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Varför en likabehandlingsplan? 

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling ska verka som garanti för 
att inte tillfälligheter avgör vilket skydd barn och elev får på vår enhet. Plan mot 
diskriminering och annan kränkande behandlingen syftar till att främja barns och 
elevers lika värde och rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder, ålder, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, samt till att förebygga och förhindra trakasserier och annan 
kränkande behandling. Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider 
mot principen om alla människors lika värde. Vår verksamhet tar tydligt avstånd från 
alla tendenser till trakasserier och kränkande behandling. 
Ingen skall utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering i våra 
verksamheter. Ingen skall känna olust eller rädsla för att komma till vår skola eller 
delta i våra verksamheter. 
   
Vi skall på vår enhet förmedla grundläggande värden såsom alla människors lika 
värde, människors okränkbarhet, jämställdhet mellan män och kvinnor, individens 
frihet och integritet samt solidaritet med svaga och utsatta. Vi skall lära oss att 
acceptera varandras olikheter. All personal har ett gemensamt ansvar för arbetet mot 
kränkande behandling och diskriminering. All personal är även skyldig att arbeta 
aktivt för att förebygga, upptäcka och stoppa alla former av kränkande behandling 
och diskriminering. Utgångspunkten är alltid den kränktes upplevelse. 
  
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning 
för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall 
den som verkar inom våra verksamheter främja jämställdhet mellan könen samt 
aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 
beteenden. 
 
 
Likabehandlingsarbetet styrs av följande lagar och dokument; 

 Skollagen (2010:800) 6 kap § 6-15. 

 Diskrimineringslagen(2008:567) 

 Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 
och elever (2008:224)   

 FN:s barnkonvention 

 Arbetsmiljölagen (AFS 1993:17) 

 Lgr 11 Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 

 Socialtjänstlagen 14 Kap. 1§ ang. anmälningsskyldighet 

 Brottsbalken 
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Så här jobbar vi med vår likabehandlingsplan 

 
Elevernas delaktighet 
Samtal 
Elevenkät/trivsel 
Utvecklingssamtal 
Trygghetsvandring/otrygga/trygga platser på skolan 
Klassråd 
Elevråd 
Matråd 

 
Elevråd 
Skolan har ett elevråd från åk f-6. Eleverna verkar för elevernas gemensamma 
frågor, som kommit fram i klassråden. Härigenom får eleverna delaktighet och 
inflytande. Elevrådet träffas minst 4 gånger per termin efter att klasserna haft sina 
klassråd. Rektor, lärare i fritidshem och skolkurator medverkar. 
 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Planen finns att hämta på skolans hemsida. Planen presenteras vid 
föräldrasamverkan och föräldramöte samt i föräldrarådet. Vårdnadshavare 
uppmuntras att lämna synpunkter på innehållet i planen, synpunkter kan lämnas 
under läsårets gång (se bilaga 4). 
 

Personalens delaktighet 
Planen arbetas med på arbetsplatsträffar (APT). Arbetslagen har diskuterat kring det 
främjande arbetet och förebyggande åtgärder. Resultatet från elevenkät rörande 
trygghet och trivsel har analyserats och diskuterats av personalen på APT 
(arbetslagsträffar) samt i Trygghetsteamet och i elevhälsan. 

 
Vilka ansvarar för att planen följs? 
Rektorn ansvarar för upprättande och uppdatering av Plan mot diskriminering och 
annan kränkande behandling. Rektor ansvarar även för att de personer som har 
särskilda ansvarsområden enligt planen får nödvändig kunskap och tid för att utföra 
sina uppdrag. Det är även rektor som har det yttersta ansvaret för att all personal i 
verksamheten aktivt arbetar med att motverka diskriminering, trakasserier och annan 
kränkande behandling. Att ha kunskaper om vad som påverkar uppkomst av 
kränkningar och vilka uttryck de kan ta sig är grundläggande för det förebyggande 
arbetet. 
 
Personalens ansvar är att se till att Plan mot diskriminering och annan kränkande 
behandling blir välkänd för elever och vårdnadshavare. Dessa skall ha möjlighet att 
reflektera över enhetens förhållningssätt, värderingar, normer, relationer och 
arbetssätt. 
 



5 

 

Föräldrar har också ett stort ansvar. Om skola och hem tar klart avstånd från all form 
av diskriminering och kränkande behandling får detta en positiv inverkan på 
barnen.  Prata med ditt barn om detta. Är något barn utsatt? Är någon ensam?  
Om ditt barn berättar om någon form av diskriminering eller kränkande behandling, ta 
kontakt via samtal med din klassföreståndare eller annan pedagog ni känner 
förtroende för på skolan.  Vi ska alla hjälpas åt att skapa en skola där alla trivs och 
har det bra.  
 

Trygghetsteamet 
Trygghetsteamets främsta arbetsuppgifter består i att arbeta förebyggande mot 
mobbning, diskriminering, kränkningar och trakasserier samt att vara behjälpliga 
tillsammans med klassföreståndare att utreda händelser där det förekommer något 
av ovan. Vi följer vår åtgärdstrappa och vid behov kopplas även vår elevhälsa in. 
Teamets arbete utgår ifrån den plan för likabehandling som upprättats på skolan.  
 

Årlig plan 
Arbetet med planen revideras och en ny analys av nuläget görs, med eventuellt nya 
målsättningar och nya åtgärder.  
I efterföljande års plan ska en redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 
genomförts finnas med. 
 

Våra verksamheters uppdrag  
Enligt 6 kap i Skollagen angående kränkande behandling samt 3 kap. 14§-16§ i 
Diskrimineringslagen skall huvudmannen se till att; 
  

 Det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling och 
diskriminering. 

 Man främjar, förebygger och förhindrar kränkande behandling och 
diskriminering. 

 Det årligen upprättas en plan för detta arbete. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Vår vision 
 
Vår vision är att vi ska möta eleverna med omtanke, glädje, nyfikenhet och 
kunskap. Målet är att driva en skola som lämnar trygga, glada och nyfiket 
kunskapssökande elever med framtidstro. 
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Telefonnummer och mejladress till skolpersonal 
Örnaskolan, Grundsärskolan och Fritidshemmet 
Rektor : Michael Assarsson 0729818383 
Mail: michael.assarsson@hylte.se  
Bitr.rektor: Lissi Pedersen 0733718347 
Mail: lissi.pedersen@hylte.se  
Skolsköterska Hans Moberg 0733-71 81 26 
Mail: hans.moberg@hylte.se 
Skolkurator Jan Onemark 0733-71 81 93 
Mail: jan.onemark@hylte.se 
Specialpedagog/Grundsärskolan Inger Wilander 0345-180 65 
Kråkans fritidshem 0345-180 75  

Fritidshemmets mail: krakansfritidshem@skola.hylte.se 

 

Personal efter skoldagens slut  
Se skolans hemsida www.hylte.se sök grundskola/välj skola eller ring Hylte Kommun 
växeln 0345-180 00. 

 

Elevhälsa 
Rektor: Michael Assarsson 

Specialpedagog: Linda Eliasson 

Förstelärare: tillika elevhälsosamordnared: Marie Bengtsson 

Kurator: Jan Onemark 

Skolsköterska: Hans Moberg 

Trygghetsteamet  
Rektor /bitr.rektor : Michael Assarsson, Lissi Pedersen 
Skolkurator Jan Onemark  
Fritidslärare Eva Söndergaard-Johansson  
Fritidslärare Lisa Hallberg  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:michael.assarsson@hylte.se
mailto:lissi.pedersen@hylte.se
mailto:hans.moberg@hylte.se
mailto:jan.onemark@hylte.se
mailto:krakansfritidshem@skola.hylte.se
http://www.hylte.se/
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Trivselregler för Örnaskolan 2016-2017 

 

 

Skolan är en arbetsplats för både lärare och elever. 

 

Där vi arbetar tillsammans och har rätt att känna trivsel och trygghet. 

 

Vi visar varandra respekt och följer våra ordningsregler. 

 

 

 

 Vi är snälla och hjälpsamma mot varandra och använder ett vårdat språk. 

 Vi värnar om skolan och våra saker. Eventuell skadegörelse kan komma 

att ersättas av målsman. 

 Vi låter pengar och värdesaker (leksaker, mobiler) vara kvar hemma. 

Skolan ansvarar inte om något som går sönder eller försvinner. 

 Vi äter inte godis på skoltid.  

 Vi använder inga mobiltelefoner under skoltid. Om man har med sig sin 

mobiltelefon, lämnas den till klassläraren vid skoltidens början och 

återfås efter skoldagens slut.  

 Utomhus kan vi springa men vi går i korridorerna. 

 Jag uppträder lugnt och trevligt. 

 Jag berättar genast för någon vuxen om jag misstänker att någon är 

utsatt för mobbning eller kränkning, trakasserier och diskriminering. 

 Jag har inte ytterkläder eller keps, mössa i klassrummet eller matsalen. 

 Vi cyklar inte på skolgården. 

 Jag kommer i tid till lektionerna och har med mig rätt material samt 

penna och sudd. 
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Utvärdering av fjolårets plan 2015 – 2016 
 

Delaktiga i utvärdering  
Utvärdering gjordes av Trygghetsteamet och elevhälsan och har följts upp av 
respektive pedagog som är ansvarig för sin klass. Vidare har personal både i 
arbetslag samt på APT (arbetsplatsträffar) diskuterat, utvärderat samt arbetat med 
planen tillsammans. Klassråd och elevråd har kommit med sina synpunkter och aktivt 
bidragit i detta viktiga arbete. Intervjuer gjordes med elever i förskoleklass till årskurs 
två och från årskurs 3-6 med enkäter samt kartläggning av otrygga platser. 

 
Resultat av utvärderingen av 2015 - 2016 års plan 
 

Det vi har arbetat med och utvärderat är följande; 
Rödmarkerat har vi inte uppnått önskat resultat och kommer att arbeta 
vidare med i denna nya plan tillsammans med de nya målen 

 Rast värdar 

 Skolgård 

 Fotbollsplanen 

 Omklädningsrum 

 Slöjden 

 Kapprum 

 Skogen 

 Rast material 

 Förflyttningar 
 

Resultat och analys 
Rast värdar bär synlig väst samt rast schema finns för all personal på låg och 
mellanstadiet, Då vi är inne i ett år med bygge av ny skola delar vi skolgård från F-6 
samt med elever på Efna. Vi har haft möten med personal på Efna där vi diskuterade 
hur vi hjälps åt vid raster. När eleverna spelar fotboll är det alltid en vuxen med samt 
att lagen delas in av vuxen främst på lågstadiet. När det gäller omklädningsrummen 
på gymnastiken så finns där en vuxen med på Lågstadiet. 
 
Arbetsron på slöjden har blivit mycket bättre och skall också fortsätta att vara detta 
med tät kontakt mellan klassföreståndare och ansvarig pedagog på trä respektive 
syslöjd. I skogen är det en vuxen med samt att ordningsreglerna har förankrats väl 
med eleverna. 
 
Kön in till matsalen fungerar bra nu, tack vare att högstadiet har omfördelat sin yta 
när det gäller fritidsaktiviteter för högstadiets elever samt ett bra samarbete med 
ansvariga för matsalen och högstadiets personal. Förflyttningar för eleverna till slöjd, 
gymnastik och matsal görs med respektive pedagog/resurspersonal främst på 
lågstadiet och till viss del även på mellanstadiet.   
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Ny sandlåda samt kompisgunga finns sedan höstterminens start på vår 
gemensamma gård.  
 
Kvar att förbättra och åtgärda läsåret 2016 - 2017 

 Omklädningsrum på gymnastiken ökad vuxen närvaro. 

 Trygghetsteamet, bättre förankring kring vad vi gör och vilka som ingår i det. 

 Förankra likabehandlingsplanen bland elever och personal samt föräldrar. 
 

Mål och uppföljning 
Främjande arbete är de generella insatser vi gör för att skolan skall präglas av 
mångfald, respekt och lika rättigheter. Därför har vi en medvetenhet och kunskap om 
de åtta diskrimineringsgrunderna med oss i vårt bemötande och bedömningen av 
elever i undervisning och andra aktiviteter. Uppföljning av detta arbete sker 
kontinuerligt i Trygghetsteamet, arbetslagen, arbetsplatsträffar, och elevråd. 
 

Nulägesanalys 
Skolan står inför en nybyggnation av låg och mellanstadiet, vilket ställer extra stora 
krav när det gäller elevers och personals säkerhet under tiden som detta pågår. Då 
skolgården till viss del kommer att vara en byggarbetsplats är det ytterst viktigt att 
skolans regler följs och kommunikationen fungerar fullt ut mellan personal, 
vårdnadshavare och elever om det blir förändringar i skolans verksamhet. Antalet 
elever ökar stadigt vilket är glädjande, men det innebär också temporärt att vi får 
vara flexibla vid kommande förflyttningar för att verksamheten skall fungera så 
smidigt som möjligt för elever och personal. 

 
Beskrivning av hur årets plan ska utvärderas augusti 2017 

Elevintervjuer, elevenkäter, analyser av incidenter samt likabehandlingsärenden. 
Identifiera otrygga platser i inre respektive yttre miljö. Föra diskussioner i 
arbetslagen, med elevrådet och på arbetsplatsträffar (APT) samt göra kringpersonal 
som vaktmästare, och lokalvårdare mer delaktiga i planen. Vårdnadshavare ska 
beredas möjlighet att ha synpunkter genom att planen läggs ut på hemsidan samt att 
det finns en blankett för synpunkter att lämna eller maila till någon i personalen. 
 

Mål och uppföljning 
Främjande arbete är de generella insatser vi gör för att skolan skall präglas av 
mångfald, respekt och lika rättigheter. Därför har vi en medvetenhet och kunskap om 
de åtta diskrimineringsgrunderna med oss i vårt bemötande och bedömningen av 
elever i undervisning och andra aktiviteter. Uppföljning av detta arbete sker 
kontinuerligt i trygghetsteamet, arbetslagen, arbetsplatsträffar, och elevråd. 

Ansvariga för att planen utvärderas 
Rektor och Trygghetsteam samt personal 
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Främjande insatser 2016 - 2017 
 
Mål 
Främja likabehandling på hela skolan.  
Skolans mål är att alla elever ska känna sig respekterade och trygga på skolan och 
att ingen ska känna sig kränkt eller kränka andra. Varje ansvarig klasslärare för 
respektive årskurs beskriver hur man ska arbeta med främjande och förebyggande 
insatser tillsammans med eleverna under läsåret. 
 

Mål 
Främja likabehandling i klassen. 
Skolan främjar demokratiska värderingar genom att lära ut ett demokratiskt 
förhållningssätt genom klassråd och elevråd.  
 

Insats 
Eleverna ska upprätta trivselregler för klassen varje läsårsstart. Klassråd, är ett forum 
då eleverna har möjlighet att diskutera regler, förhållningssätt och andra för dem 
viktiga frågor. Samtal förs kring hur man kan skapa en gemensam trivsel och hur 
man kan hjälpas åt för att visa hänsyn och respekt för varandra och våra olika behov 
och förutsättningar. En trygg elevgrupp kan ge varandra konstruktiv kritik och beröm 
som är en förutsättning för att arbeta formativt (framåtsyftande). Uppföljning sker 
kontinuerligt med eleverna i klassen under läsåret samt i elevrådet. Ansvarig för det 
är klassläraren 
 

Kartläggning av otrygga platser 
Kartläggningsmetoder: 
Trygghetsvandringar, trivselenkät och samtal med elever. Analyser av inkommen 
dokumentation till Trygghetsteamet kring berörda fall. Kartläggningen ansvaras av 
Trygghetsteamet. Alla elever involverades genom trivselenkät, samtal i klassråd samt 
elevråd och gick trygghetsvandring. På APT (arbetslagsträffar) delger 
Trygghetsteamet information om resultatet från trivselenkäten samt om trygga 
respektive otrygga platser på skolans område. Samtliga pedagoger har fått 
återkoppling på sin egen klass. 
 

Resultat och analys 
Resultatet av kartläggningen genom trivsel enkäten och samtal samt 
trygghetsvandring framkom det följande; 

1. Omklädningsrummen på gymnastiken: Känns otrygga utan vuxen närvaro. 
2. Samarbete mellan klasserna på låg respektive mellanstadiet och skolan 

gemensamt är för lite: Eleverna önskar mer aktiviteter tillsammans. 
3. Ökad trivsel i skolan: Kan upplevas p.g.a. skolan är sliten. 
4. Otrygghet i skolan: Upplevs att det är mycket ny personal och att rutiner 

samt ordningsregler måste bli tydligare både för elever samt personal. 
5. Grupprum låg/mellanstadiet: Eleverna tycker att de ofta blir störda med folk 

som går igenom i korridoren. 
6. Trygghetsteamet: Måste bli mer känt bland elever, vad vi gör och vilka vi är. 
7. Likabehandlingsplan: Måste förankras bättre bland elever och personal. 
8. Arbetsro: Många elever känner att de har svårt att få arbetsro på lektionerna. 
9. Toaletter: Elever får känslan av otrygghet och tycker toaletterna är äckliga. 
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Förebyggande åtgärder 
 

Mål  
Rutiner skall ses över i verksamheten samt vad vi kan förbättra i vår nuvarande 
skolmiljö även under en nybyggnation av vår skola. 
 

Uppföljning 
Kontinuerlig uppföljning i och genom trygghetsteamet, personal, elevråd och 
vårdnadshavare. Alla i verksamheten har en viktig funktion i att uppnå målet. 

 
Åtgärd 
1. Personal skall vara närvarande i omklädningsrummet. 

   

Samarbetet mellan årskurserna skall utökas, förslag tas upp med eleverna i 
klassråd och elevråd samt med personal på APT (arbetslagsträffar) och övriga 
verksamhetsmöten. 

2. Vad kan vi tillsammans med elever, personal och vårdnadshavare göra 
tillsammans för att öka trivseln i skolan? Förslag att tillsätta en arbetsgrupp. 

3. Tydligare struktur och rutiner i verksamheten. Ordningsregler måste förtydligas 
bland elever, vårdnadshavare samt personal. 

4. Grupprum på låg och mellanstadiet måste tydliggöras att det är arbetsrum för 
elever. 

5. Trygghetsteamet skall bli mer känt i verksamheten. 
6. Likabehandlingsplanen måste förankras bättre i verksamheten bland elever, 

personal och föräldrar. Eleverna får arbeta med den mer kontinuerligt i 
undervisningen samt vara delaktiga att ta fram en elevversion. Det skall också 
finnas ett exemplar i varje klassrum. Nya elever och personal skall informeras om 
den, samt vad den finns att få tag på. 

7. Arbetsron i klassrummet upplever elever inte är tillräcklig, personal och elever i 
respektive klass får tillsammans arbeta fram egna trivselregler. I 
likabehandlingsplanen finns också en åtgärdstrappa man kan följa. Viktigt är att 
elever, vårdnadshavare samt personal är väl införstådda vilka regler som gäller 
och vad som sker om inte dessa följs. Elever får tillsammans med 
vårdnadshavare information hem om detta och skall tillsammans gå igenom 
dessa och återkoppla till sin mentor. 

8. Toaletterna skall ses över när det gäller hur ofta de städas samt låsen, skyltar till    
      Kille och tjej skall sättas upp. Allas elevers ansvar att hålla snyggt efter sig. 
 

Kartläggning 
 Sker via samtal och reflektion med eleverna. 

 Via analys av likabehandlingsplanen samt incidentrapporter. 

 Via enkät angående elevernas arbetsmiljö och kunskapsinhämtning. 

 Via identifikation av otrygga platser. 

 Genom klassråd samt elevråd. 
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Områden som berörs i kartläggningen         
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet, Etnisk tillhörighet, eller Annan 
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning Ålder samt Bristande 
tillgänglighet.    
 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
Eleverna har identifierat och beskrivit otrygga platser på skolan genom en 
katläggning våren 2015. Samtal har förts i klassråd och elevråd. 
 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Vi har haft möten i Trygghetsteamet, som vi sedan har fört vår diskussion vidare till 
arbetslagen samt på APT. Samtlig personal har också fått se på enkäten för sin klass 
samt tagit del av resultatet på APT (arbetslagsträff). Personalen har också föreslagit 
åtgärder. 

 

 

 

 

 

Rutiner vid akuta situationer 
Skolans rutiner och handlingsplaner, se nedan samt bilagor.  
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Mål och utvärdering 

 

Grundsärskolan Lilla Gruppen 

 

Örnaskolan LM 

 

2016 - 2017 
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Vår vision 
Vår vision är att vi ska möta eleverna med omtanke, glädje, nyfikenhet och kunskap. 
Målet är att driva en skola som lämnar trygga, glada och nyfiket kunskapssökande 
elever med framtidstro. 
Genom delaktighet och inkludering i grundskolans klasser främja 
insikten om allas lika värde och att respekteras för den man är. 
Att i första hand bli sedd för den man är och inte för sitt handikapp. 
 

Utvärdering 2015/2016 
 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 2015 - 2016 

 Elever bli mer delaktiga i planen. 

 Genomföra otrygga respektive trygga platser med visuellt hjälp medel (bilder 
på skolans otrygga/trygga platser inne-ute). 

 Väst på personalen vid rast. 
 

Resultat och analys 
Resultatet av kartläggningen genom trivsel enkäten och samtal framkom det följande; 

1. Elever bli mer delaktiga i planen. 
1. De har på ett aktivt sätt varit delaktiga. 
2. Genomföra otrygga respektive trygga platser med visuellt hjälp medel (bilder 

på skolans otrygga/trygga platser inne-ute). 
2. Inga otrygga platser identifierade. 
3. Väst på personalen vid rast. 
3. Personal använder väst på rast och vid taxi/bussvärd. 

 
Rödmarkerad text ska vi fortsäta att jobba med under läsåret. 

 

Främjande insatser  
Generella insatser för en tryggare skolmiljö för grundsärskolan. 

 Hitta så många naturliga och regelbundna tillfällen som möjligt där 
särskolans elever kan dela upplevelser och få erfarenheter tillsammans 
med andra. 

 Tillsammans med grundskolans klasslärare samråda kring bra 
inkluderingstillfällen, exempelvis temadagar. 

 Verka för att den fysiska närmiljön blir tillgänglig också för elever med 
funktionsnedsättning.  

 Ha ett utvecklande och bra samarbete med elevs respektive skola. 
Rasttillsyn, synas med väst. 

 Att följa eleven till och från bussen och vid andra förflyttningar på skolan. 

 Utvecklingssamtal. 

 Nätverksmöte. 

 Kontakt bok. 

 Bilder i det pedagogiska arbetet med eleven. 

 Samarbete med föräldrar, habilitering, skolledning och LSS. 

 Vara elevens språkrör i skolan både pedagogiskt och socialt. 
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Mål och uppföljning 
Främjande arbete är de generella insatser vi gör för att särskolan skall präglas av 
mångfald, respekt och lika rättigheter. Därför har vi en medvetenhet och kunskap om 
de åtta diskrimineringsgrunderna med oss i vårt bemötande och bedömningen av 
elever i undervisning och andra aktiviteter. Uppföljning av detta arbete sker 
kontinuerligt i Trygghetsteamet, arbetslagen, arbetsplatsträffar. 

 
Det förebyggande arbetet 
Slutsatser av kartläggning  
Samtal med elever och även trivsel enkät.  Även inne och utemiljön har setts över. 
 

Hur har eleverna involverats i kartläggningen 
Eleverna involverades genom samtal och trivselenkät. 

 
Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Vi har haft möten i Trygghetsteamet, som vi sedan har fört vår diskussion vidare till 
arbetslagen samt på APT. Samtlig personal har också fått se på enkäten för sin klass 
samt tagit del av resultatet på APT. Personalen har också föreslagit åtgärder. 
 

Motivera åtgärd 
1. Se över schema och varför det är stökigt. 
2. Höra med eleven oftare vad hen tycker. 
3. Vilka kan vi luncha med, så stämmer schema tekniskt. 

 

Rutiner vid akuta situationer 

Vi på grundsärskolan följer skolans rutiner och handlingsplaner.  
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Vår vision 
Att skapa ett fritidshem där alla elever trivs och känner sig välkomna. 
Elever ska känna sig trygga och våga utmana sig själva, utvecklas och uppleva 
fritidstiden som meningsfull.  
 

Utvärdering 2015/2016 
Delaktighet 
Elevmöte, samtal, kartläggning av inre och yttre miljö genom Trygghetsvandring en 
gång per läsår och trivselenkäter. Arbetslaget har en representant i Trygghetsteamet. 
Diskussion i arbetslaget på verksamhetsmöte. Föräldrarådet delges föräldrarådet. 
Planen presenteras på läsårets första föräldramöten i samtliga klasser. 

 
Resultat och analys 
Trygghetsteam har startats upp med träffar varje vecka. 
Dokumentation kring incidenter, skador och kränkningar har utarbetats.  
Vi har genomfört kartläggning av otrygga platser: 

 
1. Under frukosten har många elever upplevt det skrikigt och bråkigt.  
2. Toalettdörrarna är svåra att låsa. 

        3.  Miljön inne på toaletterna är otrevlig på Kråkans fritidshem 
 

         

Områden som berörs 
  1. Toaletter - dörrarna svåra att låsa, Korpen/Kråkan. 
  2.  Frukostsituationen - elever upplever det skrikigt och bråkigt. 
  3.  Miljön inne på toaletterna, Korpen/Kråkan. 

 

Åtgärd 

1. Toaletterna, låsen är ordnade. 
      2. Lukten på toaletterna är nästan borta. 

           3. Frukosten för förskoleklass och klass 1, vi har bestämda platser att sitta vid,     

                samt extra personal varje morgon. Detta gjorde att situationen blev bättre    

                och lugnare. 
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Främjande insatser 
 

 Elevmöte - verksamheten utgår från elevernas intressen.  

 Utvecklingssamtal. 

 Föräldrasamverkan, trivselkväll och drop-in fika. 

 Pedagogstyrda aktiviteter - hela elevgruppen 

  /gruppindelning.  

 Gemensamma regler. 

 Trygghetsteam. 

 Fritidshemmets dag. 

 Uteaktiviteter – friluftsliv. 

 Värdegrundsarbete – gruppstärkande aktiviteter, film, sång. 

 Pedagogiska mellanmål – varje dag. 

 
 
Mål och uppföljning 
Genom personalens kunskap och medvetenhet inom de områden som insatserna 
berör ska fritidshemmet präglas av mångfald, respekt och likarättigheter. 

 
Det förebyggande arbetet 
 
Kartläggning av ute och innemiljön – Trygghetsvandring 
Värdegrundsarbete utifrån Lgr11 – Gyllene regel, gruppstärkande aktiviteter, samtal. 
Samverka med skolan och föräldrar. 

 

Motivera åtgärd 

1. Viktigt med fräscha toaletter samt med bra lås för att eleverna skall känna sig 
trygga och även ur hälsoaspekten för dem. 

2. Om det luktar illa på toaletterna, drar sig eleverna för att gå på dem. 
3. Bra start på morgonen är viktigt och då speciellt frukosten för att eleverna skall 

orka med förmiddagen i skolan. Då är det bra om det är lugnt och skönt runt 
omkring dem. 

 

 
Beskrivning av hur årets plan ska utvärderas 

 Analys av trivselenkäter och kartläggning av otrygga platser genom 
trygghetsvandring med eleverna.  

 Samtal med elever, i arbetslaget, på APT och i Trygghetsteamet om 
likabehandlingsplansärenden under läsåret.  

 Vårdnadshavare får information via fritidshemmets månadsblad att de kan 
lämna synpunkter på planen och att planen finns tillgänglig på kommunens 
hemsida.  
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Begreppsförklaringar 
 
Vad är kränkande behandling? 

I Skollagen 6 kap. 3§ definieras kränkande behandling som: 
 
Ett uppträdande som utan att vara diskriminerande kränker ett barns eller en elevs 
värdighet. 

  
 Kränker principen om alla människors lika värde 
 Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck 

Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera 
 En kränkning kan äga rum vid en eller flera tillfällen eller vara systematiska 

och återkommande 
 Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna 

 
En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som uppger att 
hon eller han har blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. 

 
Kränkningar kan vara: 

 Fysiska (t.ex. att bli utsatt för knuffar och slag) 
 Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad något öknamn ) 
 Psykosociala t ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning ) 
 Utformad som text eller bild (t.ex. klotter, bilder, lappar, mail eller sms ) 

 

Vad är diskriminering? 
Diskriminering definieras i Diskrimineringslagen 4§ och är ett övergripande begrepp 
för negativ behandling av individer och grupper som leder till att de missgynnas 
utifrån olika diskrimineringsgrunder.  
 
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra 
elever. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Skolan ska förebygga 
och förhindra diskriminering och förhindra trakasserier som har samband med: 
 

 Kön- Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, 
förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. 

  

 Etnisk tillhörighet - Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp 
personer med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat 
liknande förhållande. Skolan har också ett ansvar att arbeta mot rasism 
och främlingsfientlighet.  

 

 Religion och annan trosuppfattning – Undervisningen får inte missgynna 
någon elev på grund av hans eller hennes religion.  

 

 Funktionshinder – Funktionshinder kan vara fysiska, psykiska eller 
intellektuella och påverka livet på olika sätt. Som funktionshinder räknas 
både sådana som syns, som att man använder rullstol, och sådana som 
inte märks lika lätt, som exempelvis allergi, ADHD och dyslexi.  
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 Sexuell läggning – Skolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets 
gemensamma värdegrund. Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten 
till likabehandling oavsett sexuell läggning. Med sexuell läggning menas, 
homo- bi och heterosexualitet.  

 
 Könsöverskridande identitet eller uttryck – Det omfattar de flesta 

transpersoner. Begreppet används om människor som på olika sätt bryter 
mot samhällets normer kring könsidentitet och köns uttryck. Mot 
föreställningar om hur kvinnor och män, pojkar och flickor förväntas vara 
och se ut.  

 

 Ålder – Elever får inte trakasseras eller diskrimineras på grund av ålder. 
T.ex. får man inte reta någon för att han eller hon är yngre än sina 
klasskamrater.  

 

 Bristande tillgänglighet – att en person med funktionsnedsättning 
missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att 
personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan 
funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland 
annat lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska 
förutsättningar. 

 

 
 

Direkt diskriminering – en elev missgynnas och det har direkt koppling till 

någon av diskrimineringsgrunderna exempelvis elevens kön. 
 

Indirekt diskriminering – Man kan också diskriminera genom att behandla alla 

lika. 
 

Vad är trakasserier? 

Det är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har koppling till 
någon av de sju diskrimineringsgrunderna, kön, funktionshinder, sexuell läggning, 
etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet 
och ålder. 
 

Vad är mobbning? 

Mobbning är en form av kränkande behandling. Det är en upprepad negativ handling 
när någon eller några med avsikt försöker skada eller orsaka obehag. Mobbning är 
ingen konflikt utan en obalans där en stark part kränker en svag upprepade gång 
under en tid.  
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Begreppsdefinitioner 
 
Bisexualitet  
Förmåga att bli kär, förälskad och attraherad av en person oavsett kön.  
 

Etnicitet  
Identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp. En person, oavsett 
kön, kan ha fler etniska tillhörigheter, exempelvis kan man som född i Sverige vara 
rom, same, svensk, kurd m.m.  
 

Funktionshinder (funktionsnedsättning)  
Funktionshinder (funktionsnedsättning) innefattar allt från allergi, dyslexi, hörsel- och 
synskada samt neuropsykiatriska funktionshinder (funktionsnedsättningar) som 
exempelvis ADHD och Aspergers syndrom.  
 

Heterosexualitet  
Förmåga att bli kär, förälskad och attraherad av en person av motsatt kön.  
 

Homofobi  
En värdering, uppfattning eller ideologi som ger uttryck för en negativ syn på homo- 
eller bisexualitet. En homofobisk hållning strider mot principen om lika värde och 
rättigheter för alla människor, oavsett kön.  
 

Homosexualitet  
Förmåga att bli kär, förälskad och attraherad av en person av samma kön.  
 

Kränkande behandling  
Uppträdande som kränker flickor och/eller pojkar, men som inte har samband med 
någon diskrimineringsgrund.  
 

Sexuella trakasserier  
Sexuella trakasserier är till exempel oönskade beröringar eller sexuella anspelningar 
och skämt.   
 

Transpersoner 
Samlingsnamn för personer med en könsöverskridande identitet eller 
könsöverskridande uttryck (könsidentitet som inte inbegrips av den rådande normen), 
exempelvis transvestiter eller transsexuella.  
 

Trakasserier  
Uppträdande som kränker flickors och/eller pojkars värdighet, och som har samband 
med någon diskrimineringsgrund. Det är trakasseri även när ett barn, oavsett kön, 
kränks pga. en förälders sexuella läggning, funktionshinder (funktionsnedsättning) 
m.m. 
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Handlingsplan för verksamheten 
 
Föräldrar 
Om Du som förälder märker att Ditt eller något annat barn känner sig utsatt för 
diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av personal eller 
annan elev vill vi att Du kontaktar skolan så snart som möjligt. Självklart vill vi även 
veta om Du misstänker att Ditt barn utsätter någon annan på skolan. 
Var uppmärksam på att kränkningar kan finns i många former. 

 
Tecken på att ditt barn inte mår bra  
Du som vårdnadshavare ska veta att vi på Örnaskolan arbetar aktivt för att förebygga 
kränkningar och trakasserier.  
Märker du eller får höra att ditt barn blir kränkt, ta då kontakt med ditt barns mentor, 
rektor, skolsköterska/kurator eller Trygghetsteamet.  
Ett utsatt barn kanske inte pratar om det hemma, här är några kännetecken på att 
barnet kan vara utsatt:  

ämdhet  
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Rutiner och handlingsplaner 
 

Vår policy 
Skolan, Särskolan och fritidshemmet skall aktivt arbeta för att vara fri från mobbning 
och kränkande behandling av alla slag. 
 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande 
behandling 
Vi har vuxna där eleverna befinner sig, ansvarig personal i elevgrupperna både i 
skolan, Särskolan och fritids. På rasterna har vi rast värdar och buss värdar vid 
skoldagens slut. Pedagogerna äter lunch med sin klass. Vi har också ett 
trygghetsteam med pedagoger som är väl bekanta för barnen.  Elevhälsoteam med 
skolsköterska och kurator. 
 
Vi gör årligen en kartläggning av trygga/otrygga platser samt trivselenkäter. 
Elevhälsopersonal finns tillgängliga för samtal eller annan behövlig hjälp för 
elever/personal och vårdnadshavare. 
Elever eller vårdnadshavare uppmanas att ta kontakt med skolan/särskolan eller 
fritidshemmet om de får vetskap om eller misstänker att någon utsätts eller utsätter. 

 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda/se bilagor  
När någon ur personalen får kännedom om att en elev kan vara utsatt för kränkande 
behandling av en annan elev eller av en vuxen på skolan, skall uppgifterna utredas. 
Utredningen av kränkningar skall dokumenteras  
 
Vissa kränkande handlingar skall anmälas direkt till socialtjänst/polis. Rektor beslutar 
om anmälan ska ske direkt eller vidare i processens gång. Utredning skall alltid ske 
med hänsyn till den utsatte och övriga inblandade.  
 
Om en elev upplevt sig utsatt för kränkande handling skall information till 
vårdnadshavare ske direkt. Det är viktigt att både den som blivit utsatt och den som 
utsatt någon får stöd av någon vuxen under hela processen.  
 
Det är en pedagogisk utmaning att få den utsatte att återfå förtroendet för skolan och 
känna trygghet igen. Det är även en stor utmaning att få en som utsatt någon att hitta 
nya sätt att förhålla sig och förändra sitt beteende. 
 
All personal och kring personal (vaktmästare, lokalvårdare och 
matbespisningspersonal) skall vara uppmärksamma och visa tydligt att alla former av 
kränkande handlingar är oacceptabla. Om kränkning upprepas eller anses vara av 
grövre art följs åtgärdstrappan i likabehandlingsplanen.  
 
Ansvarig är mentor, trygghetsteam, rektor samt vid behov kopplas elevhälsan in på 
skolan. Rutiner för uppföljningssamtal och utvärdering av uppsatta mål sker efter det 
som har överenskommit, det första mötet senast inom en vecka. Därefter ske en 
uppföljning enligt överenskommelse tills ärendet anses avslutat.  
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Ansvarig för uppföljning anges i dokumentationen. Rutin för dokumentation är att den 
pedagog som får kännedom om eller ser händelsen är ansvarig för utredning och 
dokumentation med hjälp av trygghetsteamet.  
 
När vuxen kränker elev är rektor ansvarig för utredning och dokumentation. Rektor är 
ansvarig för upprättande av rutiner. Klassföreståndare/mentor och personal på skola, 
särskola och fritidshem är ansvariga för att rutinerna följs. 
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Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 

ÅTGÄRDSTRAPPAN 

1. Tillsägelse av personal/mentor 
2. Vid upprepade tillsägelser enskilt samtal med elev av mentor. 
3. Om beteendet trots enskilt samtal fortsätter, samtal hem till vårdnadshavare. 
4. Möte med elev och vårdnadshavare och mentor, vid behov kopplas 

Trygghetsteamet in och eventuellt elevhälsan. 
5. Rektor kallar till möte med elev, vårdnadshavare och mentor, vid behov personal 

från Trygghetsteamet eller elevhälsan. 
6. Anmälan till socialtjänst och/eller polis. 

Exempel på åtgärder som kan vidtas; 

– Föräldrar vara med i skolan. 

– Tillfällig omplacering (arbeta i en annan klass). 

– Ersätta/laga det som förstörts. 

– Skriftlig varning. 

– Tillfällig placering vid annan skolenhet. 

Arbetsgång om Trygghetsteamet kopplas in 

Trygghetsteamet kallar de berörda, en och en, till samtal där följande arbetsgång tar 
vid: 

1. Trygghetsteamet kallar till samtal med den som blivit utsatt för kränkande 
behandling. 

2. De som utfört kränkningen kallas en och en till samtal med Trygghetsteamet vid 
samma tillfälle/dag eller så snart som möjligt. De upplyses om att: 

o vi vet om deras agerande 
o vi ser allvarligt på detta 
o det omedelbart måste upphöra 

3. Trygghetsteamet gör en överenskommelse med de inblandade om hur de ska 
bete sig fortsättningsvis. Eleven uppmanas att berätta vad som hänt för sina 
vårdnadshavare. Ett eller flera samtal bokas alltid in för att säkerställa att 
kränkningarna upphört. 

4. Den personal från Trygghetsteamet som genomfört samtalen ansvarar för att 
vårdnadshavarna informeras. Detta ska ske samma dag som samtalen hålls. 

5. Om kränkningen inte upphör kallas eleven tillsammans med föräldrar till ett nytt 
samtal. Trygghetsteamet har då utökats med kurator och rektor för att ytterligare 
förstärka allvaret i elevens agerande. 

Om kränkningen inte upphör vidtar ytterligare åtgärder t.ex. polisanmälan, skriftlig 
varning, omplacering, avstängning 
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Rutiner för uppföljning 

Uppföljningssamtal mellan elev/elever och ansvarig pedagog görs regelbundet tills 
problemet är löst. Ansvarig pedagog har kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare. 

Vid varje terminsslut gör Trygghetsteamet en utvärdering och en uppföljning av akuta 
situationer av trakasserier eller kränkande behandling som eventuellt inträffat. 

Rutiner för dokumentation 

Om kränkningen är grov eller har skett vid upprepade tillfällen dokumenteras 
händelsen på blanketten ”Anmälan om kränkning, trakasserier och diskriminering” 
och skickas till rektor. Detta görs av ansvarig pedagog. 

Vårdnadshavare informeras om innehållet och bekräftar mottagen information.   
Blanketten skickas vidare till rektor som i sin tur vidarebefordrar blanketten till Barn- 
och utbildningsförvaltningen. 

Ansvarsförhållande 

 Rektor har det övergripande ansvaret för att förebygga och förhindra diskriminering, 
trakasserier och annan kränkande behandling vid Örnaskolan med tillhörande 
Särskola och fritidshem. 
 
• Rektor har ansvar för att utredning påbörjas och att åtgärder vidtas om 
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling upptäcks. 
 
• Rektor har också ansvar för att likabehandlingsplanen/plan mot kränkande 
utvärderas och revideras i slutet på varje läsår. 

• Rektor ansvarar för att elever och personal regelbundet utbildas i frågor som 
handlar om olika former av lika behandling och kränkande behandling samt att ny 
personal får information om rutiner i arbetet. 
 
• All personal ska bemöta elever/barn och kollegor på ett respektfullt sätt. 
 
• Alla mentorer ansvarar för att Likabehandlingsplanen förankras hos elever och 
vårdnadshavare. Då förklaras även begreppen diskriminering, trakasserier och 
kränkning, hur vi på skolan arbetar mot detta och varför det är viktigt att göra det. 
Klimatet i klassen följs upp fortlöpande. 
 
• Det är pedagogers och annan skolpersonals ansvar att följa skolans 
Likabehandlingsplan. 
 
• Pedagogerna skall ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som 
han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling. 
 
• All personal skall se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier 
eller diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks. 
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• Pedagogerna skall dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande 
behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtas. 
 
• Pedagogerna skall bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier 
och diskriminering, följs upp. 
 
• All personal har ansvar för att förebygga och ingripa vid diskriminering, trakasserier 
och annan kränkande behandling mot elever/barn i verksamheterna och rapportera 
dessa vidare till rektor. 
 
• Skolans personal informerar vårdnadshavarna 

 
Vid våldsamheter mot elev samt vid grova tillmälen kontaktas föräldrar och polis 

omedelbart. Kontakt tas med rektor som kopplar in elevhälsan och Trygghetsteamet. 
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Hot från föräldrar eller annan vuxen mot skolans 
barn/elever eller personal 
 

 

1. Vid hot uppsöka någon annan vuxen för att få hjälp och stöd. Aldrig vara 
ensam vid utvecklingssamtal om man misstänker hot mm. 

 
2. Försök få bort barnen/eleverna från händelsen. 

 
3. Vid incident larma annan personal. Vid behov ring 112. 
 
4. Försök att vara lugn, lyssna och dämpa den aggressive.  

 
5. Om något händer, sätt er i säkerhet.  
 
6. Meddela din chef. 

 
7. Den/de drabbade erbjuds möjlighet att samtala om det inträffade med t.ex. 

rektor, krisgrupp.  
 
8. Utvärdera det som hänt med berörda.  
 
9. Skriv incidentrapport till rektor. 
 

- Namnuppgifter 
 
- plats och tid för händelsen 

 
- kort beskrivning av det inträffade 
 
- vittnen 

 
- ev. förslag till åtgärder 
 

10. Om skäl föreligger görs anmälan till Arbetsmiljöverket av rektor.  
 
Eventuellt görs en polisanmälan. 
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Handlingsplan vid kränkande behandling personal – 

barn/elever/personal 

 
Arbetsgivarens ansvar 
Arbetsgivaren har det formella ansvaret att förhindra att kränkande behandling sker. 
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete är arbetsgivaren skyldig att 
undersöka, följa upp och åtgärda brister i arbetsmiljön. Genom att skapa en 
arbetsorganisation där personalen har inflytande och där arbetet ger meningsfullhet, 
samhörighet och delaktighet minimeras riskerna för att kränkande behandling ska 
uppstå. Arbetsgivaren skall också regelbundet genomföra medarbetar samt 
utvecklingssamtal och där bör frågor om trivsel och arbetsklimat behandlas. 
 

Checklista för arbetstagare som är utsatt för kränkande behandling 
- säg tydligt ifrån att de kränkande behandlingarna är ovälkomna 
- tala om problemet och sök kamratstöd 
- dokumentera – anteckna när, var och hur 
- kontakta närmast ansvarig arbetsledare och begär enskilt samtal med denne 

så fort som möjligt 
- begär att din arbetsledare snarast vidtar åtgärder  
- kontakt kan tas med fackligt ombud 

 

Checklista för arbetsgivare 
- vänta inte – börja på en gång och utgå från den kränktes upplevelse och ta 

situationen på allvar 
- samtala först med och lyssna på den som känner sig drabbad, därefter med 

övriga berörda personer 
- dokumentera händelseförloppet 
- var objektiv – skuldbelägg eller döm ingen 
- förneka inte eller dölj att ett problem finns 
- ge stöd åt den utsatte och erbjud stödkontakt 
- se till att kränkningen upphör 

 

Vem kan jag vända mig till 
I första hand vänder sig arbetstagare som känner sig utsatt för kränkande behandling 
till sin närmaste arbetsledare. Kan inte arbetsledaren hjälpa i situationen kan man 
vända sig till någon av följande: 
 

- förvaltningschef 
- personalchef 

 
Företagshälsovården kan erbjuda beteendevetenskaplig kompetens till stöd, det är 
viktigt att vi använder oss av detta stöd. 
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Arbetsgång vid kännedom om kränkande handling/handlingar 
mellan personal – elev 
 
Skolpersonal som får kännedom om en kränkande handling pratar med berörd 

person och därefter kontaktas rektor. 
 

1. Rektor samlar snarast in information om kränkningen från den utsatte eleven och 
Den agerande skolpersonalen. Rektor är ansvarig för arbetet tills det har 
slutförts.  

 

2. Detta dokumenteras på dokumentationsblanketten. 
  
3. Rektor kontaktar berörd elevs föräldrar.  

 

4. När all information samlats in, fattar rektor beslut om vilka åtgärder som ska 
vidtas. Beslutet ska dokumenteras på dokumentationsblanketten. 

  
5. Uppföljning sker därefter kontinuerligt till dess att problemen är lösta. Rektor 

ansvarar för detta. 
  
 6.  Om problemen kvarstår kontaktas Polis och/eller Socialtjänsten av rektor.  
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Bilaga1. 
Flödesschema/ärendegång 
 

 

Flödesschema ärendegång, anmälan och återrapportering till 
förskolechef/rektor/huvudman - diskriminering/trakassering/kränkande behandling 
 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal/förskolechef/rekt

or får kännedom om 

diskriminering/trakasserin

g/kränkande behandling. 

Anmälan görs till/av 

förskolechef/rektor på 

särskild blankett samma 

dag händelsen 

uppmärksammas. 

OM ärendet är av enklare natur och 

avslutas inom 2 dagar kan anmälan 

och återrapportering till huvudman 

ske samtidigt. Anmälan och 

återrapportering scannas in och 

läggs i elevakten i PMO och 

originalen skickas iväg. 

Förskolechef/rektor skriver under 

anmälan, scannar in anmälan och 

lägger den i elevakten i PMO och 

skickar originalet till barn- och 

ungdomschefen, senast 2 dagar 

efter att förskolechef/rektor fått 

kännedom om det inträffade. 

Utredning startar på 

enheten. All dokumentation 

läggs som bilagor i PMO.  

Barn- och ungdomschefen 

skriver under anmälan och 

diarieför den. 

Barn- och ungdomschefen 

vidarerapporterar ärendet 

till barn- och 

ungdomsnämnden vid 

nästkommande 

sammanträde. 

Förskolechef/rektor 

återrapporterar vid 

avslutat ärende till barn- 

och ungdomschefen, på 

särskild blankett. 

Återrapporteringen 

scannas in och läggs i 

elevakten i PMO och 

originalet skickas iväg. 

Återrapport om att 

kränkningen varaktigt 

upphört lämnas senast en 

månad efter att 

kränkningen anmälts till 

kontorschef 

 

Barn- och 

ungdomschefen 

skriver under anmälan 

och diarieför den. 

Barn- och ungdomschefen 

vidarerapporterar ärendets 

avslut till barn- och 

ungdomsnämnden vid 

nästkommande 

sammanträde. 

Barn- och 

ungdomschefen 

skriver under anmälan 

och återrapportering 

och diarieför dem. 

Barn- och ungdomschefen 

vidarerapporterar ärendet 

och ärendets avslut till barn- 

och ungdomsnämnden vid 

nästkommande 

sammanträde. 

Start 
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Bilaga 2.  

Rutin för anmälan och återrapportering 
 
Rutin 
Anmälan och återrapportering till förskolechef/rektor/huvudman 
angående barn/elever som anser sig ha blivit utsatt för 
diskriminering/trakassering/kränkande behandling 
Denna rutin samt blanketter finns på kommunens hemsida, 
samt för pedagoger på kommunens intranet. 
 

 
Bilaga 3. 
 
Bra länkar att känna till! 
 

Barnombudsmannen 
På barnombudsmannens (BO) hemsida finns barn och ungdomssajten 
”Hallå”. Där hittar du information om dina rättigheter. 
www.barnombudsmannen.se 
 

Barnens hjälptelefon - BRIS, barnens rätt i samhället, 
BRIS driver en hjälptelefon. Hit kan man vända sig med allt som känns svårt. Den 
som ringer får vara anonym. De som arbetar där har tystnadsplikt. Telefonen visar 
inte vilket nummer du ringer ifrån och mottagaren betalar samtalet. Tel: 0200-230 
230, www.bris.se 
 

Jourhavande kompis 
Röda korsets telefonjour, ”jourhavande kompis”, finns för att möta dig som ungdom 
och dina behov. Ditt samtal är alltid anonymt. 
Tel: 020-222 444, www.redcross.se 
 

Friends 
Är en ideell stiftelse som jobbar mot mobbing och kränkningar i skolan. 
Tel: 08-545 519 90, www.friends.se  
 

Barnens rätt i samhället 

BRIS, har också en föräldratelefon dit du kan ringa och få stöd. www.bris.se 
 

Barn- och elevombudet 
Tel: 08-586 08 000, www.skolinspektionen.se/beo 

 

Rädda Barnens föräldratelefon dit du kan ringa och få stöd. 

Tel: 020-786 786, www.rb.se/foraldrar 
 
 

 

http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.bris.se/
http://www.redcross.se/
http://www.friends.se/
http://www.bris.se/
http://www.skolinspektionen.se/beo
http://www.rb.se/foraldrar
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Bilaga 4. 
 
Vi tar tacksamt emot synpunkter för skolans Plan mot 
likabehandling. 
 
Era åsikter är viktiga för skolans fortsatta arbete mot alla 
former av kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering. Vi har noll tolerans mot alla dessa former 
som kränker en människas värdighet! 
 
 
Tack för Din hjälp! 
 
 

 


