
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Likabehandlingsplan 
 

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
 

 

 



 

Grunduppgifter 3 
Giltighetsperiod 3 
Vår vision 3 

Styrdokument 4 
Skollagen 4 
Diskrimineringslag 4 
Läroplan för vuxenutbildningen 5 

Definitioner 6 
Diskriminering 6 
Kränkning 6 

Rutiner 7 
Ordningsregler 7 
Samverkan 7 

Elever 7 
Anställda 7 

Utbildning på entreprenad 7 
Årshjul 8 
Rutiner vid uppkomna händelser 8 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks 8 

Aktiva åtgärder 9 
1 Undersöka risker och hinder 9 
2 Analysera orsaker 9 
3 Genomföra åtgärder 10 
4 Följ upp och utvärdera 11 
Bilaga 1 12 
Bilaga 2 13 
Bilaga 3 14 
Bilaga 4 15 

  

 



 

Grunduppgifter 

Giltighetsperiod 
Likabehandlingsplanen gäller för år 2020. 
 

Vår vision 
Vimmerby Lärcenter - En tillåtande mötesplats 

Vi vill motivera och utveckla varandra och dig som elev. Hos oss är människan i fokus.  

 



 

Styrdokument 

Skollagen 
I Skollagens sjätte kapitel kan man läsa att det varje år skall upprättas en plan för hur man 
på skolan ska arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Genom 
aktiva åtgärder ska man arbeta förebyggande och främjande. 
 

Ansvar för personalen 
5 §   Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när 
den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. 

Aktiva åtgärder 

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. Närmare föreskrifter om detta finns 
i 7 och 8 §§. 

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 
7 §   Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och 
elever utsätts för kränkande behandling. 

Plan mot kränkande behandling 

8 §   Huvudmannen ska se till att det varje år 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 av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under 
det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i 
efterföljande års plan.  1

 

Diskrimineringslag 
3 kap. Aktiva åtgärder 

Inledande bestämmelser 
1 §   Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka 
diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

1 Skollag (2010:800), Kapitel 6 

 



 

Lag (2016:828). 

Arbetet med aktiva åtgärder 
2 §   Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete 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 enligt 1-3. Lag (2016:828). 
3 §   Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. 
Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Lag (2016:828).  2

 

Läroplan för vuxenutbildningen 
I kapitel 1 under Uppdrag och värdegrund behandlar man diskriminering och kränkande 
behandling. 
Vuxenutbildningen ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska 
inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 
eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller 
kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med 
kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.  3

 

  

2 Diskrimineringslagen (2008:567), Kapitel 3 
3 Läroplan för vuxenutbildningen (Lvux12) 

 



 

Definitioner 

Diskriminering 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) utövar tillsyn över diskrimineringslagen. DO definierar 
diskriminering enligt följande: 
 
En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller 
kränks och att missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, 
trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering.  4

 
Diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen. 

1. kön 

2. könsöverskridande identitet eller uttryck  

3. etnisk tillhörighet  

4. religion eller annan trosuppfattning  

5. funktionsnedsättning  

6. sexuell läggning 

7. ålder 

 

Kränkning 
I skollagens sjätte kapitel som behandlar åtgärder mot kränkande behandling kan man läsa 
följande definition:  
 
ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett 
barns eller en elevs värdighet.  5

 

  

4 Diskrimineringsombudsmannen. http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/ 
5 Skollag (2010:800)  

 



 

Rutiner 

Ordningsregler 
Utifrån skollagen har vi utformat följande regler för vuxenutbildningen. En gång per år 
diskuteras ordningsreglerna tillsammans med elever vid ett elevråd. Eleverna har då 
möjlighet att komma med synpunkter på ordningsreglerna. 
 

1. Du får inte med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöka 
vilseleda vid bedömningen av din måluppfyllelse och dina 
kunskaper. 

 
2. Du får inte störa eller hindra utbildningens bedrivande. 

 
3. Du får inte utsätta någon annan elev eller av utbildningen berörd 

person för kränkande behandling. 
 

4. Du får inte uppföra dig på ett sätt som inverkar negativt på övriga 
elevers trygghet och studiero. 

 
Bryter du mot någon av ovanstående regler kan du bli avstängd från 
dina studier. 

Samverkan 

Elever 
Elever ska delta i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling. Hos oss deltar 
eleverna både vid undersökning och analys (steg 1 och 2 i arbetet med aktiva åtgärder). 
Likabehandlingsarbete kommer att introduceras som en stående punkt på dagordningen vid 
elevråd. Vid ett tillfälle under ett elevråd kommer elever få möjlighet att fördjupa sig i hur vi 
kan jobba förebyggande samt analysera vilka risker och hinder som finns. Eleverna kommer 
även ha möjlighet att diskutera och ge förslag på verksamhetens ordningsregler. 

Anställda 
Anställda vid Vimmerby Lärcenter har möjlighet att vara med och utforma och revidera 
planen för nästkommande år. Genomförs i december. 
 
 

Utbildning på entreprenad 
Vi har elever som studerar via den externa utbildningsanordnaren Moa Lärcentrum. De 
eleverna hänvisas till att ta del av Moas “Plan mot diskriminering och kränkande behandling” 
Ta del av Moa Lärcentrums diskrimineringsplan på Vimmerby Lärcenters Google Classroom.  
 

 



 

Årshjul 
Med bestämda tidsperioder/datum på när arbete med likabehandling ska ske säkerställer vi 
att det bedrivs ett kontinuerligt arbete. Årshjulet uppdateras årligen när ny plan upprättas. 
 
 

När Vad 

Januari  -Aktualisera ny plan för personal 
-Aktualisera likabehandlingsplan vid upprop 

Februari -Likabehandlingsgruppen tar del av extern 
utbildares plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 

Maj -Elevenkät likabehandling 

Juni -Utvärdera elevenkät 

Augusti -Aktualisera likabehandlingsplan vid upprop 

Oktober -Elevenkät likabehandling  
-Elevsamverkan vid elevråd:inför 
nästkommande års plan samt 
ordningsregler 

November -Utvärdera elevenkät 
-Utvärdera elevsamverkan vid elevråd 

December -Ny plan för nästkommande år, samverkan 
personal 

Månadsvis -Likabehandlingsgruppen träffas 

 

Rutiner vid uppkomna händelser 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks 
Följande arbetsgång används (se bilaga 1) enligt rutiner för dokumentation vid 
likabehandlingsärenden enligt barn- och utbildningsförvaltningen. 

- Vid uppkomna händelser får eleven söka sig till den som man har förtroende för. 
- En incidentrapport (se bilaga 2) fylls i av den/de som sett händelsen eller av den som 

mottar informationen. 
- Blanketten lämnas sedan vidare till rektor som skriver under och skickar den vidare 

till huvudman. 
- Rektor gör bedömning gällande om händelsen ska vidare till likabehandlingsgruppen. 
- Likabehandlingsgruppen analyserar händelsen och fyller i blanketten 

Anteckningar/Kartläggning av händelsen (se bilaga 3). 

 



 

Aktiva åtgärder 
Enligt diskrimineringslagen ska man arbeta med 
aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och 
verka för lika rättigheter och möjligheter. Arbetet 
med aktiva åtgärder ska ske i fyra steg, undersök, 
analysera, åtgärda och följ upp och utvärdera. 
 

 
 

1 Undersöka risker och hinder 
Vi ska undersöka eventuella risker för diskriminering, 
enligt de sju diskrimineringsgrunderna, eller hinder 
för elevers lika rättigheter och möjligheter. Detta arbete kan utföras med exempelvis enkäter, 
undersökningar och dialog med elever och/eller personal. 
 

Hur När Vem ansvarar 

Elevenkät varje termin Likabehandlingsgrupp 

Elevråd varje elevråd Rektor sammankallar 

Likabehandling som stående punkt vid 
arbetsplatsträffar 

kontinuerligt Rektor 

 
 

2 Analysera orsaker 
Risker och hinder för likabehandling som upptäckts vid kartläggning ska analyseras. Genom 
reflektion och analys av resultat kan vi ta reda på vilka områden som kräver åtgärder.  
 
Reflektion efter samtal vid arbetsplatsträff 2020-01-28: 

● 98% av våra elever känner sig trygga och det är en siffra som vi ska vara stolta över. 
● Det är svårt att definiera ordet kränkning. 
● Kränkningar inom elevgrupperna är nog vanligare än vi tror, eleverna kontrollerar 

varandra.  
 
Reflektion och analys av elevenkät hösten 2019 
Efter att elevenkäten genomförts har vi valt att fokusera på följande frågeställningar: 
 
 

 



 

I vilka situationer kan kränkningar uppkomma, dels mellan elever, dels mellan 
personal och elever?  
Följande framkom i samtal bland personal:  

● Missnöje med lärarens betygssättning kan upplevas som en kränkning.  
● Det kan upplevas som en kränkning när läraren efterföljer ordningsreglerna, t ex 

tillsägelser eller att läraren bestämmer vem eleven ska sitta bredvid.  
● Kulturella skillnader kan upplevas som kränkningar,  t ex att hyssja för att få tystnad. 
● Kränkningar mellan elever kan ske då läraren inte uppfattar vad som sägs på ett 

annat språk.  
● Även skillnader i hur vi uttrycker oss i olika kulturer kan uppfattas som en kränkning. 

Det kan vara svårt att avgöra om skratt är positiva eller negativa, skrattar elever åt 
eller med andra elever samt olika sätt att skämta.  

● Kränkningar kan också uppstå då vi har olika acceptans för t ex olika sätt att klä sig. 
eller hur vi ser på rökning i olika kulturer.  

 
Hur kan vi få fler svar från elever på Särvux? 
Vi måste undersöka hur kartläggningen om elevernas trygghet sker bäst på Särvux. 
 
Hur ska vi utveckla elevrådets funktion och uppbyggnad? 
 

3 Genomföra åtgärder 
I detta steg ska vi genomföra de främjande och förebyggande åtgärder som krävs efter 
undersökning och analys. Tidsplan ska upprättas för konkreta åtgärder och ansvarig ska 
utses. 
 

Kvarstår från 2019 När  Vem 

Förbereda ämnen inför elevrådet i de olika sfi-grupperna. 
Rektor påminner en vecka i förväg om elevråd. 
Delvis genomfört  

vt-19 Arbetslagsledare sfi 
Rektor 

Låta eleverna lämna frågor, synpunkter och förslag i en 
låda i receptionen inför elevråd. Alla lärare informerar sina 
elever om denna möjlighet och uppmuntrar synpunkter.  
Lådan finns, men har inte uppmärksammats på senare tid 

vt-19 Rektor 
 

All personal hjälper till att förmedla synpunkter som kommer 
fram på andra sätt, till elevråd eller rektor.  
Behövs påminnas  

APT vt-19 Likabehandlingsgrupp 

Omformulera påstående till “Jag har någon ur personalen 
på Lärcenter att vända mig till om jag skulle bli kränkt ” 
Bör omformuleras till “någon att prata med”, och inte ett 
bildligt uttryck. 

inför enkät 
ht-19 

Likabehandlingsgrupp 

Samtal med ansvarig lärare på särvux för att undersöka hur 
man bör genomföra kartläggning av trygghet. 
Ej genomfört 

vt-19 Likabehandlingsgrupp 

 



 

Elevenkät på fler språk än tidigare. (arabiska, persiska och 
tigrinja) 
Ej genomfört  

vt-19 Likabehandlingsgrupp 

Konkretisera och förtydliga enkätfrågor.  
Har delvis genomförts men bör utvecklas vidare 

vt-19 Likabehandlingsgrupp 

Åtgärder 2020   

Omorganisera elevrådet. (Fokusgrupper?) ht-20 Samtal på APT, rektor 

Lyfta speciella dagar som främjar likabehandling. hela 2020 Likabehandlings- 
gruppen 

Uppmuntra varandra att reagera och samtala om 
värderingar eller dilemman som kan uppstå. 

hela 2020 Diskutera dilemman 
på APT, rektor och 
likabehandlings-  
gruppen 

 
 

4 Följ upp och utvärdera 
Utvärdering och uppföljning av undersökning, analys och åtgärd. Årligen följer vi upp för att 
se om uppsatta målen har uppfyllts. 
 
Flera av åtgärderna har genomförts och påbörjats, några kvarstår som fortsatta mål under 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 1 
 
 

Genomförda åtgärder 2019 När Vem 

Arbeta med begreppet kränkt/kränkning i grupperna. 
Arbetslagen förbereder under våren. 

sept -19 Lärare 

Ny personal får kännedom om arbetet med likabehandling, 
uppdatera checklista för nyanställda. Checklistan 
introduceras vid nyanställning. 

dec -18 Sandra och Carina 

Underlätta för elever att kunna svara på enkät, undersöka 
hur vi kan lämna ut enkät samt öka andelen som 
genomförs digitalt. 

vt-19 Likabehandlings- 
gruppen 

 
 
 

 



 

Bilaga 2 

 

 



 

Bilaga 3 

 
 

 



 

Bilaga 4 

 
 

 



 

 

 


