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Det är enligt lag förbjudet att:  

diskriminera någon på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller  

annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet  

eller uttryck och funktionshinder - fysiskt eller psykiskt.  

 

ÅRLIG PLAN 

Kränkande behandling och diskriminering är brottsliga handlingar. Vi accepterar aldrig någon form 

av kränkande beteende mellan elever eller mellan personal och elever. Om vi upptäcker att detta 

förekommer är det skolans ansvar att se till att det upphör.  

Varje år upprättar vi en Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den årliga planen 

redovisas olika åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling. 

Den innehåller även en beskrivning över rutinerna för hur diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling ska utredas, åtgärdas och dokumenteras.  

Barnet/eleven har rätt att få stöd och hjälp när han/hon känner sig kränkt och 

upplevelser av kränkningar får inte avfärdas. Vem barnet/eleven än kontaktar i 

verksamheten så har han/hon rätt att bli tagen på allvar och få stöd. Det är alltid 

den utsatte som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad, 

diskriminerande eller kränkande.  

Om en elev känner sig utsatt är det viktigt att han/hon vänder sig till en person som han/hon 

känner förtroende för. Alla vuxna på skolan har ett ansvar att hjälpa till! 

Den kontaktade vuxna ansvarar för att en utredning sätts igång skyndsamt, åtgärder sätts in och 

att det senare utvärderas.  Allt dokumenteras på avsedd blankett som finns i 

Likabehandlingspärmen i dokumentskåpet.  

 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 

Förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg. 

 

Vision 

Ingen kränkande behandling eller diskriminering skall förekomma på Böle Byskola.  
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VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN? 

 

Nu finns bestämmelserna i stället i 6 kap skollagen (Åtgärder mot kränkande behandling) och 

diskrimineringslagen (2008:567).  

 

I LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 STÅR DET: 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla.” 

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppet diskussion och aktiva 

insatser.”                        (Skolans värdegrund och uppdrag, s.7) 

 

I SKOLLAGEN (2010:800) 6 KAP § 2 STÅR FÖLJANDE: 

”Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag 

finns i diskrimineringslagen (2008:567).”  

 

I DISKRIMINERINGSLAGEN STÅR FÖLJANDE: 

Den nya lagen ska motverka diskriminering på grund av:  
- kön 
- könsöverskridande identitet eller uttryck 
- etnisk tillhörighet 
- religion eller annan trosuppfattning 
- funktionshinder 
- sexuell läggning 
- ålder 
 

I SKOLLAGEN (2010:800) 6 KAP § 8 STÅR DET VIDARE: 

”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 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.” 
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DEFINITIONER  

Elev: den som deltar i utbildning  

Barn: den som deltar i eller söker till förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg enligt skollagen. 

Personal: den som är anställd och uppdragstagare i utbildning och annan verksamhet. 

Etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska 

ursprung, ras eller hudfärg. 

Sexuell läggning: en homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 

Kön: pojke/flicka, man/kvinna 

Könsöverskridande identitet och uttryck: en person som känner sig född i fel kropp eller vill leva 

i det motsatta könet. 

Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 

persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har 

uppstått därefter, eller kan förväntas uppstå.  

Trakasserier: ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna: 

Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, kön eller 

könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Kränkande behandling: ”ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet” (6 kap 3§ skollagen 

2010:800) 

Diskriminering: när någon behandlas sämre än andra och missgynnandet har samband med 

någon av de sju diskrimineringsgrunderna.  

Mobbning: 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.  
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ANSVARSFÖRDELNING 

HUVUDMAN OCH REKTORN 

Det är enligt skollagen huvudmannens ansvar att: 

 Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter samt 

att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt annan kränkande behandling. 

 Årligen upprätta, utvärdera och revidera den årliga planen i samarbete med personal och 

elever. 

 Se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier och annan 

kränkande behandling och att samtlig personal känner till dessa rutiner. 

 Om verksamheten får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling 

förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. 

 

Huvudmannen Böle Byskola delegerar ansvaret till rektor som håller huvudmannen informerad om 

arbetet. 

Rektor och huvudmannen skall även stötta personal och elever i arbetet inom dessa områden. 

 

PERSONAL 

All personal som verkar inom skolan är skyldig att 

 Arbeta på ett sätt som främjar goda relationer och trygga lärmiljöer. 

 Agera vid kännedom om kränkningar/diskriminering och skyndsamt utreda, åtgärda och 

dokumentera enligt fastställda riktlinjer. 

 Delta i att årligen upprätta, utvärdera och revidera den årliga planen i samarbete med 

rektor, övrig personal och elever. 

 

BARN/ELEVER 

Vi strävar efter ett klimat där barn/elever påtalar diskriminering och kränkande behandling som 

förekommer i verksamheten för någon vuxen som de har förtroende för. Om denne inte är 

skolpersonal måste skolan kontaktas. 
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ALLMÄNNA ÅTGÄRDER 

UPPRÄTTANDE OCH UTVÄRDERING AV DEN ÅRLIGA PLANEN 

Rektor ansvarar för att likabehandlingsplanen upprättas i samarbete med samtlig personal. 

Personalen är indelad i grupper där de ansvarar för de olika diskrimineringsgrunderna samt 

kränkande behandling.  

På Böle Byskola är personal och rektorn mån om att ha en gemensam uppfattning om vad som 

menas med trakasserier och kränkande behandling och vad vi som vuxna ska reagera på. 

 Vi använder vi flera olika metoder för att kartlägga var det finns risk för diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling i vår verksamhet.  

Vi genomför tre elevenkäter och en vuxenenkät varje läsår. Aktuell lista med alla barn och personal 

med allergier och funktionsnedsättning uppdateras varje skolstart eller vid förändring 

Elevråden genomför varje år en kartläggning av riskområden. 

Personalen kartlägger och analyserar riskerna inom de olika diskrimineringsgrunderna i de 

grupperna som de ansvarar över.  

En del i kartläggningen består av föregående års incidentrapporter där vi går igenom 

dokumentationen av incidenter av trakasserier och kränkande behandling.  

 

Även barn/elever skall vara delaktiga i kartläggning och riskanalys. De ska ges möjlighet att 

komma med synpunkter/förslag till förbättringar. Detta sker med hjälp av: 

 Klassråd 

 Elevråd 

 Personalmöte 

 Årlig trivselenkät 

 

Planen utvärderas genom elev- och föräldraenkäter samt personalens utvärdering i slutet av 

läsåret. Utvärderingen finns med i den årliga planen under rubriken ”Utvärdering och slutsatser av 

förra årets insatser”. 

 

SPECIFIKA ANSVARSOMRÅDEN 

På Böle Byskola samarbetar lärare och fritidspersonal i tre arbetslag. Fritidspersonalen utgör även 

ett arbetslag som i sin tur är uppdelat på tre avdelningar.  

Vi har fördelat ansvaret för de olika diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling, så att tre-

fyra personer specifikt driver arbetet med ett område mer aktivt och innehar ett ökat ansvar. Dessa 

personer hjälper och stöttar sina kollegor i hur de kan arbeta inom just deras område.   
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INFORMATION 

Informationen om den årliga planen ges till föräldrarna vid höstens föräldramöten och för eleverna i 

respektive klass av läraren. Det är rektors ansvar all personal är väl införstådd med planen. 

Samtliga vårdnadshavare har tillgång till den årliga planen via skolans hemsida. 

 

KARTLÄGGNING OCH FÖREBYGGANDE ARBETE 

För att förebygga/upptäcka diskriminering eller kränkande behandling är det viktigt att skolan 

arbetar aktivt på olika sätt. För att förebygga/upptäcka ovanstående använder vi oss fortlöpande 

av: 

Trivselenkäter till alla elever två gånger/läsår 

Enkäter till elever och föräldrar i maj 

Loggbok 

Rastprat efter varje rast i alla klasser 

Utvecklingssamtal/föräldrakontakter 

Elevsamtal  

Observationer 

Elevhälsan bestående av specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, och skolledning.                          

Rastaktivitet under personals ledning 

Rastvärdar 

Kartläggning av riskområden 

Livskunskap i alla årskurser. 
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HANDLINGSPLAN VID 

DISKRIMINERING/KRÄNKNING 

Som vuxen på en skola är det viktigt att alltid vara vaksam på och reagera över vad som händer 

och sker i samspelet mellan elever och mellan vuxna och elever. När något fall av kränkning eller 

diskriminering förekommer skall vi agera enligt nedan fastslagna riktlinjer.  

 

1. Vid första misstanke om att kränkande behandling/diskriminering förekommer ansvarar 

den som först får kännedom om händelsen för att ärendet hamnar hos rätt person och 

att utredning sätts igång. 

 

2. Läraren kontrollerar och utreder om det är kränkande behandling/diskriminering. 

 

3. Lärare samlar in information om händelsen och upprättar en rapport på blanketten 

”Kännedom och utredning av diskriminering/kränkande behandling”. Samtal hålls med 

de inblandade och vårdnadshavare kontaktas. Rektor informeras. 

 

4. Åtgärder sätts in för att förebygga och förhindra att diskrimineringen/kränkningen 

återupprepas. 

 

5. Uppföljning med efterkontroller görs. Kontakt igen med de inblandade. Har 

kränkningarna/diskrimineringen upphört? Kontakt med vårdnadshavare. 

 

6. Uppföljningssamtal med samtliga inblandade hålls efter 1 – 2 veckor. 

 

7. Efterkontroller med de inblandade om hur deras situation är, görs för att säkerställa att 

kränkningar/diskriminering inte upprepas.   

 

8. En slutlig utvärdering av ärendet dokumenteras på blanketten.  

 

Alla fall av kränkningar/diskriminering är unika och skall därför behandlas därefter. 

 

Alla incidenter, som kan räknas som diskriminering eller kränkande behandling, dokumenteras av 

berörd personal i form av en incidentrapport. Incidentrapporterna finns i en pärm i 

dokumentskåpen i Rektors rum. Ifylld incidentrapport sätts in i pärmen. Årlig utvärdering av 

genomförda åtgärder görs i samband med utvärdering och inför upprättande av ny 

likabehandlingsplan. Samtliga dokument arkiveras. 
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