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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.  

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 säger 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. 
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Ekebys vision 

Alla på Ekeby skola ska känna att de arbetar i en lugn och harmonisk miljö utan oro 
för att stå utanför gruppen. Vår skola ska vara en plats som är trygg och fri från 
diskriminering och annan kränkande behandling.  

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 bilaga 1. 

Kartläggning och identifiering av risker i verksamheten  

Se punkt 2 i bilaga 1. 

Metod  

Trygghetsenkät 

 

Område som 
berörs  

Trygghet och 
trivsel 

När 

November 

 

Identifierad 
risk 

Elevers brist på 
välmående 

 

Frågor till elevledda 
utvecklingssamtal 
som besvaras ihop 
med föräldrarna 

 Trygghet och 
trivsel 

I samband med 
utvecklingssamtalen 
under höst och vår 

Upptäcka 
elevers 
kunskapsbrister 
och psykisk 
ohälsa 

Klassråd/Fritidsråd Trygghet, trivsel, 
delaktighet, 
inflytande 

Klassråd 1 
gång/månad, 

Elevråd 1 
gång/månad 

Fritidsråd 1 
gång/månad 

Upptäcka 
utanförskap 
och otrygga 
ställen på 
skolan 

Trygghetsgrupper  Trygghet, trivsel, 
delaktighet, 
inflytande 

1 gång/månad Skapa trygghet 
mellan 
klasserna 
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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 

Elevers brist 
på välmående 

 

Insats/arbetssätt 

Värdegrundsvecka 

När 

Sen 
hösttermin 

Ansvarig 

All personal  

Elevers brist 
på trygghet 

Utgå från svaren ur 
trygghetsenkäten som görs på 
hösten, diskuteras i 
personalgruppen 

Januari All personal 

Elevers brist 
på trygghet 

Trygghetsgrupper 1 
gång/månad 

All personal 

Planering av årets främjande arbete 

Se punkt 3 i bilaga 1. 

Följande främjande insatser kommer vi att arbeta med året: 

Mål 

Alla elever ska 
känna tillit till 
skolan och vara 
trygga här 

Insats/arbetssätt 

Alltid minst 3 vuxna ute på 
rasterna för år F-5 

När 

Alla raster 

Ansvar  

Rastvaktande 
personal 

 Fadderverksamhet 
förskoleklass och klass 3 

Intensivt 
under 
höstterminen 
och 
sporadiskt 
under 
vårterminen 

Personal i 
förskoleklass och 
fritids 

 Vuxna i korridorer, vid 
behov i omklädningsrum 
och som äter tillsammans 
med barnen.  

Alltid All personal 
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 Fortlöpande diskussioner i 
klasserna om hur vi ska 
uppträda mot varandra.  

Kontinuerligt Klassföreståndare 

 Trivselregler Kontinuerligt Rektor 

 Anordna rastaktiviteter Lunchraster Fritids 

 Lag- och gruppindelning 
under lektionstid sker 
alltid under ansvar av 
läraren. 

Alltid All personal 

 Lagindelning på rasterna; 
personal och elever 
diskuterar hur detta kan 
lösas på ett bra sätt.  

Fortlöpande All personal 

 

 

Så här gör vi för att alla ska känna till vår plan! 
Se punkt 4 i bilaga 1. 

Så här förankrar vi arbetet kring planen: 

Insats/arbetssätt När Ansvar  

Lägga ut den på infomentor Terminstart Rektor 

Lightversion av likabehandlingsplanen 
presenteras i alla klasser. 

Höstterminen Specialpedagog 

 

Så här informerar vi om planen: 

Insats/arbetssätt När Ansvar  

På klassråd, i trygghetsgrupperna samt informerar 
föräldrar att den finns att läsa på infomentor och 
på föräldramöte 

Terminsstart Klasslärare 

Rektor 
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Så här har barn och elever varit delaktiga i arbetet 
Se punkt 5 i bilaga 1. 

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

Insats/arbetssätt När Ansvar  

Fortlöpande diskussioner i klasserna och 
trygghetsgrupper 

Kontinuerligt All personal 

Trygghetsenkät  November Rektor 

 

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

Insats/arbetssätt När  Ansvar  

Levandegöra likabehandlingsplanen under 
trygghetsgrupper, värdegrundsveckan, diskussioner 
och samarbetsövningar. 

Kontinuerligt Rektor 
tillsammans 
med all 
personal 

Åtgärdande arbete – rutiner för akuta situationer 

Uppsikt och upptäckt  

Se punkt 6 i bilaga 1. 

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

Insats/arbetssätt När Ansvar  

 

Vi är minst tre personal ute på rasterna. Dagligen All personal 

Vi äter tillsammans med våra elever i matsalen, varje 
dag. 

Dagligen All personal 

Vuxna befinner sig i korridorer och omklädningsrum vid 
behov. 

Dagligen All personal 

Vi har utvecklingssamtal  Höst och 
vår 

Klasslärare 

Vi har föräldramöte. 1 gång/år All personal 
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Utredning och åtgärder  
Se punkt 7 i bilaga 1. 

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 av kränkande behandling 
till rektor 

Tjänsteanteckning All personal 

För utredning av kränkande behandling Se bilaga 2 Rektor  

För kontakt med vårdnadshavare 
angående information/deltagande i 
samtal  

Se bilaga 2 Rektor i 
samråd med 
ansvarig 
pedagog 

Disciplinära åtgärder Se bilaga 2 Rektor 

Uppföljning av åtgärder (i enskilda fall) Se bilaga 2 Rektor 

Vi pratar om kränkningar under 
konferenserna. 

Konferensprotokoll All personal 

 

Utvärdera 
Vi utvärderar arbetet med likabehandlingsplanen under en av KUP-dagarna vid 
terminsslut. All personal deltar tillsammans med rektor.  
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Kontaktuppgifter 

Leif Dickens, rektor, 019-58 85 51, leif.dickens@kumla.se  

Miriam Wistrand, specialpedagog, 019-58 89 19, miriam.wistrand@skola.kumla.se 

Emma Pettersson, f-klass, 019-58 88 54, emma.pettersson@skola.kumla.se 

Monica Torpman, lärare år 1, 019-58 88 55, monica.torpman@skola.kumla.se  

Agnes Torstensson, lärare år 2, 019-58 88 55, agnes.torstensson@skola.kumla.se 

Marie Bergman, lärare år 3, 019-58 88 55, marie.bergman@skola.kumla.se 

Sara Lennartsson, lärare år 4-5, 019- 58 88 55, sara.lennartsson@skola.kumla.se 

Eva Eriksson, lärare år 4-5, 019-58 88 55, eva.eriksson2@skola.kumla.se 

Lotta Stomberg, idrott, 019-58 88 55, ann-charlotte.stomberg@skola.kumla.se 

Therese Holm, fritids, 019-58 88 54, therese.holm@skola.kumla.se 

Li Andersson, fritids, 019-58 88 54, li.andersson@skola.kumla.se 

Johan Åsgrim, fritids, 019-58 88 54, johan.asgrim@skola.kumla.se 

Kim Wouda, fritids, 019-58 88 54, kim.wouda@skola.kumla.se 

Sebastian Waern, fritids, 019-58 88 54, sebastian.waern@skola.kumla.se 

Beata Borkowska, resurs, 019-58 88 54, beata.borkowska@skola.kumla.se 

Diane Sjögren, skolsköterska, 019-58 87 55, diane.sjogren@kumla.se 

Carola Bergelin, fritids, 019-58 88 54, carola.bergelin@skola.kumla.se 

Roger Axelsson, slöjdlärare, roger.axelsson@skola.kumla.se 

Susanne Olsson, slöjdlärare, susanne.olsson@skola.kumla.se 
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Bilaga 1 
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. 

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

Punkt 3. Planering av årets främjande arbete 
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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. 

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, 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 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 (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.  

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. Vad 
ska göras? Hur? Vem ansvarar? Hur ska dokumentationen ske?  
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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 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 eventuella samtal bör hanteras, vilka 
som ansvarar och när vårdnadshavare ska informeras. Det bör finnas en särskild rutin 
för hantering av vuxna som kränker. 
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Bilaga 2 

 

                RUTINER FÖR UTREDNING OCH ÅTGÄRDER  

                                                      VID KRÄNKANDE BEHANDLING 

 

Utredning inledd datum:______________________________________________________ 

 

Utredningen avser (kön, födelseår, initialer):______________________________________ 

 

Anledning till utredningen 

___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Utredningsplan 

 

Samtal med den utsatte  Ja   Nej   

 

Samtal med vårdnadshavare till den utsatte Ja   Nej   

 

Samtal med skolpersonal som kommer i kontakt med barnet Ja   Nej   
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Samtal med andra barn/elever (vittnen) som har kännedom i ärendet Ja   Nej   

 

Samtal med den som utövat kränkningen  Ja   Nej   

 

Samtal med vårdnadshavare till den som utövat kränkningen Ja   Nej   

 

Övriga utredningskontakter:___________________________________________________ 

 

Samråd i trygghetsgruppen för bedömning av åtgärder Ja   Nej   

 

Vidtagna åtgärder 

Information till vårdnadshavare- den utsatte  Ja   Nej   

(OBS skyndsamhetskrav)  

Information till vårdnadshavare- den/de som utövat kränkningen  Ja   Nej   

(OBS skyndsamhetskrav)  

Information till lärarlaget och/eller annan berörd personal Ja   Nej   

 

Specialpedagogisk insats:______________________________________ Ja   Nej   

 

Ärendet aktualiserat hos elevhälsan för utredning gällande stödbehov  Ja   Nej   

 

Ärendet aktualiserat hos elevhälsan för stödåtgärder  Ja   Nej   

 

Ärendet aktualiserat hos elevhälsan för konsultation till skolans personal  Ja   Nej   

 

Andra stödinsatser i form av (t.ex. samtalsstöd, extra stöd vid raster, handlingsplaner m.m.) 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

Disciplinära åtgärder i form av:__________________________________________________ 

 

Anmälan till socialtjänsten (vid misstanke om barn som far illa) Ja   Nej   

 

Polisanmälan (vid misstanke om brott) Ja   Nej   

 

 

Beslut 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Utredning avslutad datum:____________________________________________________ 

 

 

Uppföljning inbokad datum:__________________________________________________ 

 

 

Underskrift rektor datum:____________________________________________________ 

 

Information till huvudmannen för kännedom datum:_________________________ 
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Bilaga 3 

 

EKEBY SKOLAS TRIVSELREGLER 

 

Vi är rädda om varandra och våra saker. 

 

Vi låter alla vara med. 

 

Vi visar respekt för varandra. 

 

Vi använder ett vårdat språk. 

 

Vi går inomhus och tänker på vår ljudvolym. 

 

Vi kommer i tid. 

 

Elever och rastvärdar är ute på rasterna. 

 

Vi leker på marken. 

 

Vi smyger alltid in i klassrummet. 


