar.  Hela  matsituationen  innehåller  olika  moment  där  vikten  av
tålamod  och  socialt  samspel  är  central.  I  särskolan  finns  det  många  elever  som  finner  detta
utmanande.  Vi  kan  konstatera  att  matsituationen  för  många  elever  och  personal  sannolikt  är
förenad med stress vilket kan leda till olika former av oönskat beteende. Således behöver vi arbeta
med att förbättra förutsättningarna runt och miljön i matsalen.

Åtgärd: Med  syfte  att  göra  matsituationen  mindre  stressig  och  matsalen  till  en  lugnare  plats
kommer vi införa längre mattider för eleverna. Vi kommer även inrätta en till matsal för att dels
skapa mer yta och dels för att ge en möjlighet till de elever som av olika anledningar är i behov av
att äta mer enskilt under lugnare former.

Överlämningarna vid dagens slut, då boendepersonal hämtar elever och övriga elever ska åka taxi
är  det  mycket  folk  på  samma plats  och  det  tenderar  ibland  att  bli  röriga  situationer  vilka  är
förenade med incidenter.

Åtgärd: Vi behöver se till att tillräckligt mycket personal är närvarande vid överlämningarna.

I  samband med idrotten inträffar  det  incidenter.  Det  kan bero på att  det  är  svårt  att hantera
tävlingsmoment eller andra kravfyllda situationer, både i idrottshallen och i omklädningsrummet.

Åtgärd: Vi behöver se till  att  tillräckligt mycket personal är närvarande vid situationer som kan
uppstå i samband med idrotten samt att personalen är bra fördelade könsmässigt för att på bästa
sätt kunna hantera situationer i omklädningsrummet.

Gymnasiesärskolan
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Kartläggning

Vi  har  bildat  en  särskild  arbetsgrupp  innehållande  skolledning,  lärare,  elevassistenter  och
kökspersonal för att på bästa sätt göra en översyn av skolans arbete mot kränkande behandling,
klimat  och  eventuella  riskområden.  Ämnet  behandlas  även  kontinuerligt  på  arbetsplatsträffar,
klassträffar,  elevsamlingar,  elevråd  och  föräldraråd.  Som  underlag  i  kartläggningen  finns  även
dokumentation i form av incidentrapporter. Vid identifiering av potentiell eller faktisk upplevd risk
implementeras åtgärder att arbeta med under läsåret vilka senare utvärderas.

Riskområden – Planerade åtgärder under läsåret 2013/2014

Överlämningarna vid dagens slut, då boendepersonal hämtar elever och övriga elever ska åka taxi
är  det  mycket  folk  på  samma plats  och  det  tenderar  ibland  att  bli  röriga  situationer  vilka  är
förenade med incidenter.

Åtgärd: Vi behöver tillse att tillräckligt många personal är närvarande vid dessa situationer.

I  samband med idrotten inträffar  det  incidenter.  Det  kan bero på att  det  är  svårt  att hantera
tävlingsmoment eller andra kravfyllda situationer, både i idrottshallen och i omklädningsrummet.

Åtgärd: Vi behöver se till att tillräckligt många personal är närvarande vid dessa situationer samt
att  personalen  är  bra  fördelade  könsmässigt  för  att  på  bästa  sätt  kunna  hantera  situationer  i
omklädningsrummet.

Fritids

Kartläggning
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Vi har bildat en skyddskommittébestående av skolledning, elevassistenter och kökspersonal för att
på bästa sätt göra en översyn av skolans arbete mot kränkande behandling, klimat och eventuella
riskområden. Ämnet behandlas även kontinuerligt på arbetsplatsträffar, klassträffar, elevsamlingar,
elevråd  och  föräldraråd.  Som  underlag  i  kartläggningen  finns  även  dokumentation  i  form  av
incidentrapporter. Vid identifiering av potentiell eller faktisk upplevd risk implementeras åtgärder
att arbeta med under läsåret vilka senare utvärderas.

Riskområden – Planerade åtgärder under läsåret 2013/2014

Vid lek och annan aktivitet,  exempelvis på gården eller i de stora fritidsrummen,  kan det för
många elever vara svårt med socialt samspel och impulskontroll vilket kan leda till incidenter.

Åtgärd: Vi  behöver  säkerställa  och  aktivt  jobba  med  att  inte  bara  ha  hög  personaltäthet  vid
fritidsaktiviteter utan även att delaktigt leka och aktivera barnen samt att ständigt ”vara där barnen
är” för att minimera risker för och även snabbt kunna ingripa då incidenter sker.

Stöd utanför skolan

Rädda barnens föräldratelefon 020- 786 786

15



Rädda barnens centrum för barn

och ungdomar i kris 08- 698 90 00

BRIS (barnens rätt i samhället)

Vuxentelefon 077- 1505 050

Barnens hjälptelefon (BRIS) 116 111

(Du som är under 18 år ringer

gratis och ingen ser att du ringt)

Jourhavande kompis 020- 222 444

Barnombudsmannen 018- 69 44 99

Polis 018- 114 14

BUP (Barn och ungdomspsykiatri) 018- 611 00 00

Internetadresser

www.bris.se

www.friends.se

www.rb.se

www.jourhavandekompis.se

www.dinbarnombudsman.nu www.boiu.se

www.skolutveckling.se

www.skolverket.se

www.polisen.se
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