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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. 
 

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 18/19 

Kunskapsskolan Trelleborg har i år igen haft en ökning av elever som trivs i skolan och 
siffran på skolan är idag uppe på 70%. Likaså har vi även haft en ökning för elever som 
känner sig trygga i vår skola och där ligger vi nu på 73%. Även om skolan har höjts siffrorna 
på både trygghet och trivsel, är det fortsatt skolans ambition att vi ska höja dessa siffror. 
 
Elevernas egna upplevelser av deras studiero på skolan har också ökat från 48% till 55%. 
Trots denna ökning i rätt riktning så har vi ambitioner att höja siffran för studieron. Men det 
bekräftar även i att jobbet vi gör i både på ws och i klassrummen har bra effekt på eleverna. 
Precis som andra år ligger föräldrarnas uppfattning av deras barns studiero lite under vad 



deras barn tycker och i år har vi hamnat på 38%. Detta är dock en mycket hög ökning från 
förra läsåret då vi låg på 27%. Det är glädjande att vi återigen har höjt siffrorna men vi tycker 
dock fortfarande att det är intressant att det finns en sådan stor skillnad mellan eleverna och 
föräldrarnas åsikt från studieron.  
 
Totalt hade vi 55 kränkningsanmälningar på skolan. Dessa kränkningar var fördelade på 
följande grunder: fysisk 13 stycken, verbal 32 stycken, psykosocial 1 styck samt 
diskriminering 1 styck. Tonvikten av dessa anmälningar har ändrats från att vara mest i 
årskurs 9 till att vara mest i årskurs 6. Men precis som förra året är det en mycket liten grupp 
av elever som står för kränkningarna. 
 
Enligt Friendsrapporten från 2019 har 30% av barnen i Sverige blivit utsatt av kränkningar 
via nätet av andra elever. På Kunskapsskolan svarar 97% av våra elever att de aldrig har 
blivit kränkt av någon annan elev på nätet. Detta är en siffra som vi är mycket stolta  och 
nöjda över och det stärker oss än en gång i att mobilförbudet är bra  för det preventiva 
arbetet kring kränkningar och för studieron. Tittar vi närmare på rapporten från Friends ser vi 
även att i årskurs 3-6 har 46% av eleverna blivit utsatta för kränkningar av någon elev på 
skolan och siffran ligger på 44% i årskurs 6-9. På Kunskapsskolan Trelleborg har 82% av 
våra elever aldrig upplevt att de har blivit kränkta, diskriminerade eller trakasserade i skolan.  
När vi sammanställer hela skolans psykosociala miljö utifrån våra enkäter och ph-samtal 
med eleverna och jämför den med Friends rapporten kan vi se en skola där eleverna trivs 
och känner sig trygga.  

 

2. Identifiera  
Skolans sammanfattning av risker och hinder: 

Vi har under läsårets gång inte kunnat se ett mönster i var det uppstår kränkningar. En del 
kränkningar har hänt på skolgården, vilket oftast har varit i ett sammanhang där eleverna har 
bråkat kring spelreglerna kring bollekarna. Andra kränkningar har varit vid gymnastiksalen. 
 
Skolans mål även detta läsår: 

● Minska antalet trakasserier och kränkande behandling 
● Öka trygghet och trivsel 

 

3. Analys 

Skolans utvärdering av det förebyggande arbetet 
 
Skolan har nu haft mobilförbud i 2 år och vi kan konstatera att det fungerar bra, då skolans 
enkät kring trygghet och trivsel stiger gradvist. Även om vi har konflikter som är relaterade till 
nätet så är det nästintill obefintligt. Vilket ju också var syftet med mobilförbudet; att trygga 
eleverna när de går i skolan vilket i sin tur höjer studieron och därmed elevernas betyg. 
Skolan trygghetssamtal fungerar fortfarande bra och personalen på skolan samt de elever 



som har haft sådana samtal upplever att de fungerar bra och är mycket preventiva. 
Kunskapsskolan har även haft löpande värderingsövningar i klasserna med eleverna. 
Detta året har vi också haft föreläsare från Trelleborgs Kommun på skolan. Föreläsarna 
består av en lokal samverkansgrupp där representanter från skola, socialtjänst, polis, 
arbetsmarknadsförvaltning, fritidsgårdsverksamhet, hållbar utveckling och räddningstjänsten 
ingår. Skolan fick bra feedback från de föräldrar som deltog på mötet och får skolan 
erbjudandet igen läsåret 19/20 kommer vi att ta emot det.  
 
 

 

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

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

● Fortsatta uppföljningssamtal med dem/de som utsatt, samt kontroll efter viss tid med 
den utsatte att kränkningarna har upphört. 

● Trygghetssamtal/Trepartssamtal med de inblandade eleverna. 
● Upprätta Åtgärdsprogram med konkreta psykosociala åtgärder för den som utsatts 
● 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. 
● Eventuell polisanmälan. Det finns dock ingen laglig skyldighet att göra en 

polisanmälan. Den ersätter heller inte anmälningsskyldigheten enligt 
Socialtjänstlagen. 

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

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

● Rektor utvärderar och följer upp varje anmälans åtgärder och resultat. 
 
Alla samtal dokumenteras och förvaras hos elevhälsoteamet. 

 
Skolans åtgärder för läsår 19/20 
 
 

Mål Åtgärd Ansvarig När 



Minska antalet 
trakasserier och 
kränkande 
behandling 
 
Öka trygghet och 
trivsel 
 

● Schema där eleverna har 
riktade ws 
 

● Närvarokontroll, även på 
WS 
 

● Regelbundna 
värderingsövningar 
 
 
 

● Extern föreläsare/aktivitet 
 
 
 

● Gympalärarna har fått 
mera tid på deras schema 
till att kunna vara 
närvarande vid 
omklädningen både förre 
och efter gympan 
 

● Trygghetsundersökning 
 
 
 
 

● Trivselsamtal inför åk9 

Rektor 
 
 
Lärare 
 
 
Basgruppshand- 
ledare 
EHT 
 
 
Rektor 
 
 
 
Idrottslärarna 
 
 
 
 
 
 
HT2019 
 
 
 
 
VT2020 

Skolstart 
 
 
Löpande 
 
Löpande 
 
 
 
 
 
Minst 1 
gång per 
termin 
 
Löpande 
 
 
 
 
 
 
Kurator/
Basgrup
pshandle
dare 
 
Rektor/ 
kurator 

 

5. Följa upp och utvärdera 
De åtgärder som skolan införde förra skolåret var: 
 

● Schema där eleverna har riktade ws 
 

● Närvarokontroll, även på ws 
 

● Regelbundna värderingsövningar 
 

● Extern föreläsare/aktivitet 
 

● Kränkningsanmälningar ska göras på nätet samma dag eller dagen efter 
 



Analys av läsåret 2018/2019 och beskrivning av plan för 
2019/2020 
 
Vi har under året gjort en schemaändring avseende ws, då vi har ämnesriktad ws. Detta har 
gjort att fördelningen av tiden för de olika ämnena som eleverna har arbetat med har 
fungerat bättre. Vi ser också att det har påverkat studieron positivt i ws. Det finns fortfarande 
en del ws där eleverna själv planerar vad de ska arbeta med. Denna struktur vill vi fortsätta 
med kommande läsår.  
Vi har sett ett behov av schemalagt värderingsarbete under året och kommer ha kvar detta 
som aktivitet. Värderingsarbete är ett utmärkt sätt att även utveckla framtidsfömågorna hos 
eleverna.  
Elevrådsarbetet har blivit bättre och arbetet med detta kommer att fortgå även under 
kommande läsår. I detta ingår att sträva efter längre framförhållning avseende mötestider 
och innehåll. 
Vi kommer under kommande läsår genomföra vår årliga trygghetsundersökning. Vi har även 
i år haft trivselsamtal med åk 8 inför åk 9.  
Vi har under året haft några gemensamma aktiviteter, t. ex. har elevrådet anordnat 
aktivitetsdagar. Vi kan utveckla våra gemensamma aktiviteter ytterligare och vi ser gärna att 
vi jobbar mer med ämnesövergripande aktiviteter. Arbetet med framtidsförmågorna bör 
också ta en stor plats i de gemensamma aktiviteterna. Gemensamma aktiviteter kommer att 
planeras in vid terminsstart och finnas i kalendariet. Vi har haft en gemensam 
lektionsstruktur, med tex fasta placeringar i klassrummen. Det ger en stor trygghet för många 
elever och vi vill att detta ska fortsätta. Under året har också en struktur för ws tagits fram för 
att främja studiero och trygghet som också bör fortsätta. Rastvaktsschemat har blivit bättre. 
Det finns ett önskemål om att rastvakterna är mer aktiva så att mindre lektionstid behöver 
användas till att reda ut händelser som har skett under rasten.  
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