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1.			Vision	 		
Kunskapsskolan   Varberg   ska   vara   en   trygg   plats   att   studera   och   utvecklas   på,   fri   från   alla   former   av   
diskriminering,   trakasserier   och   kränkande   behandling.   

Alla   elever   och   medarbetare   ska   varje   dag   känna   trygghet,   glädje   och   arbetslust   när   de   kommer   till   vår   
skola.   Det   är   först   då   det   finns   förutsättningar   för   våra   elever   att   lära   och   utvecklas!  

1.1			Inledning	. 		
Samtliga   inom   Kunskapsskolan   i   Varberg,   såväl   vuxna   som   elever   verkar   tillsammans   för   ett   
arbetsklimat   där   alla   respekterar   varandra.   Alla   vuxna   på   skolan   ska   aktivt   arbeta   för   att   inte   någon   
elev   skall   diskrimineras   eller   utsättas   för   kränkande   behandling.   

Syftet   med   skolans   Likabehandlingsplan   och   plan   mot   kränkande   behandling,   är   att   klargöra   skolans   
arbete   med   att   främja   likabehandling   och   att   förebygga   mot   diskriminering   och   kränkningar,   enligt   
Diskrimineringslagen   (3   kap.   16§)   och   Skollagen   (6   kap.).   Planen   finns   med   i   skolans   dagliga   arbete   
och   är   känd   av   alla   som   verkar   där   eller   är   berörda   av   planen   såsom,   medarbetare,   elever   och   
vårdnadshavare.   

		

1.2			Kontaktuppgifter	 		
Rektor:   Niklas   Dahlström   
Tel.   0733   54   44   85   
niklas.dahlstrom@kunskapsskolan.se   
  

Biträdande   rektor   :    Kristborg   Einarsdottir   
Kristborg.Einarsdottir@kunskapsskolan.se   
  

Kurator:   Per-anders   Rolofsson   
Tel   08   510   084   26   
per-anders.rolofsson@kunskapsskolan.se   
  

Specialpedagog:   Carina   Stendlert   
Tel   08   510   084   24   
Carina.stendlert@kunskapsskolan.se     
  

Skolsköterska:    Sofia   Åsgärde   
Tel.   08-510   084   25   
sofia.asgarde@kunskapsskolan.se   
  
  

Arbetslag   4-5   :   Emma   Pettersson   
Emma.Pettersson@kunskapsskolan.se   
  

Arbetslag   6-7:    Helena   Hjertberg   
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helena.Hjertberg@kunskapsskolan.se   
  

Arbetslag   8-9   :   Thomas   Johansson   
thomas.johansson@kunskapsskolan.se   
  

Kunskapsskolans			värderingar		 			

Vi			ser			kraften			i			varje			individ	 		
Alla   människor   är   olika   och   lär   på   olika   sätt.   Vi   möter   var   och   en   med   respekt   och   finner   styrkan   i   
varje   individs   förutsättningar   och   personlighet.   Genom   personliga   utmaningar   utvecklar   var   och   
en   sina   kunskaper   och   förmågor.     

Vi			når			längre			tillsammans	 		
Vi   samarbetar   och   är   öppna   för   olika   perspektiv.   Genom   att   själva   bidra   och   försöka   förstå   hur   
andra   tänker,   lär   vi   av   varandra.   Detta   gör   att   vi   blir   tryggare,   som   grupp   och   som   individer.   Vi   
uppmuntrar   varandra   och   ger   konstruktiv   återkoppling,   vilket   är   en   grund   för   att   nå   längre   
tillsammans.   

Vi			har			höga			förväntningar	 		
Alla   kan   och   vill   lyckas.   Därför   har   vi   höga   förväntningar,   på   oss   själva   och   på   varandra   vilket   
ger   högre   resultat.   Med   en   positiv   anda   och   tydliga,   utmanande   och   rimliga   mål   kan   vi   nå   längre   
än   var   och   en   trodde   var   möjligt.   

Vi			drivs			av			utveckling	 		
Genom   nyfikenhet   och   vilja   att   ta   till   oss   kunskap,   se   mönster   och   samband   utvecklas   vi   ständigt.   
Vi   tänjer   våra   gränser   och   söker   nya   vägar.   Vi   påverkar   vår   situation   och   formar   vår   framtid.   
Denna   drivkraft   får   oss   att   hela   tiden   utvecklas.   

Rätten			till			likabehandling	 		
En   grundläggande   mänsklig   rättighet   är   rätten   till   likabehandling.   Alla   elever   i   skolan   ska   ha   samma   
rättigheter.   

Diskriminering	 		
Det   är   förbjudet   att   diskriminera   på   grund   av     

● kön   
● könsöverskridande   identitet   eller   uttryck   
● etnisk   tillhörighet     
● religion   eller   trosuppfattning   
● funktionsnedsättning  
● sexuell   läggning     
● ålder   
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Eftersom   diskriminering   handlar   om   missgynnande   förutsätter   det   någon   form   av   makt   hos   den   som   
utför   diskrimineringen.   I   verksamheterna   är   det   huvudmannen   eller   personalen   som   kan   göra   sig   
skyldig   till   diskriminering.   Barn   och   elever   kan   inte   diskriminera   varandra   i   juridisk   bemärkelse.”   

1

Förbudet   mot   diskriminering   innebär   att   det   inte   får   förekomma     

● Direkt   diskriminering   genom   att   en   elev   missgynnas   genom   särbehandling   pga.   någon   av   
diskrimineringsgrunderna   ovan   

● Att   elever   missgynnas   genom   att   en   till   synes   neutral   ordningsregel   etc.   tillämpas   så   att   det   får   
en   diskriminerande   effekt   i   praktiken   

● Att   ledningen   för   verksamheten   instruerar   eller   ger   order   om   att   någon   skall   diskrimineras   
● Att   personalen   beter   sig   kränkande   mot   en   elev   

Kränkande			behandling	 		
” Kränkande   behandling    är   ett   uppträdande   som,   utan   att   vara   diskriminering   enligt   
diskrimineringslagen,   kränker   barns   eller   elevers   värdighet.”   

2

Mobbning    är   en   form   av   kränkande   behandling   eller   trakasserier   som   innebär   en   upprepad   negativ   
handling   när   någon   eller   några   medvetet   och   med   avsikt   tillfogar   eller   försöker   tillfoga   en   annan   skada   
eller   obehag.   

Förbudet   mot   kränkande   behandling   innebär     

● att   ansvariga   inom   verksamheten   (lärare   och   övrig   personal)   skall   uppträda   gentemot   eleverna   
så   att   de   inte   upplever   sig   kränkta.   Befogade   tillrättavisningar   med   syfte   att   upprätthålla   
ordning   och   god   miljö   anses   dock   inte   som   kränkande   

● allt   som   en   elev   kan   uppfatta   som   oönskat   eller   kränkande.   
●   att   misshandel,   olaga   hot,   ofredande   och   andra   brottsliga   gärningar,   kan   hänföras   hit.   Det   är   

eleven   som   avgör   om   beteendet   eller   handlingen   är   kränkande   
  

Förbud   mot   repressalier    innebär   att   ett   barn   eller   en   elev   som   anmält   en   ansvarig   person   för   kränkande   
behandling   eller   som   medverkat   i   en   utredning   som   gäller   överträdelser   av   lagen   inte   får   bestraffas   för   
detta.     

Kartläggning			och			nulägesbeskrivning		 			
Arbetet   skall   utgå   från   förutsättningarna   och   behovet   på   skolan   och   underlaget   för   att   få   fram   dessa   
kan   vara:   

● De   årliga   enkätundersökningarna   om   klimatet   i   skolan   där   det   bl.a.   ställs   frågor   ifall   
trakasserier   eller   kränkande   behandlingar   förekommer   

● Personliga   handledarsamtal   där   den   personliga   handledaren   särskilt   skall   uppmärksamma   om   
eleven   kan   vara   utsatt   för   trakasserier   eller   kränkande   behandlingar   

● Att   identifiera    risker   och   risk   områden.   
● Trygghetssamtal   
● Upprättande   av   rapporter   till   huvudman     
● Genomgång   av   skolans   arbetssätt,   rutiner   och   regler   
● Arbetsmiljöombud     
● Hälsoenkäter   

1  Diskrimineringslagen   
2  6   kap.   3 §    Skollagen   
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● Sammanställning   av   kränkningsrapporter   och   kränkningsutredningar   
  

Kartläggningen   och   nulägesbeskrivningen   görs   bl.a.   utifrån   underlag   från   de   årliga   
enkätundersökningarna,   PH-samtalen   (personlig   handledning),   där   den   personliga   handledaren   särskilt   
ska   uppmärksamma   om   eleven   kan   vara   utsatt   på   något   vis   och   utifrån   upprättade   incidentrapporter.   

Nulägesbeskrivning	 		
Ur   den   företagsgemensamma   enkäten   som   skolan   gör   under   vårterminen   kan   man   utläsa   följande:  
  

    

2019   kan   man   i   elevenkäten   utläsa   att   7%-enheter   färre   elever,   totalt   75   %   av   eleverna,   känner   sig   
trygga   på   skolan.   Gällande   mobbning,   trakasserier   och   kränkningar   ser   man   utifrån   enkäten   att   det   
ökat   på   skolan   igen   då   endast   63   %   av   eleverna   uppger   att   de   inte   blivit   kränkta,   diskriminerade   eller   
trakasserade   i   skolan,   till   skillnad   från   förra   årets   76   %.    kränkningar   på   nätet   håller   samma   nivåer   som   
föregående   år.   Vi   kan   även   se   att   andelen   elever   som   upprepat   upplever   sig   kränkta   ökat   från   4   till   9   %,   
mer   än   en   dubblering   i   antal.   Upplevelsen   att   vuxna   tar   sitt   ansvar   minskar   med   9   %-enheter,   samt   att   
eleverna   behandlar   varandra   med   respekt   minskar   med   4   %-enheter.   Överlag   verkar   upplevelsen   av   ett   
tuffare   klimat   vara   rådande   samt   att   de   vuxna   på   skolan   i   större   utsträckning   inte   tar   sitt   ansvar.     

Kartläggning			på			individnivå	 		
Kartläggning   på   individnivå   görs   utifrån    anmälda   och   dokumenterade   incidenter.   Elevhälsoteamet   och   
rektor   ser   över   vad   som   hänt   och   följer   upp.   Under   läsåret   2019/2020   har   skolan   haft   12   
dokumenterade   elevärenden   som   handlat   om   kränkning.   En   ökning   från   föregående   år,   vilket   delvis   
kan   förklaras   med   att   antalet   elever   på   skolan   har   ökat.    Elevärendena   har   utretts   och   anmälts   till   
huvudmannen    samt   att   skolans   ordningsregler   har   implementerats   i   enlighet   med   skolans   
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Fråga   Svar   19/20  

•   Jag   känner   mig   trygg   i   skolan.   75%   

•   Har   du   under   detta   läsår   blivit   kränkt,   diskriminerad   eller   trakasserad   i   skolan?   *)   
-Nej,   aldrig     60%   

•   Har   du   under   detta   läsår   blivit   kränkt    eller   trakasserad   i   skolan.   Ja,   några   gånger   30%   

•   Har   du   under   detta   läsår   mobbad   eller   trakasserad   i   skolan.   Ja,   många   gånger   9%   

•   De   vuxna   på   min   skola   tar   ansvar   för   att   alla   ska   bli   behandlade   med   respekt.   64%   

•   På   min   skola   behandlar   eleverna   varandra   med   respekt.   51%   

•   Jag   är   nöjd   med   elevrådet/elevkåren   på   min   skola.   50%   

•   Det   är   bra   stämning   på   min   skola.   56%   

•   Jag   trivs   på   min   skola.   73%   

•   Har   du   under   detta   läsår   blivit   kränkt   på   nätet   av   någon   från   skolan.   Nej   Aldrig   87%   

•   Har   du   under   detta   läsår   blivit   kränkt   på   nätet   av   någon   från   skolan.   Ja,   några   
gånger   10%   

•   Har   du   under   detta   läsår   blivit   kränkt   på   nätet   av   någon   från   skolan.   Ja,   många   
gånger   3%   



  

Likabehandlingsplan   och   plan   mot   kränkande   behandling.    Samtliga   fall   har   följts   upp   med   samtal   och   
en   del   fall   har   renderat   i   en   serie   stödsamtal   med   kurator.   Inga   fall   har   varit   av   fortgående   karaktär   utan   
kan   i   stort   ses   som   isolerade   händelser.     
  
Kartläggning			på			gruppnivå	 		
Kartläggning   på   gruppnivå   görs   av   basgrupper   och   handledare.   Ämnet   likabehandling   lyfts   på   olika   
sätt   i   undervisningen   och   på   basgrupps   tiden.   Vid    behov   kan   särskilda   samtalsgrupper   tillsättas.     
  
Kartläggning			på			organisationsnivå	 		
Representanter   från   EHT   har   under   föregående   läsår   deltagit   på   arbetslag-   och   ämneslag   möten.   Detta   
kommer   man   att   fortsätta   med    under   kommande   läsår   för   att   tydliggöra   rutiner   och   bidra   med   
respektive   kompetens   och   på   så   vis   underlätta   samarbete   mellan   lärare   och   elevhälsa.   Syftet   är   att   
gynna   det   förebyggande   arbetet   med   likabehandling.     

Skolans   PH-ansvarig   har   drivit   frågor   rörande   PH-samtalens   innehåll    och   arbetet   med   dagordningar   
för   PH-samtal   samt   kommit   med   förslag   på   ämnen   utifrån   trygghet,   trivsel   och   enkätfrågor.   Detta   
arbete   kommer   att   fortsätta.   Utöver   det   har   skolan   lagt   ett   utökat   uppdrag   på   en   lärare   att   driva   
Elevrådet   och   arbeta   med   elevinflytande   på   skolan   i   stort.     

Ansvarsfördelning,			rutiner			och			generella			åtgärder	 		
Skolan   är   skyldig   att   skyndsamt   utreda   och   vidta   åtgärder   mot   trakasserier,   diskriminering   och   annan   
kränkande   behandling.   Elev   som   blivit   utsatt   ska   kunna   vända   sig   till   vilken   vuxen   som   helst   på   skolan   
och   kunna   känna   sig   trygg   i   att   skolan   snabbt   kommer   att   agera.     

Främjande			och			förebyggande			arbete		 			
Det   främjande   och   förebyggande   arbetet   handlar   om   att   skapa   en   kontinuitet   i   arbetet   mot   
diskriminering/trakasserier   och   kränkande   behandling,   samt   skapa   en   trygg   miljö   i   skolan   och   avvärja   
risker.   Det   främjande   arbetet   genomförs   alltid   och   riktar   sig   till   alla   elever.   Vi   förstärker   respekten   för   
allas   lika   värde.   De   främjande   insatserna   utgår   från   diskrimineringsgrunderna.   Det   förebyggande   
arbetet   bygger   på   analys   av   kartläggningar   och   tidigare   års   arbete.   

● Varje   år   utvärderas   skolans   Likabehandlingsplan   och   plan   mot   kränkande   behandling.   Detta   
sker   i   samverkan   mellan   rektor,   personal,   elever   och   föräldrar.   

● Varje   år   upprättas   en   ny   Likabehandlingsplan   och   plan   mot   kränkande   behandling.   Den   
upprättas   i   samverkan   mellan   rektor,   personal,   elever   och   föräldrar.   

● Likabehandlingsplanen   och   plan   mot   kränkande   handling   beskriver   hur   elever   medverkar   i   det   
främjande   och   förebyggande   arbetet.     

● Varje   år   säkras   sedan   att   den   upprättade   planen   kommuniceras   inom   verksamheten   med   
skolans   nya   och   gamla   elever   och   deras   föräldrar.   Nyanställda   medarbetare   informeras   i   
samband   med   den   lokala   introduktionen   vid   skolan.     

● Varje   år   informeras   alla   elever   och   deras   vårdnadshavare   om   de   ordningsregler   som   gäller   vid   
skolan.     

● All   personal   på   skolan   har   ett   ansvar   för   att   de   med   eleverna   gemensamt   upprättade   
ordningsreglerna   följs.     

● Samtliga   inom   skolans   verksamhet   har   ett   eget   ansvar   att   särskilt   uppmärksamma   alla   former   
av   trakasserier   och   kränkande   behandlingar.     

● I   skolan   skall   regelbundna   frågor   föras   kring   aktuella   frågor   om   etik   och   moral   i   den   dagliga   
verksamheten   som   rör   såväl   livet   i   skolan   som   i   samhället   i   stort.     

● Värdegrundsfrågor   skall   finnas   med   som   ett   naturligt   inslag   i   all   undervisning.   
● Alla   elever   ges   förutsättningar   utifrån   sina   behov.   
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● Undervisningen   ska   vara   tillgänglig   för   alla   elever.   
● De   personliga   handledarsamtalen,   som   regelbundet   förs   mellan   elever   och   lärare   och   som   ger   

dem   möjlighet   att   lära   känna   varandra   på   ett   förtroendefullt   sätt,   skall   leda   till   att   eleverna   
känner   sig   trygga   i   skolmiljön.     

● Skolan   skall   reagera   snabbt   på   varje   form   av   trakasserier   och   kränkande   behandlingar   och   på   
så   sätt   visa   att   detta   inte   tolereras   av   skolan.     

● Skolan   ska   ha   tydliga   rutiner   för   arbetet   för   Likabehandling   och   arbete   mot   kränkande   
behandling.     

Rektors			huvudansvar	 		
Rektor   har   det   övergripande   ansvaret   för   att   skolan   arbetar   förebyggande   mot   diskriminering   och   
kränkande   behandling   samt   att   alla   rutiner   finns   och   är   tydliga   för   alla   inom   skolan.   Det   innebär   bland   
annat   att:   

● Rektor   årligen   ser   till   att   en   Likabehandlingsplan   och   plan   mot   kränkande   behandling   
upprättas,   i   samverkan   med   personal   och   elever,   samt   att   denna   kommuniceras   inom   
verksamheten.   

● Rektor   ansvarar   för   att   alla   inom   skolan   –   medarbetare,   elever   och   föräldrar   –   känner   till   
skolans   rutiner   kring   likabehandling   och   kränkande   behandling.   

● Rektor   ansvarar   för   att   rutinerna   följs.   
● Rektor   har   det   yttersta   ansvaret   för   att   utreda   vad   som   hänt   vid   mobbning,   trakasserier   och   

kränkande   behandling,   samt   se   till   att   utredningen   allsidigt   belyser   situationen   och   att   hänsyn   
tas   till   den   som   utsatts   och   de   övriga   inblandade.   

● Rektor   informerar   omyndiga   elevers   vårdnadshavare   så   snart   någon   form   av   trakasserier   eller   
kränkande   behandling   blir   känd.   Inblandade   elever   informeras   om   att   detta   kommer   att   ske.   

		

Det			åtgärdande			arbetet	 		
Det   åtgärdande   arbetet   handlar   om   att   ha   goda   rutiner   för   att   upptäcka,   utreda   och   åtgärda   om   något   
inträffar.   Allt   detta   arbete   sker   skyndsamt.   

● Personal   på   skolan,   som   får   vetskap   om   eller   misstänker   att   en   eller   flera   elever   utsätts   eller   
utsätter   andra   för   trakasserier   eller   kränkande   behandling   skall   genast   informera   rektor   
och/eller   elevhälsoteamet.   

● Personal   på   skolan,   som   får   vetskap   om   eller   misstänker   att   en   vuxen   utsätter   en   eller   flera   
elever   för   någon   form   av   diskriminering   eller   kränkande   behandling   skall   genast   informera   
rektor   och/eller   elevhälsoteamet.   

● En   elev   på   skolan,   som   själv   är   utsatt   eller   får   vetskap   om   någon   form   av   trakasserier/   
diskriminering   eller   kränkande   behandlingar   skall   genast   informera   någon   personal   på   skolan.   
Det   kan   vara   den   personliga   handledaren,   rektor   någon   i   elevhälsoteamet   eller   annan   vuxen   
man   känner   förtroende   för.   

● All   tillgänglig   fakta   om   det   inträffade   samlas   in   och   dokumenteras   enligt   mall   (Draftit).   (rektor   
ansvarar)     

● Om   någon   elev   kränks   av   någon/några   andra   elever   utreder   den   personliga   handledaren,   
kuratorn   eller   rektorn   detta.     

● Om   någon   elev   kränks   av   någon   ur   personalgruppen,   eller   om   en   elev   eller   medarbetare   
kränker   någon   ur   personalgruppen,   utreder   rektorn   detta.   Om   skolledningen   skulle   vara   
föremål   för   kränkning   eller   diskriminering,   utreder   grundskolechefen   ärendet.   
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● Nödvändiga   åtgärder   sätts   in   så   fort   någon   form   av   trakasserier/diskriminering   eller   kränkande   
behandling   blir   känd.   

● När   rektor   får   kännedom   om   att   en   elev   utsatts   för   diskriminering   eller   kränkande   behandling   
ska   detta   anmälas   till   huvudman   (Personalavdelningen   samt   Grundskolechefen)   enligt   mall.   
Anmälan   diarieförs.     

● Grundskolechefen   svarar   för   att   följa   upp   att   anmälningen   skyndsamt   utreds   och   att åtgärder   
vidtas   i   syfte   att   förhindra   fortsatt   kränkande   behandlingar   eller   diskrimineringar.   

Skolan   informerar   berörda   vårdnadshavare   så   snart   någon   form   av   trakasserier/diskriminering   eller   
kränkande   behandling   blir   känd.   Inblandade   elever   informeras   om   att   detta   kommer   att   ske.     

Rektor   ansvarar   för   att   nödvändiga   kontakter   tas   utanför   skolan,   exempelvis   med   Arbetsmiljöverket,   
polis   eller   socialnämnd.   

		

Utreda			och			åtgärda	 		
Vilka   åtgärder   kan   sättas   in   

● Samtliga   åtgärder   skall   sättas   in   så   snart   som   någon   form   av   diskriminering   eller   kränkande   
behandling   blivit   känd   

● Stödjande   samtal   med   den   som   utsatts   för   diskriminering   eller   annan   kränkning   
● Samtala   med   den/de   som   utfört   handlingarna.   Samtalen   kan   ledas   av   rektor,   PH,   

elevhälsopersonal   tillsammans   eller   var   för   sig,   beroende   på   aktuell   situation.   För   omyndiga   
elever   kan   det   vara   aktuellt   att   vårdnadshavarna   deltar.   

● Är   det   fråga   om   en   lärare   eller   annan   anställd   som   kränker   elever   kan   även   arbetsrättsliga   
åtgärder   aktualiseras.   

● Särskild   utbildning   och   information   för   elever   och   medarbetare   i   frågor   som   aktualiseras   
genom   resultaten   från   de   årliga   enkätundersökningarna   eller   av   ett   enskilt   fall   
  

Olika   åtgärder   som   kan   vidtas   vid   trakasserier/diskriminering   och/eller   kränkande   behandling:   

● Stödjande   samtal   med   den   som   blivit   utsatt.   
● Allvarsamtal   med   den/de   som   utsatt.   
● Fortsatta   uppföljningssamtal   med   dem/de   som   utsatt,   samt   kontroll   efter   viss   tid   med   den   

utsatte   att   kränkningarna   har   upphört.   
● Trepartsamtal   med   de   inblandade   eleverna.   
● Upprätta   Åtgärdsprogram   för   konkreta   psykosociala   åtgärder,   för   den   som   utsatt   
● Rektor   kallar   föräldrar,   elev,   berörd   handledare   och   någon   från   Elevhälsoteamet   till   möte.   
● Samtal   med   berörda   vårdnadshavare   eller   föräldramöte   med   samtliga   inblandade.   
● Samtalshjälp   utifrån,   t.ex.   kontakt   med   BUP.   
● Anmälan   till   Socialtjänsten.   
● Polisanmälan.   Det   finns   dock   ingen   laglig   skyldighet   att   göra   en   polisanmälan.   Den   ersätter   

heller   inte   anmälningsskyldigheten   enligt   Socialtjänstlagen.   
● Om   en   vuxen   kränkt   en   elev,   kan   arbetsrättsliga   åtgärder   vidtas.   

Alla   samtal   dokumenteras   enligt   särskilt   protokoll.   

Uppföljning		 			
Uppföljnings   måste   vid   alla   inträffade   fall   ske.   

● Samtliga   överenskommelser   som   i   enskilda   fall   träffats   med   de   inblandade   skall   följas   upp   
kontinuerligt.     
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● Enskilda   fall   skall   utvärderas   genom   uppföljande   samtal   med   elever   (i   förekommande   fall   
även   med   deras   vårdnadshavare)   som   utsatts   eller   som   utsatt   andra   för   trakasserier   eller   
kränkande   behandlingar.     

● Rektor   utvärderar   och   följer   upp   varje   anmälans   åtgärder   och   resultat.   
● Rektor   ska   återrapportera   till   Grundskolechefen   (huvudman)   vilka   åtgärder   som   vidtagits   och   

resultatet   av   dessa.   
Om   trakasserierna   har   upphört,   anses   ärendet   som   avslutat   och   vi   markerar   att   det   inte   finns   något   agg   
kvar   efter   händelsen.   Om   det   inte   har   blivit   bättre   ska   fortsatt   stöd   ges   och   fortsatta   åtgärder   sättas   in.   

Vid   behov   ska   Åtgärdsprogram   upprättas.   En   elev   som   mobbar   och   kränker   någon   annan,   är   en   elev   
som   är   i   behov   av   särskilt   stöd.   

Om   det   inte   fungerar   
Om   du   som   elev   inte   tycker   att   det   fungerar,   om   vi   på   skolan   inte   lyssnar   eller   gör   fel,   ska   du   prata   
med   dina   föräldrar.   Då   är   det   viktigt   att   dina   föräldrar   kontaktar   skolan   för   att   vi   ska   försöka   lösa   
problemet   tillsammans.     

Tycker   ni   trots   det   att   skolan   har   gjort   fel,   ska   ni   anmäla   det   till   Barnombudsmannen   (BEO).   Mer   
information   får   du   på   Skolinspektionens   hemsida     http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Om-BEO/        

Mailadress:     beo@skolinspektionen.se .   

Våra			mål			och			aktiviteter			2020/2021	 		

Fokusområde			och			Mål:			Trygghet,			studiero			och			tillhörighet.	 		
  

Skolan   har   för   läsåret   2020/2021   beslutat   att   ta   ett   vidare   grepp   om   elevernas   upplevelse   av   trygghet   
genom   att   arbeta   med   förhållningssätt   till   varandra   och   de   språkbruk   vi   använder.    Vi   vet   att   god   
samsyn   kring   ordningsreglerna   och   att   dessa   efterlevs   på   skolan   främjar   en   god   studiero.   En   god   
studiero   tror   vi   i   sin   tur   ökar   upplevelsen   av   trygghet.   Därför   blir   varje   medarbetares   arbete   med   
ordningsregler   på   BG,   PH   samt   i   undervisningen   en   viktig   del   i   det   trygghetsskapande   arbetet   och   ett   
viktigt   led   i   att   förebygga   kränkningar.   På   skolan   arbetar   vi   för   ett   inkluderande   klimat   med   möjlighet   
till   personlig   utveckling   och   detta   tar   sin   början   i   en   god   känsla   av   tillhörighet   samt    i   det   
gemensamma   språket.    
  

Specialuppdrag   i   lärarlönelyftet   att   arbeta   med   att   utveckla   eleverna   till   att   bli   demokratiska   
medborgare   genom   elevrådsarbete   samt   med   fokus   på   elevinflytande   och   ordningsreglernas   
ideologiska   grund   och   motiv.   En   uppgift   är   att   tydligt   påminna   elevrådet   om   sin   uppgift   samt   att   
avsätta   tid   på   A-lagsmötestid    kontinuerligt    informera   och   diskutera   likabehandling   och   kränkande   
beteende   med   lärarna   under   och   med   eleverna   genom   PH-samtal   och   i   basgrupp.   Varje   medarbetares   
insats   tillsammans   med   specialuppdraget   att   utveckla   demokratiska   medborgare   tror   vi   kommer   öka   
elevernas   känsla   för   att   skolans   klimat    drivs   av   elevernas   egen   inställning   till   varandra,   sina   lärare   och   
studierna.   Att   känna   tillhörighet   till   skolan   och   en   stolthet   över   den   skolan   man   går   på   tror   vi   är   
avgörande   för   elevens   upplevelse   av   sin   skolsituation   och   skolan   i   stort.     
  

I   de   olika   årskurserna   ser   förutsättningarna   för   arbetet   lite   olika   ut,   därför   utformar   varje   arbetslag   
utifrån   sina   elevgrupper   formerna   för   basgrupps-   och   PH-arbetet,   vid   behov   med   stöd   av   EHT.     

  

Aktiviteter   för   att   nå   målet:   
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● Möten   mellan   skolledning   och   elever   klassvis   för   att   öka   möjligheten   till   elevinflytande.     
● Möte   mellan   elevråd   och   rektor   samt   skolkurator   i   gemensam   trygghetsvandring   genom   

skolan   för   att   identifiera   otrygga   platser   och   situationer.   
● Skolans   elevråd   träffas   regelbundet   och   rapporterar   kring   läget   på   skolan   utifrån   

Likabehandlingsplan   och   plan   mot   kränkande   behandling.   
● Skolkurator   genomför   enklare   trygghetssamtal   i   smågrupper   med   elever   i   åk   6   samt,   för   

läsåret,   nya   elever,   undantaget   åk   4.   
● Information,   värderingsövningar   och   kontinuerliga   samtal   om   ordningsreglerna   i   basgrupp   och   

PH-samtal.   
● kontinuerliga   avstämningar   av   PH/BG-lärare   med   eleverna   i   BG   och   PH-samtal   om   

upplevelsen   av   trygghet   och   studiero   i   skolan.   
  

Ansvariga   
PH/BG-lärare   
Arbetslagsledare   
EHT   
Bertil   Lans   (uppdrag   inom   lärarlönelyft)   
Rektor   

  
Uppföljning   
Daglig   uppmärksamhet,   avstämning   i   BG   och   Ph   samt   årlig   enkät.   Uppföljning   av   
Likabehandlingsplan   och   plan   mot   kränkande   sker   löpande   i   eht.   

  
Utvärdering   
Utvärdering   vid   arbetslagsmöten   och   i   samband   med   den   årliga   kvalitetsredovisningen.   

Utvärdering	 		
Arbetet   med   att   främja   mångfald   och   likabehandling   ska   utvärderas   av   personalen,   elever   och   föräldrar   
varje   läsår.   Detta   ska   ske   fortlöpande   under   läsåret   t.ex.   genom   samtal   i   arbetslagen,   på   dagordningen   i   
personalmöten,   i   Elevrådet   och   Föräldrarådet,   genom   bearbetning   av   enkäten   som   sker   på   vårterminen   
s amt   genom   individuella   samtal   och   utvärderingar   av   upplevelsen   av   det   trygghetsskapande   arbetet   på   
skolan   i   samband   med   Ph   samtal.    Allt   detta   sammanställs   vid   läsårets   slut   och   är   en   del   av   underlaget   
för   skolans   kvalitetsredovisning   och   verksamhetsplan,   och   som   tillsammans   med   en   kartläggning   av   
aktualiserade   ärenden   blir   till   nya   mål   inför   kommande   läsårs   Likabehandlingsplan   och   plan   mot   
kränkande   behandling.   

● Lärandemiljön   skall   undersökas   i   de   årliga   elevenkäterna   där   frågor   ställs   om   
trakasserier/diskriminering   och   kränkande   behandlingar.   

● Uppföljning   av   vidtagna   åtgärder   skall   ske   i   följande   års   Likabehandlingsplan   och   plan   mot   
kränkande   behandling,   samt   i   kvalitetsplanen.     

● Resultatet   av   samtliga   utvärderingar   skall   till   grund   för   vilka   eventuella   nya   åtgärder   och   
målsättningar   som   skall   tas   med   i   nästa   års   plan.  

● Utvärdering   och   uppföljning   sker   dels   på   regelbundna   möten   mellan   rektor   och   
grundskolechef,   samt   vid   de   årliga   enkätundersökningarna.   

Utvärdering			av			föregående			termins			arbete	 		
Uppföljning   av   Likabehandlingsplan   och   plan   mot   kränkande   behandling   har   skett   kontinuerligt   under   
läsåret.   Utvärderingen   visar   att   de   aktiviteter   skolan   beslutat   fortsätta   med   varit   gynnsamma   för   
verksamheten.   Därtill   kommer   ett   antal   nya   aktiviteter   att   komma   till   så   som   det   utökade   uppdraget   för   
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Elevinflytande,   liksom   att   trygghetsvandringar   genomförs   av   Kurator   och   Rektor   tillsammans   med   
Elevrådet.     

  

___________________________________   
Niklas   Dahlström,   Rektor   

Målinriktat   arbete   

Utbildning   
Målinriktat   arbete   

3   kap.   14   §    Diskrimineringslagen   (2008:567)   
En   utbildningsanordnare   som   bedriver   utbildning   eller   annan   verksamhet   enligt   skollagen     ( 2010:800 ),   
utbildning   enligt   högskolelagen   ( 1992:1434 )   eller   utbildning   som   kan   leda   fram     till   en   examen   enligt   
lagen   ( 1993:792 )   om   tillstånd   att   utfärda   vissa   examina   ska   inom   ramen     för   denna   verksamhet   bedriva   
ett   målinriktat   arbete   för   att   aktivt   främja   lika   rättigheter   och     möjligheter   för   de   barn,   elever   eller   
studenter   som   deltar   i   eller   söker   till   verksamheten,     oavsett   kön,   etnisk   tillhörighet,   religion   eller   annan   
trosuppfattning,   funktionsnedsättning   eller     sexuell   läggning.     
Närmare   föreskrifter   om   utbildningsanordnarens   skyldigheter   finns   i   15   och   16   §§.     
Lag     ( 2014:958 ).   

  
6   kap. 6   §   Skollagen   (SFS   2010:800)   

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   §§.   

 Att   förebygga   och   förhindra   trakasserier   och   kränkande   behandling   

Att   förebygga   och   förhindra   trakasserier   
3   kap.   15   §  
En   utbildningsanordnare   som   avses   i   14   §   ska   vidta   åtgärder   för   att   förebygga   och   förhindra   
att   något   barn   eller   någon   elev   eller   student   som   deltar   i   eller   söker   till   verksamheten   utsätts   
för   trakasserier   som   har   samband   med   kön,   etnisk   tillhörighet,   religion   eller   annan   trosuppfattning,   
funktionsnedsättning   eller   sexuell   läggning   eller   för   sexuella   trakasserier.     
Lag( 2014:958 ).   

6 kap.   7   §   Skollagen   (SFS   2010:800)   

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

  

Likabehandlingsplan   och   årlig   plan   mot   kränkande   behandling   

3   kap.   16   §    Diskrimineringslagen   (2008:567)   
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En   utbildningsanordnare   som   avses   i   14   §   ska   varje   år   upprätta   en   plan   med   en   översikt   över   de   
åtgärder   som   behövs   för   att   dels   främja   lika   rättigheter   och   möjligheter   för   de   barn,   elever   eller   
studenter   som   deltar   i   eller   söker   till   verksamheten,   oavsett   kön,   etnisk   tillhörighet,   religion   eller   annan   
trosuppfattning,   funktionsnedsättning   eller   sexuell   läggning,   dels   förebygga   och   förhindra   trakasserier   
som   avses   i   15   §.   Planen   ska   innehålla   en   redogörelse   för   vilka   av   dessa   åtgärder   som   
utbildningsanordnaren   avser   att   påbörja   eller   genomföra   under   det   kommande   året.   En   redovisning   av   
hur   de   planerade   åtgärderna   enligt   första   stycket   har   genomförts   ska   tas   in   i   efterföljande   års   plan.    Lag   
( 2014:958 ).   

  

Årlig   plan   
6   kap.   8   §   Skollagen   (SFS   2010:800)   

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.    

Skyldigheten   att   utreda   och   vidta   åtgärder   mot   trakasserier   och   kränkande   behandling   

Skyldighet   att   utreda   och   vidta   åtgärder   mot   trakasserier   
2   kap.   7   §    Diskrimineringslagen   (2008:567)   
Om   en   utbildningsanordnare   får   kännedom   om   att   ett   barn   eller   en   elev,   student   eller   
studerande   som   deltar   i   eller   söker   till   utbildningsanordnarens   verksamhet   anser   sig   i   samband   
med   verksamheten   ha   blivit   utsatt   för   trakasserier   eller   sexuella   trakasserier,   är   utbildningsanordnaren   
skyldig   att   utreda   omständigheterna   kring   de   uppgivna   trakasserierna   och   i   förekommande   fall   vidta   de   
åtgärder   som   skäligen   kan   krävas   för   att   förhindra   trakasserier   i   framtiden.   

  

6 kap.   10   §   Skollagen   (SFS   2010:800)   

En   lärare,   förskollärare   eller   annan   personal   som   får   kännedom   om   att   ett   barn   eller   en   elev   anser   sig   
ha   blivit   utsatt   för   kränkande   behandling   i   samband   med   verksamheten   är   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   i   samband   med   verksamheten   är   skyldig   att   
anmäla   detta   till   huvudmannen.   Huvudmannen   är   skyldig   att   skyndsamt   utreda   omständigheterna   kring   
de   uppgivna   kränkningarna   och   i   förekommande   fall   vidta   de   åtgärder   som   skäligen   kan   krävas   för   att   
förhindra   kränkande   behandling   i   framtiden   

6   kap.   Åtgärder   mot   kränkande   behandling     

Ändamål   och   tillämpningsområde   
1   §    Detta   kapitel   har   till   ändamål   att   motverka   kränkande   behandling   av   barn   och   elever.   
Bestämmelserna   tillämpas   på   utbildning   och   annan   verksamhet   enligt   denna   lag.   

Diskriminering   
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2   §    Bestämmelser   om   förbud   m.m.   mot   diskriminering   i   samband   med   verksamhet   enligt   denna   lag   
finns   i   diskrimineringslagen   (2008:567).   

Definitioner   
3   §    I   detta   kapitel   avses   med   
-   elev:   utöver   vad   som   anges   i   1   kap.   3   §   den   som   söker   annan   
utbildning   än   förskola   enligt   denna   lag,   
-   barn:   den   som   deltar   i   eller   söker   plats   i   förskolan   eller   
annan   pedagogisk   verksamhet   enligt   25   kap.,   
-   personal:   anställda   och   uppdragstagare   i   verksamhet   enligt   
denna   lag,   och   
-   kränkande   behandling:   ett   uppträdande   som   utan   att   vara   
diskriminering   enligt   diskrimineringslagen   (2008:567)   kränker   
ett   barns   eller   en   elevs   värdighet.   

Tvingande   bestämmelser   
4   §    Avtalsvillkor   som   inskränker   rättigheter   eller   skyldigheter   enligt   detta   kapitel   är   utan   verkan.   

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.   

Förbud   mot   kränkande   behandling   
9   §    Huvudmannen   eller   personalen   får   inte   utsätta   ett   barn   
eller   en   elev   för   kränkande   behandling.   
Skyldighet   att   anmäla,   utreda   och   vidta   åtgärder   mot   
kränkande   behandling   

©   Kunskapsskolan   i   Sverige   AB,   Pedagogik-   och   utvecklingsavdelning   170821   



  

10   §    En   lärare,   förskollärare   eller   annan   personal   som   får   
kännedom   om   att   ett   barn   eller   en   elev   anser   sig   ha   blivit   
utsatt   för   kränkande   behandling   i   samband   med   verksamheten   är   
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   i   samband   med   verksamheten   är   skyldig   att   anmäla   
detta   till   huvudmannen.   Huvudmannen   är   skyldig   att   skyndsamt   
utreda   omständigheterna   kring   de   uppgivna   kränkningarna   och   i   
förekommande   fall   vidta   de   åtgärder   som   skäligen   kan   krävas   
för   att   förhindra   kränkande   behandling   i   framtiden.   
Första   stycket   första   och   andra   meningarna   ska   tillämpas   på   
motsvarande   sätt   om   ett   barn   eller   en   elev   anser   sig   ha   
blivit   utsatt   för   trakasserier   eller   sexuella   trakasserier   på   
sätt   som   avses   i   diskrimineringslagen   (2008:567).   
För   verksamhet   som   avses   i   25   kap.   och   för   fritidshem   som   
inte   är   integrerade   med   en   skolenhet   eller   förskoleenhet   
gäller   första   och   andra   styckena   för   den   personal   som   
huvudmannen   utser.   

  

  

  
  
  
  

  

©   Kunskapsskolan   i   Sverige   AB,   Pedagogik-   och   utvecklingsavdelning   170821   


