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

 
 

2. Vår vision 
  Alla barn och elever i vår verksamhet ska kunna känna sig trygga och bemötas och 

behandlas med respekt.  

 Alla former av diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier är otillåten i 
vår verksamhet. 

  All personal skall vara väl förtrogen med lagen om förbud mot diskriminering och 
annan kränkande behandling.  

 
 
     3. Så här blir planen känd för elever, vårdnadshavare och 

personal 
 Rektor är huvudansvarig och ansvarar för att planen blir känd hos all personal och 

vårdnadshavare i samband med rektors samrådsplikt enligt Skollagen 4 kap 13§. 
 Rektor tillsammans med personalen ansvarar för att planen följs upp och utvärderas. 
 Orion ansvarar för att punkten likabehandling finns med på dagordningen för Ae. 
 All personal ansvarar för att arbeta mot att nå målen och genomföra de insatser som 

nämns i planen.  
 Orion ansvarar för att informera vårdnadshavare och elever om planen. 
 Alla vuxna har ett gemensamt ansvar att vara uppmärksamma och agera vid alla 

former av kränkning. 
 Planen finns tillgänglig på grundsärskolans och Strandvägsskolans hemsidor 

 
 

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 
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 sexuell läggning 
 könsöverskridande identitet 
 ålder 

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

 
 En elev kan också bli diskriminerat om barnet blir särbehandlat på grund av en förälders  
 
 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 verkar 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. 
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     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 
    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 
Vi har under läsåret haft många konfliktsituationer med hot och våld både gällande elever och 
personal. Personalen har fått handledning vid fyra tillfällen. Vi har hanterat hot och våld genom 
seriesamtal, ritprata-appen, lekterapeutiska samtal samt dramatiserade situationer att diskutera 
kring. Vi har vid flera tillfällen delat på gruppen pga. motsättningar. Vid varje arbetsdags 
början har en noggrann strategi diskuterats fram. Vid varje arbetsdags slut har personalen 
tillsammans utvärderat arbetet. Vi har haft täta samtal med vår chef om situationen. Vi har 
diskuterat personalens förhållningssätt som en stående punkt på Orions Ae. Vi har inte haft 
möjlighet att introducera vikarierande personal, dock har vi haft få vikarier. Det verkar utifrån 
de trygghets- och utvecklingssamtal vi haft att både barn och föräldrar trivs och känner sig 
trygga i skolan.  
 
 
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.  
 
Lokaler 
Vid tillfällen då det finns en personal till varje elev minimeras risken för att kränkande 
behandling uppstår. I omklädningsrum, dusch och kapprum upplevs risken för kränkande 
behandling som större, då ibland en elev måste klara sig utan vuxenstöd. 
 
Skolgården 
Det är få tillfällen som elever befinner sig ensamma utan personal närvarande. Därmed 
minimeras risken för att kränkande behandling uppstår. Det finns elever som är 
rymningsbenägna och därför utgör en risk för sig själv och andra. Kartläggning har gjorts som 
visar vilka områden som innebär större risk ute på skolgården: 
 Bakom längan. 
 I korridoren. 
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Gemenskap 
All samvaro är nogsamt planerad och tillrättalagd för att minimera risker för trakasserier, 
diskriminering och kränkande behandling. Risken för trakasserier, diskriminering och 
kränkande behandling minimeras då personal är informerad angående rådande förhållningssätt 
och rutiner. All samvaro planeras utifrån individuella förutsättningar och behov. 
  Elevenkät 1 gång/läsår. 
 Föräldraenkät 1 gång/läsår. Utformad för att ge ett mätbart och i fortsättningen 

jämförbart resultat. 
 

 En punkt på dagordningen för Ae. 
 En punkt som tas upp 1 gång per månad på dagordningen för klassråd. 
 Trygghetssamtal 1 gång per månad med varje enskild elev i samarbete med hemmet. 
 En återkommande punkt på utvecklingssamtalen. 
 Planen utvärderas i juni och uppdateras i september varje år. 

 
Planerade samtal 
 Samtal i resursteam genomförs var tredje vecka 

 
Enkäter 
 Trivselenkät görs årligen av alla elever i åk F-6 
 Enkät lämnas också till föräldrar att besvara anonymt. 

 
Rapporter från trygghetsteam, tillbud och olycksfall 
 Trygghetsteamet träffas 1g/mån och diskuterar trivselläget i klasserna 
 All personal använder sig av de dokumentationsblanketter som behövs och som skall 

användas vid händelser och lämnar dem därefter till rektor 
 På arbetsplatsträffar, klassråd och elevråd finns alltid punkten ” Trygghet ” med. 

 
Genomgång av rutiner, regler, traditioner mm 
 Vid terminsstart går vi gemensamt igenom skolans regler.  

 Reglerna skickas hem, så att föräldrar också ska känna till dem.  

 I samband med FN-dagen, onsdagen 24/10, uppmärksammas värdegrundsfrågor speci-
ellt. 

7. Årets mål för det främjande arbetet.   
 Alla elever skall känna sig trygga och tycka att det är roligt att komma till skolan. 
 Ingen elev utsätts för kränkande behandling, vare sig av andra elever eller vuxna. 
 Planen skall vara känd av all personal i arbetslaget samt att tillfällig personal skall vara 

införstådd i rådande förhållningssätt och rutiner. Ordinarie personal informerar. 
 Planen skall vara känd av vårdnadshavare och elever. Ordinarie personal informerar. 

     
8. Mål för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande   
    behandling 
    8.1 Insatser under året 

 Positiva beteenden förstärks. 
 Inne- och utemiljön på skolan diskuteras på klassrådet. 
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 Regelbundna diskussioner i personalgruppen om vad diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling innebär i vår verksamhet. 

 En regelbunden översyn av regler och rutiner i samverkan med elever, föräldrar och 
övriga skolan.  

 Diskuterar personalens förhållningssätt, samt hur vi som vuxna agerar som en 
stående punkt på Orions Ae. 

 Mäta elevernas och föräldrarnas upplevelse av trivseln och tryggheten i skolan. 
 Att all personal är informerad angående rådande förhållningssätt och rutiner. 
 Vuxenstöd i riskområden och risksituationer. 
 Klassråd, elevråd och utvecklingssamtal. 

 
8.2 Ansvarsfördelning 
 Rektor är huvudansvarig och ansvarar för att planen blir känd bland skolans perso-

nal. 
 Rektor tillsammans med personal ansvarar för att planen följs upp och utvärderas. 
 All personal ansvarar för att nå målen och genomföra de insatser som nämns i pla-

nen. 
 Personal ansvarar för att punkten likabehandling finns med på dagordningen för Ae. 
 All personal har ett gemensamt ansvar att vara uppmärksamma och agera vid alla 

former av kränkningar. 
 Personal ansvarar för att föräldrar får information om planens innehåll på föräldra-

möte eller utvecklingssamtal. 
 Planen skickas sedan ut till alla vårdnadshavare. 
 Det är alla elevers gemensamma ansvar att påtala diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling som förekommer på skolan. 
 
 
 9. Våra rutiner för akuta och uppföljande åtgärder 
   

 samtala enskilt med de inblandade 
 personal gör en bedömning om de inblandades föräldrar skall informeras 
 meddelar rektor för att tillsammans besluta om trygghetsteam skall kontaktas 
 dokumentera händelsen på avsedd blankett   Se bilaga 1 
 vid behov träffas vårdnadshavare, elev, personal och rektor för diskussion om 

vidare åtgärder. 
 rektor tillsammans med personal ansvarar för uppföljning. 

 

  9.2 Att utreda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

 Vid misstanke om kränkningar mellan elever utreder berörda lärare den uppkomna 
situationen så fort som möjligt genom samtal, dokumentation och kontakt med 
vårdnadshavare. Utredningen skall innehålla en analys av bakomliggande orsaker 
till kränkningen. Se bilaga 1 

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

 samtala enskilt med de inblandade 
 personal gör en bedömning om de inblandades föräldrar skall informeras 
 meddelar rektor för att tillsammans besluta om trygghetsteam skall kontaktas 
 dokumentera händelsen på avsedd blankett 
 vid behov träffas vårdnadshavare, elev, personal och rektor för diskussion om 

vidare åtgärder. 
 

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 Gunilla Jansson – tel. 615 44 
 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 
  Eleverna på Orion tar del av planen och arbetet med den genom bildstöd, berät-

tande och tydliggörande dramatiseringar. 
 Trygghetsaspekten diskuteras en gång/vecka på klassråd. 
 Trivselenkät sätts in i Gula Boken en gång/ månad, då också föräldrar ges möjlighet 

att ta del i diskussionen. 
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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 
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Åtgärder 
 
 
 
 
 
Uppföljning 
 
 
För kännedom till 
 
Anställd / inblandad 
 
Underskrift uppgiftslämnare 
 
Underskrift rektor 
 

 


