
Du som vårdnadshavare är viktig 

Om du som vårdnadshavare märker att ditt 

eller någon annans barn känner sig utsatt 

för diskriminering eller annan kränkande 

behandling av personal eller annan elev vill 

vi att du kontaktar skolan så snart som möj-

ligt. Självklart vill vi även veta om du miss-

tänker att ditt barn utsätter någon annan på 

skolan. Var uppmärksam på att kränkningar 

finns i många olika former; fysiska (slag 

och knuffar), verbala (hot och öknamn), 

psykosociala (utfrysning och blickar), tex-

ter och bilder (t ex fotografier, sms och 

andra texter på nätet) 

Vi arbetar aktivt för att förebygga trakasse-

rier och kränkningar, du som vårdnadsha-

vare är viktig i det arbetet. Ett barn som blir 

utsatt kanske inte pratar om det hemma och 

då kan det vara bra att känna till några 

tecken på att barnet kan vara utsatt: ned-

stämdhet, magont, huvudvärk, dålig ap-

tit, ofta ovilja att gå till skolan, inte tar 

med kompisar hem eller inte umgås med 

andra barn på fritiden, berättar sällan om 

skolan, försämrade resultat. 

Det här är några exempel på hur ett barn 

kan reagera, du som vårdnadshavare kän-

ner ditt barn bäst. Det kan självklart vara 

andra orsaker som ligger till grund för ett 

annorlunda beteende, sannolikheten är att 

barnet inte mår bra och det tas på största 

allvar oavsett om det handlar om kränkning-

ar eller något annat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kontaktuppgifter 

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen 

att kontakta oss i skolan om du har idéer eller 

synpunkter på vårt likabehandlingsarbete 

eller känner oro för ditt eget eller ett annat 

barn på skolan. I första hand ditt barns men-

tor men även:  

 

Rektor;  
Micael Emihl  0345-206 08 el.    

0733-71 82 00 

Skoladministratör;  
Pia Fransson  0345-202 75 el. 

0733-71 81 73 

Skolsköterska; 
Anna Wallin  0723-96 70 24 

Kurator;  
Jan Onemark  0733-71 81 93 

Specialpedagog; 
Maria Norrman  0731-48 94 05 

Speciallärare; 
Jenny Westerlund 0731-47 23 09 

Värdegrundspedagog; 
Annika Einarsson 0729-81 83 67  

Fritids    0345-202 12 

Hylte kontaktcenter  0345-180 00 
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Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling 

Planen handlar om att visa skolans arbete 

mot diskriminering och kränkande behand-

ling. Nedan har vi samlat några begrepp 

som kan vara bra att känna till. 

Diskriminering är när en elev i skolan blir 

sämre behandlad än någon annan och det 

har med de sju diskrimineringsgrunderna 

(kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, relig-

ion, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

och ålder) att göra. 

Kränkande behandling är när man gör något 

som sårar någon annan, t ex knuffar, slag, 

hot, svordomar, utfrysning, alla går när man 

kommer, grimaser, elaka teckningar eller 

lappar. Kränkande behandling sker också 

över internet, t ex Facebook, Instagram, 

Ask.com eller Snapchat. 

Trakasserier är när en elev blir kränkt på 

grund av t ex kön, könsidentitet, etnisk tillhö-

righet, religion, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder. Trakasserier kan ske 

mellan elever men även mellan elev och 

personal. 

Skolan ska bedriva ett målinriktat arbete mot 

diskriminering, kränkande behandling och 

trakasserier. Genom kartläggning varje år får 

vi fram hur eleverna har det på skolan och 

vad vi behöver för att alla ska känna sig 

trygga. 

Rektor ansvarar för att planen upprättas och 

uppdateras årligen. All personal på skolan är 

skyldiga att följa planen och arbeta för att 

förverkliga den.    

 

 

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Främjande arbete 

Främjande arbete handlar om att se vad som 

fungerar i vår verksamhet och stärka det. Det 

gör vi för att eleverna ska få en trygg och triv-

sam skolgång.  

Här är ett utdrag av vårt främjande arbete: 

 Värderings-och samarbetsövningar 

 Gemensamma temadagar 

 Flickor och pojkar ges lika stort utrymme i 

verksamheten. 

 Medvetet och aktivt arbete för att utveckla 

positivt språkbruk och trevligt bemötande av 

varandra. 

 Ordningsregler tas fram i samarbete mellan 

pedagoger och elever i respektive klass 

som skall gälla deras klass. 

 Kompetensutveckling för personalen. 

 Rastvärdar är ute varje rast. 

 Alla vuxna tar ansvar för alla barn. 

 

 

Vår vision 

Barn som trivs och är trygga lär sig 

bättre! En trygg lärandemiljö känneteck-

nas av respekt, arbetsglädje, kreativitet 

och samarbete. 

 

Förebyggande arbete 

Det förebyggande arbetet handlar om att se 
risker för diskriminering, trakasserier eller 
kränkande behandling i verksamheten och 

arbeta för att avvärja dem. Riskerna blir syn-
liggjorda genom kartläggningar av verksam-

heten. 

Här är ett utdrag av vårt förebyggande arbete: 

 Miljön, både den inre och yttre miljön där 

eleverna känner sig otrygga skall diskute-

ras med eleverna och personal i respek-

tive klass, arbetslag och på APT.  

 Matro i matsalen, hög ljudvolym stör ma-

tron.  

 Elevernas delaktighet i planen mot diskri-

minering och kränkande behandling, viktigt 

att de känner och förstår den samt arbetar 

med den i olika ämnen.  

 Rastschema sätts upp i klassrum och 

pedagoger ser över sina raster så att per-

sonal finns där eleverna finns.  

 Ansvarig lärare vistas om möjligt i och 

utanför omklädningsrummet för att elever-

na ska känna trygghet där.  

 

 

Läs mer om vårt främjande, förebyg-

gande och åtgärdande arbete i vår plan 

mot diskriminering och kränkande be-

handling. Den finns på vår hemsida. 

www.hylte.se 

 


