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1. VISION
Hos oss känner alla glädje, trygghet, gemenskap, delaktighet och lust i lärandet. Hos oss visar alla
respekt för varje individ och vi tar ett gemensamt ansvar för varandra. Vårdnadshavare, personal
och skolans och fritidshemmets ledning har ett bra och nära samarbete för barnens bästa.

2. REKTORS STÄLLNINGSTAGANDE
Jag som rektor har ett övergripande ansvar för att arbetet drivs i riktning mot vår vision, samt i
riktlinje med Läroplanen och jag tar klart avstånd från alla former av trakasserier, diskriminering
och kränkande behandling. Min uppgift är att kontinuerligt och aktivt ha värdegrundsfrågor på
agendan. I mitt ledarskap jobbar jag för att uppmuntra och förstärka det goda i ord, tankar och
handlingar och vara en god vuxen förebild.
Anna Ljungqvist

Det du tror om mig
Sådan du är mot mig
Hur du ser på mig
Vad du gör mot mig
Hur du lyssnar på mig
Sådan blir jag!
(från ett klotterplank i en svensk grundskola)

3. BAKGRUND
Varje förskola och skola har till uppdrag att upprätta en årlig plan mot kränkande
behandling utifrån skollagen. Enligt diskrimineringslagen, SFS 2008:567, ska en
likabehandlingsplan mot diskriminering upprättas. Uppföljning och utvärdering ska vara
en del i skolans verksamhetsplan.
”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridandeidentitet eller uttryck, etnisk
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tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder”. Diskrimineringslag 2008:567 1 kap 1 §
”Målinriktat arbete
6§ Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.
Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling.
7§ Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga att barn och elever
utsätts för kränkande behandling.
Plan mot kränkande behandling.
8§ Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en handlingsplan 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 av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller
genomföras under det kommande låret. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har
genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
Skollagen 2010 kap.6
”Skolans mål är att varje elev
•
•
•
•
•

Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande grundade på kunskaper om
mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga
erfarenheter.
Respekterar andra människors egenvärde.
Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt
medverkar till att hjälpa andra människor.
Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla
också med deras bästa för ögonen, och
Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.”

Läroplan för grundskolan 2011
”Alla som arbetar i skolan ska
•
•
•
•

Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för
människor också utanför den närmaste gruppen.
I sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor
Aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper och
Visa respekt för den enskilde individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett
demokratiskt förhållningssätt.”
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Läroplan för grundskolan 2011
”Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 8
Varje barn har rätt att behålla sin identitet.
Artikel 12
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets
åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
Artikel 13-15
Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska
respekteras”. FN:s konvention om barnets rättigheter.

”Värdegrund och likabehandling
Kommunens skolmiljöer är drogfria och upplevs som välkomnande och trygga för alla. Studiero i
klassrummet är en självklarhet. Alla förskolor och skolor arbetar aktivt för en miljö fri från
kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.”
Vimmerby kommuns vision för 2015 – 2018

4. Definitioner
Trakasserier
Med trakasserier menas att ett barn genom handling får sin värdighet kränkt utifrån någon av de
sju diskrimineringsgrunderna.
Diskriminering
Med diskriminering menas att barn på osaklig grund missgynnas och/eller behandlas sämre än
andra barn.
Diskriminering kan vara direkt, barn särbehandlas utifrån de sju diskrimineringsgrunderna, eller
indirekt, barn behandlas lika med samma förutsättning gällande de sju diskrimineringsgrunderna;
utan att ta hänsyn till varje barns förutsättningar och möjligheter.
De sju diskrimineringsgrunderna är:
•

kön
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•
•
•
•
•
•

könsöverskridande identitet eller uttryck (könsidentitet – vilket kön man identifierar sig
med eller en könlös identitet)
etnisk tillhörighet
religion eller annan trosuppfattning
funktionshinder
sexuell läggning
ålder

Annan kränkande behandling
Med annan kränkande behandling menas att ett barn känner att dennes värdighet har blivit kränkt
och den kränkande behandlingen inte har koppling till de sju diskrimineringsgrunderna.
Kränkningar kan vara
•
•
•
•

fysiska (slag, knuffar)
verbala (hot, svordomar, öknamn)
psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)
texter och bilder (teckningar, lappar, fotografier, på sociala medier etc)

5. Mål
•
•
•
•
•
•
•

Alla elever känner sig trygga på skolan och i
fritidshemmet
Alla elever visar och bemöts med respekt i ord
och handling
Alla elever visar respekt för alla människor
Alla elever visar hänsyn och omtanke om
varandra
Alla elever känner sig betydelsefulla och blir
lyssnade till
Alla elever känner glädje och meningsfullhet i
arbetet
Alla vuxna känner ansvar för alla barn
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6. Att förebygga och förhindra diskriminering,
trakasserier och kränkningar
6.1 Förebyggande arbete

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivt ge pojkar och flickor lika stort inflytande i klassrummet genom att se till att
det finns olika sätt att ”göra sin röst hörd”.
Ett fungerande klassråd, elevråd och fritidsråd med en jämn fördelning mellan
pojkar och flickor.
Vi följer vår klassråd-, elevråd- och fritidsråds-policy där trivsel, arbetsmiljö
återkommande punkter.
Ge eleverna tillfälle under organiserade lektioner diskutera frågor om rasism,
sexualitet och tro.
Ha en grundinställning bland vuxna och barn att ALLA FÅR VARA MED.
Se till att det på rasterna finns aktiviteter som passar alla elever.
Alla elever ska få känna gemenskap med varandra genom att ha olika aktiviteter
som görs tillsammans.
Se till att vi har ett fungerande system för rastvärdar.
Likabehandlingsteamet arbetar fortlöpande med de fall av kränkningar, trakasserier
och diskrimineringar som eventuellt uppkommer.

6.2 Kartläggning
Vi har kartlagt behoven på skolan/fritids genom att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genomföra en elevenkät varje vecka (se bilaga).
Omdömen i ”utveckling i övrigt” görs en gång per år inför utvecklingssamtalet på
vårterminen. Årskurs 4-5 gör en självskattning inför vårterminens utvecklingssamtal.
Genomföra en elevenkät om fritidshemmet
Genomföra klassdiskussioner om delar ur planen vid läsårsstart där delar ur planen
gås igenom och vid behov revideras.
På elevrådet diskutera var på skolan det upplevs otryggt en gång per termin. Till
hjälp har vi en skolgårdsenkät som vi genomför v 41 (se bilaga).
Ha fortlöpande reflekterande samtal i arbetslaget.
Elevhälsoteamet träffas varannan vecka.
Likabehandlingsteamet träffas regelbundet.
Rektorn går igenom förra årets dokumenterade fall av kränkningar och de senaste
årens större fall av mobbning med berörd personal vid läsårsstarten .
Föräldraenkät via incito
Ha likabehandlingsplanen som en stående punkt på föräldramötet i början på läsåret
för att ta del av föräldrars åsikter och vid behov därefter revidera planen.

6.3 Ansvar och uppföljning
Rektors ansvar: Se till att personalen fullgör de skyldigheter som gäller i skollagens kap. Åtgärder
mot kränkande behandling.
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Personalens ansvar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reagerar och agerar varje gång ett kränkande ord används.
Tar ansvar för vikten med ”Alla får vara med” betonas och diskuteras i klasserna och på
föräldramöten.
Vara uppmärksam på om en elev deltar i en aktivitet eller om den är delaktig. Alltså om den får
vara med på lika villkor.
Aktivt ge pojkar och flickor lika stort inflytande i klassrummet genom att se till att det finns olika
sätt att ”göra sin röst hörd”.
Ett fungerande klassråd, elevråd och fritidsråd med en jämn fördelning mellan pojkar och flickor.
Ge eleverna tillfälle under organiserade lektioner diskutera frågor om rasism, sexualitet och tro.
Ha vuxennärvaro vid skolskjutsarna
Se till att det på rasterna finns aktiviteter som passar alla elever.
Alla elever ska få känna gemenskap med varandra genom att ha olika aktiviteter som görs
tillsammans.
Det finns personal i lokalen vid omklädningsrummen efter idrottspass.
Se till att minst en personal finns ute på rasterna för att förebygga, förhindra och åtgärda alla
former av kränkande behandling.
Personalen i skola och fritidshem träffas dagligen där diskussioner kan äga rum kring eleverna.
Det för att försäkra oss om att eleverna mår och har det bra och att eventuella negativa mönster
bryts.

Uppföljning:
I maj/juni varje år utvärderar Likabehandlingsteamet året tillsammans med rektor och övrig
personal. De går igenom svaren från elever och vårdnadshavare i enkäter som tillsammans med
personalens egna observationer leder fram till nya mål att arbeta mot. Vi bestämmer sedan vilka
åtgärder som behövs göras för att nå de nya målen.
Dessa ligger sedan till grund för nästa läsårs Likabehandlingsplan och elever och vårdnadshavare
informeras om målen och åtgärderna vid skolstarten för att alla ska kunna hjälpa till att nå våra
mål på bästa sätt.
Samtliga nya elever och vårdnadshavare får hem hela Likabehandlingsplanen och vid större
revideringar skickas nya Likabehandlingsplaner ut till samtliga.
Detta är ett årligt återkommande kretslopp för att likabehandlingsarbetet ska hållas vid liv för
personal, elever och vårdnadshavare och som en hjälp att uppnå våra mål och få en skola så fri
som möjligt från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
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7. Upptäcka trakasserier
För att i ett tidigt skede kunna upptäcka trakasserier och kränkningar har vi på skolan och
fritidshemmet följande forum och rutiner:
•
•
•

En stående punkt på konferenser och elevgenomgångar ska vara hur det harfungerat på
rasterna.
Varje vuxen måste vara uppmärksam på rasterna och direkt rapportera misstankar om
kränkningar till Likabehandlingsteamet och rektorn.
Det ska tydligt framgå i ett informationsbrev om planen hur föräldrar kan kontakta skolan
och fritidshemmet om kränkningar.

7.1 Att utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkningar
När skolan får signaler om att en elev har blivit diskriminerad, trakasserad eller kränkt ska detta
utredas. Rektorn ska då se till att någon ur personalen sköter utredningen.
Om en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt av en vuxen ska rektorn hålla i
utredningen.
När en utredning startar ska den följa denna mall:
1. När en incident inträffar används blanketten ”incidentrapport”. Rapporten lämnas alltid till
rektor. Om bedömningen görs att händelsen ska vidare till likabehandlingsgruppen bifogas
rapporten.
2. Rektor gör en anmälan till huvudmannen på blanketten ” anmälan till huvudman”.
3. Likabehandlingsgruppen gör en kartläggning av händelsen och använder blanketten
”anteckningar, kartläggning av händelsen”
4. Samtal med föräldrar till den kränkta eleven och den/de elever som kränkt.
5. Efter utredning används blanketten ”handlingsplan elev”
6. Alla likabehandlingsärenden ska dokumenteras vart för sig i kronologisk ordning och
behållas på enhetsnivå.
Om det är kränkning vuxen mot barn lämnas ärendet till rektor.
1.
2.
3.
4.

Rektor skaffar sig en bild av det inträffade genom samtal med de berörda.
Rektor kontaktar vårdnadshavare.
Rektor utreder händelsen och vidtar åtgärder, t ex samtal och/eller varning.
Rektor dokumenterar och förvarar dokumentationen.

7.2 Elev- och föräldrainflytande
En viktig del i detta arbete är att få med elever och föräldrar. Eleverna ska under läsåret utvärdera
de mål vi satt upp. Vidare ska varje förslag till ny plan tas upp i varje klass för att sedan diskuteras
på elevrådet. Förslaget ska också tas upp på föräldramötet där föräldrarna kan lämna synpunkter.
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Därefter revideras planen och när planen är tagen ska vi informera eleverna om dess innehåll och
meddela föräldrarna att planen finns att ta del av på hemsidan.

7.3 Likabehandlingsteamet
Likabehandlingsteamet består utav Anna Ljungqvist (rektor), Johan Hermansson (skola) och Åsa
Fastmarken (Fritidshem och skola). De tar sedan hjälp av aktuell klasslärare, fritidshemspersonal
och kurator. All personal har ansvar för likabehandlingsarbetet och alla elevers trivsel.
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8. Kontakter
Upptäcker du att någon är utsatt för kränkande behandling eller trakasserier anmäl till:
Klasslärare/ fritidshem

Personalrum 0496-40138 (internt 0492-769803), fritidshem 049640196 (Internt 0492-769808)

Likabehandlingsteam

Johan Hermansson
johan.hermansson@vimmerby.se
tel.0496-40138
Åsa Fastmarken
asa.fastmarken@vimmerby.se
Tel. 0496 – 40196

Rektor

Anna Ljungqvist
anna.ljungqvist@vimmerby.se
tel.0492-76 92 38

Skolsköterska

Caroline Peterson
caroline.peterson@vimmerby.se
tel.0492-76 93 39

Behöver du råd och stöd finns även dessa organisationer
BRIS 020-230 230
Familjeteamet: kontaktperson Peter Grudemo 0492-769467
Rädda barnens anonyma föräldrar 020-786 786
Röda korsets jourhavande kompis 020-222 444
Barnombudsmannen www.bo.se
Diskrimineringsombudsmannen www.do.se
Sveriges elevråd SVEA www.svea.org
Röda korsets ungdomsförbund www.rkuf.se
Barn- och elevombudet beo@skolverket.se
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Utvärdering V.___

Bilaga

Hur tycker du det fungerar i klassrummet?

Hur tycker du det fungerar i omklädningsrummet?

Hur tycker du det fungerar i matsalen?

Hur tycker du det fungerar på rasterna?

Hur upplever du situationen i kapprummet?

Hur känner du dig när du ska gå till skolan?

Hur upplever du dem vuxna på skolan?

Hur tycker du det fungerar vid väntetid på bussen?

12

