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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 
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.  
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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 
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  
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- 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.   

Barn eller elever kan få skadestånd om huvudman eller personal åsidosätter sina skyldigheter enligt 6 
kap. 7 – 11 §§ skollagen. 
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2 Aktiva åtgärder mot diskriminering 

Kön 
 

Undersökning nuvarande läsår 
Hur ska Slottsskolan under nuvarande läsår undersöka om det finns risker för diskriminering eller 
repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten? 

Elevernas upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkningar på skolan ska undersökas via 
utbildande och undersökande samtal, enkäter och intervjuer 1 gång/året riktade till elever samt deras 
vårdnadshavare enligt följande:  

 åk 1: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, kränkande 
behandling samt arbete med materialet stopp min kropp från rädda barnen och 
Barnkonventionen. Ansvarig: Klasslärare/kurator. 

 åk 4: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, kränkande 
behandling samt arbete med materialet värsta bästa nätet, enkät ”så har vi det med varandra” 
ledning av lärare och/eller kurator. Information om barnkonventionen. Ansvarig: 
Klasslärare/kurator. Färdiga frågor till VH på utvecklingssamtalet angående upplevd 
diskriminering och kränkande behandling gällande deras barns skolgång. Ansvarig: 
Rektor/kurator   

 Åk 5: Utbildande och undersökande samtal om diskriminering, trakasserier och 
kränkningar, utbildning om etik på nätet. Exempel och filmer från DO.se, Barnkonventionen. 
Enkät till eleverna angående diskriminering, trakasserier och kränkningar.  

 Elevrådet gör en skyddsrond på skolan och undersöker otrygga platser/platser med risk 
för särbehandling. Ansvarig: Elevrådet 

Skolpersonals upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkningar av elever undersöks via  

 Workshop under APT angående normer och värden samt diskrimineringsgrunderna. Med 
exempel och diskussionsfrågor från skolverkets stödmaterial ”Främja, förebygga, upptäcka 
och åtgärda”. Samt exempel och filmer från DO.se. Ansvarig kurator/rektor.  

För att enkätundersökningar ska spegla verkligheten och ge ett resultat som speglar elevers och 
personalens verkliga upplevelser och uppfattningar och för att diskussioner ska blir verksamma, 
krävs det att skolan utbildar sin personal och elever i diskrimineringsgrunderna och begrepp som 
kränkningar och sexuella trakasserier.   

Analys nuvarande läsår 
Hur ska Slottsskolan nuvarande läsår analysera orsaker till upptäckta risker och hinder utifrån 
diskrimineringsgrunden kön? 
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Risker och hinder som upptäcks i årets enkätundersökningar, samtal och diskussioner kommer att 
analyseras på APT samt i elevrådet och föräldrarådet för att orsakerna skall identifieras och 
delaktigheten beaktas. Därefter kan nya åtgärder tas fram. 

 

Åtgärder nuvarande läsår 
Ange vilka förebyggande och främjande åtgärder som ska vidtas utifrån diskrimineringsgrunden kön 

Tidigare års analys har visat att elever behöver få ökad kunskap om diskrimineringsgrunderna. Detta 
ska eleverna få genom ett utbildningspaket om diskriminering, trakasserier och kränkningar som 
ingår i ett årshjul. Utbildning ges till elever enligt följande: 

 åk 1: Utbildande samtal med eleverna om samspel, rättigheter, kränkande behandling 
samt arbete med materialet stopp min kropp från rädda barnen. Barnkonventionen. Ansvarig 
klasslärare/kurator.  

 åk 4: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, rättigheter och 
skyldigheter, kränkande behandling samt arbete med materialet värsta bästa nätet, 
barnkonventionen. Ansvarig: lärare/kurator. Information till vårdnadshavare. 

 Åk 5: Utbildande och undersökande samtal om diskriminering, trakasserier och 
kränkningar. Utbildning om etik på nätet. Exempel och filmer från DO.se. Barnkonventionen. 
Ansvarig: Klasslärare/kurator.  

 Åk 6: Utbildande klassaktiviteter kring temat tonåring och normer. Barnkonventionen. 
Ansvarig: Klasslärare/kurator. 

Åtgärder kopplande till personalen om diskrimineringsgrunderna, trakasserier och kränkningar av 
elever ges enligt följande:  

 Workshop under APT angående normer och värden samt diskrimineringsgrunderna och 
Barnkonventionen. Med exempel och diskussionsfrågor från skolverkets stödmaterial 
”Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda”. Samt exempel och filmer från DO.se. Ansvarig: 
kurator/rektor. 

 Diskussioner i personalgrupper under APT för att gemensamt ta fram ytterligare åtgärder 
för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkningar. Ansvarig: 
Rektor/kurator. 

Övriga främjande och förebyggande åtgärder  

 Hälsofrämjande årshjul har upprättats och en samplanering med elevhälsan och 
pedagogerna ska ske på ett planeringsmöte för att boka in aktiviteterna. Elever som har 
kunskap, är trygga, delaktiga och har bra hälsa är mindre benägna att hamna i konflikter. De 
känner till sina rättigheter och kan signalera om de blir utsatta. 
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Uppföljning och utvärdering nuvarande läsår 
Hur ska Slottsskolan genomföra uppföljningar och utvärderingar under nuvarande läsår utifrån 
diskrimineringsgrunden kön? 

Slottskolan ska i slutet av varje läsår följa upp om utbildningsinsatser och undersökningar gjorts och 
vilket resultat de visat. De åtgärder som satts in utvärderas på APT. I slutet av läsåret görs 
enkätundersökningar.  
 

Samverkan 

Samverkan med elever och vårdnadshavare sker via veckobrev, i enskilda samtal, utvecklingssamtal, 
klass-/och elevråd samt vid mentorstid. Denna plan finns tillgänglig för all personal på skolan, för 
vårdnadshavare och elever. Skolans personal görs tillsammans med EHT delaktiga i att ta fram 
förebyggande och främjande åtgärder på skolan. Personal, elever och vårdnadshavare får möjlighet 
att påverka hur skolan ska arbeta med dessa frågor via diskussionsgrupper på APT, enkäter, elevråd 
och föräldraråd.  

 

Könsöverskridande identitet eller uttryck 

Undersökning nuvarande läsår 
 Hur ska Slottsskolan under nuvarande läsår undersöka om det finns risker för diskriminering eller 
repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, kopplat till 
könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Elevernas upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkningar på skolan ska undersökas via 
utbildande och undersökande samtal, enkäter och intervjuer 1 gång/året riktade till elever samt deras 
vårdnadshavare enligt följande:  

 åk 1: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om bemötande och allas lika 
värde, kränkande behandling samt arbete med materialet stopp min kropp från rädda barnen. 
Ansvarig: klasslärare/kurator. 

 åk 4: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, bemötande och 
allas lika värde, kränkande behandling samt arbete med materialet värsta bästa nätet. Liten 
HBTQ-skola. Ansvarig klasslärare/kurator. Enkät med bildstöd. Ansvarig: rektor/kurator. 
Färdiga frågor ställs till VH under utvecklingssamtalet angående upplevd diskriminering och 
kränkande behandling gällande deras barns skolgång. Ansvarig rektor/kurator/klasslärare 

 Åk 5: Utbildande och undersökande samtal om diskrimineringsgrunderna, trakasserier 
och kränkningar, utbildning om etik på nätet samt HBTQ och normer. Exempel och filmer 
från DO.se. Ansvarig: Kurator/klasslärare. Enkät till eleverna angående diskriminering, 
trakasserier och kränkningar. Ansvarig: Rektor/kurator. 

 Elevrådet går skyddsrond för att identifiera platser på skolan med risk för kränkningar 
eller särbehandling. Ansvarig: Elevrådet 
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Skolpersonals upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkningar av elever undersöks via: 

 Workshops under APT angående normer och värden, HBTQ samt 
diskrimineringsgrunderna. Med exempel och diskussionsfrågor från skolverkets stödmaterial 
”Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda”. Samt exempel och filmer från DO.se. Ansvarig: 
kurator/rektor.  

 
Analys 

Hur ska Slottsskolan nuvarande läsår analysera orsaker till upptäckta risker och hinder kopplat till 
diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck? 
 

Risker och hinder som upptäcks i årets enkätundersökningar, samtal och diskussioner kommer att 
analyseras på APT samt i elevrådet och föräldrarådet för att orsakerna skall identifieras och 
delaktigheten beaktas.  

 

Åtgärder 
Ange vilka förebyggande och främjande åtgärder som ska vidtas utifrån könöverskridande identitet och 
uttryck 

Tidigare års analys har visat att elever behöver få ökad kunskap om diskrimineringsgrunderna. Detta 
ska eleverna få genom ett utbildningspaket om diskriminering, trakasserier och kränkningar som 
ingår i ett årshjul. Utbildning ges till elever enligt följande: 

 åk 1: Utbildande samtal med eleverna om samspel, rättigheter, kränkande behandling 
samt arbete med materialet stopp min kropp från rädda barnen. Ansvarig: klasslärare/kurator.  

 åk 4: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, rättigheter och 
skyldigheter, kränkande behandling kopplat till HBTQ-frågor. Samt arbete med materialet 
värsta bästa nätet, information till vårdnadshavare. Ansvarig: klasslärare/kurator.  

 Åk 6: utbildande klassaktiviteter kring temat tonåring och normer där HBTQ-frågor tas 
upp. Ansvarig: Klasslärare/kurator. 

Åtgärder kopplande till personalen om diskrimineringsgrunderna, trakasserier och kränkningar av 
elever ges enligt följande:  

 Workshops under APT angående normer och värden kopplat till HBTQ-frågor samt 
diskrimineringsgrunderna. Med exempel och diskussionsfrågor från skolverkets stödmaterial 
”Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda”. Samt exempel och filmer från DO.se. Ansvarig: 
kurator/rektor. 
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 Diskussioner i personalgrupper under APT för att gemensamt ta fram ytterligare åtgärder 
för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkningar. Personalen tar 
hjälp av varandra för att se de mönster och strukturer som påverkar personal och elever och 
för att skapa nya mönster och rutiner. 

 

Övriga främjande och förebyggande åtgärder   

 Hälsofrämjande årshjul har upprättats och en samplanering med elevhälsan och 
pedagogerna ska ske under ett planeringsmöte för att boka in aktiviteterna. Elever som är 
trygga, delaktiga och har bra hälsa är mindre benägna att hamna i konflikter. De känner till 
sina rättigheter och kan signalera om de blir utsatta. 

 

Uppföljning och utvärdering 
Hur ska Slottsskolan genomföra uppföljningar och utvärderingar under nuvarande läsår utifrån 
diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet? 

Slottskolan ska i slutet av varje läsår följa upp om utbildningsinsatser och undersökningar gjorts och 
vilket resultat de visat. De åtgärder som satts in utvärderas och i slutet av läsåret ska skolpersonal och 
elever delta i en enkätundersökning. 
 

Samverkan 
Slottsskolan samverkar med biblioteket för att skapa medvetenhet kring litteratur, vilka böcker som 
väljs osv.  
Samverkan med elever och vårdnadshavare sker via veckobrev, i enskilda samtal, utvecklingssamtal, 
klass-/och elevråd samt vid mentorstid. Denna plan finns tillgänglig för alla personal på skolan, för 
vårdnadshavare och elever. Skolans personal görs tillsammans med EHT delaktiga i att ta fram 
förebyggande och främjande åtgärder på skolan. Personal, elever och vårdnadshavare får möjlighet 
att påverka hur skolan ska arbeta med dessa frågor via diskussionsgrupper på APT, enkäter, elevråd 
och föräldraråd.  

 

 
 

Etnisk tillhörighet 

Undersökning nuvarande läsår 
Hur ska Slottsskolan under nuvarande läsår undersöka om det finns risker för diskriminering eller 
repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten? Utifrån etnisk 
tillhörighet. 

Elevernas upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkningar på skolan ska undersökas via 
utbildande och undersökande samtal, enkäter och intervjuer 1 gång/året riktade till elever samt deras 
vårdnadshavare enligt följande:  
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 åk 1: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, kränkande 
behandling samt arbete med barnkonventionen, minoriteter och förståelse för olikheter. 
Ansvarig: Klasslärare/kurator.  

 åk 4: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, kränkande 
behandling samt arbete med materialet värsta bästa nätet, enkät med bildstöd under ledning av 
lärare och/eller kurator. Samtal om barnkonventionen. Färdiga frågor ställs till VH under 
utvecklingssamtal angående upplevd diskriminering och kränkande behandling gällande deras 
barns skolgång. Ansvarig: rektor/kurator/klasslärare. 

Skyddsrond med elevrådet för att undersöka platser på skolan där elever riskerar att särbehandlas 
eller kränkas. 

Skolpersonals upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkningar av elever undersöks via  

 Workshops under APT angående normer och värden samt diskrimineringsgrunderna. 
Med exempel och diskussionsfrågor från skolverkets stödmaterial ”Främja, förebygga, 
upptäcka och åtgärda”. Samt exempel och filmer från DO.se. Barnkonventionen. 
Enkätundersökning 1 gång/året. Ansvarig: rektor/kurator. 

 

Analys 
Hur ska Slottsskolan nuvarande läsår analysera orsaker till upptäckta risker och hinder utifrån 
diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet? 
 

Risker och hinder som upptäcks i årets enkätundersökningar, samtal och diskussioner kommer att 
analyseras på APT samt i elevrådet och föräldrarådet för att orsakerna skall identifieras och 
delaktigheten beaktas.  

 

Åtgärder 
Ange vilka förebyggande och främjande åtgärder som ska vidtas utifrån diskrimineringsgrunden etnisk 
tillhörighet 

Tidigare års analys har visat att elever behöver få ökad kunskap om diskrimineringsgrunderna. Detta 
ska eleverna få genom ett utbildningspaket om diskriminering, trakasserier och kränkningar som 
ingår i ett årshjul. Utbildning ges till elever enligt följande: 

 åk 1: Utbildande samtal med eleverna om samspel, rättigheter, kränkande behandling 
samt arbete med barnkonventionen, minoriteter och förståelse för olikheter. Under ledning av 
lärare och/eller kurator.  

 åk 4: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, rättigheter och 
skyldigheter, kränkande behandling samt arbete med materialet värsta bästa nätet, 
Barnkonventionen. Information till vårdnadshavare. Under ledning av lärare och/eller kurator.  
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Åtgärder kopplande till personalen om diskrimineringsgrunderna, trakasserier och kränkningar av 
elever ges enligt följande:  

 Workshops under APT angående normer och värden samt diskrimineringsgrunderna. 
Med exempel och diskussionsfrågor från skolverkets stödmaterial ”Främja, förebygga, 
upptäcka och åtgärda”. Barnkonventionen. Samt exempel och filmer från DO.se. Ansvarig: 
Rektor/kurator  

 Diskussioner i personalgrupper för att gemensamt ta fram ytterligare åtgärder för att 
förebygga och åtgärda diskriminering, sexuella trakasserier och kränkningar. Ansvarig: 
rektor/kurator. 

Övriga främjande och förebyggande åtgärder  

 Hälsofrämjande årshjul har upprättats och en samplanering med elevhälsan och 
pedagogerna ska ske under EHMT för att boka in aktiviteterna. Elever som är trygga, 
delaktiga och har bra hälsa är mindre benägna att hamna i konflikter. De känner till sina 
rättigheter och kan signalera om de blir utsatta. 

 
Uppföljning och utvärdering 
Hur ska Slottsskolan genomföra uppföljningar och utvärderingar under nuvarande läsår utifrån 
diskrimineringsgrunden etniskt tillhörighet? 

Slottskolan ska i slutet av varje läsår följa upp om utbildningsinsatser och undersökningar gjorts och 
vilket resultat de visat. De åtgärder som satts in utvärderas på APT. I slutet av läsåret ska 
skolpersonal och elever delta i en enkätundersökning.  

 

Samverkan 
Samverkan med elever och vårdnadshavare sker via veckobrev, i enskilda samtal, utvecklingssamtal, 
klass-/och elevråd samt vid mentorstid. Denna plan finns tillgänglig för alla personal på skolan, för 
vårdnadshavare och elever. Skolans personal görs tillsammans med EHT delaktiga i att ta fram 
förebyggande och främjande åtgärder på skolan. Personal, elever och vårdnadshavare får möjlighet 
att påverka hur skolan ska arbeta med dessa frågor via diskussionsgrupper på APT, enkäter, elevråd 
och föräldraråd.  
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Religion eller annan trosuppfattning 

 

Undersökning  
Hur ska Slottsskolan under nuvarande läsår undersöka om det finns risker för diskriminering eller 
repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten utifrån 
diskrimineringsgrunden religion? 

Elevernas upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkningar på skolan ska undersökas via 
utbildande och undersökande samtal, enkäter och intervjuer 1 gång/året riktade till elever samt deras 
vårdnadshavare enligt följande:  

 åk 1: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, kränkande 
behandling samt Information om Barnkonventionen och människors olikheter. Ansvarig: 
Klasslärare/kurator.  

 åk 4: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, kränkande 
behandling samt arbete med barnkonventionen och samtal kring förståelse för människors 
olikheter. Ansvarig: Klasslärare/kurator. Enkät med bildstöd. Ansvarig: Rektor/kurator. 
Färdiga frågor till VH ställs på utvecklingssamtalet angående upplevd diskriminering och 
kränkande behandling gällande deras barns skolgång. Ansvarig: Rektor/kurator/klasslärare. 

 Åk 5: Utbildande och undersökande samtal om diskriminering, trakasserier och 
kränkningar, utbildning om etik på nätet. Exempel och filmer från DO.se, Barnkonventionen. 
Ansvarig: klasslärare/kurator. Enkät till eleverna angående diskriminering, trakasserier och 
kränkningar. Ansvarig: Rektor/kurator. 

 Elevrådet går skyddsrond på skolan för att kartlägga platser där elever riskerar att 
särbehandlas eller kränkas. Ansvarig: Elevrådsansvarig 

Skolpersonals upplevelser av diskriminering, sexuella trakasserier och kränkningar av elever 
undersöks via  

 Workshops under APT angående normer och värden samt diskrimineringsgrunderna. 
Med exempel och diskussionsfrågor från skolverkets stödmaterial ”Främja, förebygga, 
upptäcka och åtgärda”. Samt exempel och filmer från DO.se. Enkätundersökning 1 gång/året. 
Ansvarig: rektor/kurator. 

Analys 
Hur ska Slottsskolan nuvarande läsår analysera orsaker till upptäckta risker och hinder utifrån 
diskrimineringsgrunden religion? 
 

Risker och hinder som upptäcks i årets enkätundersökningar, samtal och diskussioner kommer att 
analyseras på APT samt i elevrådet och föräldrarådet för att orsakerna skall identifieras och 
delaktigheten beaktas.  
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Åtgärder 
Ange vilka förebyggande och främjande åtgärder som ska vidtas utifrån diskrimineringsgrunden religion. 

Tidigare års analys har visat att elever behöver få ökad kunskap om diskrimineringsgrunderna. Detta 
ska eleverna få genom ett utbildningspaket om diskriminering, trakasserier och kränkningar som 
ingår i ett årshjul. Utbildning ges till elever enligt följande: 

 åk 1: Utbildande samtal med eleverna om samspel, rättigheter, kränkande behandling 
samt arbete med barnkonventionen. Under ledning av lärare och/eller kurator.  

 åk 4: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, rättigheter och 
skyldigheter, kränkande behandling samt arbete med barnkonventionen och samtal kring 
förståelse för människors olikheter. Information till vårdnadshavare. Under ledning av lärare 
och/eller kurator.  

 Åk 5: Utbildande och undersökande samtal om diskriminering, trakasserier och 
kränkningar, utbildning om etik på nätet. Exempel och filmer från DO.se. Barnkonventionen. 
Ansvarig: klasslärare/kurator. 

 Åk 6: utbildande klassaktiviteter kring temat tonåring och normer. Barnkonventionen. 
Ansvarig: klasslärare/kurator. 

Åtgärder kopplande till personalen om diskrimineringsgrunderna, trakasserier och kränkningar av 
elever ges enligt följande:  

 Workshops under APT angående normer och värden samt diskrimineringsgrunderna. 
Med exempel och diskussionsfrågor från skolverkets stödmaterial ”Främja, förebygga, 
upptäcka och åtgärda”. Barnkonventionen. Samt exempel och filmer från DO.se. Ansvarig: 
rektor/kurator. 

 Diskussioner i personalgrupper för att gemensamt ta fram ytterligare åtgärder för att 
förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkningar. 

Övriga främjande och förebyggande åtgärder   

 Hälsofrämjande årshjul har upprättats och en samplanering med elevhälsan och 
pedagogerna ska ske under EHMT för att boka in aktiviteterna. Elever som är trygga, 
delaktiga och har bra hälsa är mindre benägna att hamna i konflikter. De känner till sina 
rättigheter och kan signalera om de blir utsatta. 
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Uppföljning och utvärdering 
Hur ska Slottsskolan genomföra uppföljningar och utvärderingar under nuvarande läsår uifrån 
diskrimineringsgrunden religion? 

Slottskolan ska i slutet av varje läsår följa upp om utbildningsinsatser och undersökningar gjorts och 
vilket resultat de visat. De åtgärder som satts in utvärderas på APT. I slutet av läsåret ska 
skolpersonal och elever delta i en enkätundersökning. Ansvarig: rektor/kurator 

 
Samverkan 
Samverkan med elever och vårdnadshavare sker via veckobrev, i enskilda samtal, utvecklingssamtal, 
klass-/och elevråd samt vid mentorstid. Där får elever och föräldrar information om Slottsskolans 
arbete med att förebygga, främja, undersöka och åtgärda diskriminering, trakasserier och 
kränkningar. Denna plan finns tillgänglig för alla personal på skolan, för vårdnadshavare och elever. 
Skolans personal görs tillsammans med EHT delaktiga i att ta fram förebyggande och främjande 
åtgärder på skolan. Personal, elever och vårdnadshavare får möjlighet att påverka hur skolan ska 
arbeta med dessa frågor via diskussionsgrupper på APT, enkäter, elevråd och föräldraråd.  

 

Funktionsnedsättning 

Undersökning nuvarande läsår 
Hur ska Slottsskolan under nuvarande läsår undersöka om det finns risker för diskriminering eller 
repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten utifrån 
diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning? 

Elevernas upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkningar på skolan ska undersökas via 
utbildande och undersökande samtal, enkäter och intervjuer 1 gång/året riktade till elever samt deras 
vårdnadshavare enligt följande:  

 åk 1: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, kränkande 
behandling samt arbete med barnkonventionen. Undervisning kring människors olikheter och 
olika förutsättning för att öka förståelse. Under ledning av lärare och/eller kurator. 

 åk 4: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, kränkande 
behandling samt arbete med barnkonventionen och barns olika förutsättningar och olikheter. 
Enkät med bildstöd under ledning av lärare och/eller kurator. Frågor ställs till VH under 
utvecklingssamtalet angående upplevd diskriminering och kränkande behandling gällande 
deras barns skolgång. 

 Åk 5: Utbildande och undersökande samtal om diskriminering, trakasserier och 
kränkningar, utbildning om etik på nätet. Exempel och filmer från DO.se, barnkonventionen. 
Ansvarig: Klasslärare/kurator. Enkät till eleverna angående diskriminering, trakasserier och 
kränkningar. Ansvarig: rektor/kurator 

 Elevrådet går skyddsrond och kartlägger var på skolan elever riskerar att särbehandlas 
eller kränkas. Kartläggning av svårtillgängliga platser och miljöer. Ansvarig: 
elevrådsansvarig. 
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Skolpersonals upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkningar av elever undersöks via  

 Workshops under APT angående normer och värden samt diskrimineringsgrunderna. 
Med exempel och diskussionsfrågor från skolverkets stödmaterial ”Främja, förebygga, 
upptäcka och åtgärda”. Barnkonventionen. Samt exempel och filmer från DO.se. 
Enkätundersökning 1 gång/året. Ansvarig: rektor/kurator. 

Analys 
 
Hur ska Slottsskolan nuvarande läsår analysera orsaker till upptäckta risker och hinder? 
 

Risker och hinder som upptäcks i årets enkätundersökningar, samtal och diskussioner kommer att 
analyseras på APT samt i elevrådet och föräldrarådet för att orsakerna skall identifieras och 
delaktigheten beaktas.  

 

Åtgärder 
Ange vilka förebyggande och främjande åtgärder som ska vidtas utifrån diskrimineringsgrunden 
funktionsnedsättning 

Tidigare års analys har visat att elever behöver få ökad kunskap om diskrimineringsgrunderna. Detta 
ska eleverna få genom ett utbildningspaket om diskriminering, trakasserier och kränkningar som 
ingår i ett årshjul. Utbildning ges till elever enligt följande: 

 åk 1: Utbildande samtal med eleverna om samspel, rättigheter, kränkande behandling 
samt arbete med barnkonventionen och barns olikheter och olika förutsättningar. Under 
ledning av lärare och/eller kurator.  

 åk 4: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, rättigheter och 
skyldigheter, kränkande behandling samt arbete i klassen för att öka förståelse för barns olika 
förutsättningar, under ledning av lärare och/eller kurator. Information till elever om 
barnkonventionen. Information till vårdnadshavare. 

 Åk 5: Utbildande och undersökande samtal om diskriminering, trakasserier och 
kränkningar, utbildning om etik på nätet. Exempel och filmer från DO.se. Information till 
elever om barnkonventionen.  

 Åk 6: utbildande klassaktiviteter kring temat tonåring och normer. Information om 
snorkel.se (psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning och tips om självhjälp/söka hjälp) 
Repetition barnkonventionen. 

 

Åtgärder kopplande till personalen om diskrimineringsgrunderna, trakasserier och kränkningar av 
elever ges enligt följande:  
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 Workshops under APT angående normer och värden samt diskrimineringsgrunderna. 
Med exempel och diskussionsfrågor från skolverkets stödmaterial ”Främja, förebygga, 
upptäcka och åtgärda”. Samt exempel och filmer från DO.se.  Barnkonventionen 

 Diskussioner i personalgrupper för att gemensamt ta fram ytterligare åtgärder för att 
förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkningar. 

Övriga främjande och förebyggande åtgärder  

 Hälsofrämjande årshjul har upprättats och en samplanering med elevhälsan och 
pedagogerna ska ske på ett planeringsmöte för att boka in aktiviteterna. Elever som är trygga, 
delaktiga och har bra hälsa är mindre benägna att hamna i konflikter. De känner till sina 
rättigheter och kan signalera om de blir utsatta. 

 Lärare fortsätter sitt arbete med att utveckla tillgänglig lärmiljö. 

 Studion har utvecklats 

 
Uppföljning och utvärdering 

Hur ska Slottsskolan genomföra uppföljningar och utvärderingar under nuvarande läsår? 

Slottskolan ska i slutet av varje läsår följa upp om utbildningsinsatser och undersökningar gjorts och 
vilket resultat de visat. De åtgärder som satts in utvärderas på APT. I slutet av läsåret ska 
skolpersonal och elever delta i en enkätundersökning. 

Samverkan 
 
Samverkan med elever och vårdnadshavare sker via veckobrev, i enskilda samtal, utvecklingssamtal, 
klass-/och elevråd samt vid mentorstid. Denna plan finns tillgänglig för alla personal på skolan, för 
vårdnadshavare och elever. Skolans personal görs tillsammans med EHT delaktiga i att ta fram 
förebyggande och främjande åtgärder på skolan. Personal, elever och vårdnadshavare får möjlighet 
att påverka hur skolan ska arbeta med dessa frågor via diskussionsgrupper på APT, enkäter, elevråd 
och föräldraråd. En lättläst plan med bildstöd utarbetas för att alla barn ska förstå och känna till hur 
skolan arbetar med dessa frågor och därmed ha möjlighet att påverka.  
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Sexuell läggning  

Undersökning  
Hur ska Slottsskolan under nuvarande läsår undersöka om det finns risker för diskriminering eller 
repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten utifrån 
diskrimineringsgrunden sexuell läggning. 

Elevernas upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkningar på skolan ska undersökas via 
utbildande och undersökande samtal, enkäter och intervjuer 1 gång/året riktade till elever samt deras 
vårdnadshavare enligt följande:  

 åk 1: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, kränkande 
behandling samt arbete med materialet stopp min kropp från rädda barnen. Liten HBTQ-
skola. Liten enkät till eleverna om kränkande behandling med bildstöd under ledning av lärare 
och/eller kurator.  

 åk 4: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, kränkande 
behandling samt arbete med materialet värsta bästa nätet, liten HBTQ-skola. Enkät med 
bildstöd under ledning av lärare och/eller kurator. Frågor till VH under utvecklingssamtalet 
angående upplevd diskriminering och kränkande behandling gällande deras barns skolgång. 

 Åk 5: Utbildande och undersökande samtal om diskriminering, trakasserier och 
kränkningar, utbildning om etik på nätet. Exempel och filmer från DO.se. HBTQ-skola. Enkät 
till eleverna angående diskriminering, trakasserier och kränkningar. 

Skolpersonals upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkningar av elever undersöks via  

 Workshops under APT angående normer och värden samt diskrimineringsgrunderna. 
Med exempel och diskussionsfrågor från skolverkets stödmaterial ”Främja, förebygga, 
upptäcka och åtgärda”. Samt exempel och filmer från DO.se. Enkätundersökning 1 gång/året.  

 
Analys 
Hur ska Slottsskolan nuvarande läsår analysera orsaker till upptäckta risker och hinder utifrån 
diskrimineringsgrunden sexuell läggning? 
 

Risker och hinder som upptäcks i årets enkätundersökningar, samtal och diskussioner kommer att 
analyseras på EHM-T samt i elevrådet och föräldrarådet för att orsakerna skall identifieras och 
delaktigheten beaktas.  
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Åtgärder 
Ange vilka förebyggande och främjande åtgärder som ska vidtas utifrån diskrimineringsgrunden sexuell 
läggning 

Tidigare års analys har visat att elever behöver få ökad kunskap om diskrimineringsgrunderna. Detta 
ska eleverna få genom ett utbildningspaket om diskriminering, trakasserier och kränkningar som 
ingår i ett årshjul. Utbildning ges till elever enligt följande: 

 åk 1: Utbildande samtal med eleverna om samspel, rättigheter, kränkande behandling 
samt arbete med materialet stopp min kropp från rädda barnen. Liten HBTQ- skola. Under 
ledning av lärare och/eller kurator.  

 åk 4: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, rättigheter och 
skyldigheter, kränkande behandling samt arbete med materialet värsta bästa nätet, under 
ledning av lärare och/eller kurator. Liten HBTQ-skola. Information till vårdnadshavare. 

 Åk 5: Utbildande och undersökande samtal om diskriminering, trakasserier och 
kränkningar, utbildning om etik på nätet. HBTQ-skola. Exempel och filmer från DO.se. 

 Åk 6: utbildande klassaktiviteter kring temat tonåring och normer samt HBTQ.  

Åtgärder kopplande till personalen om diskrimineringsgrunderna, trakasserier och kränkningar av 
elever ges enligt följande:  

 Workshops under APT angående normer och värden, HBTQ samt 
diskrimineringsgrunderna. Med exempel och diskussionsfrågor från skolverkets stödmaterial 
”Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda”. Samt exempel och filmer från DO.se.   

 Diskussioner i personalgrupper för att gemensamt ta fram ytterligare åtgärder för att 
förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkningar. 

Övriga främjande och förebyggande åtgärder kopplat till diskrimineringsgrunden sexuell läggning 

 Hälsofrämjande årshjul har upprättats och en samplanering med elevhälsan och 
pedagogerna ska ske för att boka in aktiviteterna. Elever som är trygga, delaktiga och har bra 
hälsa är mindre benägna att hamna i konflikter. De känner till sina rättigheter och kan 
signalera om de blir utsatta. 

Uppföljning och utvärdering 
Hur ska Slottsskolan genomföra uppföljningar och utvärderingar under nuvarande läsår? 

Slottskolan ska i slutet av varje läsår följa upp om utbildningsinsatser och undersökningar gjorts och 
vilket resultat de visat. De åtgärder som satts in utvärderas på APT. I slutet av läsåret ska 
skolpersonal och elever delta i en enkätundersökning.  
 

Samverkan 
Samverkan med elever och vårdnadshavare sker via veckobrev, i enskilda samtal, utvecklingssamtal, 
klass-/och elevråd samt vid mentorstid. Där får elever och föräldrar information om Slottsskolans 
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arbete med att förebygga, främja, undersöka och åtgärda diskriminering, trakasserier och 
kränkningar. Denna plan finns tillgänglig för alla personal på skolan, för vårdnadshavare och elever. 
Skolans personal görs tillsammans med EHT delaktiga i att ta fram förebyggande och främjande 
åtgärder på skolan. Personal, elever och vårdnadshavare får möjlighet att påverka hur skolan ska 
arbeta med dessa frågor via diskussionsgrupper på APT, enkäter, elevråd och föräldraråd.  

 

Ålder 

Undersökning 
 Hur ska Slottsskolan under nuvarande läsår undersöka om det finns risker för diskriminering eller 
repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten kopplat till 
diskrimineringsgrunden ålder? 

Elevernas upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkningar på skolan ska undersökas via 
utbildande och undersökande samtal, enkäter och intervjuer 1 gång/året riktade till elever samt deras 
vårdnadshavare enligt följande:  

 åk 1: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, kränkande 
behandling samt barnkonventionen. 

 åk 4: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, kränkande 
behandling samt arbete med materialet värsta bästa nätet, enkät med bildstöd under ledning av 
lärare och/eller kurator. Enkät till VH angående upplevd diskriminering och kränkande 
behandling gällande deras barns skolgång. 

 Åk 5: Utbildande och undersökande samtal om diskriminering, trakasserier och 
kränkningar, utbildning om etik på nätet. Exempel och filmer från DO.se, Enkät till eleverna 
angående diskriminering, trakasserier och kränkningar. Kartläggning av otrygga platser på 
skolan. 

Skolpersonals upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkningar av elever undersöks via  

 Workshops under APT angående normer och värden samt diskrimineringsgrunderna. 
Med exempel och diskussionsfrågor från skolverkets stödmaterial ”Främja, förebygga, 
upptäcka och åtgärda”. Samt exempel och filmer från DO.se. Enkätundersökning 1 gång/året.  

 
Analys 
Hur ska Slottsskolan nuvarande läsår analysera orsaker till upptäckta risker och hinder utifrån 
diskrimineringsgrunden ålder? 
 

Risker och hinder som upptäcks i årets enkätundersökningar, samtal och diskussioner kommer att 
analyseras på APT samt i elevrådet och föräldrarådet för att orsakerna skall identifieras och 
delaktigheten beaktas.  
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Åtgärder nuvarande läsår 
Ange vilka förebyggande och främjande åtgärder som ska vidtas utifrån ålder 

Utbildning om diskriminering, trakasserier och kränkningar till elever enligt följande: 

 åk 1: Utbildande samtal med eleverna om samspel, rättigheter, kränkande behandling 
samt arbete med barnkonventionen. Under ledning av lärare och/eller kurator.  

 åk 4: Utbildande och undersökande samtal med eleverna om samspel, rättigheter och 
skyldigheter, kränkande behandling samt arbete med materialet värsta bästa nätet, 
Barnkonventionen. Under ledning av lärare och/eller kurator. Information till vårdnadshavare. 

 Åk 5: Utbildande och undersökande samtal om diskriminering, trakasserier och 
kränkningar, utbildning om etik på nätet. Exempel och filmer från DO.se. Barnkonventionen. 
Under ledning av klasslärare/kurator 

 Åk 6: utbildande klassaktiviteter kring temat tonåring och normer. Barnkonventionen  

Åtgärder kopplande till personalen om diskrimineringsgrunderna, trakasserier och kränkningar av 
elever ges enligt följande:  

 Workshops på APT angående normer och värden samt diskrimineringsgrunderna. Med 
exempel och diskussionsfrågor från skolverkets stödmaterial ”Främja, förebygga, upptäcka 
och åtgärda”. Samt exempel och filmer från DO.se. Barnkonventionen. 

 Diskussioner i personalgrupper för att gemensamt ta fram ytterligare åtgärder för att 
förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkningar. 

Övriga främjande och förebyggande åtgärder   

 Hälsofrämjande årshjul har upprättats och en samplanering med elevhälsan och 
pedagogerna ska ske för att boka in aktiviteterna. Elever som är trygga, delaktiga och har bra 
hälsa är mindre benägna att hamna i konflikter. De känner till sina rättigheter och kan 
signalera om de blir utsatta. 

 Organiserade rastaktiviteter som passar alla åldrar 

Uppföljning och utvärdering 
Hur ska Slottsskolan genomföra uppföljningar och utvärderingar under nuvarande läsår? 

Slottskolan ska i slutet av varje läsår följa upp om utbildningsinsatser och undersökningar gjorts och 
vilket resultat de visat. De åtgärder som satts in utvärderas på APT. I slutet av läsåret ska 
skolpersonal och elever delta i en enkätundersökning.  
 

Samverkan 
Samverkan med elever och vårdnadshavare sker via veckobrev, i enskilda samtal, utvecklingssamtal, 
klass-/och elevråd samt vid mentorstid. Denna plan finns tillgänglig för alla personal på skolan, för 
vårdnadshavare och elever. Skolans personal görs tillsammans med EHT delaktiga i att ta fram 
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förebyggande och främjande åtgärder på skolan. Personal, elever och vårdnadshavare får möjlighet 
att påverka hur skolan ska arbeta med dessa frågor via diskussionsgrupper på APT, enkäter, elevråd 
och föräldraråd. En lättläst plan med bildstöd utarbetas för att även de yngre barnen ska känna till hur 
skolan arbetar med dessa frågor och därmed ha möjlighet att påverka.  

 

8. Riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra och motverka trakasserier och 
sexuella trakasserier 

 

Redogörelse för planerade åtgärder mot trakasserier, ansvarig för tidsplanen 

Åtgärder som ska påbörjas 
(1) 

Åtgärder som ska 
genomföras (2) 

Åtgärder från förra årets plan 
som genomförts (3) 

 Utbildning om etik på nätet 
i åk 4 

 

 Utbildande och 
undersökande samtal om 
diskriminering, trakasserier 
och kränkningar i åk 5. 
Exempel och filmer från 
DO.se. 

 

 Utbildande klassaktiviteter 
kring temat tonåring och 
normer i åk 6.   

 

 Fortlöpande fortbildning 
om DF-respons. Film och 
lathund finns tillgänglig. 
/rektor 

Fortlöpande fortbildning om 
DF-respons. Film och lathund 
finns tillgänglig. /rektor 

 Alla är utredare i DF-
respons 

Alla är utredare i DF-respons 

 Workshops under APT 
angående normer och 
värden samt 
diskrimineringsgrunderna. 
Med exempel och 
diskussionsfrågor från 
skolverkets stödmaterial 
”Främja, förebygga, 
upptäcka och åtgärda”. 
Samt exempel och filmer 

Workshops under APT 
angående normer och värden 
samt 
diskrimineringsgrunderna. 
Med exempel och 
diskussionsfrågor från 
skolverkets stödmaterial 
”Främja, förebygga, upptäcka 
och åtgärda”. Samt exempel 
och filmer från DO.se. 



  Plan  24(30)

  
 Datum Vår beteckning 

 2022-10-08 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

 

från DO.se. /kurator och 
rektor 

/kurator och rektor 

 Organiserade rastaktiviteter Organiserade rastaktiviteter 

 Arbete med materialet 
stopp min kropp från rädda 
barnen. Under ledning av 
lärare och/eller kurator. Åk 
1 

Arbete med materialet stopp 
min kropp från rädda barnen. 
Under ledning av lärare 
och/eller kurator. Åk 1 

 Utbildande och 
undersökande samtal med 
eleverna om samspel, 
rättigheter och skyldigheter. 
/kurator och klasslärare 

Utbildande och undersökande 
samtal med eleverna om 
samspel, rättigheter och 
skyldigheter. /kurator och 
klasslärare 

 Kartläggning av otrygga 
platser på skolan. Genom 
promenad på skolan och 
materialet så har vi det med 
varandra. /Elevrådet 

Kartläggning av otrygga 
platser på skolan. Genom 
promenad på skolan och 
materialet så har vi det med 
varandra. /Elevrådet 

 Arbete med materialet 
värsta bästa nätet som riktar 
sig till elever och föräldrar i 
på mellanstadiet, under 
ledning av lärare och/eller 
kurator. 

Arbete med materialet värsta 
bästa nätet som riktar sig till 
elever och föräldrar i på 
mellanstadiet, under ledning 
av lärare och/eller kurator. 

  Handlingsplan mot mobbning 
upprättas. /kurator 

 

  Diskussioner/workshops i 
personalgrupper för att 
gemensamt ta fram ytterligare 
åtgärder för att förebygga och 
åtgärda trakasserier/rektor 
och kurator 
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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. 

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 
 
All personal omfattas av anmälningsplikt när de får kännedom om att elev utsätts för kränkande 
behandling i skolan, även aktiviteter som uppstår utanför skolan som har koppling till verksamheten. 
Detta gäller även händelser på sociala medier och till/från skolan. Detta ska rapporteras i DF-respons 
och skolans utredare startar en utredning vid behov. Rektor rapporterar till huvudman.  

Händelserna ska utredas skyndsamt, åtgärder ska vidtas och följas upp.  

Skolans samlade elevhälsa har rutiner för att följa upp på individ- och gruppnivå samt kartlägga 
mönster. 

Samtal med den som är utsatt. Vi kommer att försöka vara två i samtal vid behov. Var tydlig med 
eleven hur det fortsatta arbetet ser ut och ha alltid en dialog med vårdnadshavare. Viktigt att prata 
enskilt om flera elever varit inblandade. Tänk på att det är ett samtal och inget förhör.  

Ansvarig person tar fram åtgärder och vid behov i samråd med annan personal. Skolans elevhälsa 
finns med stöd. 

Ärendet ska dokumenteras och följas upp. Om kränkningarna upphört avslutas ärendet annars måste 
nya åtgärder vidtas.  

 

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) 

Fadderverksamhet hela 
skolan/socialpedagog/elevråde
t 

  

Utbildning/workshops till 
personalen kring 
relationsskapande arbetssätt 
och 
konflikthantering/kurator/psyk
olog/socialpedagog 

  

Känsloskola – klassarbete 
utifrån boken ”ska det kännas 
såhär” och ”känsloboken” 
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/pedagog/kurator 

Värdegrundsmaterialet ”Bråka 
smartare” 

  

Utbildande klassaktiviteter 
kring temat tonåring och 
normer i åk 6. Under ledning 
av kurator och skolsköterska 

  

Gruppstärkande 
aktiviteter/åtgärder i alla 
klasser i början av terminen 

  

 Utbildande och 
undersökande samtal med 
eleverna om samspel, 
rättigheter och skyldigheter, 
kränkande behandling. Flera 
klasser. Ansvarig: 
Kurator/klasslärare 

 

 Rastkompis/kompisgrupper 
/lekgrupper (planering vid 
uppstart) 

 

 Kartläggning av otrygga 
platser på skolan – med 
hjälp av eleverna/elevrådet 

Kartläggning av otrygga 
platser på skolan – med 
hjälp av eleverna/elevrådet 

 Fadderverksamhet del av 
skolan 

Fadderverksamhet i del av 
skolan 

 Filmer i klassrummet och 
böcker ex. hur är en bra 
kompis, konfliktlösning, 
förståelse för olikheter och 
minoriteter 

Filmer i klassrummet och 
böcker ex. hur är en bra 
kompis, konfliktlösning, 
förståelse för olikheter och 
minoriteter 

 Kooperativt arbete Kooperativt arbete 

 Workshops för pedagoger 
på temat främja vänskap 
(reflektera tillsammans) 

Workshops för pedagoger 
på temat främja vänskap 
(reflektera tillsammans) 
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 Temadagar som elevrådet 
får uppdrag att planera 

Temadagar som elevrådet 
planerat 

 Övningar på temat vänskap 
anpassat efter årskurs ex. 
Snällkalender, rollspel kring 
empati, vara snäll-uppdrag, 
samtal om hemliga klubbar, 
släta ut hopskrynklade 
pappret, seriesamtal/ritprata 

Övningar på temat vänskap 
ex. Snällkalender, rollspel 
kring empati, vara snäll-
uppdrag, samtal om 
hemliga klubbar, släta ut 
hopskrynklade pappret, 
seriesamtal/ritprata 

 Göra: ”Så har vi det med 
varandra” i utvalda 
klasser/kurator och 
klasslärare 

Göra: ”Så har vi det med 
varandra” i utvalda 
klasser/kurator och 
klasslärare 

 Rutiner vid övergångar Rutiner vid övergångar 

 Rastboden- 
utlämningssystem 

Rastboden - 
utlämningssystem 

 Bestämda platser och 
gruppindelning av pedagog 
alt. Metoder som 
”glasspinnar”  

Bestämda platser och 
gruppindelning av pedagog 
alt. Metoder som 
”glasspinnar” 

 Fortlöpande 
vägledningssamtal med 
eleverna vid behov/all 
skolpersonal 

Fortlöpande 
vägledningssamtal med 
eleverna vid behov/all 
skolpersonal 

 Arbete med materialet stopp 
min kropp från rädda 
barnen. Under ledning av 
lärare och/eller kurator. Åk 
1 

Arbete med materialet 
stopp min kropp från rädda 
barnen. Under ledning av 
lärare och/eller kurator. Åk 
1 

 Arbete med materialet 
värsta bästa nätet som riktar 
sig till elever och föräldrar i 
mellanstadiet, under ledning 
av lärare och kurator 

Arbete med materialet 
värsta bästa nätet som 
riktar sig till elever och 
föräldrar i mellanstadiet, 
under ledning av lärare och 
kurator 

  Handlingsplan mot 
mobbning upprättas. 
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Ansvarig: kurator 

  Erbjudande om workshop 
kring 
konfliktlösning/relationsbil
dande arbetssätt 

/kurator 

 

Utvärdering av planen och dess innehåll 

Utvärdering sker systematiskt utifrån skolans årshjul. 
Elevernas deltagande och inflytande 
 
Utifrån elevenkät som redovisades anonymt och har synliggjorts i klasserna. Vi har en stående punkt 
på elevernas klassråd gällande deras arbetsmiljö utifrån arbetsro och deras mående mm. Detta 
sammanställs och presenteras på ett elevråd. Den ansvarige vuxne tar med detta till skolans 
elevhälsteam. En lättläst plan med bildstöd utarbetas för att även de yngre barnen ska känna till hur 
skolan arbetar med dessa frågor och därmed ha möjlighet att påverka.  

Information om riktlinjer och rutin 

Dokumentet synliggörs för personal på APT i början av läsåret och vi fångar upp ny personal under 
terminens gång. 

Eleverna får kännedom om dokumentet av klasslärare i början av terminen. Vi fångar upp nya elever 
under terminens gång. Vårdnadshavarna får ta del av detta genom skolans hemsida och information 
i ett rektorsbrev. I rådande situation med Covid-19 kan vi inte redogöra detta under föräldramöte och 
föräldraråd som tidigare planerat.  
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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” 

 


