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1. Varför en handlingsplan? 
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2. Information om förändringar i dokumentet 

 
 

● Planen mot diskriminering och kränkande behandling får en ny design läsår 2018/2019. 
I årets plan har valt att satsa på ett nytt utseende, och i viss mån även innehåll. Förändringarna syftar 
till att planen ska bli ett levande rättighetsdokument, för såväl elever, som skolpersonal och föräldrar. 
Den ska vara lätt att förstå, navigera i, och utvärdera. 
 
Om du som läsare har synpunkter eller tankar på vad vi kan göra bättre i teori och/eller praktik - tar vi 
tacksam emot dina tankar. 
 

● Ett tillägg i årets plan är att kurator under hösten gått en trygghetsvandring tillsammans med elevrådet. 
Tillägget är med i årets plan för att 1) öka på elevernas inflytande i planen, 2) för att komplettera den 
enkät som under våren genomfördes (få en helhetssyn). 
 

● Ytterligare nytt i årets plan mot diskriminering och kränkande behandling är bilaga A, som tydligt visar 
tillvägagångssättet om hur vi arbetar med en kränkningar. 
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3. Lagar och styrdokument
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4. Begreppsbeskrivning 

 

 

5 



 

5. Rutiner vid kränkande behandling & diskriminering 

Skolans allmänna arbetsgång vid kränkande behandling i korthet (avvikelser förekommer bl.a. 
beroende på hur allvarlig kränkningen bedöms vara). För mer info, se bilaga A. 
 
Steg 1 Anmäla kränkande behandling 
 
Steg 2 Utredning 
 
Steg 3 Åtgärder 
 
Steg 4 Uppföljning 
 
Steg 5 Avsluta ärende 
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6. Aktiva åtgärder mot diskriminering 
 

 
Vi undersöker regelbundet vår verksamhet 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. 

6.1 Kartläggning 

Skolans kartläggning av läsåret 2017/2018 
Kartläggningsmetoder  

● Kartläggningen bidrar till skolans förebyggande, främjande och 
aktiva åtgärder. De metoder som använts vid kartläggningen är: 

1) Årlig enkät; enkäten besvaras av våra elever, personal 
och vårdnadshavare på skolan (Administreras centralt 
av huvudkontoret) 

2) Analys; Personalens analys av enkätresultatet 
3) Enkät; Trygghet- och trivsel för alla elever på skolan. 

Handlar om att upptäcka otrygga zoner (Administreras 
lokalt av kurator) 

4) Trygghetsvandring; Elevrådet går tillsammans med 
kurator på trygghetsvandring för att upptäcka och 
kartlägga otrygga platser på skolan.  

 

 

 

 

6.2 Identifiering och analys av utvecklingsområden 

 
Utifrån kartläggningen och skolans kvalitetsplan identifieras och analyseras områden som vi tror har ett direkt 
samband med hur våra elever trivs på skolan. Utifrån årets kartläggning arbetar vi för att motverka negativa 
grupperingar,  otrygga platser, ensamhet och stress. 
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6.3 Främjande och förebyggande åtgärder utifrån kartläggning 

Skolans åtgärder för läsår 2018-2019 

Nedan följer skolans åtgärder för att minimera risker för diskriminering utifrån 
diskrimineringsgrunderna. Skolan har åtgärder som är både främjande och 
förebyggande. Åtgärderna syftar till att undanröja risker och hinder i 
verksamheten. Insatserna som ska genomföras under året är i enlighet med 
målsättningen inom respektive område. Varje åtgärd har ansvariga samt 
avsatta tider för planering av åtgärd eller genomförande av åtgärd.   
 

Främjande åtgärder 
 

Resultat av 
kartläggning 

Mål Åtgärd 

Mer elevperspektiv i 
trygghetsarbetet på 
skolan  

Att elever är mer 
involverade i 
trygghetsarbetet på 
skolan 

- Trygghetsvandring med elevråd 
- Implementera och prata om skolans regler  
- Tillsätta och förtydliga rollen för elevskyddsombud 
- Eleverna ska känna till planen mot diskriminering 

och kränkande behandling. 

Det förekommer 
kränkningar på nätet 
på skolan.  

Ingen elev ska bli 
kränkt på nätet i 
skolan. 

- Att prata om nätliv kontinuerligt under 
BG-samlingar under året.  

- Beröra ämnet på likabehandlingsdag.  

Implementera, 
fördjupa och utveckla 
kunskaper om normer 
och värden.  

Alla elever ska ha 
kunskap om, och 
kunna vara 
reflekterande i mötet 
med andra och veta 
om sina rättigheter och 
skyldigheter.  

- Ta hjälp av machofabriken i syfte att öka 
medvetenhet om normer och värden,  

- Tydliggöra rättigheter och skyldigheter, samt våra 
regler i skolan, 

- Arbeta fördjupande med normer och värden på 
likabehandlingsdagar, 

- Se över innehållet i jag-kurser för att öka 
självmedvetenhet hos elever.  

Många elever känner 
stress på skolan  

Minska upplevelsen av 
negativ stress på 
skolan 

- Ha en temavecka om stress (BG/PH-samtal). 
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Förebyggande åtgärder 
 

Resultat av 
kartläggning 

Mål Åtgärd 

Platser kan uppleves 
otrygga på skolan. 

Motverka de otrygga 
platserna. 

- Efter trygghetsvandring och med 
trygghetsenkäten som grund ska en åtgärdsplan 
göras. 

- Rastvärdar bär väst 
- Öppna dörrar vid WS. 
- Lärare påminner elever om att inte upprätthålla 

sig i de otrygga zonerna. 
- Sätta upp skyltar där vi ber eleverna hålla till vid 

andra platser. 
 

Det finns ensamma 
elever på skolan 

Ingen elev ska behöva 
känna sig ensam 

- Uppmärksamma ensamma elever i 
verksamheten, på Ph-samtal och rast. Informera 
EHT, 

- Uppmärksamma föräldrar att höra av sig till 
skolan om de misstänker att en elev är ensam i 
skolan, 

Utveckla strukturen 
kring 
likabehandlingsarbet
et 

Ha en gedigen struktur 
i arbetet kring 
likabehandling 

- Revidera samt implementering av plan mot 
diskriminering och kränkande behandling 
(personal, elever och föräldrar) 

- Omarbeta konceptet “likabehandlingsdag,” till att 
bli kortare och återkommande,  

- Implementera rutinen för kränkningsanmälan 

Det finns negativa 
grupperingar i skolan 

Motverka negativa 
grupperingar 

- Kartläggning av grupper som upplevs vara 
negativa. 

- Utveckling av arbetet kring negativa grupperingar 
sker under läsåret 

 

6.4 Följa upp och utvärdera  
 

Utvärdering och uppföljning sker dels på regelbundna möten mellan rektor och huvudman, samt vid de årliga 
enkätundersökningarna. Tätare utvärdering och uppföljning sker kontinuerligt på skolan i arbetslag, ämneslag och 
elevhälsan samt i samråd lagen sinsemellan. 
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7 Kontakt EHT 
Uppdaterade kontaktuppgifter till respektive person finns att hitta på Kunskapsskolan Västerås hemsida 

Elevhälsoteam HT 2018 
 

Specialpedagog: 
Jennie Lundin 

 
Kurator: 

Elin Viksell 
Johan Thelander 

 
Skolsköterska: 

Inessa Shiappacase 
 

Bitr.rektor: 
Trine Mie Mattsson 

 

Elevhälsoteam VT 2019 
 

Specialpedagog: 
Jennie Lundin 

 
Kurator: 

Gabriella Gorupec 
 

Skolsköterska: 
Inessa Shiappacase 

 
Bitr.rektor: 

Trine Mie Mattsson 
 

Studie- och yrkesvägledare: 
Johan Thelander 
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Bilaga A - rutin kränkande behandling 

Steg 1 - Anmäla kränkande behandling 

Incident dokumenteras ● Alla vuxna som ser och hör, ingriper mot all form av kränkning (trakasseri, 
mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling) 

● Den som uppmärksammar kränkningen gör skyndsamt en kränkningsanmälan på 
draftit 

● Handledaren informeras. Hemmet kontaktas vid behov. 

Steg 2 - Utredning 

Utreda Handledare samlar konkreta fakta och exempel på kränkningar 
Vad? Vilka? Var? När? Hur? Hur ofta? 
Samtal med exempelvis: 
 

● Den utsatte 
● Övriga inblandade 
● Föräldrar inblandade 
● Undervisande lärare 
● Fritidspersonal 
● A-laget 

Analys 

  

Analys både på individ- och gruppnivå. 
Handledare samt ev. berörd personal, träffas och analyserar händelserna och fördelar 
arbetet. 
 

●  Var behövs extra koll? (T.ex. raster, matsalen) 
●  Omfördela resurser i arbetslaget? 
●  Vem håller i samtalen med eleverna som kränker? 
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Steg 3 - Åtgärder 

Åtgärda Beroende på karaktär av kränkning/konflikt och hur många som är inblandade, väljs lämplig 
åtgärd: 

● Samtala med den/de som utfört handlingarna. Samtalen kan ledas av rektor, 
personlig handledare,  elevhälsopersonal tillsammans eller var för sig, beroende på 
aktuell situation. Det kan även vara aktuellt att vårdnadshavare deltar. 

● Samtal i klassen 
● Stödjande samtal med den som utsatts för diskriminering eller kränkning 
● Stödjande samtal för den som utsatt 
● Eventuell anmälan till annan myndighet.  

Kontakta hemmen ● Kontakta föräldrarna till den elev/er som kränker 
● Informera föräldrarna till den utsatte. Fakta och konkreta exempel.  

Informera ● Informera arbetslag och berörd personal 
● Diskutera gemensamt förhållningssätt 
● Uppmana till att vara extra observanta 

Steg 4 - Uppföljning 

Uppföljningssamtal Ha fortsatta uppföljningssamtal med den utsatte och de elev/er som kränker. Ev. inhämta 
information från andra. 

● Har kränkningarna upphört?  
● Behövs fler åtgärder/insatser? 

Elevhälsan 
  

● Elevhälsan tar över ifall kränkningarna inte upphör 
● Rektor kallar föräldrar, elev, berörd handledare och någon från Elevhälsoteamet till 

möte. 

Steg 5 - Avsluta ärende 
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Avsluta ärende När kränkningarna har upphört så avslutas ärendet av rektor draftit. 
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