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Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling ska verka som garant 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, bristande tillgänglighet 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. 
  
Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala 
och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara 
likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Utbildningen skall ge eleverna kunskaper 
och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling 
till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn 
tas till elever i behov av särskilt stöd.  
 
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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Rektor 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. 
 
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.  
 

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. 
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Barn som trivs och är trygga lär sig bättre! En trygg lärandemiljö kännetecknas av 
respekt, arbetsglädje, kreativitet och samarbete. 
 

 Vi är alla olika men lika betydelsefulla och möter varandra med respekt. 

 Verksamheten har styrka genom att alla känner delaktighet, har inflytande och 
tar ansvar för helheten. 

 Vi samarbetar och samverkar eftersom den samlade kunskapen är större än 
summan av de enskilda individernas kunskaper. 

 Det livslånga lärandet, den röda tråden, ska prägla vår verksamhet där vi 
tillsammans lär, lär om och lär nytt i ett gott arbetsklimat. 

 

Ur läroplanen LGR11, förståelse och medmänsklighet; 
Skolan skall främja förståelsen för andra människor och förmåga till inlevelse.  
Omsorgen om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla 
verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller annan kränkande 
behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 
intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 
 

Telefon till skolpersonal Torups skola och fritids 
Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig till; 
 
Rektor 
Micael Ehmil                                            0345 - 206 08 eller 0733-71 82 00             
 
Skolsköterska          
Anna Wallin                                             0723 - 96 70 24   
 
Skolkurator                                             
Jan Onemark                                           0733 - 71 81 93 
     
Skolassistent 
Pia Fransson                                            0733 - 71 81 73 
 
Fritids 
Gun Grimberg Hilton                                       0345 - 206 12 
Mail:Gun.GrimbergHilton@skola.hylte.se 
Susanna Agardsson                                       0345 - 206 12 
Mail:susanna.agardsson@hylte.se 
Ingrid Bengtsson                                             0345 - 206 12 
Mail:ingrid.bengtsson@skola.hylte.se 
 
Fritidshemmets mail: torups.fritidshem@skola.hylte.se 

 
 
 
 

Mail till personal, se exempel nedan; 
förnamn.efternamn med små bokstäver samt @skola.hylte.se 

mailto:torups.fritidshem@skola.hylte.se
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sven.svensson@skola.hylte.se 
 

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

 
 
 
Elevhälsa 
Rektor 
Micael Ehmil                                                 0345-206 08 eller 0733 – 71 82 00             
Mail: micael.ehmil@hylte.se 
 
 
Skolsköterska          
Anna Wallin                                                   0723-96 70 24 
Mail: anna.wallin@hylte.se 
 
                                                                                                           
Skolkurator                                                   0733 - 71 81 93 
Jan Onemark 
Mail: jan.onemark@hylte.se 
                          
 
Speciapedagog                                            0731- 48 94 05 
Maria Norrman                                  
Mail: maria.norrman@hylte.se 
 
 
Värdegrundspedagog                                     0729 - 81 83 67 

Annika Jacobsson 
Mail: annika.jacobsson@skola.hylte.se 
 
 
Speciallärare                                                       
Jenny Westerlund 
Mail: jenny.westerlund@skola.hylte.se 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sven.svensson@skola.hylte.se
http://www.hylte.se/
mailto:micael.ehmil@hylte.se
mailto:anna.wallin@hylte.se
mailto:jan.onemark@hylte.se
mailto:maria.norrman@hylte.se
mailto:annika.jacobsson@skola.hylte.se
mailto:jenny.westerlund@skola.hylte.se
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Trygghetsteamet 
 
Rektor 
Micael Ehmil                                                     0345-206 08 eller 0733 - 71 82 00             
Mail: micael.ehmil@hylte.se 
 
 
Skolsköterska          
Anna Wallin                                                     0723 - 96 70 24   
Mail: anna.wallin@hylte.se 
 
 
Skolkurator                                                     0733 - 71 81 93 
Jan Onemark 
Mail: jan.onemark@hylte.se 
 
 
Värdegrundspedagog                                     0729 - 81 83 67 

Annika Jacobsson 
Mail: annika.jacobsson@skola.hylte.se 
 
 
 

 

 

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 detta har förekommit. 
Vi följer vår åtgärdstrappa och vid behov kopplas även vår elevhälsa in. 
Teamets arbete utgår ifrån den plan för likabehandling som upprättats på 
skolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:micael.ehmil@hylte.se
mailto:anna.wallin@hylte.se
mailto:jan.onemark@hylte.se
mailto:annika.jacobsson@skola.hylte.se
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FÖR ATT ALLA SKA TRIVAS I SKOLAN FÖLJER VI DESSA 
TRIVSELREGLER: 
 

 Vi hjälps åt att hålla ordning och är rädda om våra och andras saker. 
 

 Vi visar hänsyn, respekt och har ett trevligt bemötande mot alla. 
 

 Vi använder bollar utomhus. 
 

 Vi kastar snöbollar bara på fotbollsplanen. 
 

 Vi går ut på rasterna. 
 

 Vi är inte på skolans parkeringsplats eller cykelställ. 
 

 Vi äter inte godis i skolan. 
 

 Vi måste lyssna på alla vuxna, som har ansvar i skolan. 
 

 Skolan ansvarar inte för värdesaker. 
 

 Mobiltelefonen ska vara avstängd under skoltid. 
 

 Först när man går i skolår 4 cyklar man utan vuxens sällskap. 
 
 

 
Om vi alla gör allt för att följa dessa regler bidrar vi till att göra vår 
skola till en trivsam arbetsplats! 
 
 

 
 
Reviderad av elevrådet 2016-09-23 
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Förskoleklass – Årskurs 6 

 
 

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
 
 
 
 
 

Skola 
Elevernas delaktighet 
Eleverna har varit delaktiga genom 
Samtal 
Elevenkät/trivsel 
Enkät/otrygga/trygga platser 
Klassråd 
Elevråd 
Utvecklingssamtal 
Matråd 
 

 
Vårdnadshavarnas delaktighet 
Planen finns att hämta på skolans hemsida. Planen presenteras vid 
föräldrasamverkan samt föräldraförening. Vårdnadshavare uppmuntras att lämna 
synpunkter på innehållet i planen, synpunkter kan lämnas under läsårets gång. 
 

Pedagogernas delaktighet 
Planen arbetas med på arbetsplatsträffar, där samtliga har deltagit. Arbetslagen har 
diskuterat kring det främjande arbetet och förebyggande åtgärder. Varje arbetslag 
har en representant i skolans trygghetsteam som ser över planen kontinuerligt. 
Resultatet från elevenkät rörande trygghet och trivsel har analyserats och diskuterats 
av personalen på APT. 
 

Förankring av planen 
Planen förankras hos personalen på arbetsplatsträff. Arbetslagets representant i 
trygghetsteamet informerar sitt arbetslag kontinuerligt. Eleverna informeras vid 
läsårsstart om planen samt i klassråd och elevråd. Information till vårdnadshavare på 
läsårets första föräldramöte. 
Planen finns att hämta på skolans hemsida, planen introduceras också för 
nyanställda eller vikarier. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

13 
 
 

Utvärdering av fjolårets plan 
Utvärdering av planen gjordes via trygghetsteamet. Tid har avsats på arbetsplatsträff 
för att diskutera, utvärdera och följa upp planen. Elevenkät genomfördes från 
förskoleklass till årskurs 6, elevenkäterna har utvärderats av pedagog för sin 
respektive klass samt i arbetslaget och i trygghetsteamet, elevhälsan samt på APT. 
 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan  
Rektor, trygghetsteamet, elevhälsoteamet, personalen på APT och elever genom 
klassråd/elevråd. 
 

Resultat av utvärderingen av fjol årets plan 
Under läsåret genomfördes trygghetsvandringar och intervjuer och enkäter om 
elevernas trivsel på skolan i klasserna F-6. Kartläggningen fokuserade på den 
fysiska och psykiska miljön. Syftet är att stoppa all kränkande behandling som kan 
förekomma på skolan.  
 

Det vi har arbetat med och utvärderat är följande; 
Rödmarkerat har vi inte uppnått önskat resultat och kommer att arbeta vidare med i 
den nya planen. 
 

Resultat av utvärderingen av fjol årets plan 
Röd markerat har vi inte uppnått önskat resultat och kommer att ta arbeta vidare med 

i den nya planen  

 Skolan har klassråd/elevråd som har träffats regelbundet och som fungerar. 

 För årskurserna Förskoleklass-årskurs 6 gäller bestämda platser i klassrum, 
matsal. Vi har upplevt att eleverna känner sig trygga i att ha bestämda platser 
och att det är vuxna som delar in lag i grupper. 

 I Förskoleklass- årskurs 6 har en pedagog per klass varit med i matsalen under 
lunch. 

 Alla elever och vårdnadshavare har erbjudits minst ett utvecklingssamtal/termin 
där också frågor om trivsel och trygghet behandlats. 

 Enkäterna visade att eleverna känner sig trygga i sin klass samt att de har 
någon att vara med på rasten. Vidare påvisade den också att eleverna trivs 
och att de känner sig trygga till och från skolan när de börjar respektive slutar 
den. 

 Vuxna har rört sig bland eleverna under elevernas raster och har orange väst 
på sig. 

 Skolsköterskan har haft hälsosamtal i förskoleklass, år 2, 4,6 med alla elever 
samt uppföljning vid behov. Vaccination av elever har gjorts enligt 
vaccinationsschemat för den årskurs det gäller. 

 Gemensamhetsdagar, aktiviteter där hela skolans elever har umgåtts från 
årskurs 1 - 6 har fungerat och varit omtyckt bland eleverna. Årskurs 6 har varit 
ansvariga tillsammans med pedagog som har varit lagledare. 

 Toaletterna på första våning upplevs som trygga och bra nu, vid entrén mot 
gymnastiksalen. 

 Klassläraren har i möjligaste mån vistats vid omklädningsrummen vid ombyte 
och dusch i idrotten. 
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 Eleverna upplever duscharna som otrygga samt att man springer och rycker i 
dörrarna till omklädningsrummen. 

 Material till rastaktiviteter bör ses över oftare. 

 Vi har inte lyckats fullt ut med elevernas delaktighet i framtagandet och 
utvärdering av planen. 

 Utvärdering av Trygghetsteamet vid terminens slut och på APT har inte gjorts. 

 Trygghetsteamet har inte träffats regelbundet. Viktig att det avsätts tid till det 
samt behövlig kompetensutbildning för teamet och övrig personal. 

 Arbetsro i klassrummet. 

 Trygghet i klassrummet. 

 Matro i matsalen, hög ljudvolym. 

 Skolklocka ringer inte in på lilla skolgården samt hörs dåligt. 

 Arbeta med varandra över årskurserna. 

 Se över inre och yttre miljö på följande ställen; busshållsplatsen, dungen, 
vindskyddet, korridorrer, matsalen och tvättstället utanför. Fotbollsplanen, 
gungorna. 

 

Resultat och analys av fjol årets plan 
Respektive klass med klassråd har fungerat, varje klass har haft 
elevrådsrepresentanter där man har diskuterat i elevrådet önskemål samt andra 
frågor som rör verksamheten. Eleverna upplever det som tryggt att ha bestämda 
platser i matsal samt att pedagogen äter lunch tillsammans med dem. Det känns 
också tryggt för eleverna att ha bestämda platser i klassrummet. Enligt trivselenkäten 
känner sig eleverna trygga i sin klass samt att man har någon att vara med på 
rasterna. De känner sig också trygga till och från skolan, skolsköterskan har haft 
hälsosamtal med elever i årskurs förskoleklass samt år 2, 4, 6 och har vaccinerat 
enligt det vaccinationsschemat som elevhälsovården följer nationellt.  
 
Gemensamhetsdagar på skolan när alla elever åldersblandas har fungerat väl, 
årskurs 6 har ansvarat för verksamheten tillsammans med pedagog. Detta har gjort 
att eleverna har lärt känna varandra över årskurserna vilket skapar trygghet. 
Toaletterna på första våningen som kändes otrygga, har fått skyltar för respektive 
kille och tjej på dörrarna vilket har gjort det bättre och lugnare, det städas också två 
gånger om dagen. Utvecklingssamtalen har fungerat bra, alla elever har träffat sin 
respektive ansvarig pedagog med föräldrar. 
 

Årets plan ska utvärderas oktober 2017 
 

Beskrivning av hur årets plan ska utvärderas 

Elevintervjuer, elevenkäter, analyser av tillbud samt likabehandlingsärenden. 
Identifiera otrygga platser i inre respektive yttre miljö. Föra diskussioner i arbetslagen 
och på APT samt göra kring personal som vaktmästare, matbespisningspersonal och 
lokalvårdare mera delaktiga i planen. Vårdnadshavare ska beredas möjlighet att ha 
synpunkter genom att planen läggs ut på hemsidan. 
 

Ansvariga för att årets plan ut 
Rektor och trygghetsteamet samt personal.                                       
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Kvar att förbättra och åtgärda läsåret höst 2016 – vår 2017 
 Klassläraren skall i möjligaste mån vistas vid omklädningsrummen vid ombyte 

och dusch i idrotten. Eleverna upplever duscharna som otrygga samt att man 
springer och rycker i dörrarna till omklädningsrummen. 

 Material till rastaktiviteter bör ses över oftare. 

 Vi har inte lyckats fullt ut med elevernas delaktighet i framtagandet och 
utvärdering av planen. 

 Utvärdering av trygghetsteamet vid terminens slut och på APT har inte gjorts. 

 Trygghetsteamet har inte träffats regelbundet. Viktig att det avsätts tid till det 
samt behövlig kompetensutbildning för teamet och övrig personal. 

 Arbetsro i klassrummet. 

 Trygghet i klassrummet. 

 Matro i matsalen, hög ljudvolym. 

 Skolklocka ringer inte in på lilla skolgården samt hörs dåligt. 

 Arbeta med varandra i klassen samt över klasserna. 

 Se över inre och yttre miljö på följande ställen; busshållsplatsen, dungen, 
vindskyddet, korridorrer, matsalen och tvättstället utanför. Fotbollsplanen, 
gungorna. 

 
Årets plan skall utvärderas oktober 2017 
 
Beskrivning av hur årets plan ska utvärderas 

Elevintervjuer, elevenkäter, analyser av incidenter samt likabehandlingsärenden. 
Identifiera otrygga platser i inre respektive yttre miljö. Föra diskussioner i arbetslagen 
och på APT samt göra kring personal som vaktmästare, matbespisningspersonal och 
lokalvårdare mer delaktig i planen. Vårdnadshavare ska beredas möjlighet att ha 
synpunkter genom att planen läggs ut på hemsidan. 
 

 
 

Ansvariga för att årets plan utvärderas 
Rektor och trygghetsteamet samt personal. 
 

Främjande insatser 
Generella insatser för en tryggare skolmiljö för Förskoleklass – årskurs 6. Vårt syfte 
är att främja trivseln och gemenskapen hos både elever, lärare, klasser och andra 
grupper. Att stärka enskilda individer och grupper. Att öka förståelsen för olikheter, 
likheter och alla människors egenvärde. 
 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller Köns uttryck, Etnisk tillhörighet, 
Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och 
Ålder samt Bristande tillgänglighet. 
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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. 
 

 
Främjande insatser som pågår över läsåret 

 Klassråd. 

 Elevråd. 

 Övergångsrutiner för Förskola till skola. 

 Rasttillsyn och bussvakt. 

 Föräldraförening. 

 Föräldramöte. 

 Utvecklingssamtal. 

 IUP (individuell utvecklings plan för elev). 

 Vuxenstyrda gruppindelningar. 

 Återkommande enkätundersökning. 

 Gemensamma aktiviteter för hela/delar av skolan ex. friluftsdagar, jul basar, 
skoljoggen m. m). 

 Samtal. Loggbok/tankebok. 

 Tsif (Torups skolidrottsförening), aktiviteter varje måndag. 

 Gemensamma regler för skolans ute och innemiljö. 

 Alla vuxna tar ansvar för alla barn. 

 Dagens schema på tavlan och genomgång av dagen. 

 Egna bestämda platser i klassrummet och matsalen. 

 Rast värdar är ute varje rast. 

 Följer eleverna till matsalen.  

 Pedagog äter med sin klass. 

 Brand kompisar. 

 Åldersblandade lektioner. Rast frågan – Eleverna får berätta vad de skall göra 
på rasten och med. vem, så att alla får vara med. 

 Värderings- och samarbetsövningar. 

 Samling där alla får komma till tals. 

 Pedagogen bestämmer vilka som ska arbeta ihop i grupparbeten eller par 
arbeten. 

 Medvetet och aktivt arbete för att utveckla positivt språkbruk och trevligt 
bemötande av varandra. 

 Konfliktlösning direkt när något händer. 

 Varje klass har egna klassregler. 

 Kompetens utveckling för personalen. 

 Flickor och pojkar ges lika stort utrymme i verksamheten. 

 Ordningsregler tas fram i samarbete mellan pedagoger och elever i respektive 
klass som skall gälla deras klass. 
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Främjande insatser 2016 - 2017 
Namn 
Främja likabehandling på hela skolan. 
 

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

Mål och uppföljning 
Skolans mål är att alla elever ska känna sig respekterade och trygga på skolan och 
att ingen ska känna sig kränkt eller kränka andra. 
 

Insats 

Varje ansvarig klasslärare för respektive årskurs beskriver hur man ska arbeta med 
främjande och förebyggande insatser tillsammans med eleverna under läsåret. 
 

Uppföljning 
Sker kontinuerligt på APT (arbetslagsträffar). 
 

Ansvarig 
Rektor och personal. 
 

Datum när det skall vara klart 
Oktober 2017 
 

Främjande insatser 2016 - 2017 
Namn 
Främja likabehandling i klassen. 
 

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

Mål och uppföljning 
Skolan främjar demokratiska värderingar genom att lära ut ett demokratiskt 
förhållningssätt genom klassråd och elevråd. 

 
Insats 
Eleverna upprättar 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). 
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Uppföljning 
Sker kontinuerligt med eleverna i klassen under läsåret samt i elevrådet. 
 

Ansvarig 
Klasslärare.  
 

Datum när det skall vara klart 
Oktober 2017 
 

Kartläggning 
Kartläggningsmetoder; 
Trygghetsvandringar, trivselenkät och samtal med elever. Analyser av inkommen 
dokumentation till trygghetsteamet kring berörda fall. Kartläggningen ansvaras av 
trygghetsteamet. 
 

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

Hur har eleverna involverats i kartläggningen 
Alla elever involverades genom trivselenkät, samtal i klassråd samt elevråd och gick 
trygghetsvandring. 

 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
På APT (arbetslagsträffar) för personalen via en presentation av trygghetsteamet 
delgivits information om resultatet från trivselenkäten samt om trygga respektive 
otrygga platser på skolans område. Samtliga pedagoger har fått återkoppling på just 
sin egen klass. 
 

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

 Klassläraren har i möjligaste mån vistats vid omklädningsrummen vid ombyte 
och dusch i idrotten.  Eleverna upplever duscharna som otrygga samt att man 
springer och rycker i dörrarna till omklädningsrummen. 

 Material till rastaktiviteter bör ses över oftare, viktigt att det finns material. 

 Vi har inte lyckats fullt ut med elevernas delaktighet i framtagandet och 
utvärdering av planen, viktigt att eleverna deltar och arbetar med planen 
klassvis och inte bara i klassråd och elevråd. 

 Utvärdering av trygghetsteamet vid terminens slut och på APT har inte gjorts. 
Tid måste avsättas till detta.                                                                                                   

 Trygghetsteamet har inte träffats regelbundet. Viktig att det avsätts tid till det 
samt behövlig kompetensutbildning för teamet och övrig personal. 

 Arbetsro i klassrummet, kartläggning behöver göras av respektive pedagog 
och ett förtydligande på elevenkäten. 

 Trygghet i klassrummet, samma som fråga 10. 

 Matro i matsalen, hög ljud volym, kartläggning, när och hur! 
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 Skol klocka ringer inte in på lilla skolgården samt hörs dåligt. Kontakt med 
vaktmästaren. 

 Arbeta med varandra i klasserna samt över årskurser. Många elever känner 
sig otrygga med detta. 

 Se övre inre och yttre miljö på följande ställen; busshållsplatsen, dungen, 
vindskyddet, korridorrer, matsalen och tvättstället utanför. Fotbollsplanen, 
gungorna. Eleverna känner sig otrygga vid dessa platser, mer vuxna samt 
tala med eleverna om reglerna. 

 

 
 
Datum när det skall vara klart 

Pågående under läsåret görs uppföljningar samt utvärderas de enskilda insatsernas 
åtgärder och en utvärdering av hela verksamheten sker i samband med att en ny 
plan upprättas. 

 
Förebyggande åtgärder 
Namn 
Trivsel, trygghet, rutiner, lokaliteter 
 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet, Etnisk tillhörighet, eller Annan 
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder samt Bristande 
tillgänglighet.  

 
Mål och uppföljning 
Alla elever skall trivas, får vara sig själva och känna sig trygga med sin egen 
identitet. Noll tolerans när det gäller kränkningar, trakasserier, diskriminering samt 
mobbning.  
Rutiner skall ses över i verksamheten samt vad vi kan förbättra i vår nuvarande 
skolmiljö. 
 

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

Åtgärd 
 Ansvarig lärare pratar med sina elever samt om möjligt vistas i och utanför 

omklädningsrummet. 

 Rast schema sätts upp i klassrum och pedagoger ser över sina raster så 
att personal finns där eleverna finns. 

 Material till rastaktiviteter, beställas innan vi behöver det. 

 Elevernas delaktighet i likabehandlingsplanen, viktigt att de känner och 
förstår den samt arbetar med den i olika ämnen. 

 Utvärdering av trygghetsteamets arbete måste bli tydligare. 
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 Trygghetsteamets träffar, viktigt med bestämd dag och tid för kontinuiteten 
i arbetet. 

 Arbetsron i klassrummet behöver bli bättre, elever behöver lugn och ro. 

 Trygghet i klassrummet, en del elever känner sig inte trygga. 

 Matro i matsalen, för hög ljudvolym stör matron. 

 Skolklocka, viktigt att den fungerar för eleverna på rasten så att det vet när 
de skall in. 

 Arbeta mer åldersblandat i olika aktiviteter både inom och utanför klassen. 

 Miljön, både den inre och yttre miljön där eleverna känner sig otrygga skall 
diskuteras med eleverna och personal i respektive klass, arbetslag och på 
APT. 

 
 

 
Motivera åtgärd 

 Lugnare och tryggare i omklädningsrummet med en vuxen, mindre risk för 
konflikter. 

 Viktigt att det alltid finns personal där eleverna är för att öka tryggheten 
samt att det undviks att bli konflikter. 

 Personal och genomgång av regler för allas trygghet. 

 Material skall hela tiden uppdateras så vi aldrig står utan. Personal måste 
kommunicera med den ansvariga för inköpen. 

 För att eleverna skall få en annan förförståelse när det gäller 
likabehandlingsplanen måste de arbeta aktivt med den i klasserna samt till 
viss del i undervisningen. 

 Utvärdering av trygghetsteamets arbete viktigt så att vi arbetar på rätt sätt. 

 Tid så att trygghetsteamet kan arbeta kontinuerligt med olika projekt i 
skolan samt följa upp och utvärdera. 

 Arbetsron i klassrummet, för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig 
undervisningen. 

 Trygghet i klassrummet, att alla skall känna sig trygga så att de kan arbeta 
fokuserat. 

 Matro, att vi sänker ljudnivån samt sitter på våra platser och ser över vad vi 
kan förbättra i miljön och när det gäller rutiner. Detta för att eleverna skall 
få matro och att det är en behaglig miljö att vistas i. 

 Skall fungera så att det inte blir avbrott i verksamheten, fungerar den 
skapar det trygghet för eleverna då de skall in till lektion. 

 Känner alla varandra, skapar detta en trygghet för alla eleverna. Viktigt att 
vi arbetar mer över årskurserna. 

 Miljön när det gäller den yttre och respektive miljön är det viktigt att det är 
vuxna i och omkring där eleverna finns. 

 

Områden som berörs i kartläggningen         

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet, Etnisk tillhörighet, eller Annan 
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder samt Bristande 
tillgänglighet.    
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Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
Eleverna har identifierat och beskrivit otrygga platser på skolan genom en enkät 
hösten 2016. 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. 

 
 
 

Förebyggande åtgärder 
En trygg skola för samtliga elever på Torups Skola 
 
Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet, Etnisk tillhörighet, eller 
Annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder samt 
Bristande tillgänglighet.  

 
Mål och uppföljning 
Skapa en skola som är trygg för elever och personal. Vi vill stoppa och medvetet 
arbeta för att få bort alla trakasserier, kränkningar i ord eller handling. Arbeta med 
eleven i fokus samt med ett etiskt förhållningssätt i kontakten med sociala medier på 
Internet. Uppföljningar sker vid nästa elevenkäter 2016 och 2017 samt på APT. 

 
Åtgärder  
Löpande arbeta aktivt med likabehandlingsplanen, trygghetsteamet, 
klassråd/elevråd, föräldraförening. Identifiera otrygga platser som eleverna upplever, 
vuxna skall röra sig på dessa platser, när det är rast. Personal reagerar och agerar 
när de hör kränkande ord eller ser en kränkning.  
Ökad information om Internet och etiska riktlinjer och förhållningssätt till 
dessanvändning när man är på sociala medier, detta kan ske integrerat i 
undervisningen. Arbeta mer med värdegrundsfrågor i respektive klass för att öka 
förståelsen för varandra och våra olikheter.  
Starta upp fadderverksamhet över årskurserna. Medveten och väl genomtänkt 
placering av elever i klassrumsmiljö, se, identifiera och uppmuntra styrkorna hos 
varje individ. Elevhälsoteamet träffas varannan vecka. Trygghetsteamet har en träff 
varje vecka, då vi går genom situationen på skolan.  
Dessa båda team arbetar både på kort och längre sikt när det gäller arbete på 
individ, grupp och klassnivå samt med det organisatoriska i verksamheten. 

 
Motivera åtgärd 
Det finns fortfarande platser som elever upplever som mer eller mindre otrygga och 
vi vet att det förekommer både fysiska och verbala kränkningar, på skolan. Vi har 
identifierat dessa områden på vår likabehandlingsplan 2016 och 2017 och kommer 
sålunda att arbeta aktivt på alla sätt för att få bort detta, över alla årskurserna. Få 
elever att bli medvetna om att vissa ord och gester är kränkande. Elevhälsoteamet 
tillsammans med trygghetsteamet har en samlad bild av de insatser och åtgärder 
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som finns runt en elev eller grupp. Vi skall också i trygghetsteamet samt elevhälsan 
ta lärdom av likabehandlingsärenden samt andra eventuella incidenter på skolan. 

 

Ansvarig 
Rektor, trygghetsteamet och personal. 
 
Datum när det skall vara klart oktober 2017 
 
Rutiner vid akuta situationer 
Skolans rutiner och handlingsplaner, se bilagor.  

 
 
 

Fritids 
 
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling  
 

 

Vår vision 

Att skapa ett fritidshem där eleverna är aktiva och leker med varandra i olika 

konstellationer. 

 

Syfte: Eleverna vågar låta sig utmanas i olika situationer.  

Eleverna vill aktiveras och röra på sig och träffa andra barn och vuxna.  

Eleverna växer och utvecklas i mötet med andra barn och vuxna.  

 

Metoder: Skapa olika miljöer och aktiviteter.  

Vi har olika mötes forum ex fritidsträff, klubbmöte. Eleverna är delansvariga i 

planering och utvärdering. Fritidshemmet är inrymt i skolans lokaler. I vår läroplan 

Lgr-11 står det, " Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla 

sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra". Torups 

fritidshem strävar efter detta genom att bland annat ha fritidsträff och klubbmöte där 

eleverna har möjlighet att påverka och att vara delansvariga i planering samt 

utvärdering. 
 

Samverkan: Pedagogerna på skolan samarbetar på olika sätt. Personalen på 

fritidshemmet ser elevens hela dag vilket bidrar till att skapa trygghet och kontinuitet 

för eleverna och en helhetssyn för pedagogerna. Vi varvar teori och praktik för att 

eleverna ska stimuleras och få ett lustfyllt lärande. Vi har en likabehandlingsplan som 

Torups rektorsområde, skola och fritids arbetar efter. Vi strävar efter ett samarbete 

med föräldrar och vi vill få dem delaktiga i verksamheten. Vi erbjuder två 

utvecklingssamtal per läsår. En gång per termin bjuder vi in föräldrar på t ex drop- in 

fika. 
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Ansvariga för planen 
Rektor, trygghetsteam och personal. 
 

Personal på fritids 
Gun Grimberg Hilton                                    0345 -   206 12 
Mail:Gun.GrimbrgHilton@skola.hylte.se 
Susanna Agardsson                                     0345-    206 12 
Mail:susanna.agardsson@skola.hylte.se 
Ingrid Bengtsson                                           0345 -  206 12 
Mail:ingrid.bengtsson@skola.hylte.se 
 
Fritidshemmets mail: torups.fritidshem@skola.hylte.se 

 
 

 

Elevernas delaktighet 

Samtal. 

Fritidsmöte. 

Klubbmöte.  

Kartläggning över inre och yttre miljö. 

 

Pedagogernas delaktighet 

Planen arbetas med på stängningsdagar. Arbetslaget har diskuterat kring det 

främjande arbetet och det förebyggande. Varje arbetslag har en representant i 

trygghetsteamet. 

 

Förankring av planen 

Planen förankras hos personalen, på arbetsplatsträffar. Arbetslagets representant i 

trygghetsteamet informerar sitt arbetslag kontinuerligt. Eleverna informeras 

läsårsstart om planen. Information till vårdnadshavare genom mail och föräldramöte. 

Planen finns att hämta på skolans hemsida. Den introduceras också för nyanställda 

eller vikarier. 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

Planen finns att hämta på skolans hemsida och presenteras dessutom vid 

föräldrasamverkan samt föräldraförening. Vårdnadshavare uppmuntras att lämna 

synpunkter på innehållet i planen, synpunkter kan lämnas under läsårets gång, se 

bilagor. 

 

Utvärdering av fjol årets plan 

Personal på fritids har tillsammans utvärderat enkäterna. 
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Delaktiga i utvärderinge fjol årets plan 

 Personal fritids. 

 Trygghetsteamet. 

 Rektor. 

 Fritidsträff. 

 

Resultat av utvärderingen av fjol årets plan 

Fritidshemmet har fritidsträff samt klubbmöte och träffas regelbundet som fungerar 

bra. Eleverna har tillsammans med personal gått igenom likabehandlingsplanen i 

våra samtal och enkäterna med eleverna. 

 Toaletterna känns otrygga för elever från förskoleklassen till årskurs 3. 

 Eleverna känner sig trygga på fritids i den inre miljön. 

 Yttre miljön, eleverna upplever att det kan bli konflikter när de går på 

promenad eller leker i dungen (skogen). 

 Fritidsmöte och klubbmöten upplevs av eleverna som roliga och viktiga. 

 Eleverna upplever att det alltid finns personal att vända sig till om det har hänt 

något. 

 Toaletter, många ledsna p g a att det är ofräscht och många spolar inte efter 

sig. 

 Frukost och mellanmål, en fjärdedel av enkäterna tycker det är för mycket 

prat. 

 

Åtgärder utifrån analysen av fjolårets plan 

 Namn skyltar på toalettdörrarna kille/tjej. 

 Sett över lås och städning, toaletter städas efter skoltid inför fritids. 

 Lek i dungen eller promenad, alltid vuxennärvaro 

 Samtal med eleverna ang. matro och regler. 

 

Årets plan ska utvärderas oktober 2017 

 

Beskrivning av hur årets plan skall utvärderas 

Elevsamtal, elevenkäter, analyser av incidenter samt likabehandlingsärenden. 

Fortsätta vårt arbete med att identifiera otrygga platser i inre respektive yttre miljö. 

Föra diskussioner i vårt arbetslag samt på APT och göra kring personal som 

vaktmästare, skolbespisningspersonal och lokalvårdare uppmärksamma på vår 

likabehandlingsplan. Vårdnadshavare ska beredas möjlighet att ha synpunkter på 

verksamheten genom att planen läggs ut på vår hemsida. 

Elever på fritids genom klubbmöte och fritidsmöte. 
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Ansvariga för att årets plan utvärderas 

Rektor, trygghetsteamet och personal. 

 

Främjande insatser 

Generella insatser för en tryggare miljö på fritids. 

 

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet, Etnisk tillhörighet, eller Annan 

trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Bristande 

tillgänglighet. 

 

Mål och uppföljning  

Främjande arbete är de generella insatser vi gör för att fritids skall präglas av 

mångfald, respekt och lika rättigheter. Därför har vi en medvetenhet och kunskap om 

de åtta diskrimineringsgrunderna med oss i vårt dagliga arbete och bemötande i vår 

verksamhet och våra aktiviteter med eleverna. Uppföljning av detta arbete sker 

kontinuerligt på arbetsplatsträffar, arbetslaget, trygghetsteamet samt i vår 

fritids/klubbmöte med eleverna.   
 

Främjande insatser 

 Fritidsmöte. 

 Klubbmöte. 

 Utvecklingssamtal. 

 Föräldramöte. 

 Drop- in fika för föräldrar. 

 Vuxenstyrd gruppindelning. 

 Gemensamma regler för fritidshemmets inne och ute miljö. 

 Vi arbetar medvetet med allas lika värde-. Detta gör vi genom att fokusera på 

och lyfta fram elevernas egenskaper på ett positivt sätt, vi uppmärksammar 

dem för deras olikheter t ex mod, uthållighet, empati mm. 

 Uppmuntrar elevernas egna idéer och styr mycket av vår verksamhet efter 

elevernas intressen. 

 Pedagogerna uppmuntrar eleverna att försöka själva.  

 Vi i personalen cirkulerar och arbetar för att vara där eleverna är och på så 

sätt är vi uppmärksamma på vad som händer. 

 Personalen umgås med alla eleverna, vi har olika aktiviteter med olika elever 

för att kunna vara med alla. 

 

 

Ansvariga 

Rektor, personal och trygghetsteamet. 
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Datum när det skall vara klart 

Pågående arbete under läsåret, en större utvärdering sker i samband med att planen 

utvärderas och ny plan upprättas. 

 

Det förebyggande arbetet 

 Kartläggning över inne och utemiljön. 

 Kartläggning där vi observerar och samtalar med eleverna. 

 Förebyggande och kontinuerliga samtal under vår fritidsverksamhet. 

 
Uppföljning 

Genom samtal med eleverna.  

Fritids/klubbmöte. 

Personal löpande. 
 

 

Utvärdering 

Fritids/klubbmöte, augusti. 

Personal och trygghetsteamet, oktober. 

 

Ansvariga 

Personal och trygghetsteamet. 

 

Kartläggning 

 Via samtal och reflektion med eleverna. 

 Enkät angående elevernas arbetsmiljö. 

 Identifikation av otrygga platser. 

 Genom klubbmöte och fritidsmöte. 

 

Områden som berörs av i kartläggningen 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet, Etnisk tillhörighet, eller Annan 

trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder samt Bristande 

tillgänglighet. 

 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 

Eleverna på fritids har identifierat och beskrivit otrygga platser på fritids genom enkät 

på hösten 2016 samt att enkäter genomförs även våren 2017. Samtal har förts i 

fritids/klubbmöte. 
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Hur har personalen involverats i kartläggningen 

Personalen har haft möten med trygghetsteamet, vi har arbetat i våra arbetslag samt 

på APT. Vi har också tagit del av enkäterna och gått igenom dessa med 

trygghetsteamet. Personalen har också kommit med förslag.  

 

Förebyggande åtgärder 

Namn 

Fritids skall vara en trygg och stimulerande plats att vara på efter skoltid. 

 

Områden som berörs av i kartläggningen 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet, Etnisk tillhörighet, eller Annan 

trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder samt Bristande 

tillgänglighet.  

 

 

 

Mål och uppföljning 

Skapa en fritids för eleverna efter skoltid som kännetecknas av att vara en trygg plats 

att vara på samt att stimuleras till nyfikenhet att lära sig nya saker och umgås med 

andra elever. Vi vill stoppa och medvetet arbeta för att få bort alla trakasserier, 

kränkningar i ord eller handling. Arbeta med eleverna i fokus. 

Uppföljning sker vid nästa elevenkät 2016 och 2017 samt på APT. 

 

Åtgärder 

Löpande arbeta aktivt med likabehandlingsplanen. Trygghetsteamet, klubbmöte, 

Fritidsmöte samt föräldrasamverkan. Identifiera otrygga platser som eleverna 

upplever, vuxna skall röra sig på dessa platser.  Personal reagerar och agerar när de 

hör ett kränkande ord eller ser en kränkning. Arbeta mer med värdegrunds frågor för 

att öka förståelsen för varandra och våra olikheter.  Medvetna och väl genomtänkta 

val av aktiviteter på fritidshemmet. Se, identifiera och uppmuntra styrkorna hos varje 

individ. Vi har möte med trygghetsteamet varje vecka, då vi går genom situationen på 

fritids. 

 

 Motivera åtgärd 

 Det finns fortfarande platser som elever upplever som mer   

 eller mindre otrygga och vi vet att det förekommer både fysiska och verbala 

kränkningar på fritids. Vi har identifierat dessa områden på vår likabehandlingsplan 

2017 och kommer sålunda att arbeta aktivt på alla sätt för att få bort detta på fritids. 

Få elever att bli medvetna om att vissa ord och gester är kränkande. 

Elevhälsoteamet tillsammans med trygghetsteamet har en samlad bild av de insatser 

och åtgärder som finns runt en enskild elev eller grupp i vår verksamhet. Vi skall 
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också på fritids ta lärdom av likabehandlingsärenden samt andra incidenter i vår 

verksamhet. 

          

Ansvariga  

Rektor, trygghetsteamet och personal. 
 

Datum när det skall vara klart 
oktober 2017. 
 
Nuläge 
Skolan kommer att förbättra säkerheten runt om skolan för eleverna. Nytt staket 
kommer att sättas upp mot Torups väg samt runt skogen där eleverna vistas mycket. 

 
Beskrivning av hur årets plan ska utvärderas oktober 2017 

Elevintervjuer, elevenkäter, analyser av incidenter samt likabehandlingsärenden. 
Identifiera otrygga platser i inre respektive yttre miljö. Elevråd en gång per månad, 
föra diskussioner i arbetslagen och på arbetsplatsträffar (APT) samt göra kring 
personal som vaktmästare, matbespisningspersonal 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. 
 

Ansvariga för att årets plan utvärderas 
Rektor, trygghetsteamet samt personal och elevråd. 
 

Främjande insatser 
Generella insatser för en tryggare skolmiljö för Förskoleklass – årskurs 6. Vårt syfte 
är att främja trivseln och gemenskapen hos både elever, lärare, klasser och andra 
grupper. Att stärka grupper och enskilda individer. Att öka förståelsen för olikheter, 
likheter och alla människors egenvärde. 

 
Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller Köns uttryck, Etnisk tillhörighet, 
Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och 
Ålder samt Bristande tillgänglighet. 
 

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. 
 

Personalens delaktighet 
Arbetslaget har en representant i trygghetsteamet. Diskussion i arbetslagen och på 
verksamhetsmöte. 
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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. 
 
 Gemensamt för all form av kränkande behandling är att någon eller några 

  
 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  
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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.  

 

 
 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 åtta diskrimineringsgrunderna, kön, funktionshinder, sexuell läggning, 
etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet 
och ålder samt Bristande tillgänglighet. 



 
 

31 
 
 

 

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.  

 

Exempel:  
När elever har en tyst överenskommelse att frysa ut en elev genom att inte röra 
saker som en viss elev rört.  
En elev luras återigen ner till baksidan av skolan och får utstå slag och sparkar av en 
klasskamrat. 
 

Begreppsdefinitioner; 
Annan trosuppfattning  
Innefattar uppfattningar som har sin grund i eller samband med en religiös 
åskådning. Till exempel buddhism, ateism m.fl.  
 
Bisexualitet  
Förmåga att bli kär, förälskad och attraherad av en person oavsett kön.  
 
 
Diskriminering  
När pojkar och flickor, behandlas sämre än andra pga. någon av de fem 
diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt.  
 
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.  
 
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. 
 
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.  
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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. 
 

 
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. 

 
Information till dig som är vårdnadshavare  
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:  

 Nedstämdhet  

 Magont  

 Huvudvärk  

 Dålig aptit  

 Ofta ovilja att gå till skolan  

 Har inga eller få vänner  

 Berättar sällan om skolan  

 Försämrade skolresultat  
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Rutiner och handlingsplaner 
Vår policy 
Skolan 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 och på 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, skolsköterska, kurator, 
värdegrundspedagog samt rektor som är välbekanta för barnen.  Elevhälsoteam med 
rektor, skolsköterska och kurator samt specialpedagog. 
 
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 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. 
 

 
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 

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. 
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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 

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 ett eller flera 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 Torups Skola med tillhörande 
fritidshem. 
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• 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 termin/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. 
 

• 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 

 

Det är alla elevers gemensamma ansvar att:  

 Påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer 

på skolan samt bemöta elever/barn, pedagoger och övrig personal på ett 

respektfullt sätt. 
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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.  
 

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

omedelbart. Kontakt tas med rektor som kopplar in elevhälsan och trygghetsteamet. 

 

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. 
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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. 

 
 
 
 

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  
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- 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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Synpunkter/förslag: 
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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 
 

Rutin 
Anmälan och återrapportering till förskolechef/rektor/huvudman 
angående barn/elever som anser sig ha blivit utsatt för 
diskriminering/trakassering/kränkande behandling 
Enligt skollagen (2010:800, 6 kap. 10 §) har en förskolechef eller rektor som får kännedom 

om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

diskriminering/trakassering/kränkande 

behandling i samband med verksamheten, en skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. 

Så snart huvudmannen eller någon ur personalen får signaler om att ett barn eller en elev 

känner sig diskriminerad, trakasserad och/eller kränkt måste de agera. Det gäller alla 

diskrimineringar, trakasserier och kränkningar och misstänkta sådana. Det ska inte göras 

någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan den anmäls till förskolechefen eller 

rektorn respektive huvudmannen. 

 

Skolan är skyldig att vara uppmärksam på den jargong och det beteendemönster som råder 

mellan eleverna och att se till att miljön på skolan inte inbjuder till sådana missförhållanden. I 

en dom framgår det att det inte är rimligt att personalen genom att undvika att tolka signaler 

kan förhålla sig ovetande om vad som pågår mellan elever på en skola. Personalen kan inte 

heller låta bli att utreda en elev som uppges vara ensam med hänvisning till att eleven 

självmant väljer att inte ingå i kamratgemenskapen. Eleven ska inte heller behöva förtydliga 

sin upplevelse för att den som utsätter ska förstå hur det uppfattas. 

 

Ofta går verbala och fysiska trakasserier och kränkningar i verksamheten hand i hand med 

sådana händelser på nätet. Om påstådda trakasserier och kränkningar har en koppling till 

verksamheten är den skyldig att utreda det inträffade. Lagen gör ingen skillnad på om 

händelserna sker på skolgården eller på nätet. Om trakasserier och kränkningar som begås på 

barnens och elevernas fritid även fortsätter i verksamheten ska dessa utredas på samma sätt 

som sådana trakasserier och kränkningar som bara förekommer i verksamheten. 

 

Anmälningsskyldigheten gäller på motsvarande sätt om ett barn eller elev blivit utsatt för 

sexuella trakasserier på så sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). 

Anmälningsskyldigheten gäller även om ett barn eller elev upplever sig utsatt för 

diskriminering, trakassering eller kränkande behandling av någon i personalen. 

För annan pedagogisk verksamhet och för fritidshem som inte är integrerad med en skolenhet 

eller förskole enhet ska huvudmannen för verksamheten utse vilken person som ska ta emot 

anmälningar och föra dessa vidare till huvudmannen. 

 

Skolinspektionen har gjort bedömningen att ett förfarande med anmälningar till huvudmannen 

månadsvis eller ännu mer sällan innebär att det dröjer för lång tid innan huvudmannen får 

information och kan agera. Rektorn och förskolechefens anmälningsskyldighet är direkt 

kopplad till huvudmannens skyldighet att skyndsamt utreda omständigheterna och därför 

behöver anmälan till huvudmannen ske skyndsamt. 

 

 



 
 

43 
 
 

 

 
Rutin för anmälan forts. 

Rutin 
 

Anmälningsskyldigheten, enligt aktuell paragraf (6 kap. 10 § skollagen), har av barn- och 

ungdomsnämnden delegerats till barn- och ungdomschefen på grund av 

 

skyndsamhetskriteriet. Detta innebär att förskolechef/rektor ska, senast två dagar efter att 

förskolechef/rektor fått kännedom om det inträffade, anmäla händelsen till barn- och 

ungdomschefen. Barn- och ungdomschefen vidarerapporterar sedan anmälan till barn- och 

ungdomsnämnden vid nästkommande sammanträde och anmälan diarieförs i Platina. 

Vid anmälan ska blanketten Anmälan till förskolechef/rektor/huvudman – 

diskriminering/trakassering/kränkande behandling användas. 

 

På föredragningslistan till nämndens sammanträden finns alltid ett informationsärende som är 

benämnt ”Meddelande och information”. Under denna punkt redovisas de anmälningar som 

inkommit till barn- och ungdomschefen sedan förra sammanträdet. Av informationen som 

redovisas för nämnden, framgår inga namn på barn/elever och inte heller personnummer. 

 

Huvudmannen är enligt lagen skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring dem 

uppgivna diskrimineringarna, trakasserierna och/eller kränkande behandlingarna. 

Huvudmannen kan dock delegera genomförandet av utredningen till rektorn eller 

förskolechefen eller annan personal. 

 

Det krävs inga bevis om att en diskriminering, trakassering och/eller kränkning ska ha ägt 

rum 

för att en utredning ska inledas. Utredningsskyldigheten är också oberoende av om det förelåg 

en avsikt att diskriminera, trakassera och/eller kränka eller inte. Skyldigheten att utreda 

föreligger även om vårdnadshavare, barn eller elever uppger att de inte vill att händelsen ska 

utredas. 

Syftet med att utreda är att få tillräckligt med information och kunskap om situationen, så att 

man kan bedöma vilka åtgärder som måste vidtas för att få diskriminering, trakassering 

och/eller kränkande behandling att upphöra. 

 

För att förvissa sig om att händelserna inte upprepas måste åtgärderna som vidtogs p.g.a. 

utredningen följas upp och utvärderas. 

När ärendet är avslutat återrapporteras detta till barn- och ungdomschefen. Barn- och 

ungdomschefen vidarerapporterar ärendets avslutning till barn- och ungdomsnämnden vid 

nästkommande sammanträde och återrapporteringen diarieförs i Platina. 

 

Vid återrapportering ska blanketten Återrapportering till förskolechef/rektor/huvudman – 

diskriminering/trakassering/kränkande behandling användas. 

På föredragningslistan till nämndens sammanträden finns alltid ett informationsärende som är 

benämnt ”Meddelande och information”. Under denna punkt redovisas de ärenden som 

avslutats sedan förra sammanträdet. Av informationen som redovisas för nämnden, framgår 

inga namn på barn/elever och inte heller personnummer. 
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Bilaga 2.  
Rutin för anmälan forts. 
 

Rutin 
 

Ärendegång - sammanfattning 
1) Personal anmäler till rektor/förskolechef snarast möjligt. Använd blanketten Anmälan 

till förskolechef/rektor/huvudman – diskriminering/trakassering/kränkande 

behandling. Vid diskriminering, trakassering och/eller kränkande behandling skrivs 

ingen tillbudsrapport då ovan nämnda blankett ersätter tillbudsrapporten. 

 

 

2) Rektor/förskolechef anmäler till barn- och ungdomschefen inom 2 dagar. Använd 

blanketten Anmälan till förskolechef/rektor/huvudman – 

diskriminering/trakassering/kränkande behandling. 

 Originalet skickas iväg och en 

inskannad kopia förvaras i den utsatta elevens elevakt i PMO. 

 

 

3) Barn- och ungdomschefen vidarerapporterar anmälan till barn- och ungdomsnämnden 

vid nästkommande sammanträde och anmälan diarieförs i Platina. 

 

 

4) Ärendet utreds på enheten. Alla insatser och all dokumentation, lagda som bilagor, 

förvaras i den utsatta elevens elevakt i PMO. 

 

 

5) Rektor/förskolechef återrapporterar vid avslutat ärende till barn- och ungdomschefen. 

Använd blanketten Återrapportering till förskolechef/rektor/huvudman – 

diskriminering/trakassering/kränkande behandling. Originalet skickas och en 

inskannad kopia förvaras i den utsatta elevens elevakt i PMO. 

I den utsatta elevens elevakt i PMO ska det nu finnas: 

– Anmälan 

– All dokumentation 

– Återrapportering 

 

 

6) Barn- och ungdomschefen vidarerapporterar ärendets avslutning till barn- och 

ungdomsnämnden vid nästkommande sammanträde och återrapporteringen diarieförs i 

Platina. 

 

 

Vid enklare ärenden (ärenden som avslutas inom 2 dagar) kan de två blanketterna Anmälan 

och Återrapportering häftas ihop och skickas tillsammans till barn- och ungdomschefen. I 

övrigt är ärendegången densamma. 
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Bilaga. 3 

Blankett anmälan till huvudman 
 
Anmälan till förskolechef/rektor/huvudman 
-diskriminering/trakassering/kränkande behandling 

 
 
All personal som får kännedom om att ett barn/elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakassering och/eller kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att, samma dag som händelsen uppmärksammas, anmäla detta till 
förskolechef/rektor. 
 
 

Skola/fritidshem/förskola: Datum för händelsen: 

Det utsatta barnets/elevens namn: Anmälan gjord av: 

Barnets/elevens personnummer (6 siffror): Datum för anmälan: 

 

Diskriminering utifrån: 

 

 Kön  Funktionshinder 

 Ålder  Sexuell läggning 

 Etnisk tillhörighet  Könsöverskridande identitet/uttryck 

 Religion/ annan trosuppfattning  (Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin 
klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön) 

 
 

Diskriminering innebär att någon 
missgynnas genom att behandlas 
sämre än någon annan. För att det ska 
röra sig om diskriminering ska 
missgynnandet ha samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna. 

Trakassering utifrån: 
 

 Kön  Funktionshinder 

 Ålder  Sexuell läggning 

 Etnisk tillhörighet  Könsöverskridande identitet/uttryck 

 Religion/ annan trosuppfattning  (Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin 

klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön) 
 

 

Trakassering innebär ett handlande 
som kränker någons värdighet och 
som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna. 

Kränkande behandling 
 
 

 
 

Med kränkande behandling menas ett 
uppträdande som utan att ha samband 
med någon diskrimineringsgrund, 
kränker någons värdighet. 

 

Verksamhet vid diskrimineringen/trakasseringen/kränkningen: 
 

 Lektion  Måltid  Före skolstart 

 Lek  Internet/sociala medier  Efter skolstart 

 Rast inne  Skolväg  Annat: 

 Rast ute  Skolskjuts/buss  _________________________ 
 

 

Uppgifter om diskrimineringen/trakasseringen/kränkningen: 
 

 

Underskrift rektor/förskolechef: Underskrift barn- och ungdomschef: 

Datum: Datum: 

 

 

Tillhör ärende: 
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Bilaga 4. 

Blankett för återrapportering till huvudman 
Återrapportering till förskolechef/rektor/huvudman 

-diskriminering/trakassering/kränkande behandling 

 
Återrapport om att kränkningen varaktigt upphört lämnas senast en månad efter att kränkningen anmälts till kontorschef 
 

Skola/fritidshem/förskola: Det utsatta barnets/elevens namn: 

Återrapportering gjord av: Barnets/elevens personnummer (6 siffror): 

Datum för återrapportering: 

 
Ärendet: (beskriv kort) 

 
Vad har utredningen visat? (beskriv kort) 

 
Vilka åtgärder har vidtagits? (beskriv kort) 

 
Har vårdnadshavare kontaktats? 
                                                                       JA                                                 NEJ     

 
Är ärendet avslutat? 
                                         JA                               NEJ             
 

Datum för ärendets avslut: 

 
Underskrift rektor/förskolechef: Underskrift barn- och ungdomschef: 

Datum: Datum: 

Tillhör ärende: 
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Bilaga 5. 

 
Överenskommelse mellan skola, elev och vårdnadshavare. 

 
 
Jag har läst och förstått Torup skolans ordningsregler och 
Planen mot likabehandling och kränkande behandling och 
lovar att följa dem.   
 
 
 
 
 

Datum______________________________________ 
 
 
Elevens namn________________________________ 
 
 
Vårdnadshavare_______________________________ 
 
 
 
 
Tack för Er medverkan till att göra Torups skola trygg och 
trivsam! 
 
 
Hälsningar 
Personalen på skolan 
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Bilaga 6. 
 
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 7. 
 
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! 
 
Går också bra att maila till skolan, se nedan!  
 
 
Trygghetsteamet  
Rektor Micael Ehmil 
Mail: micael.ehmil@hylte.se                           0345- 206 08 eller 0733-71 82 00 
     
                                                
Skolkurator  
Jan Onemark                                                   0733-71 81 93 
Mail: jan.onemark@hylte.se 
 
 
Skolsköterska          
Anna Wallin                                                      0723- 96 70 24   

Mail: anna.wallin@hylte.se 
 
 
Värdegrundspedagog 
Annika Jacobsson                                          0729 - 81 83 67 

Mail: annika.jacobsson@skola.hylte.se 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

mailto:micael.ehmil@hylte.se
mailto:anna.wallin@hylte.se
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Anteckningar 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


