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Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande 

behandling för Sidsjö Fristående Grundskola 

 

1. Värdegrund  
Genom att visa varandra ömsesidig respekt och engagemang skapar vi en trygg miljö.  

2. Bakgrund  
Likabehandlingsarbete handlar om att värna om elevernas mänskliga rättigheter och att 

implementera FN:s barnkonvention i skolan. Elever har ett rättsskydd som är likvärdigt det 

som finns för skolans anställda. Alla skolor är skyldiga att upprätta en likabehandlingsplan 

enligt ”Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 

barn och elever”.  

Rätten till likabehandling hör till de mänskliga rättigheterna. Planen skall därför syfta till att 

främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra 

trakasserier och annan kränkande behandling. 

Skolan ska även upprätta en plan mot kränkande behandling enligt skollagen (2010:800). 

Denna ska delge en översikt av de åtgärder som behövs för att förhindra kränkande 

behandling av barn och elever. Skolans planer för året 2022-2023 delges i detta dokument.  
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3. Begrepp 
 

Nedan följer definitioner av olika begrepp. 

Diskriminering 

Diskriminering är när någon missgynnas eller kränks indirekt på grund av skolans struktur 

(regler, förhållningssätt, kultur) vilket inskränker en elevs rättigheter, eller via direkt 

missgynnande särbehandling. För att det ska kallas diskriminering ska behandlingen ha 

samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: 

• kön  

• etnicitet  

• religion eller annan trosuppfattning  

• sexuell läggning  

• könsöverskridande identitet eller uttryck  

• funktionsvariation  

• ålder 

Kränkande behandling 

Kränkande behandling kallas den handling som inte kan kopplas till någon 

diskrimineringsgrund men som kränker ett barn eller en elevs värdighet och kan vara: 

• Fysiska: slag, knuffar, sparkar, fasthållning 

• Verbala: förolämpningar, öknamn, könsord, svordomar, hot 

• Psykosociala: miner, gester, suckar, blickar, ryktesspridning, utfrysning 

• I text-/bildform: sms, mms, e-post, sociala medier, lappar, brev, klotter  

Trakasserier och sexuella trakasserier 

Trakasserier är ett agerande som kränker en persons värdighet kopplat till 

diskrimineringsgrunderna; kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsvariation eller ålder. Skillnaden 

mellan diskriminering är att trakasserier inte är missgynnande, utan kränkande. 

Sexuella trakasserier är när kränkningarna har en sexuell karaktär.  

Mobbning 

Mobbning är när en person blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella 

trakasserier vid upprepade tillfällen. 

Vardagliga konflikter och dispyter 

Konflikter hör till vardagen och är en drivkraft till förändring och utveckling. Elever kan ofta 

lösa konflikter på egen hand men behöver ibland få vägledning från vuxna. 
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4. Regler, lagar och rättsliga påföljder  
 

Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

Skolan är skyldig att agera för att ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller 

annan kränkande behandling. Detta anges i “lag (2006:67) om förbud mot diskriminering 

och annan kränkande behandling av barn och elever”. 

Som elev eller personal kan man således bli polisanmäld, åtalad och dömd om man utsätter 

andra för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Rubriceringen vid 

sådana åtal kan då bli t ex förtal, olaga hot, hets mot folkgrupp eller misshandel. Vid åtal om 

t ex misshandel (vilket kan handla om sparkar, knuffar, slag) ligger straffsatsen från böter till 

två års fängelse. 

Förbud mot repressalier  
Barn/elev som anmält någon eller själv varit föremål för utredning om brott mot lagen får 

inte bestraffas. Om en elev anmäler att hen blivit utsatt för trakasserier eller någon form av 

kränkande behandling är skolan enligt lagen skyldig att utreda detta och att förhindra att 

det fortsätter. Det gäller kränkningar från såväl personalen som mellan barn/elever. 

Skadestånd  
Genom lagen 2006:67 får barn och elever en förbättrad möjlighet till skadestånd för såväl 

diskriminering som annan kränkande behandling. Skadestånd kan utgå om ansvarig i 

verksamheten inte följer lagens skyldigheter. Mål om skadestånd enligt denna lag handläggs 

i allmän domstol.  

Tillsyn  

Det finns flera olika myndigheter som har tillsyn över att lagen följs. Handlingar och 

uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med de sju 

diskrimineringsgrunderna hanteras av:  

Kön – Jämställdhetsombudsmannen  

Etnisk tillhörighet samt religion – ombudsmannen mot etnisk diskriminering  

Sexuell läggning – ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning  

Funktionshinder – handikappombudsmannen  

Inom skolverket finns även en barn- och elevombudsman som har till uppgift att se till att 

skolorna följer lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling. Ett uppträdande 

som utan att vara trakasserier, kränker ett barns/elevs värdighet kommer att tillses av 

denne ombudsman. Dessa uppträdanden kan även komma att hanteras i domstol enligt 

brottsbalken. 
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5. Rutiner vid incidenter  
 

Processbeskrivning vid incidenter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Skolans elevhälsoteam, trygghetsteam och övrig personal informeras för att kunna vara 

vaksam på raster mm.  

 *Uppföljning sker redan påföljande skoldag och därefter kontinuerligt med den utsatte och 

de som kränkt så länge det känns nödvändigt.  

*Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, 

skolpsykolog, specialpedagog, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare.  

 

  

- Reagerar 

- Agerar 

- Dokumenterar 
händelsen skriftligt i 
en incidentrapport 

- Genomför enskilda 
samtal med berörda 
elever eller delegerar 
till mentor som 
kartlägger situationen 

- Överlämnar ärendet 
till mentor och bjuder 
in mentor i 
incidentrapporten 

- Övertar och äger 

ärendet 

- Överenskommelser 

görs med eleverna (om 

det inte redan är gjort). 

- Ringer vårdnadshavare 

samma dag 

- Informerar övrig 

personal och 

trygghetsteam vid 

behov* 

- Dokumenterar i 

incidentrapporten och 

lägger in den i elevens 

akt. 

- Delar 

incidentrapporten med 

elevhälsotemet 

(eht@sfg.se) 

- Följer upp* 

- Tar del av 

dokumentation 

- Gör bedömning av 

eventuellt fortsatta 

åtgärder, t ex  samtal 

med vårdnadshavare, 

anmälan till 

socialtjänst, polis, 

sjukvård 

- Dokumenterar i 

incidentrapporten 

- Återkopplar till 

mentor 

- Verkställer beslut 

från elevhälsoteamet 

- Dokumenterar i 

incidentrapporten 

- Återkopplar till 

elevhälsoteamet och 

mentor  

Den som 

upptäcker 

 

Mentor Elevhälsotemet* Rektor 
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Konsekvenstrappa  

Om en elev utsätter annan elev för kränkande behandling följer skolan denna 

konsekvenstrappa. Vid samtliga tillfällen dokumenteras händelsen skriftligt. 

 

 

8. Vuxna som utsatts eller utsätter andra för diskriminering eller 

annan kränkande behandling  

 

Om det framkommer att en vuxen utsatt en elev eller en annan vuxen för diskriminering 

eller kränkande behandling skall detta anmälas till och hanteras av arbetsgivaren. Det 

åligger i detta fall arbetsgivaren att utreda och åtgärda detta. Vid samtal med arbetsgivaren 

kan även skyddsombudet kallas.  

För att motverka och förebygga detta förs en kontinuerlig dialog mellan arbetsledning och 

arbetstagare genom till exempel medarbetarsamtal och/eller arbetsplatsträffar där det finns 

möjlighet att prata om värdegrund och förhållningssätt. Det är även av vikt att jobba med 

personalens trivsel och välbefinnande. Om det är rektor som utför en kränkning mot elev 

eller personal rapporteras denna till huvudman. 

10. Medel för kartläggning  
 

- Elevenkät: Elevenkät genomförs under vårterminen 

- Föräldraenkät: Genomförs varje vårterminen  

- Incidentrapporter  

- Möten med elevrådet: ca 3 ggr/termin  

- Arbetslagsmöten: Regelbundet enligt separat schema  

Tillsägelse att upphöra 
med beteende. 

Samtal hem (mentor 
ansvarar för att det 
sker). 

Möte med elev, 
vårdnadshavare och 
mentor. 

Möte med elev, 
vårdnadshavare, 
mentor och rektor. 
Skriftlig varning 
Skollagen 5§11. 

Omplacering inom 
skolenheten, Skollagen 
5§12/Omplacering till 
annan skolenhet 
5§13/Avstägning 5§14-
15. 
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- Elevrundor: 2 gånger/termin  

- Utvecklingssamtal: Mentor ansvarar och rapporterar vid behov till rektor 

11. Utvärdering av åtgärder som planerades för läsåret 2021-2022 
 

Av de aktiva åtgärder som planerades för läsåret 2021/2022 har samtliga genomförts. Sist i 

detta dokument redovisas resultatet av vårterminens trivselenkät som eleverna besvarat. I 

denna framgår det att resultatet blivit bättre än tidigare år. Måluppfyllelsen är hög, men vi 

behöver fortsatt jobba för ökad respekt, trygghet, studiero, att regler upprätthålls och följs 

samt hantering av incidenter.  

Gällande trygghet: 

Flera elever anger att de endast ibland, sällan eller aldrig känner sig trygga med alla elever. 

Som åtgärd för att öka trygghet har vi under året arbetat med åldersövergripande 

mentorsgrupper. Bristen med detta kan vara att relationerna endast tryggas till just de 

elever som ingår i mentorsgruppen.  

En ny aktiv åtgärd för kommande läsår blir därför att starta ett trygghetsteam. Teamet 

kommer ha en viktig roll på alla raster där de dels initierar och engagerar elever i 

rastaktiviteter, dels finns tillhands som trygga vuxna. Fritidspersonalen har jobbat med detta 

tidigare, men nytt för i år är att gruppen leds av skolans kurator och börjar träffas en gång i 

veckan.  

All personal kommer även få kompetensutveckling vad gäller konflikthantering och 

trygghetsteamet får en fördjupad kurs i detta. Planen är att ett gemensamt förhållningssätt 

för hantering av konflikter ska ta form under året. 

Gällande regler: 

En av de svåraste reglerna att upprätthålla under året har varit att mobiltelefoner ska ligga i 

skåpen under skoltid. Att huvudbonader inte ska vara på huvudet i matsalen och under 

lektionerna har även varit en regel som inte följts till fullo. Åtgärder för kommande läsår blir 

ett “mobilhotell” för årskurs 6-9. Ett beslut har även fattats att huvudbonader blir tillåtet, 

med motiveringen att det utgör en trygghet och trivsel för många att kunna skärma av med 

exempelvis en luva. 
 

Gällande respekt: 

Vi ser ett fortsatt behov av att jobba med elevernas respekt och tolerans gentemot 

varandra, hur de pratar med varandra och hur de löser konflikter. Detta fortsätter vi arbeta 

aktivt med på mentorstiderna. En ny aktiv åtgärd blir att vi implementerar ett 

värdegrundsmaterial som heter Bråka Smartare (vilket är lektioner i konflikthantering). På 

sikt är planen att alla elever som går på lågstadiet får del av den utbildningen och att den 

byggs på med fler lektioner på mellanstadiet.  

Skolans personal har även introducerats för Nonviolent communication (även kallat 

Giraffspråket). Det handlar om att kunna uttrycka sig ärligt och respektfullt vad gäller 

känslor och behov, fritt från dömande och krav, samt att lyssna empatiskt och förstå 
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bakomliggande känslor och behov i utmanande handlingar. Skolans vision är att detta 

förhållningssätt ska bli en naturlig del av personalens sätt att bemöta varandra och eleverna, 

vilket blir en modell för eleverna att följa. På sikt ska även eleverna få en introduktion till 

detta.  

Gällande studiero: 

Personalen upplever ett stort lugn på de flesta lektioner. Många elever anger dock att de 

endast ibland eller sällan upplever studiero i klassrummet när de ska arbeta. Vad varje 

enskild elev behöver för att uppleva studiero är individuellt. En aktiv åtgärd som kommer att 

testas i en av de klasser som haft minst ro blir därför en möblering inspirerad av 

“Elmemodellen”. Detta bygger på att eleverna får ange hur de vill sitta för att kunna 

koncentrera sig så bra som möjligt (i lärpar/enskilt/avskärmat etc).Till detta har fler skärmar 

och bänkar köpts in. Åtgärden kommer att utvärderas löpande och möjligen implementeras 

i fler klasser under året. 

Gällande hantering av incidenter: 

Rutiner för dokumentation har utvecklats och tydligggjorts i denna plan mot diskriminering 

och kränkande behandling.  
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12. Mål och aktiva åtgärder för läsåret 2022-2023 

 

Nedan följer skolans gemensamma mål för läsåret 2022-2023 och de aktiva åtgärder som är 

planerade. Syftet med de aktiva åtgärderna är att förebygga diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling samt främja trygghet och trivsel. 

 

Mål 1. På skolan respekterar vi varandra.  

Aktiva åtgärder: Tidsplan: Ansvar: 
 
- Värdegrundsarbete på mentorstid 
 
- Bråka smartare (lektioner i konflikthantering 
för elever på låg- och mellanstadiet) 
 
- Nonviolent communication 
 

 
Hela året 
 
Höstterminen 
 
 
Hela året 

 
Alla mentorer 
 
Arbetslagsledarna på låg- och 

mellanstadiet 

 

All personal 

 

Mål 2. Eleverna följer de ordningsregler som finns. 

Aktiva åtgärder: Tidsplan: Ansvar: 
 
- Konkreta regler som är möjliga att följa. 
Skolans ordningsregler och regler för 
rasterna sätts upp i korridorerna. 
 
- Trivselregler för klassrummen upprättas 
tillsammans med eleverna.  
 
- All personal ser till att ordningsreglerna på 
skolan följs. 
 

 
Höstterminens 
start 
 
 
Höstterminens 
start 
 
Hela året 

 
Rektor och elevrådet 
 
 
 
Klasslärare 
 
 
All personal 
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Mål 3. Alla elever har studiero på lektionerna. 

Aktiva åtgärder: Tidsplan: Ansvar: 
 
- Tydligt och engagerat ledarskap i 
klassrummet. 
 
- Vi arbetar med tydlig struktur och 
differentierad undervisning. 
 
- Möblering inspirerad av “Elmemodellen” 
testas i en klass och utvärderas under året för 
eventuell implementering. 

 
Hela året 
 
 
Hela året 
 
 
Höstterminen 

 
All personal 
 
 
Undervisande personal och 

elevhälsoteamet 

 

Speciallärare 

 

Mål 4. På skolan är ingen elev rädd för någon annan elev eller vuxen.  

Aktiva åtgärder: Tidsplan: Ansvar: 
 
- Alla elever tillhör en åldersövergripande mentorsgrupp 
som kontinuerligt arbetar med värdegrundsarbete.  
 
- De vuxna på skolan tar tag i situationer som uppstår 
utifrån vår Plan mot kränkande behandling.  
 
- Alla vuxna möter eleverna med respekt. 
 
- Skolans trygghetsteam engagerar, aktiverar och möter 
eleverna på rasterna. 
 

 
Hela året 
 
 
 
Hela året 
 
Hela året 
 
Hela året 

 
Mentorer 
 
 
 
All personal 
 
All personal 
 
Arbetslagsledare, 
fritids och kurator 

 

Mål 5. De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon varit elak 

mot en elev.  

Aktiva åtgärder: Tidsplan: Ansvar: 
 
- De vuxna på skolan tar tag i situationer som 
uppstår utifrån vår Plan mot kränkande 
behandling.  
 
- Incidenter dokumenteras och sparas i 
elevens akt. 
 

 
Hela året 
 
 
 
Hela året 

 
All personal 
 
 
 
All personal, mentorer 
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Mål 6. Alla elever vet vem på skolan de kan prata med om någon har varit 

elak mot en elev.  

Aktiva åtgärder: Tidsplan: Ansvar: 
 
- Eleverna får information om att alla vuxna på 
skolan kommer att agera om de berättar om 
kränkningar för dem. Mentorer finns närmast. 
 
- Personalen arbetar kontinuerligt med att 
skapa goda relationer till eleverna. Vi tilltalar 
eleverna med namn, minglar med dem under 
lunchen och raster med mera. 
 

 
Höstterminens 
start 
 
 
All personal 

 
Mentorer och klasslärare 
 
 
 
All personal 

 

Mål 7. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etnicitet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

funktionsvariation och ålder. 

Aktiva åtgärder: Tidsplan: Ansvar: 
 
- Eleverna får information om deras rättigheter 
på mentorstid, likabehandlingsdag och 
elevråd, genom bland annat detta dokument. 
 
- Likabehandlingsarbete med fokus på 
genusperspektiv är ett av skolans prioriterade 
strategiska mål för läsåret 22/23. För 
personalen kommer detta att prioriteras på 
konferenstid.  
 
- Frågor kring likabehandling tas upp på 
elevråd. 

 
Höstterminen 
 
 
Hela året 
 
 
Hela året 
 
 
 
Hela året 
 
 
Hela året 

 
Mentor och elevråd 
 
 
Rektor 
 
 
Rektor och elevråd 
 
 
 
Rektor 
 
 
Rektor och elevråd 

 

13. Uppföljning och utvärdering  
 

Planen mot kränkande behandling och dess åtgärder utvärderas under läsåret av 

arbetslagen. Eventuella förändringar skrivs i de protokoll som förs vid mötena. Elever och 

föräldrar genomför en enkät under våren 2023. Personalen kommer att utvärdera 

åtgärderna i sin helhet under maj 2023. Därefter skrivs en ny plan mot kränkande 

behandling inför nästkommande läsår.  
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Bilaga 

 

Urval av svar från trivselenkäten som besvarades av eleverna i årskurs F-9, våren 2022. De 

svar som visas berör arbetet mot kränkande behandling. 
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