
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Likabehandlingsplan,en plan mot kränkande behandling 
för Skogstorpsskolan årskurs 7-9  

 
Läsåret 2019-2020 

 
 
Ett prioriterat arbete i kommunen 



 
 

Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. En trygg och meningsfull skolvardag är en 
förutsättning för att barn och elever ska lära och utvecklas och forskning visar att ett 
systematiskt arbete mot kränkningar ger resultat. 
  
För Kumla kommun är det viktigt att värna om mänskliga rättigheter och att 
implementera FN:s barnkonvention i skola och förskola.   
 
Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna och 
likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten och avspeglas i 
förhållningssätt, undervisning, regler och rutiner. Likabehandlingsarbetet ska utgå från 
diskrimineringslagen, skollagen och skolans värdegrund. Värdegrunden ska i sin tur 
bottna i skolans styrdokument.   
 
Alla barn och elever i verksamheten har samma rättigheter – oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck och ålder. Barn och elever har 
rätt att vistas i verksamheten utan att utsättas för trakasserier eller kränkande 
behandling. Skolan ska garantera barn och elever trygghet och arbetsro.  
 
Enligt skollagen och diskrimineringslagen måste verksamheterna arbeta aktivt och 
systematiskt för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Verksamheten ska också 
aktivt främja lika rättigheter och möjligheter.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Skogstorpsskolans vision  
 



 
 

På vår skola ska ingen känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Vi tar avstånd 
från alla typer av maktlek, våld, mobbning, diskriminering och kränkande behandling. 
Fokus ligger på barnets känsla. Vi arbetar för att alla elever och personal ska känna 
sig trygga och bemöta varandra med respekt. Detta ska leda till ett gott 
samarbetsklimat på skolan som ska ge alla elever en trygg och lugn studiemiljö. Alla 
elever har rätt till arbetsro efter sina behov. Skogstorpsskolan är en skola för handen, 
hjärtat och huvudet.  
 
Skolan ska varje år upprätta en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att 
främja lika rättigheter och möjligheter, förebygga och förhindra trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande behandling.  
 
Se punkt 1 i bilagan.  
 
Kartläggning och identifiering av risker i verksamheten   
 
Se punkt 2 i bilagan.  
 

Metod Område som berörs När Identifierad risk  

Mentorsgrupp 
Trygghetsteam  
Pedagoger  
Elevråd 

Trygghet 
Trivsel 

Fortlöpande  

Enkäter Trygghet  
Trivsel  
Inflytande  
Delaktighet 

Årligen   

Incidentrapport Trygghet Fortlöpande   

Observation och 
uppsikt 

Trygghet 
Trivsel 

Fortlöpande   

 
 
 
 
 
 
 

Planering av årets förebyggande arbete  
 
De här aktiva åtgärderna kommer vi att arbeta med under detta år utifrån de 
analyser vi gjort av årets kartläggning: 



 
 

Risk Insats/arbetssätt När Ansvarig 

 Enkätundersökning  Ht 2019 Trygghetsteam / Rektor  

 Temaarbete / Etikarbete Fortlöpande Arbetslagen 

 Översyn av trivselregler Ht 2019 Personal / Elevråd  
Föräldraforum  

 
 
Planering av årets främjande arbete  
Se punkt 3 i bilaga 
 
Följande främjande insatser kommer vi att arbeta med under året: 

Mål Insats / arbetssätt När Ansvar 

Skapar en trygg 
miljö och stärka 
respekten för 
varandra. 

I det dagliga arbetet 
samt temadagar, 
enligt Lgr11 kap 1 

Fortlöpande All personal 

  
 
 
Så här gör vi för att alla ska känna till vår plan!  
Se punkt 4 i bilaga  
 
Så här förankrar vi arbetet kring planen:  

Insats / Arbetssätt När Ansvar 

Elevråd Varje läsår Trygghetsteam 
Arbetslag  
Rektor 

Informationstillfällen för 
vårdnadshavare  

Varje läsår Rektor 
Trygghetsteam  
Arbetslag  

Informationstillfälle för elever Varje läsår Trygghetsteam  

 
 
Så här informerar vi om planen:  

Insats / arbetssätt När Ansvar  

Mentorsträff 
Vårdnadshavaremöte 

Varje termin Arbetslag  
Trygghetsteam 



 
 

Info till fastighet och kök Varje läsår Rektor 

 
Så här har barn och elever varit delaktiga i arbetet 
Se punkt 5 i bilaga  
 
Så här arbetar vi med barns och elevers delaktighet i arbetet med likabehandling 
och mot kränkningar: 

Insats / Arbetssätt När Ansvar 

Mentorsträff 
Elevråd 
Olika gruppkonstellationer 

Fortlöpande Arbetslag  
Trygghetsteam 

  
Så här ska vi involvera barn och elever i arbetet med att upprätta, följa upp och 
revidera denna plan:  

Insats / Arbetssätt När Ansvar 

Mentorsträff  
Elevråd 
Olika gruppkonstellationer  

Fortlöpande Arbetslag  
Trygghetsteam  

 
Uppsikt och upptäckt   
Se punkt 6 i bilaga  
 
I vår verksamhet arbetar vi på följande sätt med att hålla uppsikt och upptäcka 
diskriminering, trakasserier och kränkningar:  

Insats / Arbetssätt När Ansvar 

Olika gruppkonstellationer med 
elever  
Trygghetsteam 
Arbetslagsträffar 

Fortlöpande All personal och 
Trygghetsteam 

Smågrupper i klassen  Vid behov Kurator  
Elevstödjare 
Arbetslaget 

Elevhälsan / Elevstödjare Fortlöpande Trygghetsteam  

Utredning och åtgärder   
Se punkt 7 i bilaga  
 
Så snart skolan får kännedom om att en elev anser sig vara utsatt för trakasserier eller 
kränkande behandling av annan elev/elever eller vuxen på skolan, inträder skolans 



 
 

skyldighet att utreda och åtgärda. Skolan ska också anmäla varje ärende vidare till 
huvudmannen.   
 

Rutin (Ex på rutiner) Dokumentation / 
Blankett 

Ansvar  

För anmälan till  
Elevstödjare / Rektor 

Samtal samt 
tjänsteanteckning 

Berörd personal  

För utredning Skolans handlingsplan  
(Bilaga 3) 

Rektor / Elevstödjare  

För samtal med elever Skriftlig dokumentation  
Tjänsteanteckning 

Arbetslag / Elevstödjare/ 
Trygghetsteam  

När vuxna kränker Samtal samt 
tjänsteanteckning  

Rektor 

Information till 
vårdnadshavare  

Mail / Telefon Mentor  
Berörd personal  

Disciplinära åtgärder Åtgärdstrappa Rektor  

Rapportering till 
huvudman 

Tjänsteanteckningar från 
berörd personal 

Elevstödjare  
Rektor 

Uppföljning av åtgärder Säkerställer att 
likabehandlingsplanen har 
följts   

Rektor  
Elevstödjare  

  
Utvärdera  
Utvärderingen för eleverna sker genom elevernas representanter i elevrådet. Övriga 
elever får utvärdera genom enkäten under vårterminen. Föräldrar får möjlighet att 
under hösten lämna synpunkter till arbetslaget eller genom mail till trygghetsteamet 
under året.     
  

 
 
 
 
Kontaktuppgifter  
Rektor   
Gunilla Kalmnäs    
gunilla.kalmnas@kumla.se   
019-588770   
 
Biträdande rektor  

Tina Kihlberg  
tina.kihlberg@skola.kumla.se 
019-586957 
 
Trygghetsteamet  
Victoria Gyllberg  



 
 

Victoria.gyllberg@skola.kumla.se 
 
Åsa Wikström  
asa.wikstrom@skola.kumla.se  
 
Skogstorpsskolans elevhälsa    
Elyan Khorshid   
Kurator  
Elyan.khorshid@kumla.se  
019-588915 
                                 
Lena Bolinder 
Specialpedagog  
lena.bolinder@skola.kumla.se    
019-588783    
 
 
 
Malin Lee  
Specialpedagog 
Malin.lee@skola.kumla.se  
019-588783  
 

Malin Ferngren-Klingberg  
Speciallärare  
Malin.ferngren-
klingberg@skola.kumla.se  
019-588794  
  
Jonna Ölvestad Werner  
Skolnärvarocoach  
Jonna.olvestad-werner@kumla.se  
0722 240703  
  
Karin Söderberg  
Studie-och yrkesvägledare  
Karin.soderberg@kumla.se   
0703 657450   
   
Hamina Rasuli  
Skolsköterska 
Hamina.rasuli@kumla.se    
019 58 87 71    
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga  
 
Punkt 1  
Arbetet med likabehandling inom skola och förskola innebär att systematiskt och 
målinriktat främja, förebygga och åtgärda alla former av diskriminering, trakasserier 
och kränkningar.   
Det betyder att arbetet måste präglas av långsiktighet och kontinuitet, inte av olika 
projekt. Det är viktigt att varje skola och förskola formulerar en vision för sitt mål med 
likabehandlingsarbetet och också att staka ut en väg för att nå dit. Målen måste vara 
konkreta och utgå från det nuläge som verksamhetens barn och elever befinner sig i 



 
 

utifrån olika kartläggningar, riskbedömningar och utvärderingar av tidigare års arbete. 
Det är också viktigt att alla inom verksamheten vet vilken uppgift de har i 
likabehandlingsarbetet och vem som ansvarar för vad. När det gäller de olika 
diskrimineringsgrunderna bör varje verksamhet kartlägga vilka risker som finns för att 
diskriminering ska uppstå.   
 
Punkt 2. Kartläggning och identifiering av risker i verksamheten   
Likabehandlingsarbetet bör utgå från ett s.k. normkritiskt förhållningssätt, dvs att 
rådande normer och informella regler synliggörs, problematiseras och förändras. 
Normer styr våra förväntningar och begränsar utrymmet för att uttrycka sig och agera 
i olika situationer.   
 
En avgörande faktor för ett lyckat likabehandlingsarbete är att arbeta efter en 
planerad gång över året, i process eller som i ett kretslopp.  
 
I Kumla kommuns mall för likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 
ingår alla de delar som beskrivits här ovan, mallen utgör också en sorts instruktion 
för årets arbete.  
 
Kartläggning ska ske utifrån de olika diskrimineringsgrunderna, trygghet/trivsel och 
inflytande/delaktighet. Kartläggningen ska leda till att identifiera var och när det finns 
risk för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamhet och 
miljö.  
 
I planeringen beskrivs de förebyggande åtgärder som planeras utifrån den 
kartläggning som gjorts i verksamheten och de risker som identifierats. Åtgärderna 
syftar till att avvärja dessa risker.  
  
 
 
 
  
Punkt 3. Planering av årets främjande arbete  
Verksamhetens främjande insatser syftar till att skapa en trygg miljö och förstärka 
respekten för allas lika värde. De främjande insatserna riktas mot alla och bedrivs 
kontinuerligt utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.   
 
Punkt 4. Så här gör vi för att alla ska känna till vår plan!  
Det är mycket viktigt att planen är känd och förankrad bland all personal (inte bara den 
pedagogiska utan även andra som arbetar eller vistas på skolan, förskolan eller 
fritidshemmet), barn, elever och vårdnadshavare. Syftet är att alla ska veta vilka 
rättigheter som barn och elever har samt att hur verksamheten arbetar med detta. 
Likabehandlingsplanen finns att läsa på skolans hemsida/ skolportal. Information ges 



 
 

på informationstillfällen för vårdnadshavare. Samt under höstterminen via 
trygghetsteamet. 
  
Punkt 5.  Så här har barn och elever varit delaktiga i arbetet  
Barnen och eleverna har rätt att vara delaktiga i arbetet med likabehandling och mot 
kränkningar. De ska exempelvis delta i arbetet med att upprätta och följa upp denna 
plan. Deras delaktighet ska anpassas utifrån ålder och mognad (förordning 
2006:1083). FN:s barnkonvention, artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina 
åsikter i alla frågor som rör dem.  
 
Punkt 6. Uppsikt och upptäckt   
När det kommer signaler om ett barn eller en elev känner sig diskriminerad, kränkt 
eller trakasserad ska det åtgärdande arbetet påbörjas skyndsamt. Det innebär dock 
att olika situationer måste hanteras olika, utifrån rådande situation och händelse. Det 
är viktigt att ha rutiner som följs för att utreda vad som hänt.    
 
Ålder på inblandade barn har också betydelse för hur de vuxna bör agera. De åtgärder 
som vidtas måste dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna 
upprepas. Välkända rutiner med tydliga arbetssätt med tillhörande ansvarsfördelning 
är avgörande för att utreda, stoppa och förhindra fortsatta kränkningar.  
 
Det finns inget krav på s.k. uppsåt och det gäller både för diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling. Det betyder att ett barn, elev eller vuxen inte behöver ha 
haft någon avsikt för att trakassera eller kränka en annan människa. Det är effekten 
som avgör, dvs upplevelsen hos den som blir utsatt. Däremot måste det finnas en viss 
insikt i hur det egna uppträdandet kan upplevas som kränkande.   
 
Verksamheten ska arbeta systematiskt för att upptäcka eventuell diskriminering, 
trakasserier och kränkningar.   
 
Punkt 7. Utredning och åtgärder  
Så snart skolan får kännedom om att en elev anser sig vara utsatt för trakasserier eller 
kränkande behandling av annan elev/elever eller vuxen på skolan, inträder skolans 
skyldighet att utreda och åtgärda. Skolan ska också anmäla varje ärende vidare till 
huvudmannen. Skyldigheten att utreda och åtgärda gäller även om eleven själv eller 
dess vårdnadshavare inte vill detta. Information kan komma skolan till del på olika sätt, 
t ex genom att eleven själv berättar, andra elever, vårdnadshavare, vikarier eller 
personal. Skolan måste agera lika oavsett vem som larmar och även om det sker 
anonymt.  
 
Det är alltid elevens egen berättelse och upplevelse som bör vara utgångspunkten för 
kommande utredning. Utredning bör allsidigt belysa vad som inträffat och analysera 
orsakerna till händelsen. Utredning bör vidare omfatta både den som upplever sig 
trakasserad eller kränkt och den som kan ha utfört kränkningarna. Först när alla 



 
 

inblandade har fått möjlighet att yttra sig och ge sin bild av vad som hänt kan skolan 
objektivt bedöma situationen och analysera orsakerna till det inträffade. I vissa 
situationer kan händelsen klarläggas genom några frågor. I mer komplicerade fall av 
kränkningar kan utredningsskyldigheten bli mer långtgående och omfatta fler elever 
samt personal. Det är viktigt att också ha rutiner för att samla in information kring 
händelsen. Särskilt viktigt är det att utöka utredningen i komplicerade fall.   
 
I en akut situation måste personal agera genast för att stoppa pågående trakasserier 
eller andra kränkningar. Det måste sedan anmälas till rektor/förskolechef så att rutin 
enligt likabehandlingsplanen kan påbörjas.   
 
I planen bör finnas rutiner för hur utredning och eventuella samtal bör hanteras, vilka 
som ansvarar och när vårdnadshavare ska informeras. Det bör finnas en särskild rutin 
för hantering av vuxna som kränker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På Skogstorpsskolan …  
…respekterar vi och tar hand om varandra  
…hälsar vi på varandra  
…tar vi inte andras saker  
…arbetar vi på enheten i lugn och ro och rastar utanför 
enheten 
…är vi inte på andras enheter, stör inte andras lektioner 
och befinner oss inte i korridoren utanför idrottshallen 
…lämnar vi mobiltelefonen i skåpet under lektionstid  
...i annat fall beslagtas mobiltelefonen resterande del av 
dagen  



 
 

...har vi inte mobiltelefonen framme i matsalen 
…använder vi datorerna enbart till skolarbete   
…lämnar vi jackor och skor i skåpen  
…kastar vi inte snöboll på varandra  
…tar vi endast kort på eller filmar de som tycker att  det 
är okej.   
…E-cigaretter får ej förekomma på skolan.  
…förekommer inte maktlekar.  
…äter vi inte snacks, godis eller dricker sötade drycker 
på enheten/matsalen.  
  
Samhällets lagar och regler gäller även i skolan – dvs det som är olagligt i samhället 
är även olagligt i skolan. Vi är skyldiga att polisanmäla alla överträdelser! Ex. hot, 
våld och kränkningar, stöld och skadegörelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skogstorpsskolans handlingsplan vid fall som handlar om 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

 



 
 

 
 
 


