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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 biträdande 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.  

 
Åsa Fastmarken 
Biträdande Rektor  
 

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. Den 1 januari 2009 trädde en ny 
Diskrimineringslag (2008:567) i kraft, vilket innebär att skolan har skyldighet att främja lika 
rättigheter och möjligheter på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell 
läggning eller ålder.  

Enligt skollagen, 6 kap. 78§, ska huvudmannen se till att det genomförs åtgärder för att 
förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 2010 
trädde en ny skollag i kraft där det gjordes ett tillägg i portalparagrafen om de mänskliga 
rättigheterna och ett förtydligande om att utbildningen ska förmedla och förankra respekt 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på.  

Barnkonventionen är lag i Sverige sedan 1 januari 2020. 
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4. Definitioner och ordförklaring 

Trakasserier  

Med trakasserier menas att ett barn genom handling får sin värdighet kränkt utifrån 
någon av de  sju diskrimineringsgrunderna.  Trakasserier och kränkande behandling kan 
vara: 

• Fysiska slag 
• Verbala (hot, svordomar, öknamn) 
• Psykosociala (blickar, utfrysning, alla går när eleven kommer, grimaser) 
• Texter och bilder (sms, mms, msn, och meddelanden på olika webbplatser) 

 

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 sjudiskrimineringsgrunderna är: 
• Kön 
• Könsöverskridande identitet eller uttryck(könsidentitet-vilket kön eleven 

identifierar sig med eller en könlös identitet) 
• Etnisk tillhörighet 
• Religion eller annan trosuppfattning 
• Funktionsvariation 
• Sexuell läggning 
• Ålder 

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

• Fysiska slag 
• Verbala (hot, svordomar, öknamn) 
• Psykosociala (blickar, utfrysning, alla går när eleven kommer, grimaser) 
• Texter och bilder (sms, mms, msn, och meddelanden på olika webbplatser) 
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5. Mål    

• Elever ska kunna känna sig trygga i skolan. 
• Det ska råda ett gott klimat mellan eleverna både lektionstid och under rasterna. 
• Eleverna ska respektera varandras olikheter, visa hänsyn och omtanke mot varandra 

och skolan egendom. 
• Eleverna ska tänka på och lära sig att ta ett eget ansvar i situationer med 

skolkamrater och se sin egen roll och inblandning i olika situationer. 

5.1 Åtgärder  
 

Det finns alltid rastvärdar ute på alla raster och eftersom det är en liten skola med ett 
mindre antal elever, så råder en nära och daglig kontakt med alla. Det ges många tillfällen 
till “det goda samtalet” och alla vuxna tar ett stort ansvar över alla elever både i 
klassrummet och under rastaktiviteterna. Vi ser till att eleverna får göra 
samarbetsövningar på olika sätt. Ett bra material är SET- lådan, där finns det många bra 
och lärorika övningar för eleverna att göra som skapar empati för varandra. Som då leder 
till att eleverna visar hänsyn och omtanke för varandra. Vi har även jobbat med ett 
material som heter LIKARÄTT som finns att hitta på nätet https://likaratt.boiu.se/. 

 

5.2 Utvärdering föregående mål  

• Vi har en god närvaro av vuxna ute på rasterna vilket skapar trygghet för eleverna. 
• Vi skapar förutsättningar för att eleverna utvecklar sin förmåga att respektera 

varandra och vuxna på skolan.  
• Vi pratar och diskuterar hur man är mot varandra och vi pratar även om att 

respektera skolan saker och att hålla ordning i kapprum och förråd.   

 

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,   

https://likaratt.boiu.se/
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                 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.                                                                           
 
 

6.2 Kartläggning  
 

•  Se till att vi har ett fungerande system för rastvärdar.   
•  Likabehandlingsteamet arbetar fortlöpande med de fall av kränkningar, trakasserier   

                och diskrimineringar som eventuellt uppkommer.   

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.  
•  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.   

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.  
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• 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.  

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 har fungerat 
på  rasterna.  
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∙ 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  

Rutiner för anmälan av kränkande behandling och trakasserier 

Vid en kränkning ska elever och vårdnadshavare anmäla det till klasslärare, fritidspersonal, 
rektor eller annan personal som skriver anmälan. Den ska lämnas skyndsamt till rektor och 
vidare till huvudmannen. Det skrivs då en utredning av kränkande behandling för att 
konstatera om en kränkning skett. Har det skett en kränkning bestäms åtgärder och de följs 
upp antingen av personal eller av LBT om ärendet går vidare för att kränkningar inte upphör. 
Rektor tillsammans med LBT avgör om ärendet ska vidare till LBT. 

Utreda 

Insamling av fakta sker av LBT genom att läsa utredningen och/eller anmälan om kränkning 
samt enskilda samtal med den elev/elever som utsatts för kränkande behandling, 
tillsammans med två vuxna från likabehandlingsteamet(samtalsledare och sekreterare). 
Samtalen dokumenteras. 

I samtalet informeras eleven om att betandet inte accepteras och att det omedelbart måste 
upphöra. Därefter görs en överenskommelse vilka åtgärder som ska sättas in, vilka åtagande 
eleverna har och hur det ska följas upp. Exempel på åtgärd kan vara: 

• Samtal 
• Vårdnadshavare/målsman kallas för samtal med eleven, rektor och någon 

representant från likabehandlingsteamet. 
• Ärendet kan lämnas vidare till EHT för samtal med skolkurator. 
• Omorganisation i och av grupper. 
• Kontakt med socialtjänsten och /eller polis. 

Om eleven upplever att våra åtgärder inte hjälper ska eleven veta var den kan vända sig. 
t.ex. BO, BEO och DO för att få hjälp med sitt ärende se bilaga 1.Rektor är ytterst ansvarig för 
dokumentation och arkivering och ingår i likabehandlingsteamet. 

 

Att åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling mellan personal-elev 

Rektor informeras. 

Rektor samtalar med berörda parter var för sig och tar reda på fakta, Det ska vara en 
genomtänkt tid och plats för båda parter. Eleven ska ha en vuxen med sig som eleven känner 
sig trygg med. Samtalen dokumenteras skriftligt. Rektor förvarar dokumentationen. Rektor 
tar kontakt med vårdnadshavare. Rektor vidtar lämpliga åtgärder. Båda parter erbjuds 
stöttning. Uppföljning sker inom en månad och därefter kontinuerligt tills samtliga berörda 
anser ärendet avslutat. 
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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. Rektor skaffar sig en bild av det inträffade genom samtal med de 
berörda.  

2. Rektor kontaktar vårdnadshavare.  
3. Rektor utreder händelsen och vidtar åtgärder, t ex samtal och/eller 

varning.  
4. 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.  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 Åsa Fastmarken (Bitr.rektor), Johan Hermansson 
(skola), Sonja  Bergman (Skol/fritids) och Lena Josefsson (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 0492-769803, fritidshem 0492-769808 

Likabehandlingsteam   Johan Hermansson  
johan.hermansson-listrom@vimmerby.se  
Tel. 0492 – 769803, 769808 

Lena Josefsson 
lena.josefsson@vimmerby.se  
Tel. 0492 – 769803, 769808 

Sonja Bergman 
sonja.bergman@utb.vimmerby.se 
Tel. 0492 – 769803, 769808 

Bitr. rektor Åsa Fastmarken  
       asa.fastmarken@vimmerby.se  

tel.0492-76 92 37  

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

Kurator Frida Ljung  
frida.lung@vimmerby.se  
0492-76 94 76  

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? 

 
  


