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Storebro skolas vision 
På vår skola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för annan kränkande 
behandling. Vi vill skapa en god arbetsmiljö där alla ska känna sig trygga, bli bemötta och 
behandlade med respekt samt behandlas lika efter sina behov och förutsättningar. Vi vill 
skapa en miljö där alla visar respekt för varje individ och vi tar ett gemensamt ansvar för 
varandra. Vi strävar också efter att elever utvecklar empati och blir sedda av närvarande 
vuxna.  
Alla vuxna på skolan har ett gemensamt ansvar för barnens och elevernas välbefinnande. På 
Storebro skola arbetar vi medvetet med att stärka förmågan hos alla elever att fungera i ett 
demokratiskt samhälle. Skolans ledning, personal och vårdnadshavare har ett nära 
samarbete för elevernas bästa. 

 

Skolledningens ställningstagande  
Skolledningen och skolans personal tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och 
annan kränkande behandling.  

Alla som arbetar på Storebro skola har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska kunna 
känna sig trygga och bli bemötta och behandlade med respekt.  

Planen ligger till grund för vårt ständigt pågående värdegrundsarbete för att skapa en positiv 
arbetsmiljö där varje elev är unik och okränkbar. 

Vi formar vår tillvaro genom det språk vi använder och vilken attityd vi har mot varandra. 

Hetem Begu 

Rektor 

Planens syfte 
Planen mot diskriminering och kränkande behandling talar om hur skolan arbetar för att 
främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

 
Till dig som elev 
Vår ambition är att alla barn och elever ska trivas och känna trygghet och samhörighet med 
skolans personal och med varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god 
inlärning ska kunna ske. 

Om du blir utsatt för mobbning, våld, hot eller kränkande behandling, ska du omedelbart 
kontakta en vuxen på skolan. Detta gäller också dig som känner någon som är utsatt eller om 
du utsätter någon och vill få hjälp att sluta med det. Du som elev kan vända till dig en vuxen 
som du litar på eller någon i trygghetsteamet för att få stöd och hjälp. 
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Till dig som vårdnadshavare 
Om du misstänker att ditt barn eller något annat barn utsätts för mobbning, våld, hot eller 
kränkande behandling - kontakta ditt barns lärare på skolan eller skolans rektor. 

Det är svårt att ta till sig att ens eget barn mobbar andra. Men om det är så måste du göra 
något åt det. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling råder vi 
dig som vårdnadshavare att göra helt klart för barnet att du inte accepterar kränkande 
behandling och att du ser mycket allvarligt på ett sådant beteende. Även i detta fall kan det 
vara bra att kontakta ditt barns lärare, fritidspersonal, skolans rektor, elevhälsan eller 
trygghetsteamet. 

Inledning  
Detta är en handlingsplan som tydliggör hur vi säkerställer skolans trygghet, hur vi ska vara 
mot varandra och hur vi hanterar incidenter och situationer som inträffar. 

Handlingsplanen gäller för ett år i taget. Utvärdering och revidering sker årligen inför varje 
nytt läsår och förslaget till ny handlingsplan överlämnas till föräldraföreningen för att de 
aktivt ska kunna ta del och lämna synpunkter om den.  

Ansvarig pedagog informerar eleverna om handlingsplanen och diskuterar innehållet vid 
första klassrådet på höstterminen. Elevrådet ser över förslaget till handlingsplan och ger 
synpunkter vid första elevrådsmötet på höstterminen.  

Rektor ansvarar för att handlingsplanen kommer samtliga familjer samt föräldraföreningen, 
till del under september månad och vårdnadshavare ges möjlighet att lämna synpunkter 
genom en blankett. Dessa synpunkter tas i beaktande inför fastställande av planen. Samtlig 
personal delges den fastställda handlingsplanen efter revidering och beslut som sker under 
oktober månad. 

Handlingsplanen ska syfta till att förhindra diskriminering enligt de sju 
diskrimineringsgrunderna samt förhindra kränkningar och trakasserier: 

Ålder  

Man får inte diskriminera någon på grund av ålder och skyddet mot åldersdiskriminering 
omfattar alla, unga som gamla. Vid elevmedverkan representeras alla årskurser. Elever får 
anpassningar av skol – och studiesituation då det skulle behövas. 

Könsöverskridande identitet och uttryck 

Exempelvis om en elev upplever sig vara av motsatt kön och agerar utifrån detta. På skolan 
pratar vi om könsöverskridande identitet och att alla har rätt att vara den man vill. Vi 
diskuterar genusfrågor och ser alltid till individen. 
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Kön  

Flickor och pojkar är jämställda. All personal på skolan ser varje elev som en egen individ 
som inte är kopplad till kön och genus. När det gäller sexuella trakasserier råder nolltolerans. 
Det är alla vuxnas ansvar att ingripa vid minsta tecken på sådant. 

Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning  

Alla vuxna på skolan bemöter eleven utifrån individen, inte etnisk tillhörighet. I det dagliga 
arbetet strävar vi efter att lära eleverna respekt för allas lika värde och att ta tillvara på 
varandras olika kulturer.  

Sexuell läggning  

Sexualitet är förknippat med kärlek och skall vårdas med omtanke och hänsyn. Ingen, oavsett 
sexuell läggning, skall förnekas denna hänsyn. Under årskurs 4, 5 och 6 har skolsköterskan 
och kurator information om pubertet, sex och samlevnad och berör då även sexuella 
läggningar. Vi pratar om sexuella läggningar som en mänsklig rättighet. Ämnet berörs även i 
undervisningen där vi belyser och diskuterar olika sexuella läggningar och 
familjesammansättningar. Arbete kommer att påbörjas där sexualitet, samtycke och relationer 
kommer att tas upp från förskoleklass till årskurs sex under vårterminen 2022. 

Funktionsvariation  

Olika typer av handikapp eller funktionsvariationer får inte utgöra oöverkomliga hinder för 
eleven i det vardagliga arbetet på skolan. 

Handlingsplanen syftar också till att förhindra annan kränkande behandling, såsom mobbning 
och trakasserier. Ingen elev ska behöva uppleva kränkande behandling eller nedsättande 
omdömen om sig som person. Inte heller utsättas för aktiv fysisk eller psykisk uteslutning ur 
grupp. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling och till 
trakasserier. 

Arbetsbeskrivning 
Trygghetsteamet träffas kontinuerligt och består av två pedagoger, fritidspersonal, samt 
skolkurator. En gång/månad deltar hela arbetslaget och varje mentor rapporterar om sin klass. 
Eventuella anmälda kränkningar som inkommit och åtgärder för dessa följs upp på mötet.  

Definitioner av begrepp  
 
Diskriminering 
Diskriminering är när en elev missgynnas och det har samband med kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättningar, sexuell läggning, ålder eller 
könsöverskridande identitet och uttryck. 
 https://www.do.se/lattlast/vad-ar-diskriminering/sju-diskrimineringsgrunder/ 
 

https://www.do.se/lattlast/vad-ar-diskriminering/sju-diskrimineringsgrunder/
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Direkt diskriminering är när en elev missgynnas och det har en direkt koppling till 
diskrimineringsgrunderna, t.ex. en funktionsnedsatt elev som inte ges möjlighet att följa 
med på utflykt. 

Indirekt diskriminering är när en elev missgynnas utifrån diskrimineringsgrunderna, genom 
att samtliga behandlas lika, t.ex. om elev på grund av religion inte serveras särskild kost. 

Kränkande behandling 
Kränkande behandling kan vara uppträdande som kränker en individs värdighet. Kränkningar 
kan vara fysiska (slag, knuffar), verbala (hot, svordomar, öknamn), psykosociala (utfrysning, 
blickar, alla går när man kommer), texter och bilder (SMS, MMS, fotografier, skrivna 
meddelanden på såväl sms som på sociala medier).  
Kränkande behandling kan även delas in trakasserier och annan kränkande behandling.  

Trakasserier sker utifrån diskrimineringsgrunderna. Både personal och elever kan göra sig 
skyldiga till trakasserier. Det är exempelvis trakasserier när en elev kränks på grund av en 
förälders sexuella läggning, funktionsvariation med mera. https://www.do.se/lattlast/vad-ar-
diskriminering/sju-diskrimineringsgrunder/ 
 

Annan kränkande behandling är uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en 
elevs värdighet. Mobbning ingår under begreppet annan kränkande behandling. 

Till kränkande behandling räknas inte befogade tillrättavisningar som syftar till att 
upprätthålla ordning och god miljö för barnen. Förbudet för skolpersonal att utsätta elever 
för kränkningar gäller naturligtvis inte tillrättavisning som är befogad för att upprätthålla 
ordning och god miljö, även om eleven kan uppleva tillrättavisningen som kränkande. 

Ansvar 
Det är rektors ansvar att: 

● årligen upprätta, utvärdera och revidera en plan mot diskriminering och kränkande 
behandling i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare. 

● se till att all personal, elever och vårdnadshavare känner till vad som står i 
likabehandlingsplanen. 

● se till att likabehandlingsplanen finns tillgänglig på kommunens hemsida så snart den 
antagits av barn- och utbildningsnämnden. 

● se till att anmälan och utredning görs och åtgärder vidtas, om skolan får kännedom 
om diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer. 
 

 

 

 

https://www.do.se/lattlast/vad-ar-diskriminering/sju-diskrimineringsgrunder/
https://www.do.se/lattlast/vad-ar-diskriminering/sju-diskrimineringsgrunder/
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Det är personalens ansvar att: 

● skriva anmälan om kränkning, utreda händelsen samt följa upp åtgärder, kartlägga, 
upprätta mål, utvärdera och revidera handlingsplanen i samarbete med rektor, elever 
och vårdnadshavare. 

● dokumentera likabehandlingsarbetet på skolan. 
● vid kännedom om diskriminering eller annan kränkande behandling kontakta rektor,  

kartlägga och se till att åtgärder genomförs. 
● informera eleverna om handlingsplanen och regelbundet diskutera innehållet i 

klassen. 
 

Det är trygghetsteamets ansvar att: 

● dokumentera likabehandlingsarbetet i verksamheten, kontinuerligt. 
● tillsammans med mentor stödja, ha samtal och följa upp eventuella 

likabehandlingsärenden. 
● att finnas som trygga vuxna för eleverna 
● att upprätthålla ett regelbundet och kvalitativt arbete kring trygghet på skolan 

 
 
Främjande arbete/förebyggande arbete 
Det är mycket viktigt att all personal har samma grundsyn då det gäller värdegrundsarbete 
och att de är konsekventa i sitt handlande när kränkande behandling upptäcks. 

En gemensam värdegrund är en förutsättning för att skapa en bra arbetsmiljö. 
Värdegrundsfrågor ska kontinuerligt hållas aktuella. Ansvarig är all personal inom 
verksamheten. Detta innebär att vi visar omsorg och ett positivt engagemang, sätter tydliga 
gränser mot oacceptabelt beteende. Vi använder oss konsekvent av relevanta åtgärder och 
vi som vuxna uppträder som goda förebilder. Ambitionen är att varje elev ska uppleva skolan 
som en trygg miljö att vistas i samt att varje elev ska ha, minst, en god relation till någon 
vuxen som de kan vända sig till i förtrolighet.  

 

Främjande arbete 

Insats Tidsram Ansvar 
Ordningsregler utarbetas 
gemensamt med elever, 
pedagoger och 
vårdnadshavare. 

Årligen, vid läsårsstart Rektor 

Bemötande – motverka 
negativt beteende, agera vid 
eventuella kränkningar eller 

Dagligen Alla – samtlig personal och 
elever 
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mobbning samt vara en god 
förebild. 
Fasta placeringar i klassrum 
och matsal. 

Dagligen Samtlig personal 

Vuxna ansvarar för 
gruppindelningar. 

Dagligen Samtlig personal 

Vi undviker att dela upp och 
påtala kön i de sammanhang 
där det inte är nödvändigt. 

Dagligen Samtlig personal 
 

Medvetandegör elevernas 
talutrymme. Alla elever bör 
ges samma möjlighet till att 
komma till tals, oavsett kön, 
etnicitet eller 
funktionsförmåga. 

Dagligen Samtlig personal 

Vuxen finns tillgänglig i 
anslutning vid 
omklädning vid idrotten 

Vid idrottslektion Ansvarig personal 

 

Förebyggande arbete 

Insats Tidsram Ansvar 
Aktivitetsdagar och 
temadagar där trivsel, 
artighet och ett vårdat språk 
prioriteras och stärker 
sammanhållningen på 
skolan. 

 
Kontinuerligt 

Alla – samtlig personal och 
elever 

Information om skolans 
likabehandlingsarbete, samt 
plan mot diskriminering och 
kränkande behandling, ges 
muntligt och skriftligt. 

Vid höstterminens 
föräldramöte (september) 

Rektor/ trygghetsteamet 

Trygghetsteamet/arbetslaget 
i Storebro har möten. 

Kontinuerligt Rektor 
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Kartläggning  
Kartläggning sker genom: 
 

Insats Tidsram Ansvar 

Observationer av elev och 
grupp 

Kontinuerligt under hela 
året 

Arbetslaget 

Trivselenkät Vårtermin Arbetslaget/Trygghetstea
met 

Reflekterande samtal i 
arbetslaget. 

Löpande under året på 
planeringstid och 
personalmöte 

Arbetslaget och rektor 

Utvecklingssamtal med elev 
och vårdnadshavare. 

Ht och Vt Klassföreståndare 

Analys av resultat i 
observationer, intervjuer 
och utvecklingssamtal. 

I direkt anslutning till 
genomförda aktiviteter 

Arbetslaget 

Kartläggning av vart 
kränkningar sker och i 
vilken form de sker 

I samband med varje 
terminslut 

Skolkurator 

 

De ovanstående punkterna sammanställs och ligger sedan till grund för hur arbetet med 
diskriminering och kränkande behandling ska bedrivas. 

Verksamhetens behov kartläggs på nivåerna individ, grupp och organisation. 

Elev och vårdnadshavare med annat modersmål ges vid behov möjlighet till 
översättning/tolk. 

 

Rutiner vid kränkning/trakasserier elev mot elev  

Vid misstänkt kränkning skriver den vuxna som sett eller hört händelsen, en anmälan om 
misstänkt kränkning, till huvudman. Anmälan till huvudman görs oavsett om det inträffade 
bedöms som kränkning eller inte. Anmälan till huvudman görs innan utredning inleds. 



  Dnr 2021/301, id. 2021.2542 

10 
 

Anmälan ska göras skyndsamt, helst samma dag. Anmälan  lämnas omgående till rektor av 
den vuxne som upprättat anmälan. Rektor lämnar sedan till förvaltningen.  

Den som uppmärksammat händelsen öppnar ett utredningsdokument där de elever som 
innefattas av utredningen, vem som gjort utredningen och beskrivning av händelsen 
dokumenteras. Utredningen ska påvisa att kränkning har skett eller inte. Om kränkning har 
påvisats fylls åtgärder i och datum för planerad uppföljning. Om kränkning inte har påvisats 
fylls det i och utredningen avslutas. Utredningen/uppföljningen lämnas till rektor när 
samtliga delar är färdigdokumenterade. Rektor lämnar dokumentet vidare till förvaltningen. 

Vid upprepning av händelser där elever återkommer i kränkningsärenden blir det ett ärende 
för trygghetsteamet. Berörda elever får då träffa någon eller några ur trygghetsteamet 
enskilt och i grupp för att samtala kring det som skett. Vårdnadshavare kontaktas, åtgärder 
formuleras och uppföljning bokas in. 

I slutet av varje termin sammanställer skolkurator inkomna anmälningar och utredningar för 
kartläggning om vart kränkningar sker för att kunna identifiera hur skolan mer aktivt ska 
arbeta förebyggande och främjande. 

Under utredningen gäller följande rutin: 

● Samtal med den som blivit utsatt genomförs för att klargöra vad som hänt och vilka 
som är inblandade. 

● Därefter samtal med utövaren/utövarna – en och en. Samtalet genomförs med en eller 
fler vuxna ur trygghetsteamet som tydligt markerar allvaret med situationen och att 
handlingen/kränkningen omedelbart måste upphöra. Utövaren uppmuntras att ge 
konkret förslag på hur man kan hjälpa den utsatte och ta ansvar för det. 
Vårdnadshavare informeras av någon ur trygghetsteamet eller klassföreståndare när 
samtalen är genomförda. 

● Uppföljningssamtal bokas med den utsatta och utövaren/utövarna, så man kontrollerar 
att den kränkande behandlingen verkligen upphört.   

● Någon form av stöd till den utsatta vid behov. 
● Någon form av stöd till utövaren/utövarna vid behov. 
● Berörda vuxna är uppmärksamma på vad som händer och har en kontinuerlig kontakt 

med den som blivit utsatt/kränkt för att förvissa sig om att den kränkande 
behandlingen verkligen upphört. Detsamma gäller även för utövaren/utövarna. 

● I en del fall kommer det fram problem som inte kan lösas enligt ovanstående. Skolan 
vidtar då andra åtgärder i samråd med vårdnadshavare. 

● Polisanmälan upprättas vid grövre fall av våld, kränkning eller trakasserier. 
 

Alla ärenden dokumenteras. 
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Rutiner vid vuxnas kränkningar/trakasserier av elev  
● Anmälan om kränkning skrivs av den som observerat händelsen och skickas till 

rektor. Rektor skapar sig en bild av det inträffade genom samtal med berörda. 
● Rektor kontaktar vårdnadshavare om eleven bedöms ha blivit kränkt/trakasserad. 
● Rektor ansvarar för att händelsen utreds och att åtgärder vidtas, t.ex. samtal, varning 

och uppföljning. 
● Rektor kontaktar vid behov facklig representant och gör en anmälan till huvudman. 
● Rektor ansvarar för att dokumentation sker och förvaras. 
● Rektor ansvarar för att återkoppling sker kring de insatser och åtgärder som gjorts, 

tillsammans med vårdnadshavare och personal. Vid behov kan även beslut om 
omplacering eller avstängning tas. 

 
 
Rutiner vid indirekt/direkt diskriminering  

● Rektor skapar sig en bild av det inträffade. 
● Rektor vidtar åtgärder, dokumenterar, följer upp ärendet.  
● Rektor skriver en utredning och uppföljning samt gör en anmälan till huvudman. 
● Rektor ser till att rutiner för att motverka framtida diskriminering arbetas fram. 

 
 

Dokumentation  
● Dokumentation av händelsen och vidtagna åtgärder.  
● Dokumentation förvaras hos rektor. 

 

Uppföljning 
● Återkoppling i arbetslaget om de insatser och åtgärder som gjorts. 
● Uppföljningssamtal med vårdnadshavare kring den uppkomna situationen och om 

vidtagna åtgärder varit tillräckliga. 
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Kontaktuppgifter 
 

Upptäcker du att någon är utsatt för kränkande behandling eller trakasserier ta kontakt med: 

 

Arbetsrum       0492-76 97 35 

   

Rektor Hetem Begu      072 – 716 66 81 

        hetem.begu@vimmerby.se 

Kurator Mia Hill      0492-76 96 22/072 – 541 62 59 

        maria.hill@vimmerby.se  

 

Skolsköterska Sara Salmonsson    0492-76 93 78/072-205 55 56 

        sara.salmonsson@vimmerby.se  

 

Lärare  Camilla Ljungberg    camilla.ljungberg@vimmerby.se 

 

Lärare  Emma Oskarsson    emma.oskarsson@vimmerby.se 

 

Pedagog på fritids Helen Ståhlgren   helen.stahlgren@vimmerby.se  
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