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1. Inledning 

 

Diskriminering 

Den som bedriver utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare, dvs. skolhuvudman och skola) får 

inte diskriminera något barn eller någon elev som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och 

uppdragstagare ska likställas med utbildningsanordnare när de handlar inom ramen för anställningen 

eller uppdraget. 

Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev som deltar i eller söker till 

utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för 

trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna 

kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas 

för att förhindra trakasserier i framtiden. 

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom ramen för en verksamhet 

motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. Arbetet med 

aktiva åtgärder innebär att ett förebyggande och främjande arbete ska bedrivas genom att: 

1. Undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra 

hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, 

2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 

3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och 

4. följa upp och utvärdera arbetet i punkt 1-3. 

Vidare ska arbetet med aktiva åtgärder genomföras fortlöpande. Åtgärderna ska tidsplaneras och 

genomföras så snart som möjligt. Arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras skriftligen varje år. 

Dokumentationen ska innehålla: 

1. En redogörelse för alla delar av arbetet som ska genomföras enligt kraven på aktiva åtgärder, 

2. Utbildningsanordnare ska ha rutiner och riktlinjer för verksamheten i syfte att förhindra 

trakasserier och sexuella trakasserier. Dokumentationen ska innehålla en redogörelse för de 

åtgärder som planeras och vidtas enligt skyldigheten att ha, följa upp och utvärdera riktlinjer 

och rutiner i syfte att förhindra och motverka kränkande behandling, trakasserier och sexuella 

trakasserier. 

3. En redogörelse för hur samverkansskyldigheten fullgörs.  

Med samverkansskyldighet avses att utbildningsanordnaren ska samverka med de som deltar i 

utbildningen samt med anställda i verksamheten, se punkt 3 ovan. 

Kränkande behandling 

För att anses som kränkande behandling ska uppträdandet inte ha ett samband med någon av de i 

diskrimineringslagen angivna diskrimineringsgrunderna. I stället avses mobbing och andra liknande 
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beteenden som kan utgöras av exempelvis tillmälen om övervikt, hårfärg eller att någon är en 

”plugghäst”. Att utan nedsättande verbala omdömen om exempelvis hårfärg eller klädsel exempelvis 

knuffa någon, rycka i håret eller sätta krokben för någon kan anses utgöra kränkande behandling. 

Även psykiska kränkningar genom exempelvis utfrysning omfattas.  

För att motverka kränkande behandling ska ett antal aktiva åtgärder genomföras av skola och 

huvudman. Inom varje verksamhet sa det bedrivas ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 

behandling av barn och elever. Det ska genomföras åtgärder för att förhindra och förebygga att barn 

och elever utsätts för kränkande behandling. På en skola innebär detta att rektor och annan personal 

ska vara uppmärksamma på exempelvis den jargong och det beteendemönster som råder mellan 

eleverna och se till att miljön på skolan inte inbjuder till missförhållanden. Varje år ska det upprättas 

en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 

behandling av barn och elever. Planen ska innehålla: 

 En redogörelse för vilka åtgärder som avses påbörjas under det kommande året 

 En redogörelse för vilka åtgärder som avses genomföras under det kommande året 

 En redogörelse för hur de åtgärder som angetts i förra årets plan har genomförts 

Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller elev för kränkande behandling. 

En lärare, förskolelärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev som 

anser sig blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 

detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn 

eller elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 

anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 

kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas 

för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Detta gäller även om ett barn eller en elev anser 

sig blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen.

  

Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på grund av att 

barnet eller eleven medverkat i en utredning, anmält eller påtalat kränkande behandling. 

Begrepp och förklaringar 

Direkt diskriminering: Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, 

har behandlats eller skulle behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna.  

Indirekt diskriminering: Att någon missgynnas genom tillämpningen av en bestämmelse, ett 

kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 

missgynna personer som tillhör en personkrets som omfattas av diskrimineringsgrunderna, såvida 

inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är 

lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 

Bristande tillgänglighet: Att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana 

åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation 

med personer utan denna funktionsnedsättning och som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag 
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eller annan författning och med hänsyn till: 

 

- de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, 

- varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren 

och den enskilde, samt  

- andra omständigheter av betydelse. 

Trakasserier: Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna. 

Sexuella trakasserier: Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

Instruktioner att diskriminera: Order eller instruktion att diskriminera någon enligt de fem punkterna 

och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern 

eller instruktionen eller som gentemot denne åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. 

Kön: Att någon är man eller kvinna eller har för avsikt att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck: Att någon inte identifierar sig som man eller kvinna eller 

genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 

Etnisk tillhörighet: Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 

Religion eller annan trosuppfattning: Det finns ingen definition av detta begrepp i lagstiftningen. I 

praktiken är det domstolarna som närmare definierar innebörden av begreppet. En sådan 

trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning omfattas, exempelvis 

buddism, ateism eller agnosticism vars grunder för åskådning har ett naturligt samband eller är 

jämförbara med religion. Etiska, filosofiska eller politiska åskådningar faller utanför begreppen.   

Funktionsnedsättning: Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 

persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått 

därefter eller kan förväntas uppstå. 

Sexuell läggning: Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.  

Ålder: Uppnådd levnadslängd   

Kränkande behandling: Ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen 

(2008:567) kränker ett barns eller elevs värdighet.  

Samband med verksamheten: Ansvaret gäller kränkande behandling i samband med verksamhetens 

genomförande och får delvis anses sträcka sig utanför skoldagens början och slut. Som exempel på 

vad som omfattas är vad som händer på vägen till och från verksamheten samt vad som händer 

mellan eleverna på nätet. 

Åtgärder för att förhindra kränkande behandling: Vilka disciplinära och andra åtgärder som kan 

vidtas för att tillförsäkra trygghet och studiero framgår av 5 kap. 6 – 22 §§ skollagen.   
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Barn eller elever kan få skadestånd om huvudman eller personal åsidosätter sina skyldigheter enligt 6 

kap. 7 – 11 §§ skollagen. 

2 Aktiva åtgärder mot diskriminering 

Kön 

Undersökning  
 

Hur ska skolan undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns 

andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten?  

Enkäter bland elever och personal. Elevsamtal/utvecklingssamtal. Diskussioner bland personal hur vi 

bemöter elever utifrån kön. Detta medvetandegör vissa beteenden hos oss i personalen.. 

Analys 
 

Finns det redan nu behov av någon aktiv åtgärd för er diskrimineringsgrund?  

Nej, detta är inte så akut. Detta är ett långsiktigt arbete.   

Åtgärder 
 

Ange vilka förebyggande och främjande åtgärder som ska vidtas utifrån ovanstående analys. Ange 

även vem som är ansvarig för åtgärden samt en tidsplan för åtgärdens genomförande. 

Uppföljning och utvärdering 
 

 

Hur ska skolan följa upp och utvärdera? 

Enkäter bland elever och personal. Elevsamtal/utvecklingssamtal. Diskussioner bland personal hur vi 

bemöter elever utifrån kön. Detta medvetandegör vissa beteenden hos oss i personalen.   

Samverkan 

 

En redogörelse för hur samverkansskyldigheten har fullgjorts. 
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Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Undersökning  
 

Här skrivs vad som framkommit i undersökning om risker för diskriminering, repressalier eller andra 

hinder mot enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten utifrån könsöverskridande 

identitet eller uttryck 

Analys 
 

Här skrivs analysen av de risker och hinder som upptäckts vid undersökningen som angivits ovan.  

Åtgärder 
 

Ange vilka förebyggande och främjande åtgärder som ska vidtas utifrån ovanstående analys. Ange 

även vem som är ansvarig för åtgärden samt en tidsplan för åtgärdens genomförande. 

Uppföljning och utvärdering 
 

Här skrivs uppföljning och utvärderingen av ovan angivna undersökning, analysen av 

undersökningen samt åtgärder 

Samverkan 
 

En redogörelse för hur samverkansskyldigheten har fullgjorts 
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Etnisk tillhörighet 

Undersökning  
 

Här skrivs vad som framkommit i undersökning om risker för diskriminering, repressalier eller andra 

hinder mot enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten utifrån etnisk tillhörighet. 

 Hur ska skolan undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns 

andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten?  

Enkäter och samtal. Observationer från pedagoger, elever och vårdnadshavare.   

Analys 
 

Här skrivs en analys av de risker och hinder som upptäckts vid undersökningen som angivits ovan 

Finns det redan nu behov av någon aktiv åtgärd för er diskrimineringsgrund? Värderingsövningar, 

arbeta mot främlingsfientlighet. 

Åtgärder 
 

Ange vilka förebyggande och främjande åtgärder som ska vidtas utifrån ovanstående analys. Ange 

även vem som är ansvarig för åtgärden samt en tidsplan för åtgärdens genomförande 

Finns det redan nu behov av någon aktiv åtgärd för er diskrimineringsgrund? 

Värderingsövningar, arbeta mot främlingsfientlighet. 

Uppföljning och utvärdering 
 

Här skrivs uppföljning och utvärderingen av ovan angivna undersökning, analysen av 

undersökningen samt åtgärder. 

Hur ska skolan följa upp och utvärdera? Fånga upp händelser i vardagen och arbeta med dessa.   

 

Samverkan 
 

En redogörelse för hur samverkansskyldigheten har fullgjorts. 
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Religion eller annan trosuppfattning 

Undersökning  
 

Här skrivs vad som framkommit i undersökning om risker för diskriminering, repressalier eller andra 

hinder mot enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten utifrån religion eller annan 

trosuppfattning 

1. Hur ska skolan undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller 

om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten?   

• I de fall vi har elever med en trosuppfattning som kan påverka undervisningen eller 

deltagandet i den måste vi anpassa oss efter det, ex. Om vi har elever som tillhör Jehovas vittnen. 

Kontaktläraren ansvarar för att meddela undervisande personal om ev.anpassningar som behöver 

göras på grund av elevens trosuppfattning.  

• Nej tycker vi för vi kan anpassa vår verksamhet efter elever som behöver anpassningar, 

ex. Egen simning. 

Analys 
 

Här ska skrivas en analys av de risker och hinder som upptäckts vid undersökningen som angivits 

ovan 

3. Finns det redan nu behov av någon aktiv åtgärd för er diskrimineringsgrund?  

• Nej, inte som vi ser i nuläget.  

Åtgärder 
 

Ange vilka förebyggande och främjande åtgärder som ska vidtas utifrån ovanstående analys. Ange 

även vem som är ansvarig för åtgärden samt en tidsplan för åtgärdens genomförande 

Uppföljning och utvärdering 
 

Här skrivs uppföljning och utvärderingen av ovan angivna undersökning, analysen av 

undersökningen samt åtgärder. 

2. Hur ska skolan följa upp och utvärdera?  

• Kontaktläraren följer upp det med eleven och hemmet. 

Samverkan 
 

En redogörelse för hur samverkansskyldigheten har fullgjorts. 
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Funktionsnedsättning 

Undersökning  
 

Här skrivs vad som framkommit i undersökning om risker för diskriminering, repressalier eller andra 

hinder mot enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten utifrån funktionsnedsättning. 

1. Hur ska skolan undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller 

om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten?   

Det yttersta ansvaret bör ligga hos skolledningen. Man kan exempelvis använda sig av elevenkäter 

och samtal för att ta reda på om de känner att de får den hjälp och det stöd de behöver. När det gäller 

fysiska funktionsnedsättningar, kanske det kan vara en del av skyddsronden?  

Hur ska man förhålla sig till elevens rättigheter och möjligheter att lyckas i verksamheten, när vi ser 

att behov för extra stödinsatser finns men vi saknar ekonomiska medel för att få till något extra stöd? 

Diskriminering? Vem för elevens talan om den själv inte anser sig/vet om att den är/kan vara 

diskriminerad men att vi i skolan anser att vi inte kan tillgodose elevens särskilda behov?  

Analys 
 

Här skrivs den analys av de risker och hinder som upptäckts vid undersökningen som angivits ovan.  

Åtgärder 
 

Ange vilka förebyggande och främjande åtgärder som ska vidtas utifrån ovanstående analys. Ange 

även vem som är ansvarig för åtgärden samt en tidsplan för åtgärdens genomförande. 

3. Finns det redan nu behov av någon aktiv åtgärd för er diskrimineringsgrund?  

Ja, bristande tillgänglighet anser vi är den typen av diskriminering vi tror är störst risk drabbar våra 

elever. Vi ser att eleven har särskilda behov som vi inte har möjlighet att kompensera/tillgodose. 

Exempelvis har vi elever med NPF-diagnos som t ex skulle behöva stöd i form av enskild 

genomgång av dagen men alla lärare har lektion. 

Uppföljning och utvärdering 
 

Här skrivs uppföljning och utvärderingen av ovan angivna undersökning, analysen av 

undersökningen samt åtgärder. 

2. Hur ska skolan följa upp och utvärdera?  

“skyddsrond”?, enkäter,  

Samverkan 
 

En redogörelse för hur samverkansskyldigheten har fullgjorts. 
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Sexuell läggning  

Undersökning  
 

Här skrivs vad som framkommit i undersökning om risker för diskriminering, repressalier eller andra 

hinder mot enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten utifrån sexuell läggning. 

1. Hur ska skolan undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller 

om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten?   

Svar: Lägg till en fråga i de anonyma elevenkäterna för att ta reda på det.  

Analys 
 

Här skrivs den en analys av de risker och hinder som upptäckts vid undersökningen som angivits 

ovan. 

Åtgärder 
 

Ange vilka förebyggande och främjande åtgärder som ska vidtas utifrån ovanstående analys. Ange 

även vem som är ansvarig för åtgärden samt en tidsplan för åtgärdens genomförande. 

3. Finns det redan nu behov av någon aktiv åtgärd för er diskrimineringsgrund?  

Svar: Genom att ständigt diskutera de här frågorna, vi är alla olika och vi tycker om olika...inget 

konstigt med det! 

Uppföljning och utvärdering 
 

Här skrivs uppföljning och utvärderingen av ovan angivna undersökning, analysen av 

undersökningen samt åtgärder 

2. Hur ska skolan följa upp och utvärdera?   

Svar: Genom den återkommande elevenkäterna. 

Samverkan 
 

En redogörelse för hur samverkansskyldigheten har fullgjorts. 
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Ålder 

Undersökning  
 

Här skrivs vad som framkommit i undersökning om risker för diskriminering, repressalier eller andra 

hinder mot enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten utifrån ålder. 

Hur ska skolan undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns 

andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten?  

Vi måste aktivt fråga elever som kan vara i riskzonen för denna diskrimineringsgrund, till exempel de 

elever som kan vara äldre än de andra eleverna i en klass, om vi misstänker diskriminering. Vi vuxna 

måste också reflektera kring hur vi bemöter elever i en klass som till exempel är äldre än dom andra. 

Att vi inte ställer frågor till klassen, till exempel “Ni som är födda 2010...” om man har elever som är 

födda 2009 i samma klass. Vi måste även motverka att inte äldre elever trakasserar yngre elever eller 

vice versa. Huruvida detta sker kan man ta reda på genom elevsamtal och trivselenkäter. Detta är 

även en uppgift för rastvärdarna. Vi måste tänka när vi gör aktiviteter att inte dessa bara är riktade 

till, till exempel de äldre eleverna. Aktiviteten måste passa åldersgruppen som den är tänkt för.  

Analys 
 

Här ska skrivas en analys av de risker och hinder som upptäckts vid undersökningen som angivits 

ovan. 

Åtgärder 
 

Ange vilka förebyggande och främjande åtgärder som ska vidtas utifrån ovanstående analys. Ange 

även vem som är ansvarig för åtgärden samt en tidsplan för åtgärdens genomförande. 

Finns det redan nu behov av någon aktiv åtgärd för er diskrimineringsgrund? 

Vi upplever inte att denna diskrimineringsgrund i nuläget föranleder någon aktiv åtgärd vid skolan. 

Däremot är det viktigt att utvärdera och förebygga.  

Uppföljning och utvärdering 
 

Här skrivs uppföljning och utvärderingen av ovan angivna undersökning, analysen av 

undersökningen samt åtgärder. 

Hur ska skolan följa upp och utvärdera? 

Vi genomför trivselenkäter, vi kan fråga eleverna hur de upplever aktiviteter. Det är viktigt att 

utvärdera aktiviteter. Vi måste tänka i förebyggande syfte när vi planerar olika aktiviteter.  

 

Samverkan 

En redogörelse för hur samverkansskyldigheten har fullgjorts. 
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8. Riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra och motverka trakasserier och 
sexuella trakasserier 

 

Redogörelse för planerade åtgärder, ansvarig för tidsplanen 

 

Åtgärder som ska påbörjas 
(1) 

Åtgärder som ska 
genomföras (2) 

Åtgärder från förra årets plan 
som genomförts (3) 

En redogörelse för vilka 

åtgärder som avses påbörjas 

under det kommande året (1) 

En redogörelse för vilka 

åtgärder som avses 

genomföras under 

kommande året (2) 

En redogörelse för hur de 

åtgärder som angetts i förra 

årets plan har genomförts (3) 

En redogörelse för vilka 

åtgärder som avses påbörjas 

under det kommande året (1) 

 

En redogörelse för vilka 

åtgärder som avses 

genomföras under 

kommande året (2) 

En redogörelse för hur de 

åtgärder som angetts i förra 

årets plan har genomförts (3) 

En redogörelse för vilka 

åtgärder som avses påbörjas 

under det kommande året (1) 

En redogörelse för vilka 

åtgärder som avses 

genomföras under 

kommande året (2) 

En redogörelse för hur de 

åtgärder som angetts i förra 

årets plan har genomförts (3) 

 

Uppföljning av vidtagna åtgärder 
 

Här redovisas uppföljningen av de åtgärder som har vidtagits. 

Uppföljning av planen och dess innehåll 
 

Här redovisas uppföljningen av planen och dess innehåll. Eventuella revideringar ska kunna spåras 

hit. 

Utvärdering av vidtagna åtgärder 
 

Här redovisas utvärderingen av de åtgärder som har vidtagits. 

Utvärdering av planen och dess innehåll 
 

Här redovisas utvärderingen av planen och dess innehåll. Eventuella revideringar ska kunna spåras 

hit. 
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Elevernas deltagande och inflytande 
 

Här redovisas utvärderingen av de åtgärder som har vidtagits. 
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9. Riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra och motverka kränkande 
behandling 

Akuta händelser 
 

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

1. Den personal som upptäcker kränkningar skall genast ingripa. Då den akuta situationen åtgärdats 

dokumenteras iakttagelserna och elevernas kontaktlärare meddelas. Dokumentera på blanketten 

Händelsebeskrivning som finns under "Händelse-Skada-Tillbud" i Team Gransäerskolan/Allmänt. 

Blanketten lämnas till Gransäterskolans Elevsociala team, EST, via mejl eller i postfack. 

2. Kontaktlärare talar med den som utsatts för kränkningen för att klargöra vad som hänt. Förklara att 

kränkningar ej får förekomma och att skolan kommer att åtgärda detta. Bestäm tid för uppföljning 

cirka en vecka senare. Påpeka att eleven genast ska komma till kontaktlärare om något händer innan 

dess. Dokumentera samtalet på en ny blankett Händelsebeskrivning. Blanketten lämnas till  

Gransäterskolans Elevsociala team, EST, via mejl eller i postfack. 

3. Kontaktlärare och ytterligare en person talar med den/de som utfört kränkningen, om flera 

personer deltagit talar de vuxna med dem en och en. Förklara att kränkningar inte får förekomma 

enligt lag och att de genast ska upphöra. Bestäm en tid för uppföljning, ca en vecka senare.  

Dokumentera samtalet på en ny blankett Händelsebeskrivning. Blanketten lämnas till 

Gransäterskolans Elevsociala team, EST, via mejl eller i postfack. 

4. Kontakta inblandade elevers vårdnadshavare (om möjligt samma dag som incidenten inträffat) och 

berätta om vad som hänt och vad som beslutats. Fyll i detta på blanketten Händelsebeskrivning. 

5. Ärendet lyfts i Elevsociala teamet (rektor, biträdande rektorer och representanter för skolas EHT) 

som gör en bedömning av situationen för vidare utredning. Ärendet rapporteras till 

huvudmannen.Vid behov kallas föräldrar till ett möte. 

Uppföljning: 

Eleverna hålls under uppsikt. 

Kontaktlärare ansvarar för uppföljande samtal med eleverna ca en vecka efter det som hänt för att se 

om kränkningen har upphört. 

Om kränkningen fortsätter eller det finns kännedom om att kränkningen är en upprepad handling 

anmäls detta till skolans elevsociala team som samråder med rektor vilken vidtar åtgärder. 

Sammanställning: 

Skolans elevsociala team (rektor, biträdande rektorer och representanter för skolas EHT) tar emot 

anmälningar om kränkande behandling och får på så vis en sammanställning över de 

kränkningsärenden som anmäls.  
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I enstaka fall är bakgrunden till trakasserier/kränkningar att en elev har mycket stora svårigheter att 

kontrollera känslor och impulser eller mycket stora svårigheter i socialt samspel. Dessa elever har 

vanligtvis extra stöd under skoldagen och deras skolsituation följs kontinuerligt upp av rektor och 

skolans elevhälsoteam. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 

1. Händelsen anmäls till rektor. 

2. Vårdnadshavare informeras. 

3. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs via blankett på intranätet 

Incidentrapport förskolechef/rektor. 

4. Rektor följer upp ärendet med eleven och hans/hennes föräldrar. 

5. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur undervisningen 

med berörd elev fungerar. 

6. Ärendet ska alltid rapporteras till huvudmannen. 

Eleven kan även vända sig till Barn- och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO). 

Rutiner för uppföljning 

Kontaktläraren och/eller skolans elevsociala team i samråd med rektor följer upp samtalet med 

inblandade parter inom en vecka från aktuell händelse. Uppföljningen sker genom samtal i följande 

steg: 1. Den som är kränkt. 2. Den/de som kränkt. 3. Berörda elevers föräldrar. 

Rutiner för dokumentation 

Alla former av kränkningar samt misstankar om kränkningar skall dokumenteras på blanketten 

Händelsebeskrivning som finns under "Händelse-Skada-Tillbud" i Team Gransäerskolan/Allmänt. 

Skolans elevsociala team samlar dokumentationen för rektors räkning samt att original av 

dokumentationen ska förvaras i elevmapp. Rektor informerar huvudmannen.  

Ansvarsförhållande 

Alla vuxna i skolan har skyldighet att reagera och ingripa i situationer där kränkningar eller 

diskriminering förekommer.  Den som upptäcker kränkningar har också skyldighet att dokumentera 

sina iakttagelser samt informera kontaktlärare.  Rektor ansvarar för att kränkningarna utreds samt 

beslutar om särskilda åtgärder ska vidtagas. 
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Förebyggande arbete mot kränkande behandling 
Beskrivning av det förebyggande arbetet mot kränkande behandling. 

Åtgärder som ska påbörjas 
(1) 

Åtgärder som ska 
genomföras (2) 

Åtgärder från förra årets 
plan som genomförts (3) 

Trygghetsteam: 

Information från 

Trygghetsteamet på APT. 

 

 

 

 

 

Trivselenkäter: 

Kartläggning av 

diskriminering och 

trakasserier 1 ggr per termin. 

Trygghetsteam: 

Arbetet med 

Trygghetsteamet ska 

implementeras.  

 

 

 

 

Trivslenkäter: 

Enkäter genomförs med ett 

digitalt verktyg för alla 

årskurser. 

Resultat presenteras och 

analyseras i EHT och 

ledningsgrupp. Återkoppling 

sker systematiskt till 

personal och elever.  

 

Trygghetsteam: 

Skolan har under läsåret 

18/19 startat ett 

Trygghetsteam som arbetar 

främjande och förebyggande 

för att skapa trygghet och 

med akuta insatser för att 

utreda och åtgärda vid 

mobbning. 

      

 

Kafeterian: 

Engagera elever i kafeterian, 

genom t ex. att planera och 

leda aktiviteter och 

turneringar. 

Elevrådet är delaktiga i att ta 

fram rutiner gällande 

utlåning och aktiviteter. 

Utöka utbudet av 

sällskapsspel i kafeterian. 

Kafeterian: 

Under 18/19 har vi fortsatt 

arbetet med att utveckla 

kafeterian, både gällande 

miljön och tillsyn genom 

ökad vuxennärvaro.  

Ett samarbete mellan bild 

och slöjd skulle kunna skapa 

tillsammans, som någon 

slags utställning. 

Under 2018/2019  
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återinfördes trivselenkäterna. 

      

 

 

 

 

 

 

Rastaktivteter: 

Schemalägga ansvariga 

pedagoger/personal för 

rastaktiviteter. 

Planera aktiviteter med fokus 

på rörelseglädje. 

 

Omklädningsrummen: 

Fortsätta arbetet med att 

skapa trygga 

omklädningsrum genom 

personalnärvaro och löpande 

uppfräschning av 

duschrummen genom t ex 

duschdraperier. 

 

 

Rastaktiviteter : 

Tydliggöra de vuxnas 

pedagogiska ansvar på 

rasterna, de vuxna leder och 

hjälper de elever som ska 

hålla i elevaktiviteterna.  

Elevrådet och Skol IF har en 

arbetsgrupp som är 

delaktiga/ansvariga för att 

utforma rastaktiviteter både 

utomhus och i kafeterian. 

 

Omklädningsrummen: 

Under läsåret 18/19 har vi 

utökat bemanningen i 

omklädningsrummen.  

 

 

 

 

Rastaktiviteter: 

Under läsåret 18/19 har vi 

påbörjat arbete med 

organiserade rastaktiviteter.  

 

 

Utvärdering av planen och dess innehåll 
 

Personalutvärderingar 14 juni 2019 - resultat och analys: 

ÅTGÄRDER SOM SKA PÅBÖRJAS: 

Skolan kommer att under läsåret att starta ett trygghetsteam som jobbar främjande och förebyggande 

för att skapa trygghet med akuta insatser för att utreda och åtgärda vid mobbning. 

Under året har arbetet påbörjats med att skapa ett trygghetsteam. Fokus med arbetet har varit att 

forma teamet och ta fram rutiner för arbetet. Av svaren i utvärderingen kan vi se att information om 

teamets arbete inte har gått fram till all personal. Det finns dock en positiv inställning till teamet. Det 

har tagit lång tid att ta fram teamet och därför har inte heller någon implementering skett under 

läsåret. Man efterfrågar en tydlig presentation av Trygghetsteamet; vilka som ingår, vad de ska göra 
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och hur rutinerna ser ut för arbetet. Man vill också veta vilket stöd Trygghetsteamet kan erbjuda. 

Förslag ges på återkommande kort information och uppdatering från Trygghetsteamet vid t ex APT 

eller vid rektorsfikat. 

Utveckla skolans enkätverktyg med frågor som täcker upp även diskriminering och trakasserier. 

Denna åtgärd har inte påbörjat. Vi har under året genomfört en trivselenkät men inga frågor gällande 

diskriminering och trakasserier har lagts till.  

De svar vi ändock fått från personalen kan vi anta är kopplade till genomförandet av trivselenkäterna 

- se nedan. 

Fortsätta arbetet med att skapa trygga omklädningsrum. 

Av utvärderingen kan vi utläsa att personalen anser att det har blivit lugnare och att det förekommer 

färre konflikter/incidenter i omklädningsrummen. Vi har lyckats öka bemanningen av vuxna i 

omklädningsrummen, dock inte under alla tillfällen. Vissa anpassningar/åtgärder har också gett 

effekt, som t ex fasta platser i omklädningsrummet. I de trivselenkäter som eleverna svarat på under 

året, kan vi också utläsa att en klar majoritet tycker att det känns bra eller mycket bra att vara i 

omklädningsrummet. Genom elevutvärderingarna av planen (se nedan) kan vi istället utläsa att ett 

större antal elever inte upplever att det finns vuxna i närheten om det händer något. 

De förslag som framkommer i utvärderingen är att säkerställa att det finns en vuxennärvaro vid alla 

omklädningstillfällen. Ytterligare förslag handlar om att införskaffa fräscha duschdraperier alternativt 

sätta upp bås med dörrar till duscharna.  

Vi behöver arbeta vidare med denna åtgärd för att kunna säkerställa tryggheten för alla elever. 

ÅTGÄRDER SOM SKA GENOMFÖRAS: 

Trivselenkäter, 4 ggr per läsår. 

Genomförandet har fungerat relativt väl. Kritiken som framkommer är en önskan om att alla ska ha 

möljlighet att göra den digitalt. Man lyfter också att de  yngre eleverna kan ha svårt att förstå 

frågorna, samt att de äldre eleverna inte tar frågorna på allvar. Ytterligare en kritik är att man 

upplever att enkäten görs för ofta, och förslag läggs fram på att man enbart genomför den en gång per 

termin. Det finns också olika uppfattningar om anonymiteten. 

Den största kritiken som framförs handlar om den bristande återkopplingen gällande enkätresultaten. 

Bristen på återkopplingen gör att man inte kan genomföra någon analys kopplat till grupp- eller 

skolnivå. Vi ser tydliga utvecklingsområden gällande: 

- enkätverktyg 

- frågeställningar och formuleringar 

- analys och återkoppling 

Denna åtgärd kommer kvarstå som ett utvecklingsområde. 

Fortsätta utveckla kafeterian, både gällande miljö, aktiviteter, elevansvar och vuxennärvaro. 

Många är nöjda med inramningen av miljön i kafeterian, men man saknar en ombonad känsla samt 

fler sittplatser. Några kommenterar avsaknade av soffor och filtar. Man saknar också fler aktiviter för 

eleverna såsom sällskapsspel, kortlekar, fotbollsspel osv. Spelen behöver också vara lätttillgängliga 

för eleverna.  
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Vuxennärvaron har ökat och därmed också gett effekt i en lugnare miljö. Dock är det en ojämn 

fördelning, då det ibland är väldigt många vuxna i kafeterian och ibland är det få. Man efterfrågar 

styrda aktiviteter, både av elever men också av pedagogerna, genom bl a turneringar av olika slag. 

Man uppskattar samarbetet mellan bilden och slöjden, där utställningar visas i kafeterian. 

I utvärderingen påtalas att det fortfarande förekommer skadegörelse, och att man tycker att det är 

synd att ett fåtal elever förstör för de andra. Man påpekar att elevansvaret inte är genomfört så som 

det ursprungligen var tänkt.  

Rastaktiviteter - tydliggöra pedagogernas ansvar, samt elevernas ansvar och delaktighet. 

I utvärderingen uttrycks mycket kritik mot bristen av rastaktiviteter samt att de aktiviteter som 

erbjuds har för lite fokus på rörelse. Man önskar fler lekar som uppmuntrar till rörelse, motoriskt 

utformade som främjar rörelseglädje. Man uttrycker också att rastaktiviterna är för sårbara då man 

uppfattat att det enbart är någon enstaka eller några få ansvariga. Man efterfrågar aktiviteter som 

återkommer varje dag under en period, och att det ska vara lustfyllt. Man efterlyser att rastboden 

hålls öppen vid alla raster. Man önskar också olika typer av aktiviteter som tilltalar elever som inte är 

idrottsintresserade.  

De elevledda rastaktiviteter som  genomförts har varit mycket uppskattade. Hälsoveckan var 

lyckosam. Eleverna som har rast i kafeterian aktiverar sig mer, och sitter inte enbart och hänger. Bra 

med aktiviteter som genomförts över åldersgränserna, något man vill se mer av.  

Man vill se fler personal som tar ett större ansvar och är mer delaktiga i både planering och 

genomförande av rastaktiviteter. Ett flertal pedagoger säger att man vill och kan bli mer delaktiga.  

Elevutvärderingarna v.23-24 2019 - resultat och analys: 

1. Har ni i klassen diskuterat hur man är mot varandra? När-hur-vad? 

Vi är bra på att prata med våra elever om hur man ska vara mot varandra. Exempel på innehåll i dessa 

samtal är: mobbning, att se till att ingen är ensam, hur man är mot varandra, att visa respekt, vilket 

språk vi använder mot varandra osv. Endast en av klasserna har nämnt Gransäterredan vid namn som 

något som man har samtalat om. 

Eleverna vet dock inte alltid att är värdegrundsfrågor som vi pratar om. Vi behöver hitta en 

systematik i våra samtal riktat mot frågor om diskriminering och kränkande behandling. Våra samtal 

behöver också bli mer främjande och förebyggande än åtgärdande i våra samtal. I analysen ser vi 

också att det finns en vinst i att samarbeta kring dessa frågor för att ta del av varandras kunskaper och 

erfarenheter. Ett ytterligare förslag är att använda sig av ett material som ett stöd för lärarna i arbetet. 

Exempel på material är Handbok för klassråd (Sara Falkstad, Demokratiakademin) och Tillsammans 

(Lions Quest). 

2. Finns det personal i närheten när det händer något? 

Det finns fortfarande tider och platser när det inte finns personal på plats när det händer något. Det 

gäller framför allt i korridorer och kapprum för åk 4-6, där en stor andel av eleverna anser att det inte 

finns personal om det händer något.  

En ökad bemanningen i matsalen sedan två år tillbaka har gett resultat i utvärderingen. Eleverna i 

både åk 4-6 och 7-9 anser att det finns personal där att ta hjälp av om något händer. 

Gällande skolgården upplever 140 elever att det finns personal ute på rasterna, medan  35 st anser att 

det inte finns personal att ta hjälp av (191 svarande). Det finns fortfarande en upplevelse hos åk 4-6 

att personal står i grupp och pratar med varandra på rasterna. 

Gällande omklädningsrummen till idrottshallen är det en oroande stor andel elever som anser att det 
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inte finns personal att tillgå om det händer något. Vid uppföljningen av incidentrapporterna under 

läsåret, kan vi konstatera att antalet incidentrapporter kopplat till omklädningsrum har minskat 

drastiskt under detta läsår. Analysen av utvärdering gör då gällande att det finns en övervägande risk 

för elevers feltolkning av denna fråga. Om det hade varit ett uppenbart faktum att vi inte haft 

personal i anslutning till omklädningsrummen, är vår bedömning att antalet incidentrapporter hade 

varit betydligt högre. 

 3. Har du eller några andra elever hållit i/ansvarat för rastaktiviteter? 

Skolan har under året haft som mål att utveckla rastaktiviteter, både pedagogledda och elevledda 

aktiviteter. Glädjande ser vi att ett stort antal elever (82 st av 194 svarande) har på olika sätt varit 

delaktiga i eller ansvarat för rastaktiviteter för sina skolkamrater. 

4. Kan du om du vill få individuell tid med din kontaktlärare? 

En mycket stor andel av våra elever upplever att de har tid med sin kontaktlärare om de önskar (159 

st av 188 svarande). 

5. Hur upplever du skolans caféverksamhet? 

Denna fråga är felformulerad utifrån svarsalternativen. Men utifrån elevernas kommentarer kan vi 

utläsa att många elever fortfarande upplever kafeterian som stökig och högljudd. Man tycker att 

kaféet har dåliga öppettider, och att det är dyrt att handla där. Några elever anser dock att det finns 

goda smörgåsar att köpa men att man också önskar "bullfredag". Eleverna uttrycker att man vill ha en 

mysigare och mer ombonad miljö, där man känner sig välkommen. 

6. Känner du dig rätt behandlad av personal på skolan? 

148 elever av 181 svarande anser sig rätt behandlade av personalen på skolan. I jämförelse med 

föregående läsårs utvärdering kan vi se en avsevärd förbättring gällande åk 4-6 kopplat främst till 

PREST-ämnen.  

7. Känner du dig rätt behandlad av elever på skolan? 

155 elever av 188 svarande anser sig rätt behandlade av sina kamrater på skolan. Av kommentarerna 

kan vi utläsa att där det förekommer kränkningar, handlar det om kränkande kommentarer om t ex 

utseende och att man pratar "skit" om andra.  

8. Får du undervisning på rätt nivå? 

154 elever av 189 svarande anser att man får undervisning på rätt nivå. Det är en förbättring mot 

föregående år, framför allt kopplat till högstadiet. Kommentarerna fördelar sig jämt mellan de elever 

som tycker att undervisningen är för lätt och de elever som tycker att det är för svårt i vissa ämnen. 

9. Vågar du lämna din cykel/moped utanför skolan? 

142 elever av 185 svarande anser att de vågar lämna sin cykel/moped utanför skolan. Då det inte 

fanns något svarsalternativ för annat färdsätt, kan vi anta att det endast är elever som någon gång har 

cyklat/åkt moped till skolan som har svarat på frågan. 

10. Vågar du lämna dina skor i entréhallen? 

Denna fråga gäller endast åk 7-9. Knappt hälften av de svarande i åk 7-9 svarar att de inte vågar ställa 

skorna i entréhallen, utan att man tar de med sig och ställer de i sitt elevskåp. Man är rädd för att 

skorna ska bli stulna. Utifrån tillbudsrapportering om stöld kan vi se att detta inte är ett stort problem, 

men dock en kvarstående oro hos eleverna. 
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Elevernas deltagande och inflytande 
 
 

Beskriv och redogör för hur och på vilket sätt eleverna deltar i arbetet med att (1) göra, (2) följa upp 

och (3) utvärdera planen. Redogör även för årshjulet för elevernas deltagande i arbetet med 

riktlinjer och rutinen 

Nr 1 Elevernas synpunkter och förslag på åtgärder genom kartläggningar och utvärdering ligger till 

grund för den nya reviderade planen.  

Nr 2 Under läsåret 19/20 ska elevenkäter gällande trivsel och trygghet ske löpande under året. 

Trivselenkäten sker 2 ggr/termin med olika inriktningar; dels mot trivsel och trygghet och dels med 

fokus på kartläggning på diskriminering och trakasserier. Detta blir ett sätt att följa upp hur vi 

löpande under året följer vår beslutade plan. Resultaten på kartläggningarna tas upp på elevråd och 

klassråd. 

Nr 3 Under läsåret 19/20 ska elevenkäter gällande trivsel och trygghet ske löpande under året. 

Trivselenkäten sker 2 ggr/termin med olika inriktningar; dels mot trivsel och trygghet och dels med 

fokus på kartläggning på diskriminering och trakasserier. Utvärderingsenkäten sker i slutet av läsåret.  

Information om riktlinjer och rutin 
 

Planen mot kränkande behandling och diskrimneringar presenteras för: 

- all personal vid läsårets första APT i september, 

- eleverna i elevrådet i september. Elevrådsrepresentanterna ansvarar för att prata om valda delar i 

planen för sina klasskamrater på klassråd, 

- vårdnadshavare via föräldrarådet, hemsidan samt veckobrev. Vid höstterminens föräldramöte 

kommer vi att beskriva vårt arbete med att revidera planen. 
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10. Material för vidare läsning 

Skollagen (2010:800) 

Diskrimineringslagen (2008:567) 

Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling 

Prop. 2005/06:38 ”Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever”  

Prop. 2007/08:95 ”Ett starkare skydd mot diskriminering” 

Prop. 2009/10:165 ”Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet”  

Prop. 2015/16:135 ”Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och 

möjligheter” 

 


