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Ett prioriterat arbete i kommunen 

Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola garanterat 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. Barn och elevers 
rättsskydd är likvärdigt det som finns för skolans anställda.  

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 och lagen ger att 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. 

Rektor F-6, Biträdande Rektor F-6 (Ansvarig för Trygghetsteamet) 

Skogstorpsskolan 

……………………………………………………. 
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Skogstorpsskolans F-6 vision 

På vår skola ska ingen känna sig 
diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Vi 
tar avstånd från alla typer av 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. Planen gäller tom: 2022-09-20  
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Ansvarig för planen: Jens Berisson, Rektor 

 

Inledning 
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 kontinunitet. 

Det främjande Likabehandlingsarbetet ska utgå från kunskaper om vad elever 
behöver för att må bra och utvecklas. Det förebyggande arbetet ska utgå från 
kartläggning och analys av det arbete som verksamhetens elever befinner sig i. 

Arbetet ska utgå från ett normkritiskt förhållningssätt. Det innebär en 
medvetenhet om vilka normer som finns och hur de skapar inkludering och 
exkludering. 

All personal ska veta hur skolan i sin helhet arbetar med likabehandling, förstå 
sina roller i likabehandlingsarbetet och veta hur man förväntas agera i olika 
situationer. 

Likabehandlingsplanen innehåller följande avsnitt: 

•  Främjande insatser och åtgärder (Vad gör vi för att alla elevers 
grundläggande behov ska tillfredställas?) 

• Kartläggning (Vad visar våra kartläggningar?) 
• Förebyggande insatser och åtgärder (Vad gör vi för att hantera risker?) 
• Åtgärder i akuta situationer (Utvärdering och uppföljning) 
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Kartläggning och identifiering av risker i verksamheten  
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. 

 

 

Metod  Område som 

berörs 

När Identifierad 

risk 

 

Enkät som elever får fylla i när de 
går i årskurs 5. 

Trygghet, trivsel, 
inflytande och 
delaktighet. 

Årligen Att inte alla 
gör enkäten. 

 

 

Digital månadsutvärdering 

 

 

Alla elever 

 

 

Varje månad 

 

 

 

Att inte alla 
genomför 
utvärdering 

Värdegrundsarbete Inflytande och 
delaktighet, 
arbetsro, 
arbetsmiljö. 

Augusti-
september 

Ingen risk 
identifierad. 

Trygghetsteam Trygghet och 
trivsel, inflytande 
och delaktighet, 
arbetsro. 

Varannan 
vecka 

Ingen risk 
identifierad. 

Trygghetsvandring inomhus och 
utomhus 

Trygghet och 
trivsel, inflytande 
och delaktighet. 

Årligen, på 
hösten. 

Att 
vandringen 
inte följs 
upp. 

Mentorsgrupp, enhetsråd Trygghet och 
trivsel, inflytande 
och delaktighet. 

1 
gång/vecka 

Att elevers 
synpunkter 
inte når alla 
lärare. 

Möte i 
arbetslagen/lärarkonferenser 

Trygghet och 
trivsel, inflytande 
och delaktighet, 
närvaro/frånvaro,  

1 
gång/vecka 

Att frågan 
inte blir 
prioriterad i 
arbetslagen. 

Miljö-och hälsoråd, matråd Elevernas 
arbetsmiljö 

1 
gång/månad 

Att möten 
blir 
inställda. 

 Risk för diskriminering 

Diskr.grund 

 

Metod för att 

identifiera risk 

Identifierad risk 
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Kön Samtal, 
observationer, 
dialog med elever 
och 
vårdnadshavare, 
tjänsteanteckningar. 

 

Religion eller annan 
trosuppfattning 

Samtal, 
observationer, 
dialog med elever 
och 
vårdnadshavare, 
tjänsteanteckningar. 

 

Sexuell läggning Samtal, 
observationer, 
dialog med elever 
och 
vårdnadshavare, 
tjänsteanteckningar. 

 

Funktionsned- 
sättning 

Samtal, 
observationer, 
dialog med elever 
och 
vårdnadshavare, 
tjänsteanteckningar. 
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Planering av årets förebyggande arbete 
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. 

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

Identifierad risk 

kring områdena 

 

Insats/arbetssätt 

 

När 

 

Ansvarig 

  

Vissa platser på 
skolgården i 
skolan har 
eleverna uttryckt 
känns mer 
otrygga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkäten visade 

att 

likabehandlingspl

anen inte är känd 

Vuxna i skolan 
ska vara 
vaksamma och 
medvetna om de 
platser som anses 
vara otrygga av 
eleverna. Flera 
vuxna ute på 
rasterna. 
Rastvärdar med 
reflexväst som 
cirkulerar och är 
vaksamma. 
Trygghetsvandrin
g med elevrådet 
och 
trygghetsteamet 
för att upptäcka 
otrygga platser 
där vi behöver 
vara fler 
rastvärdar. Vi 
lyfter alltid frågan 
på 
trygghetsteamets 
möten. 

 

Planerad 
rastverksamhet. 

 

 

 

Belysa 
likabehandlingspl
anen och vad den 
innebär på 
enhetsråd och 
mentorstid, samt 

Dagligen. 

På enhetsråd, 
klassråd och 
elevråd. 

Varannan 
vecka på 
tryggetsteam
ets möten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagligen. 

 

 

 

 

Ht 2021 

 

 

 

All personal på 
skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvariga 
fritidspedagoger. 

 

 

Trygghetsteam 

Lärarna på 
enheterna. 
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hos samtliga 

elever.  

att den ska finnas 
synlig i 
pappersformat på 
varje enhet. Vid 
terminsstart visas 
en powerpoint av 
barnversionen 
gjord utifrån 
likabehandlingspl
anen. 

 

Gemensamt 
arbete kring vår 
värdegrund. 

 

Elevrådet 
utvärderar 
likabehandlingspl
anen i maj 2021. 
Justeringar görs 
inför ht 2021. 

 

 

 

 

 

 

Terminsstart 
ht 2021 och 
fortlöpande. 

 

Maj 2021 
eller vid 
behov. 

 

 

 

 

 

Alla lärare på skolan. 

 

 

Ansvarig för 
elevrådet. 

 

 

Några elever och 
vårdnadshavare 
har uttryckt att 
det förekommer 
kränkningar 

Alla vuxna som 
arbetar i skolan 
ska vara 
uppmärksamma 
och agera på 
tendenser till 
kränkningar och 
diskriminering.  

Vi tänker på hur 
vi kan agera goda 
förebilder i hur 
man agerar 
respektfullt mot 
elever och 
varandra. 

Dagligen Alla som arbetar på 
skolan 

Det finns elever 
som inte känner 
sig trygga 

Enkätundersökni
ng till elever. 

Kommungemensa
m trygghetsenkät, 

Klasskartläggning 

Samtal, dialog 
med elever och 
vårdnadshavare 

Höstterminen 

Vårterminen 
åk 5,  

Åk 5 och 3 

 

På 
utvecklingssa
mtal ht 

Rektor/biträdande 
och trygghetsteam 

FLL/rektor/trygghet
steam 
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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.  

Följande främjande insatser kommer vi att arbeta med året: 

Mål 

Klasskartläggningar av 

elevhälsan. 

 

Klasskartläggningar vid 

behov av 

trygghetsteamet 

Insats/arbetssätt 

Trygghetsteamet och 
elevhälsoteamet 
utför 
klasskartläggningar 
där elevernas röster 
blir hörda. Fortsatt 
arbete utifrån vad 
som framkommer 
sker gemensamt med 
elev, skola och 
vårdnadshavare. 

När 

Åk 5 ht 

Åk 3 vt 

 

Övriga 

årskurser 

Ansvar  

Elevhälsan 

 

 

Trygghetsteam

et 

Barnversionen 

uppdateras 

Bildspelet med 

elevernas röster 

revideras 

Höstterminen 

2021 

Trygghetsteam 

Aktualisera 

likabehandlingsplanen 

på varje enhet 

Presentation av 

likabehandlingsplan

en (barnversion)  

Höstterminen 

2021 

Vuxenstöd på 

varje enhet 

Alla ska känna till 

likabehandlingsplanen 

Anslå barnversionen 

på varje enhet och 

publicera reviderad 

plan på Kumla 

kommuns hemsida 

Omgående när 

de är 

reviderade 

Rektor 

Värdegrunden 

aktualiseras 

(armbandstänket) 

Enheterna arbetar 

fram en värdegrund 

tillsammans med 

eleverna. 

Ht 2021 All skolans 

personal samt 

elever 

Att skapa en trygg miljö 

och stärka respekten för 

varandra 

Vänskapsvecka, 

stark och snäll i ett 

F-9 perspektiv. 

Trygghetsteamet 

arbetar aktivt med 

vår värdegrund 

Mentorstid 

 

Arbeta främjande 

med likabehandling i 

all vår planering och 

verksamhet 

Ht 2021 

 

 

 

 

 

Regelbundet, i 

undervisning 

och aktiviteter. 

Lärare på 

respektive 

enhet samt 

vuxenstödjare 

på enheten. 

 

Lärare på 

respektive 

enhet. 

 

Alla som 

arbetar på 

skolan 
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Alla elever känner till 

diskrimineringsgrunder

na 

Arbeta med en 

diskrimineringsgrun

d i månaden. 

Varje månad. Lärare på 

respektive 

enhet. 

Att skapa en miljö som 

präglas av empati och 

gemenskap 

Träna eleverna i 

empati och 

konflikthantering 

 

Lärarna arbetar 

aktivt med vår 

värdegrund till 

exempel genom 

elevsamtal 

Arbeta främjande 

med likabehandling 

och trygghet i all vår 

planering av 

verksamhet 

Kontinuerligt 

arbete i 

vardagen 

 

Under 

mentorssamtal 

Lärare på 

respektive 

enhet, samt 

vuxenstöd på 

enheten 

Att ha en levande, 

gemensam och 

förankrad värdegrund  

 

 

 

”Armbandstänket” är ej 

valbart 

Belysa och arbeta 

regelbundet med 

värdegrund och 

ordningsregler. 

Skapa en gemensam 

värdegrund utifrån 

elevernas tankar.  

Terminsuppsta

rt hösten, 

regelbundet på 

enhetsråd, 

elevråd och 

utifrån 

elevernas 

behov i 

stunden. 

Lärare på 

respektive 

enhet samt 

vuxenstöd på 

enheten. 

Få men tydliga 

ordningsregler 

Synliga affischer 

med förankrade 

ordningsregler 

Regelbundet 

vid planering 

av 

undervisning 

och aktiviteter 

Trygghetsteam 

Synliggöra 

värdegrunden 

Synliga affischer 

med förankrad 

värdegrund 

Regelbundet 

vid planering 

av 

undervisning 

och aktiviteter 

Trygghetsteam 
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Så här gör vi för att alla ska känna till vår plan 
Elevversionen av likabehandlingsplanen revideras av specialpedagog och 
biträdande rektor. Namnen på kamratstödjare uppdateras inför terminsstarten.  

Elevversion av likabehandlingsplanen presenteras för elevera. Insatsen ska ge 
trygghet i hur vi hanterar kränkningar och diskriminering. Eleverna ska veta att 
vi tar tag i kränkningar och att det lönar sig att komma till personal och berätta. 
Dialog förs med elev kring värdegrund, på enheterna, så att elevernas perspektiv 
fångas upp och eleverna blir delaktiga, Kamratstödjare dokumenterar elevernas 
tankar och tar med till tryggetsteamet för diskussion. Trygghesteamet reviderar 
Likabehandlingsplanen. Elevernas synpunkter tas med. 

Så här förankrar vi arbetet kring planen: 

Insats/arbetssätt När Ansvar  

Barnversion av likabehandligsplanen Terminsstart 
hösten 

Trygghetsteam 

Elevråd Varje termin Rektor 

Föräldramöten, föräldraforum Varje läsår Rektor, 
trygghetsteam 

Arbetslagsträffar, konferenser Varannan vecka 
har arbetslagen 
träffar 
tillsammans med 
rektor/biträdande 
rektor och 
elevhälsoteamet. 
Konferenser sker 
varje vecka. 

Rektor 

Enhetsråd 1 gång/vecka Lärarna på 
respektive 
enhet 

Publicering på Kumla kommuns 
hemsida 

Höstterminen, när 
planen är 
reviderad. 

Rektor 

 

Så här informerar vi om planen: 

Insats/arbetssätt När Ansvar  

Planen publiceras på skolans site samt i 
infomentor 

Hösten 
2021 

 Rektor 

Mentorsträffar 1 
gång/vecka 

Lärarna på 
respektive 
enhet 

Enhetsråd 1 
gång/månad 

Lärarna på 
respektive 
enhet 
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Arbetslagsträffar och konferenser 1 
gång/vecka 

Rektor 

Information till fastighet och kök Varje läsår Rektor 

Föräldramöte, föräldraforum Varje läsår Lärare på 
respektive 
enhet samt 
rektor. 

 

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. 

Så här arbetar vi med barns och elevers delaktighet i arbetet med likabehandling 
och mot kränkningar: 

All personal jobbar aktivt med att koppla elevernas skolvardag till 
likabehandlingsarbetet. De reflektera tillsammans med eleverna över hur vi 
pratar med varandra. Koppla till vår värdegrund och våra ordningsregler. Det ska 
leda till förståelse för eleverna om hur vi skapar vår gemensamma arbetsmiljö. 
Elever och personal arbetar med diskrimineringsgrunderna kontinuerligt över 
året, en per månad. Enheterna ansvarar för att detta. Insatserna ska öka 
medvetenheten om vad diskriminering är, så att alla kan upptäcka och identifiera 
och få strategier att hantera diskriminering. Alla elever ska uppleva rasten som 
något positivt och veta vem de ska vara med och vad de kan göra. Kamratstödjare 
ansvarar för att lyssna av klimatet på enheten. Trygghetsarbete är en stående 
punkt på arbetslagsträffarna. 

Insats/arbetssätt När Ansvar  

Barnversion av likabehandlingsplan presenteras Hösten 

2021 

Lärarna på 

respektive 

enhet 

Uppdatering av värdegrund samt ordningsregler Hösten 

2021 

Lärarna på 

respektive 

enhet 

Råd i olika former (klassråd, enhetsråd eller 

mentorstid) där eleverna ges möjlighet att ta upp frågor 

gällande t ex trivsel. 

1 

gång/vecka 

Lärarna på 

respektive 

enhet 

Arbete med diskrimineringsgrunder Varje 

månad 

Lärarna på 

respektive 

enhet 

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

Representanter från enheterna och elevråd får 

diskutera, utvärdera och reflektera kring planen. 

Hösten 

2021 

Fortlöpande 

Rektor/elevrådet 

Eleverna får utvärdera planen genom enkät Årligen Rektor 

Diskussion om arbetet med den gemensamma 

värdegrunden och våra ordningsregler 

Hösten 

2021 samt 

fortlöpande 

Alla lärare 
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Åtgärdande arbete – rutiner för akuta situationer 
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, det är t ex skillnad på en 
bagatellartad kränkning och en allvarlig. Det är också viktigt att ha rutiner för att 
utreda vad som hänt, så att ansvariga vuxna inte förhastar sig och vidtar 
åtgärder som i sig kan utgöra en kränkning eller som inte följer principen om 
proportionalitet.  

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 sk uppsåt och det gäller både för diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. Det betyder att ett barn, elev eller vuxen 
inte behöver ha haft någon (elak) 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 att det egna uppträdandet kan upplevas 
som kränkande (elakt), särskilt viktig blir det bland de yngsta barnen. I förskola 
gäller det för personal att vara observanta och beredda att ingripa i konkreta 
situationer när barnen leker eller deltar i aktiviteter.  

Uppsikt och upptäckt  
Verksamheten ska arbeta systematiskt för att upptäcka eventuell diskriminering, 
trakasserier och kränkningar. Verksamheten ska också ha en strategi för hur 
personal som får kännedom om eller ser en pågående kränkning, ska hantera 
situationen.   
 

I vår verksamhet arbetar vi på följande sätt med att hålla uppsikt och upptäcka 
diskriminering, trakasserier och kränkningar: 

Insats/arbetssätt När Ansvar  

Vuxna rör sig på skolan och försöker att tidigt 
upptäcka ett negativt beteende hos elever. 

Dagligen All personal 
på skolan 

Rastvärdar på rasterna. Rastvärdarna har gula 
västar på sig för att synas och skapa trygghet. 

Varje rast Den aktuella 
rastvärden 

Vuxentillsyn vid riskutsatta tidpunkter t ex vid 
idrott 

Varje 
idrottslektion 

Undervisande 
lärare 

Vuxenstöd på varje enhet, som eleverna 
känner till och kan vända sig till vid behov 

Dagligen Vuxenstöd 

Enhetsråd 1 gång/vecka Lärare på 
respektive 
enhet 

Elevråd 1 
gång/månad 

Lärare som 
leder rådet, 
samt rektor 
och 
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biträdande 
rektor 

Trygghetsteam träffas och samordnar det 
förebyggande trygghetsarbetet. 

Varannan 
vecka 

Biträdande 
rektor 

Skolsköterska, ELSA-enkät, hälsobesök Fortlöpande Elevhälsan, 
rektor 

Dialog med vårdnadshavare Vid behov Alla enheter 

Frånvarobevakning Varje lektion Alla arbetslag 

 

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 från fritidshemspersonal och andra vuxna 
som ge viktiga pusselbitar. 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 förskola måste andra rutiner för ovanstående finnas eftersom barnen i 
verksamheten är väldigt unga och inte alltid själva kan uttrycka sig. 

I planen bör finnas rutiner för hur utredning och ev samtal bör hanteras, vilka 
som ansvarar och när vårdnadshavare ska informeras. Det bör finnas en särskild 
rutin för hantering av vuxna som kränker. 

 

Rutin Dokumentation/blankett Ansvar 

För anmälan till rektor/förskolechef  

Den som uppmärksammar händelsen 
dokumenterar det i en händelserapport 

Händelserapport, anmälan 
om misstänkt kränkande 
behandling samt utredning 

Den som är 
närvarande 
vid händelsen. 
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som lämnas till biträdande rektor samma 
dag.  

 

För utredning 

Utredning ska göras av den personal som 
uppmärksammat kränkningen. Flera 
personer kan vara involverade och alla gör 
då sin egen dokumentation som 
sammanställs av elevens mentor. 

Anmälan om misstänkt 
kränkande behandling samt 
utredning. 

Den som är 
närvaranade 
vid händelsen, 
trygghetsteam, 
mentor. 

För samtal med barn/elever 

Samtal sker samma dag med alla 
inblandade elever, sedan görs så många 
uppföljningssamtal som krävs för att 
kränkningen ska upphöra 

Anmälan om misstänkt 
kränkande behandling samt 
utredning 

Ansvarig 
lärare, mentor 
och/eller 
trygghetsteam 

När vuxna kränker  

Vid kännedom om att vuxna kränker elev 
meddelas rektor omgående. Utredning ska 
göras av ansvarig rektor eller skolchef. 
Rektor bedömer vilka konsekvenser 
vederbörande ska få. 

Anmälan om kränkande 
behandling vuxen-elev 

Rektor 

För när vårdnadshavare ska 
informeras/delta i samtal  

Vårdnadshavare meddelas om händelsen 
samma dag.  

Händelserapport, anmälan 
om kränkande behandling, 
möte/samtal med 
vårdnadshavare 

Berörd 
personal 

Disciplinära åtgärder, åtgärdstrappa   

Rapportering till huvudman 

Sker via biträdande rektor som registrerar 
i W3D3 

  

Via Biträdande 
rektor 

Uppföljning av åtgärder (i enskilda fall)   

Riskbedömning   

   

Kvar att göra 
Vi ska se till att alla elever och all personal känner till likabehandlingsplanen och 
vad den innebär. 
All personal ska ha god kännedom om våra rutiner. 
Trygghetsabetet ska vara ett förebyggande arbete och grunden för lärandet. 
Alla arbetslag ska jobba aktivt och systematiskt med diskrimineringsgrunderna 
en ggn/månaden. 
All personal och alla elever ska vara involverade i värdegrundsarbetet. 
Klasskartläggningar ska genomföras kontinuerligt i åk 3 och 5.  
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Kontaktuppgifter 
Kontakta oss gärna om ni har frågor kring diskriminering, trakasserier eller 
kränkande behandling. 
 
Lotta Anelid:  biträdande rektor        lotta.anelid@kumla.se  
    
Jens Berisson: rektor                                jens.berisson@kumla.se  
     
Karin Åkesson: specialpedagog            karin.akesson@skola.kumla.se                        0 
 
Hamina Rasuli: Skolsköterska               hamina.rasuli@kumla.se  
 
Ellyan Korshid: Kurator                          ellyan.korshid@kumla.se  
 
Karl Rosén: pedagog (Stora Lime)        karl.rosen@skola.kumla.se  
  
 
Lotta Strid: pedagog (Stora Turkos)    lotta.strid@skola.kumla.se  
 
Maria Johansson: pedagog (Lilla Lime) maria.johansson@skola.kumla.se  
 
Sandra Bernström, (Lilla Turkos)           sandra.bernstrom@skola.kumla.se 

Pia Bruse, (Lilla Cerise )                                pia.bruse@skola.kumla.se         

Dan Hemming (Stora Cerise)                       dan.hemming-gustafsson@skola.kumla.se  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

    

 

 

 

mailto:linnea.holjer@kumla.se
mailto:jens.berisson@kumla.se
mailto:karin.akesson@skola.kumla.se
mailto:sophie.arvberger2@kumla.se
mailto:ellyan.korshid@kumla.se
mailto:karl.rosen@skola.kumla.se
mailto:lotta.strid@skola.kumla.se
mailto:maria.johansson@skola.kumla.se
mailto:sandra.bernstrom@skola.kumla.se
mailto:pia.bruse@skola.kumla.se
mailto:dan.hemming-gustafsson@skola.kumla.se
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Rutiner och blanketter 

 

 

Tjänsteanteckning rörande 

barn/elevärenden 

Diarieförs i elevakt 

 

 

För anteckning vid större händelser som inte uppfattas som  

kränkning (Använd annan mall vid misstänkt 

kränkning/diskriminering) 

 

Det kan röra oro för skolsituation, livssituation, 

ordningsregler. 

 

Datum    ☐ Lämnat till administratör för registrering i elevakt  

Barn/elevuppgifter 

Namn Personnummer 

   

Förskola/skola Klass 

    

Antecknad av 

Namn Titel 
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I vilken verksamhet skedde händelsen (Fritids/Skola): 

 

 

När fick rektor/biträdande rektor kännedom om händelsen? 

 

 

Beskriv händelsen (Vilka var inblandade, vad hände, vad säger de inblandade) 

 

 

 

Planering. Ytterligare åtgärder som planeras (eller är bedömningen att det är färdigutrett och inga vidare åtgärder 

behövs?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anteckning / dokumentation forts. 

 

 

 



  21(24) 

 

Tips på hemsidor  

Här nedan finns hemsidor ifall ni önskar mer 
information eller kunskap om  diskriminering, 
trakasserier, kränkning eller mobbning.   

Barn och elevombudsmannen   
http://www.skolinspektionen.se/BEO/   

Bris   
http://www.bris.se   

Diskrimineringslagen   
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11043/a/111986   

Diskrimineringsombudsmannen   
http://www.do.se/   

Friends   
http://www.friends.se   
 Lgr 11 (Den nya kursplanen)   
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl
_=http%3A%2F%2Fwww4.s 
kolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2
Fwpubext%2Ftrycksak%2FR ecord%3Fk%3D2575   

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter   
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/   

Skolinspektionen   
http://www.skolinspektionen.se   

Skollagen (den nya)   
http://www.regeringen.se/sb/d/12022   

Skolverket   
http://www.skolverket.se   

Skogstorpsskolans hemsida   
http://www.skola.kumla.se/skolornashemsidor/skogstorp
/startsida.4.705c506110f53e4 2ded80005242.html   

Kumla kommuns hemsida   
http://www.kumla.se/  
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 Vad betyder alla ord och begrepp? 

Ordlista 

 Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 

annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, 

om missgynnandet har samband med kön, köns-överskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder. 

 Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en 

bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men 

som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss 

könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller 

annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, 

såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och 

de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 

 

Trakasserier: 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, funktionshinder, 

sexuell läggning eller ålder. Om någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora” 

eller liknande kan det uppfattas som trakasserier. Sexuella trakasserier: ett 

uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

 

 Kränkande behandling: Om någon blir kallad ”plugghäst”, ”glasögonorm”, 

”benrangel” eller ”UFO” eller liknande kan det uppfattas som kränkande behandling. 

Det är viktigt att komma ihåg att trakasserier och kränkande behandling inte alltid är 

verbala utan kan bestå av till exempel gester, ignorering, utfrysning eller att någon 
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stirrar. Fysiska påhopp och skadegörelse (till exempel att kasta ägg på någons kläder, 

ta någons saker) är exempel på trakasserier och kränkande behandling. 

 Mobbning: En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med 

avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan person en skada eller obehag. 

Begreppet mobbning har länge varit vanligt när man talar om elevers utsatthet. Den 

allmänt vedertagna definitionen av mobbning innebär att en elev upprepade gånger 

eller under en viss tid utsätts för negativa handlingar från en eller flera andra elever. 

Det är också vanligt att begreppet innefattar att den som mobbar någon ska ha ont 

uppsåt. Det innebär att begreppet mobbning är smalare än begreppen trakasserier 

och kränkande behandling, då dessa även kan användas för enstaka händelser. 

Dessutom är det begreppen trakasserier och kränkande behandling som 

huvudsakligen används i lagstiftningen. 

 

 Kön: att någon är kvinna eller man. 20180820 26(28) Könsöverskridande identitet 

eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin 

klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Etnisk tillhörighet: 

nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.  

 

Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar 

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

födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.  

 

Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Ålder: uppnådd 

levnadslängd. Rasism: Föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån 

uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa 

grupper är mindre värda och därmed mindre värda och legitima att förtrycka.  
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Främlingsfientlighet: Rädsla för; stark motvilja mot grupper som definieras genom 

fysiska, kulturella eller beteendemässiga karakteristika. Homofobi: Uppfattning eller 

medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en 

starkt negativ syn på homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella personer. 

Källa till ordlistan: skolinspektionens hemsida (skolinspektionen.se)        


