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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. 

Enligt 6 kap. 7 § skollagen ska huvudmannen även se till att det genomförs åtgärder för att 
förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 
Skolan ska beskriva det främjande och förebyggande arbetet i Likabehandlingsplanen. 
I enlighet med Skolverkets föreskrifter har skolkurator, lärare, elever hjälpts åt att ta fram en 
Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling för att skapa en 
trygg skolmiljö. 
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Rätten till likabehandling 
En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan ska ha 
samma rättigheter. Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Främja Likabehandling 
I syfte att alla elever ska känna sig trygga och utvecklas. 

Främjande arbete; 

➢  bedrivs systematiskt och är en del i det vardagliga arbetet med eleverna 
➢  bygger på kunskap om hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

uppstår 
➢ bygger på faktorer som skapar en trygg miljö där elever blir respekterade som de är 
➢  medarbetare diskuterar egna normer och attityder samt de som genomsyrar den 

pedagogiska verksamheten 
➢ elever är delaktiga i återkommande diskussioner om normer, attityder och hur goda 

relationer kan vårdas 
➢ diskussioner kring vad trygghet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa innebär för 

eleverna 
➢  eleverna behöver ha kunskap om sina rättigheter och skyldigheter 
➢ vardagligt värdegrundsarbete 
➢ skolan har gemensamma rutiner och förhållningssätt som är förankrade i 

verksamheten 
 

Kränkningar och trakasserier 
Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen och 6 kap. 10§ skollagen är en huvudman som får 
kännedom om att ett barn eller en elev som deltar i eller söker till verksamheten anser sig ha 
blivit utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling i samband med 
verksamheten skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 
trakasserierna eller kränkningarna. 

Att bli kränkt eller mobbad är att bli utsatt upprepade gånger för negativa handlingar från en 
eller flera elever eller vuxna, dessa handlingar kan vara:  
     * Fysiska (T.ex. att bli utsatt för slag eller knuffar) 
     * Verbala (T.ex. att bli hotad, nedvärderad och/eller bli kallad öknamn) 
     * Psykosociala (T.ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning) 
     * Text- eller bildburna (T.ex. genom klotter, lappar, sms, mejl, mms eller sociala medier)  
 
Kränkande behandling är handlingar som, utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen,  kränker individens värdighet. Kränkningar kan vara synliga och 
handfasta eller så kan de vara dolda och subtila. Kränkande behandling kan uttryckas 
genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjligande eller fysiskt våld. Kränkningar kan 
även handla om att frysa ut eller hota någon annan. Kränkningar kan äga rum vid enstaka 
tillfällen eller så kan det vara systematiskt och/eller återkommande. Om det sker upprepade 
gånger och över tid kan det betecknas som mobbning. Mobbning innebär att den som är 
utsatt är i ett underläge och känner sig kränkt. 
 

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 



någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det 
diskriminering. 

Kränkningar på nätet 
Skolan har en skyldighet att ingripa vid trakasserier och kränkande behandling och lagen gör 
ingen skillnad på om kränkningarna sker på skolgården eller på nätet. Om påstådda 
kränkningarna har en koppling till verksamheten är den skyldig att utreda det inträffade.  

Diskriminering 
Lagens definition av diskriminering innebär på ett förenklat sätt att någon missgynnas eller 
kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna. 

Det är förbjudet att diskriminera på grund av  

● kön 
● könsöverskridande identitet eller uttryck 
● etnisk tillhörighet  
● religion eller trosuppfattning 
● funktionsnedsättning 
● sexuell läggning  
● ålder 

 
Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen. Följande är exempel 
på sådant som kan vara diskriminering: 

● En elev får ett sämre betyg och det har samband med hens etniska tillhörighet. 
● En lärare trakasserar en elev och det har samband med elevens könsuttryck. 
● Skolan tillåter inte samkönade par att gå tillsammans som par på skoldansen. 
● En lärare är sexuellt närgången mot en elev. 
● En lärare hindrar en elev från att vara med på gymnastiken för att hon bär huvudduk. 
● En elev med dyslexi får inte stöd i undervisningen. 

 

Anmälningsskyldighet 
Enligt 6 kap. 10 § skollagen är en lärare, förskollärare eller annan personal som får 
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller 
kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till 
förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn 
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till 
huvudmannen. 

 

 

 

 

 



Rutiner för att anmäla 
Huvudmannens riktlinjer för anmälan om diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling: 

Steg 1 Anmäla kränkande behandling 

Elev som upplever sig ha sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling (nedan kallat kränkning) ska informera en medarbetare på skolan som då 
skyndsamt gör en kränkningsanmälan via länk från Kunskapsporten till Draftit. 

Följande steg hanteras av rektor, biträdande rektor samt kurator på skolan. 
Under arbetets gång finns möjlighet att delegera ärendet, att begära komplettering av den 
som anmälde ärendet samt att redigera rapporten. 
 
Steg 2 Utredning 
Utredningen fortgår tills allt gjorts för att få klarhet i om den anmälda händelsen objektivt är 
att anse som kränkande behandling. Det innebär att utredningen fortsätter tills det finns ett 
rimligt svar på frågan vad som skett och om det som skett varit en kränkning i lagens 
mening. 

Om händelsen inte rent objektivt är att anse som en kränkning, bör den elev som känner sig 
utsatt få stöd i sin känsla. Men eftersom det inte finns någon som kan anses ha kränkt 
eleven kan vi heller inte vidta någon åtgärd mot någon annan. 

Steg 3 Åtgärder 
Om utredningen visar att en kränkning skett, genomför skolan aktiva åtgärder så att 
kränkningen upphör. Skolans ansvar för detta är långtgående. 

De åtgärder som genomförs ska såväl rikta sig mot den som kränker och den som utsatts för 
en kränkning.  

I varje enskilt fall bedöms det om en anmälan ska göras till andra myndigheter. Ansvarig är 
rektor. 

Steg 4 Uppföljning 
Åtgärderna följs upp kontinuerligt för att säkerställa att åtgärderna leder till att kränkningarna 
upphör. 
 
Steg 5 Avsluta ärende 
Rektor är den som har behörighet att avsluta ett ärende. 
Huvudmannen tar del av ärendet och godkänner att ärendet avslutas eller kontaktar skolan 
för ytterligare åtgärder i ärendet. 
 



 

 

 

 

Aktiva åtgärder mot diskriminering  
Syftet är att undvika diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna. Skolan undersöker den 
egna verksamheten för att upptäcka eventuella risker för diskriminering eller repressalier, 
eller andra hinder för barns och elevers lika rättigheter och möjligheter. Det kan både vara 
reella, faktiska hinder och hinder i form av attityder, normer och strukturer. 

 

 

1. Kartlägga/Undersöka 
 

Skolans kartläggning av läsåret 19/20 

Under året har vi arbetat både främjande, förebyggande och åtgärdande. 

Utvärdering ärenden i THT 
Vi har varit snabba att agera under läsåret och följt konsekvenstrappan, vilket fått till följd att 
konflikter har kunnat redas ut snabbt. Vi har arbetat in väl fungerande rutiner för 
trygghetsarbetet. 
 
Hela-skolan-ansatser 

● Vi har under läsåret haft 3 trygghetsdagar med olika teman. 
● Gemensamt framtagande av trivselregler. 

 
Systematik 

● Diskrimineringsgrunder: åk 7 har jobbat med dem under året. 
● Värdegrundsarbete på BG-samlingar 1 g/v. 
● Stärka årskursen på olika sätt i alla årskurser under året. 
● Samtalsgrupper har funnits i viss utsträckning i åk 6. 
● Arbeta med trygghetsenkät Gävlemodellen har till viss del genomförts på 

basgruppsnivå.  



● Elevrådet: en vuxen är utsedd för att stötta elevrådet.  De har genomfört en 
trygghetsdag vid jul, samt drivit flera frågor som förändrat både miljön, trivselregler 
och caféutbud. 

● Introduktion om nätetik sker för nya grupper i början av varje läsår. 
 
Relationsfrämjande 

● Elever har varit delaktiga: Elevrådet ansvarat för trygghetsdagen vid jul, fått mer 
inflytande över sin skola. 

● Genom att vi stärker årskursen lär eleverna känna varandra över årskursen och bidrar 
till ökad trygghet. 

● Musikalen har byggt upp trygga relationer mellan elever från olika årskurser.  De har 
även arbetat med marknadsföring av skolan på olika platser i kommunen vid flera 
tillfällen. 

 
Utvecklingsområden inför lå 20/21 

● Trygghetsvandring genomfördes ej i basgrupperna, men vi kommer inför lå 20/21 ta 
hjälp av elevrådet. 

● Det vi behöver utveckla är fadderverksamheten. Vi behöver en tydlig struktur för hur 
det ska se ut och fungera. 

● Fortsatt handledning för medarbetare i hur de anmäler och jobbar med 
kränkningsärenden.  

● Vi behöver fortsätta utvecklingsarbetet angående ärendegången i draftit. 
● Skapa en mer trygg rastzon genom att möblera om och skapa fler öppna ytor. 

2. Identifiera  
 

Skolans sammanfattning av risker och hinder 

Miljö 
Vi har under föregående läsår arbetat för att skapa en mer studiefokuserad miljö på skolan. Vi 
har utvecklat skolans workshop-arbete. Enligt kunskapsskolans enkätundersökning upplever 
eleverna att studieron på skolan är god. Det har lett till en mer trygg och lugn miljö på skolan. 
Vi upplever ändå att det finns platser på skolan som kan upplevas som otrygga varpå vi 
behöver fortsätta att aktivt arbeta för en tryggare skolmiljö.  

Kunskap 
Eftersom bristen på kunskap är en av de största riskerna för kränkningar behöver vi 
kontinuerligt informera och föra levande diskussioner om vad diskriminering, kränkningar 
och trakasserier egentligen är, både med elever och personal.  Vi arbetar aktivt med 
värdegrund i det vardagliga arbetet. 

Nätproblematik och programvaror 
Elever är uppkopplade och i kontakt med varandra både under skoltid och på fritiden.  Det 
som händer på fritiden påverkar skolvardagen.  Eftersom vi använder chromebooks som våra 
verktyg finns det möjligheter att lätt kommunicera med varandra på ett dolt sätt även under 



skoldagen.  Skolan har som policy att samla in mobiltelefonerna, men appar som “Hangout” 
på Google är lättillgängliga och används av elever. 

Samsyn 
Vi vill utveckla vår gemensamma samsyn när det gäller normer, värderingar och trivselregler. 

 

3. Analys 
Utifrån resultatet från Gävlemodellen kan vi konstatera att det arbete vi gör på skolan har gett 
goda resultat och utifrån det upplever vi att vi är på rätt väg. 

Miljö 
Våra undersökningar har visat att kränkningar förekommer i rastzonen, t.ex. vid skåpen. 
Kränkningar förekommer även i miljöer där det inte finns någon vuxen t.ex. i bg-rum och på 
skolgården. 

Kunskap 
Vi har arbetat aktivt med värdegrundsfrågor, både i korridor och i klassrum men innehållet 
har inte varit systematiskt. Våra värderingar och normer påverkar vårt sätt att bemöta andra 
människor.  Det som ibland kan uppfattas som skoj eller tillsägelser kan vara en kränkning. 
Därför behöver alla bli medvetna om detta. Vi upplever att vårt arbete med trygghet och 
värdegrund gör att eleverna vill och vågar öppna upp sig och berätta om saker som händer.  

Analysen är att vi behöver skapa större ytor för att ta bort områden där elever kan bli utsatta. 
Alla som jobbar i verksamheten har ett ansvar för att förhindra fysisk och verbal kränkning. 

Nätproblematik och programvaror 
På nätet kan man på skoltid och på fritiden kränka varandra utan att någon vuxen eller någon 
annan har insyn.  Vi tror att det behövs diskussioner med eleverna där vi som personal får ta 
del av elevernas tankar och idéer kring sociala medier.  

Vår analys är att det fortfarande förekommer kränkningar och vi behöver fortsätta vara 
rörliga och möta upp eleverna i WS. Studiefokuserad miljö är något vi arbetat hårt med, 
rörliga lärare i ws zon. Det finns fortfarande elever som inte använder chromebook rätt. 
 
Skolans utvärdering av det förebyggande arbetet 

● Vårt arbete med nätetik, diskrimineringsgrunderna och kill/tjej-grupper har fått en 
större effekt då eleverna vågar anmäla kränkningar när det sker och förstår innebörden 
av vad kränkningar innebär, samt blir delaktiga i lösningen av problemet 

● Trygghetsdagarna och hela skolan ansatsen har skapat större samhörighet på skolan 
● Trygghetskameror har gjort rastzonen till en tryggare miljö 
● Arbetet kring en mer studiefokuserad miljö har ökat tryggheten och studieron på 

skolan. 

 



4. Åtgärder 
 

● THT och EHT följer upp ärenden i Draftit varje vecka. 
● Personalutbildare stärker medarbetare i arbetet med att anmäla och driva ärenden. 
● Handlingstrappa för kränkningar och trivselregler skapas för att säkerställa att 

trygghet och trivsel arbetas med på samma sätt och med samma kvalitet. 
 
Alla samtal dokumenteras och förvaras hos elevhälsoteamet. 

 
 
 
Skolans åtgärder för läsår 20/21 
 
 

 
 

5. Följa upp och utvärdera 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling följs upp och utvärderas i början av ht-21 

 

6. Handingstrappan 
 

Trivselregler 

 

STEG 1 

1. Personal som upptäcker elev som bryter mot trivselregel pratar med elev och 

informerar sedan handledare. Om elev inte lyssnar till anvisning kan hen skickas hem 

om personal bedömer situationen som så allvarlig/svår. Hemmet ska kontaktas innan 

elev skickas hem. Detta är inte en avstängning utan fortsatta studier hemifrån. 

2. Berörda handledare samtalar med respektive involverad elev och upprättar en 

handlingsplan. Ärendet dokumenteras. 

Mål Åtgärd Ansvarig När 

Tryggt i rastzon Flytta skåp och möblera om Rektor Innan 
HT20 

Medarbetare blir 
trygga med att 
upptäcka och anmäla 
kränkningar 

Information THT Kontinuer
ligt under 
läsåret 

Minska antalet 
kränkningar i 
verksamheten 

Styrda rastaktiviteter samt utöka 
lärartätheten i verksamheten 

Elevcoach Kontinuer
ligt under 
läsåret 



3. Handledare informerar hemmet om ärendet. 

4. Handledare följer upp och om eleven inte fortsätter bryta mot trivselregler så avslutas 

ärendet. 

 

Om önskat resultat inte uppnås går man vidare till steg 2. 

 

STEG 2 

1. Personal som upptäcker elev som bryter mot trivselregel pratar med elev och 

informerar sedan handledare. 

2. Berörda handledare samtalar med respektive involverad elev. Eftersom det är ett 

återkommande problem där elev bryter mot trivselregler så bokas ett möte med 

vårdnadshavare, elev och handledare. 

3. Möte på skolan med elev, vårdnadshavare och handledare, handlingsplan upprättas, 

uppföljningsdatum bestäms. Dokumentera det som bestäms. 

4. Följ upp ärende vid bestämt datum och om önskat resultat uppnåtts avslutas ärende. 

Informera alla inblandade. 

 

Om önskat resultat inte uppnås går man vidare till steg 3. 

 

STEG 3 

1. Personal som upptäcker elev som bryter mot trivselregel pratar med elev och 

informerar sedan handledare. 

2. Berörda handledare samtalar med respektive involverad elev. Eftersom det är ett 

återkommande problem där elev bryter mot trivselregler så gör handledare en 

anmälan till THT och EHT (trygghetsteamet och elevhälsoteamet) via rektor. 

Handledare har fortfarande ansvaret. 

3. THT och EHT kallar handledare till ett professionellt möte där handlingsplan 

diskuteras. 

4. THT och EHT kallar handledare, elev och vårdnadshavare till ett möte på skolan. 

Handlingsplan upprättas och uppföljningsdatum bestäms. Fortsatt handledare som har 

ansvaret. 

5. THT och EHT tillsammans med handledare följer upp ärendet. Om önskat resultat 

uppnåtts avslutas ärendet. Handledare informerar alla inblandade. 

 



Om önskat resultat inte uppnås går man vidare till steg 4. 

 

STEG 4 

THT och EHT tar över ärendet, utreder och avslutar. Hanteringen av dokumentation tar THT 

över.  

Alla inblandade informeras om de beslut som tas och när ärendet är avslutat. 

 

Kränkningar 

 

STEG 1 

1. Personal som upptäcker kränkning utreder initialt och anmäler sedan ärende i Draftit. 

Efter anmälan överförs ärende till handledare och THT ansvarig för årskursen 

informeras. Kurator delar ärende i Draftit med elevcoach, anmälare, inblandade 

elevers handledare och THT ansvarig för årskursen.  

2. Berörda handledare samtalar med respektive involverad elev samt kontaktar hemmet.  

Frågor: Vad, var, hur och vem/vilka var med, vilka har sett? 

3. Upprätta handlingsplan och informera vårdnadshavare och elev. Uppföljningsdatum 

bestäms, max två veckor efter beslut. 

4. Arbetslaget informeras.  

5. Uppföljning dokumenteras i Draftit av ansvarig för ärendet (handledare) och om det 

anses vara löst avlutas ärendet i Draftit. Informera alla inblandade. 

6. Rektor signerar avslutat ärende i draftit. 

 

Om önskat resultat inte uppnås går man vidare till steg 2. 

 

STEG 2 

1. Handledare bokar möte med elev och vårdnadshavare..  

2. Möte på skolan med elev, vårdnadshavare och handledare, handlingsplan upprättas, 

uppföljningsdatum bestäms. Notera det som bestäms i Draftit. 

3. Följ upp ärende vid bestämt datum och om önskat resultat uppnåtts avslutas ärende i 

Draftit. Informera alla inblandade. 

4. Rektor signerar avslutat ärende i Draftit. 

 



Om önskat resultat inte uppnås går man vidare till steg 3. 

 

STEG 3 

1. Handledare gör en anmälan till THT och EHT (trygghetsteamet och elevhälsoteamet) 

via rektor. Handledare äger fortsatt ärendet. 

2. THT och EHT kallar handledare till ett professionellt möte där handlingsplan 

diskuteras. 

3. THT och EHT kallar handledare, elev och vårdnadshavare till ett möte på skolan. 

Handlingsplan upprättas och uppföljningsdatum bestäms. Fortsatt handledare som har 

ansvaret. 

4. THT och EHT tillsammans med handledare följer upp ärendet. Om önskat resultat 

uppnåtts avslutas ärendet i Draftit av handledare. Handledare informerar alla 

inblandade. 

5. Rektor signerar avslutat ärende i Draftit. 

 

Om önskat resultat inte uppnås går man vidare till steg 4. 

 

STEG 4 

THT och EHT tar över ärendet, utreder och avslutar. Hanteringen av Draftit tar THT över.  

Alla inblandade informeras om de beslut som tas och när ärendet är avslutat. 

Rektor signerar avslutat ärende i Draftit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


