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1. Inledning 
Den här planen handlar om hur rektor/förskolechef och all personal bör arbeta för att   
metodiskt främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda trakasserier och 
kränkande behandling. 

 
 

2. Vår vision 
      Alla elever skall känna sig trygga på Träningsskolan. 

            Alla föräldrar skall känna sig trygga när de lämnar sina barn på träningsskolan. 
            Alla vuxna på träningsskolan har ansvar för att ge eleverna och föräldrarna den   
            tryggheten 
            Alla vuxna på träningsskolan ansvarar för att eleverna inte utsätts för kränkande  
            behandling av andra elever eller vuxna som finns i deras närhet. 
            Alla elever på träningsskolan har rätt till att känna gemenskap och delaktighet. 
 
 
     3. Så här blir planen känd för elever, vårdnadshavare och 

Personal 
 Skolledningen förankrar planen hos personalen och i samband med rektors samråds-

plikt enligt Skollagen 4 kap 13§ 
 Lärarna ansvarar för att planen förankras hos eleverna  
 Lärarna diskuterar planen med vårdnadshavarna i samband med utvecklingssamtalet 
 Planen finns tillgänglig på grundsärskolans och Strandvägsskolans hemsida. 

 
 

4. Definition av begrepp 
        
         Diskriminering 
           Diskriminering är när en elev behandlas sämre än andra barn och missgynnandet har 
            samband med: 

 kön 
 etnisk tillhörighet 
 religion eller annan trosuppfattning 
 funktionsnedsättning 
 sexuell läggning 
 könsöverskridande identitet 
 ålder 

         Alla elever har rätt att vistas i träningsskolan utan att utsättas för någon form av     
         kränkande behandling. 

 
    En elev kan också bli diskriminerat om barnet blir särbehandlat på grund av en förälders  
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    Eller syskons sexuella läggning, funktions nedsättning med mera.              
 
    Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. 
 
 
 Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling 
 till exempel till kön. 
 
 
 Man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt 
 diskriminering.    
 Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verka neutralt,  
 men  som i praktiken missgynnar en elev på grund av diskrimineringsgrunderna här ovan.               
 Om exempelvis alla elever serveras samma mat diskriminerar skolan indirekt de elever           
som till exempel av religiösa skäl behöver annan mat. 

 
 
Trakasserier och kränkande behandling 
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande 
som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara: 
 
 fysiska (slag och knuffar) 
 verbala (hot, svordomar, öknamn) 
 psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) 
 texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn och meddelanden 

på olika webbcommunities ) 
  trakasserier och kränkningar med sexuell anspelning. 

 
      

   Trakasserier   Kränkande behandling 
   är uppträdande som kränker en elevs                         är uppträdande som kränker en elevs    
   värdighet och som har samband med  värdighet, men som inte har sam- 

o kön    band med någon diskriminerings- 
o etnisk tillhörighet   grund. 
o religion eller annan trosuppfattning Det kan vara att retas, mobba, frysa 
o funktionsnedsättning  ut någon, knuffas eller rycka någon i 
o sexuell läggning   håret 
o könsöverskridande identitet 
o ålder 

 
    Sexuella trakasserier 
    Trakasserier kan också vara av sexuell art. De kallas då för sexuella trakasserier. 
     Det kan handla om ovälkomna beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller 
     bilder som är sexuellt anspelande och upplevs som kränkande. Det kan också 
     handla om sexuell jargong. 
 
 
    Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkande 



 
Barn och Utbildning 
Grundsärskolan 

 5

    behandling. 
 

 
 
 
 
Repressalier 
Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på 
grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering eller 
påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling 

 
 
5. Uppföljning av förra årets plan 
 De lektionerna som våra elever har deltagit i utanför Regnbågen under läsåret 2012/13 har   
fungerat mycket bra då övnings lärarna har anpassat lektionerna utifrån våra elevers 
förutsättningar och behov, på ett mycket engagerat sätt. Samt att personalen på 
 Regnbågen har haft den personaltäthet som har möjliggjort en individanpassad 
 delaktighet. 
 När det gäller tillgängligheten för våra elever är handikappanpassningen undermålig i 
 övriga skolans inomhusmiljö, vilket har gjort att vi inte har kunnat delta övriga skolans  
 inomhusaktiviteter.  Däremot har vi kunnat delta i gemensamma aktiviteter utomhus. 
 Vi har under läsåret 2012/13 samarbetat med de två förskoleklasserna och upplevt det 
 mycket positivt, då de känner igen våra elever ute på skolan och hälsar. 
 Våra elever ges möjlighet till reflektion över sin dag och dess innehåll via 
 Samtalsmattan, där de göra reflektioner över sin skoldag. 
 
 
6. Kartläggning av situationer i verksamheten 
Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja faktorer som riskerar att leda till diskriminering, 
trakasserier eller kränkningar. Arbetet omfattar faktorer som identifieras av verksamheten som 
riskfaktorer i kartläggningar. Regelbundna kartläggningar ska göras av eleverna trivsel, skolans 
organisation och arbetslagens arbetssätt för att upptäcka förekomsten av diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling.  
 
Vi kartlägger kontinuerligt våra elevers situationer i träningsskolans verksamhet då det gäller 
tillgänglighet och handikappanpassning i alla de lokaler vi använder oss av, som idrottshallen, 
träslöjd och syslöjd men även vid andra tillfällen när skolan ordnar aktiviteter i matsalen, 
skolfotografering i aulan och liknande. 
 Varje elevs specifika behov kartläggs och anpassas kontinuerligt på ett optimalt sätt, 
dels genom våra dagliga iakttagelser och dels genom varje elevs egen upplevelse utifrån 
 samtalsmattan. Personaltätheten möjliggör att eleverna kan känna trygghet i 
inkluderingen  med övriga skolan. 
 
Kartläggningen sker även genom. 
 

 Eleverna utvärderar sin dag med hjälp av samtalsmatta 
Ansvarig: Regnbågens personal 
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 Trivselfrågor tas upp på samtliga utvecklingssamtal.  

Ansvarig: Klasslärare Regnbågen 
 
 

 Trygghetssamtal genomförs varje termin med alla elever  
Ansvarig: Klasslärare Regnbågen 

 
 Arbetslaget träffar rektor varje månad och diskuterar läget i klassen  

Ansvarig: Rektor grundsärskolan 
 
 
 
7. Årets mål för det främjande arbetet. 
Målet för läsåret 2013/14 är att våra elever ska delta i lektioner utanför Regnbågen som, idrott 
och slöjd tillsammans med de planerade lärare som finns inom respektive ämne. 
Vi har även som mål att våra elever ska kunna delta i de övriga aktiviteter som görs av andra 
elever på skolan. 
   
7.1 Insatser under året 
 Våra insatser under läsåret 2013/14 är att fortsätta delta i de praktiska ämnen som idrott och  
slöjd.  Vi kommer även att delta i övriga skolans luciafirande, kabaréer, allaktivitetsdagar, 
vinterns dag, städdagar och vid skolstart då flaggan hissas. 
           
 7.2 Ansvarsfördelning 
 All personal runt eleverna ansvarar för att ge eleverna den optimala delaktigheten på ett 
  självständigt sätt.     
         
 7.3 Uppföljning 
  Vi gör en utvärdering tillsammans med våra elever efter varje moment med hjälp av 
  samtalsmattan, utifrån vad eleven har upplevt. Utifrån det analyserar vi om det finns 
  något vi ska förändra så det blir till gagn för eleven.  
  Personalen har kontinuerlig uppföljning av planen  
 
          
8. Mål för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande   
    behandling 
    Vårt mål 2013/14 är att skolans två förskoleklasser ska komma till oss en gång i veckan för    
      att delta i vår verksamhet.                                                                                    
                                            
 8.1 Insatser under året 
        Det finns två förskoleklasser på vår skola som kommer till oss varannan vecka.  
        På Regnbågen finns det många nya spännande saker att leka med när eleverna kommer. 
 
 8.2 Ansvarsfördelning 
        Ansvarar för varje elevs delaktighet och innehåll gör den personal som ansvarar för    
       den eleven den dagen. 



 
Barn och Utbildning 
Grundsärskolan 

 7

 
  8.3 Uppföljning              
       Eleverna på träningsskolan utvärderar, varje gång vi har haft samarbete med 
         förskoleklasserna, med hjälp av samtalsmattan. 
         Personalen utvärderar likabehandlingsplanen och dess mål varje läsår. 
 
 
 
 
 9. Våra rutiner för akuta och uppföljande åtgärder 
   

 9.1   Att upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

 Vid misstankar om att en elev känner sig kränkt av en annan elev tas kontakt med 
klasslärare och/eller rektor. 
 

 Ledning och personal skall vara uppmärksamma på om en elev upplever sig 
kränkt av någon vuxen. Om eleven känner sig kränkt av personal på skolan tar 
eleven eller vårdnadshavare kontakt med elevens klasslärare, kurator eller rektor. 

 Enkätundersökning och trygghetssamtal. Trygghetssamtalen skall dokumenteras 
klassvis och delges rektor. 

 All personal rapporterar händelser/iakttagelser till rektor. 
 Kontinuerlig kartläggning av otrygga områden sker i det dagliga samtalet mellan 

elever och lärare och under trygghetssamtalen. 
 

  9.2 Att utreda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

 Vid misstanke om kränkningar mellan elever utreder berörda lärare den upp-
komna situationen så fort som möjligt genom samtal, dokumentation och kontakt 
med vårdnadshavare. Utredningen skall innehålla en analys av bakomliggande or-
saker till kränkningen. Bilaga 1 

 Om personal misstänks för kränkningar mot elev utreder rektor händelsen genom 
samtal med berörda. Samtalen dokumenteras alltid. Upprepas kränkningarna arbe-
tar rektor utifrån den plan som finns i kommunen och underrättar sedan skolche-
fen. 

 En bedömning görs av skolledningen i varje enskilt fall om hur allvarlig kränk-
ningen är och om anmälan bör göras till andra myndigheter. 

 Alla ärenden ska dokumenteras och åtgärderna utvärderas för att förhindra att 
kränkningarna upprepas. 

 Dokumentation sker på särskild blankett. Se bilaga 2 
 
 

9.3 Åtgärder vid diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

Personal som blir vittne till kränkande behandling ingriper genom att genast avbryta 
handlingen. Därefter meddelas berörd personal och rektor om vad som hänt och vilka 
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åtgärder som vidtagits. Den kränkande elevens lärare pratar med denne och gör klart att 
beteendet genast måste upphöra och informerar om konsekvenserna om så inte sker. 
Vårdnadshavarna kontaktas. Om kränkningen inte upphör fattar rektor beslut om 
utredning. 

 
 
 
 
 
 

10. Rutiner för hur eleverna och deras vårdnadshavare kan göra 
anmälningar	
Om du vill anmäla att någon har blivit utsatt för diskriminering eller annan kränkande 
behandling, kontakta: 

 Klassläraren – tel. 615 28 
 Rektor Ingela Dullum – tel. 612 38 

 
 

11. Rutiner för hur personalens och rektors anmälningsskyldighet 
skall fullgöras	

 Personal som upptäcker att en elev blivit utsatt för diskriminering eller annan 
kränkande behandling anmäler detta till rektor. 

 Anmälningsskyldigheten fullgörs genom att rektor anmäler uppkomna ärende 
till skolchefen via en mapp i det lokala nätverket. 

 
12. Barns och elevers delaktighet i arbetet med planen 
            Likabehandlingsplanen för träningsskolans elever bygger på elevernas möjligheter 
            till gemenskap och delaktighet oavsett funktionsnedsättning. Elevernas delaktighet i 
            arbetet med planen är den hänsyn som tagits till deras självklara rättigheter att känna sig 
            trygga och delaktiga i gemenskapen med andra. 
         Delaktigheten i likabehandlingsplanen bygger även på våra elevers självklara rättigheter 
            till okränkbarhet. 
            Eleverna själva utvärderar sin delaktighet i olika sammanhang med hjälp av   
            Samtalsmattan, efter varje tillfälle som förskoleklassen har varit här. 
            Vi har även ett anpassat trygghetssamtal med våra elever varje termin. 
            Föräldrarna tar del i planen i samband med utvecklingssamtalen. 
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      Bilaga 1 
Åtgärd efter samtal med elev/förälder/lärare mm 
 
 
Datum:____________________  
 
 
Samtal: ___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Åtgärd: Ansvar 
 
___________________________________________________________________ ______ 
 
___________________________________________________________________ ______ 
 
___________________________________________________________________ ______ 
 
___________________________________________________________________ ______ 
 
 
 
Resultat: 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Utförd av: 
 
________________________________ 
 
 
      Bilaga 2 
   Avser: 
    Kränkande behandling 
    Datum:   ………………………………… 
Kränkande behandling 
Blanketten fylls i och lämnas till rektor 
 
Datum                                     Plats 
 
Händelse 
 
 
 
 
 
 
Vem / vilka är inblandade 
 
 
 
Följande har inträffat 
 
 
 
 
 
 
 
Åtgärder 
 
 
 
 
 
Uppföljning 
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För kännedom till 
 
Anställd / inblandad 
 
Underskrift uppgiftslämnare 
 
Underskrift rektor 
 

 


