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Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 
Kyrkskolan 
 

 

 

1.1 Inledning  
Det demokratiska värdet skall utgöra grunden för all verksamhet i skolan och på 

fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter skall genomsyras av ett gemensamt 

förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Ansvaret för att motverka 

kränkande behandling finns i ett antal styrdokument utöver skollagen och 

diskrimineringslagen. Dessa är läroplanerna, arbetsmiljölagen, brottsbalken samt FN:s 

konvention om barns rättigheter. 

Uppdraget att motverka kränkande behandling är en del av det demokratiska uppdraget. Detta 

hänger i sin tur samman med hela skolans och fritidshemmets verksamhet. Arbetet mot 

kränkande behandling bör ses i ett vidare sammanhang och skall omfatta alla på 

verksamheten, dvs. barn, elever och vuxna som deltar i verksamheten, vilket också omfattar 

föräldrar/vårdnadshavare.  

 

1.2 Skollagen – kapitel 6 (SFS 2010:800) 
Enligt 6 kapitlet i skollagen skall kommunen/huvudmannen se till att alla pedagogiska 

verksamheter i kommunen:  

 Målmedvetet arbetar mot kränkande behandling av barn och elever  

 Gör allt de kan för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande 

behandling  

 Varje år gör en plan mot kränkande behandling. Den ska till exempel innehålla en översikt 

över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. 

Dessutom ska barn och elever engageras i arbetet med att ta fram planen.  

 Lever upp till den så kallade handlingsplikten. Den innebär att så snart skolpersonal får 

kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt så måste de skyndsamt agera och 

ta reda på vad som hänt. Verksamheten är även skyldig att anmäla detta till 

förskolechef/rektor. Denne skall anmäla till huvudman som beslutar om åtgärder som 

skäligen krävs för att förhindra att kränkande behandling inte kommer att upprepas.  

 

1.3 Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)  
Enligt diskrimineringslagen ska den som äger verksamheten se till att:  

 

 Alla arbetar målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn 

och elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder. Det innebär 

att skolan ska göra allt för att ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad.  

 Alla gör allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev 

utsätts för trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

 Det varje år upprättas en likabehandlingsplan som innehåller dels en översikt över det som 

behövs göras i området men också i varje arbetslag för att främja lika rättigheter och 

möjligheter för barn och elever. 
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1.4 Vad är kränkande behandling? 

 
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla 

människors lika värde. 

 

Ytterligare förtydligande till begreppet kränkningar: 

Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. 

Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. 

En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande 

Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna. 

Kränkningar kan äga rum i alla miljöer när som helst. 

 

Kränkningar kan vara:  

fysiska (t.ex. att utsätta någon för slag, knuffar och tafsande),  

verbala (t.ex. att hota eller kalla någon för hora eller bög),  

psykosociala (t.ex. att utsätta någon för utfrysning, ryktesspridning), 

text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms och meddelande på 

olika webbcommunities).  
En viktig utgångspunkt är att den som uppger att han eller hon har blivit kränkt - ledsen, arg, sårad 

eller skadad - alltid måste tas på allvar. Individens subjektiva upplevelse är en viktig utgångspunkt 

i definitionen av kränkande behandling.  

 

1.5 Diskrimineringsgrunder  
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av 

individer eller grupper av individer utifrån:  

 

kön  

könsöverskridande identitet eller uttryck, ex. någon klär sig annorlunda än den gängse formen 

för sitt kön och ger uttryck att tillhöra det andra könet  

etnisk tillhörighet, nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annan liknande förhållande  

religion eller annan trosuppfattning,  

sexuell läggning, någon har en homo- bi- eller transsexuell läggning  

funktionshinder, man har en begränsning i sin funktionsförmåga till följd av olycka eller 

sjukdom  

ålder  

 

Direkt och indirekt diskriminering 

Direkt diskriminering handlar om att elev missgynnas genom att det har en koppling till de sju 

diskrimineringsgrunderna.  

Indirekt diskriminering handlar om skolans förfaringssätt att behandla alla lika genom att 

tillämpa en bestämmelse neutralt, men som, i praktiken, missgynnar en elev på grund av de 

sju diskrimineringsgrunderna 

 

 

 
 
 
 

mailto:flens.kommun@flen.se


 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post 
 

 642 81 Flen Sveavägen 1 0157-190 00 0157-190 50 5854-6045 flens.kommun@flen.se 

  Flen 

 
1.6 Trakasserier och kränkande behandling  
Gemensamt är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. 

 

 

Trakasserier  är ett uppträdande som kränker en persons 

värdighet och som har samband med ovan 

angivna diskrimineringsgrunder.  

Annan kränkande behandling  Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, 

kränker en persons värdighet. Här avses den 

mobbning eller liknande beteende som har sin 

grund i att någon t ex. är överviktig, har en 

viss hårfärg eller är ”plugghäst”.  

Rasism  bygger på föreställningen om den egna 

folkgruppens överlägsenhet utifrån en felaktig 

uppfattning om att det finns biologiska 

skillnader mellan folkgrupper.  

Främlings-fientlighet  Avser motvilja mot grupper som definieras 

genom fysiska, kulturella/etniska eller 

beteendemässiga karaktäristika.  

Homofobi  

 

Mobbning 

avser motvilja mot och förakt för homo- bi- 

eller transpersoner  

är en form av kränkande behandling som 

innebär en upprepad negativ handling, där 

någon eller några medvetet och med avsikt 

tillfogar en annan skada eller obehag 

 

 

 

 

2 Främjande och förebyggande arbete på Kyrkskolan 
 
Denna likabehandlingsplan omfattar både det förebyggande och det åtgärdande arbetet. 

Mål 

Ingen mobbning, trakasserier eller annan kränkande behandling skall förekomma på 

Kyrkskolan. 

 

Likabehandlingsplanen ska följas upp varje år och revideras under höstterminen i samband 

med att en kartläggning av elevsituationen görs. Kartläggningen har sin utgångspunkt i 

utvärderingar från trygghetsgruppen, kamratstödjarverksamheten kallad Polarna och de 

elevenkäter som görs under vårterminen. Revideringen görs i samråd med föräldrar och 

elever. 

Vi strävar efter att vår gemensamma värdegrund hålls levande och genomsyrar all verksamhet 

på skolan. Detta krav på engagemang runt vår värdegrund är starkt förebyggande mot 

trångsynthet, fördomsfullhet och därmed mot kränkande behandling. 
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2.1 Ansvarsfördelning 
 
2.1.1 Rektor  
Rektor har det yttersta ansvaret för att en likabehandlingsplan upprättas, följs och årligen 

utvärderas och revideras. Rektor ansvarar för att information når nya elever, ny personal och 

föräldrar. 

Rektor ansvarar också för att personalen kontinuerligt utbildas för att aktivt kunna arbeta mot alla 

former av kränkande behandling.  

2.1.2 Personal  
All personal har ett stort ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och till goda relationer både 

med andra i personalen, elever samt deras föräldrar/vårdnadshavare. 

2.1.3 Elever  
Eleverna har ett stort ansvar för att bidra till god arbetsmiljö och till goda relationer med både 

andra elever och gentemot personal. Eleverna ska kunna ta del av skolans likabehandlingsplan och 

handla utifrån den.  

2.1.4 Föräldrar/ vårdnadshavare  
Om skola och hem tar klart avstånd från kränkande behandling får detta en positiv inverkan på 

barnen. Prata med ditt barn om mobbning. Är någon i klassen utsatt? Är någon ensam och utfryst? 

Ta kontakt med skolan om ditt barn berättar om mobbning. Vi kan alla hjälpas åt att skapa en 

skola där alla trivs och har det bra. 

 

2.2 Förebyggande arbete 
 
De förebyggande åtgärderna är centrala i arbetet med att nå vårt mål och vi lägger därför ner 

mycket tid och energi på dessa åtgärder, att hitta tydliga strukturer och arbetsgångar. 

 

2.2.1 Kartläggning 
Personalen diskuterar regelbundet stämningen i verksamheten och om händelser och 

situationer av betydelse för verksamhetens uppdrag att främja likabehandling och 

motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Personalen deltar 

också vid utformning och utvärdering av likabehandlingsplanen.  

 

Klassläraren är den person i skolan som har huvudansvaret för den enskilde elevens 

trivsel och trygghet. 

 

En enkät angående bl.a. trivsel och trygghet genomförs varje år i tre årskurser. Vi 

använder skolverkets arbetsmiljöenkät (BRUK) för år 2, 6 och 8. Den riktas till både 

elever och vårdnadshavare och genomförs jan/feb. 

 

Kamratstödjarverksamheten Polarna består av både elever och personal. Vi har två Polare 

i varje klass från år 3 till år 5. F-2 har hela grupper som Polare tillsammans. Arbetet leds 

av två vuxna från arbetslaget. Polarnas roll är att hjälpa de vuxna att upptäcka och 

förebygga kränkningar. 

 

Skolans trygghetsgrupp består av två pedagoger. Trygghetsgruppens uppdrag är att arbeta 

efter skolans strategier och omedelbart ingripa i händelse av konstaterad mobbning. 

 

 Vi arbetar enligt trestegsmodellen (direkt tillsägelse, allvarssamtal och trepartssamtal). 

 

Skolledning, elever och pedagoger har tillsammans utarbetat ordningsregler som 

revideras en gång om året. Dessa handlar om att stå för den man är och respektera andra 
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elever och vuxna på skolan. Ingen, varken elever eller vuxna, kan hävda att de betett sig 

illa för att de inte visste hur de förväntades agera. 

 

Elevhälsoteamet som består av rektor, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska och 

kurator har mottagningstid var 14:e dag. Vid dessa tillfällen finns möjlighet för enskilda 

pedagoger att lyfta enskilda elevers situation. 

Gruppen diskuterar och beslutar om stöd och åtgärder samt behovet av interna och externa 

insatser. 

 

Arbetslaget har i uppdrag att regelbundet kartlägga, identifiera och analysera områden där 

risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns. En nulägesanalys 

görs och åtgärder vidtas. Se bilaga nedan. 

 
2.2.2 Utvärdering och utveckling 
Uppföljningen av denna likabehandlingsplan sker i flera steg under varje läsår: 

Under personalens utvärderingsdagar, i slutet av varje termin, diskuteras 

likabehandlingsplanen mot bakgrund av den gångna terminen: 

Har det förekommit trakasserier, diskriminering eller liknande händelser (se årets samlade 

rapporter i varje arbetslag)? 

Hur har dessa händelser hanterats? 

Kunde vi ha hanterat dessa händelser på ett annat sätt?  

Hade vi kunnat förebygga händelserna på ett bättre sätt? 

Under introduktionsveckorna, i början av varje nytt läsår, tas  

Likabehandlingsplanen upp till diskussion med elever och föräldrar. 

 

Förslag till eventuella tillägg eller justeringar av den övergripande likabehandlingsplanen görs 

varje höst i slutet på september.  

Arbetslaget utvärderar sina mål och åtgärder i slutet av vårterminen och sätter upp mål och 

åtgärder för kommande läsår i början höstterminen. 

 

Den nya versionen av likabehandlingsplanen fastställs formellt i slutet av september av rektor 

och gäller sedan för det kommande läsåret. 

 

 

2.3 Det åtgärdande arbetet  
 
 
2.3.1 Rutiner vid kränkningar 
 
Händelsen utreds omedelbart och åtgärder vidtas. I förekommande fall leder skolledningen 

detta arbete. 

Om kränkande behandling, trots de förebyggande åtgärderna, ändå inträffar vidtar 

nedanstående process. Den som drabbats av, den som utsatt någon för eller den som iakttagit 

kränkande behandling anmäler detta till någon i personalgruppen eller en elev i 

kamratstödjargruppen. Kränkningar rapporteras alltid på en särskild blankett som inlämnas till 

rektor för vidare information till huvudmannen och trygghetsgruppen. 

Trygghetsgruppen hanterar ärendet enligt arbetslagets egen process. (trestegsmodellen) 

När problemet är behandlat och klart dokumenteras detta. 

Om behov uppstår tar rektor kontakt med socialtjänst och/eller polis. 
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Mål för kommande läsår 2014 - 2015 
 

 
Kartläggning och förebyggande arbete: 

 Kartläggning av otrygga platser, sker höstterminen. Polarna ansvarar tillsammans med 

Johanna och Lena, utvärderas och sammanställs i november 2014.  

 Organiserade rastlekar. Femman ansvarar för detta på höstterminen vid skolstart. 

Polarna ansvarar för rastlekarna under vårterminen. I april 2015 sker utvärdering.  

 Kartläggning av kompisrelationer. Var och en ansvarar för att det blir gjort i klassen 

under november. 

 Samarbetsövningar organiseras av Polarna (höst).   

 Femmans samarbetsdag (vår). Båda dessa dagar anordnas för att de ska få känna 

trygghet och träna på att samarbeta med elever från olika klasser. Ökat ansvar med 

ökad ålder. 

 Faddergrupper organiseras varje skolstart. Lärare i förskoleklass och år tre ansvarar 

för detta. Syftet med faddergrupperna är att eleverna ska lära känna varandra och 

känna sig trygga med varandra. De äldre eleverna får träna på att ta ansvar och vara en 

bra förebild. 

 Vecka 43 anordnar vi en FN-vecka tema Afrika och barnkonventionen för att 

medvetandegöra våra elever om barns rättigheter och hur barn har det i andra länder. 

 Trygghetsgruppen kopplas in vid behov, Tina är huvudansvarig tillsammans med 

ytterligare en personal, ej klassansvarig för inblandade elev/elever. 

 Kyrkskolans utvärdering med likabehandlingsplanen sker i maj. 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

mailto:flens.kommun@flen.se

