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Inledning 
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.  

Skolan ska varje år upprätta en plan med översikt över de åtgärder som behövs för 
att arbetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 
elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa 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. Rektor 
ansvarar för att planen implementeras, utvärderas och revideras varje år medan all 
personal har ansvar för att planen efterlevs och att verksamheten arbetar utifrån 
den.  

Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett viktigt verktyg för 
att strukturera likabehandlingsarbetet. Arbetet med att utforma planen är också 
ett sätt att förankra likabehandlingsarbetet och att involvera alla som berörs. 
Kumla kommuns mall för plan mot diskriminering och kränkande behandling utgör 
ett stöd och instruktion för detta arbete. 
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Ekeby skolas värdegrund 
 

Vi på Ekeby skola är väl medvetna om att det förebyggande och främjande arbetet 
utgör grunden för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Vi 
jobbar främjande genom att lyfta fram det som fungerar och förstärka det som 
gynnar lärandet och måendet. Syftet med det är att skapa en trygg och lärande 
miljö för alla i skolan. För att målet med implementeringen av värdegrunden ska 
uppnås behöver värdegrunden genomsyra och finnas i hela skolans verksamhet 
såväl på lektioner, raster, matsal korridorer och i alla möten med elever och 
personal. Om så är fallet kommer skolan stå på en stadig grund vilket 
förhoppningsvis reducerar det åtgärdande arbetet. Vi måste dock komma ihåg att 
färdiga program av olika slag aldrig kan ersätta lärares och pedagogers dagliga 
arbete med att främja en positiv och trygg miljö där eleverna lär sig och utvecklas 
till sin fulla potential kunskapsmässigt och socialt. Det förebyggande arbetet 
måste även lyftas fram, det kan tex vara att upptäcka och undanröja hinder som 
kan leda till kränkande behandling, om vi tror att det finns skäl för det. 

Vår vision och värdegrund på Ekeby skola är att skapa de bästa 

förutsättningarna för trygghet och lärande, för varje elev. Det gör vi med 

kunskap, glädje, gott bemötande och höga förväntningar. 

På Ekeby skola står varje elevs sociala utveckling och kunskapsutveckling i 
alla ämnen i fokus. Vi utgår från att alla elever vill och kan utvecklas, men 
med olika förutsättningar och behov.  

Ett viktigt uttryck är; “du vill om du kan”. 

Våra ledord är: 

E – engagemang 

K – kunskap 

E – energi 

B – barnet i fokus 

Y – yrkeskompetens 
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Utvärdering av åtgärderna och insatserna i 
föregående års plan 
 
Beskrivning av hur föregående års plan har utvärderats och vilka 
som har varit delaktiga 

Utvärderingen har skett i arbetslagen, ledningsgruppen och i Trygghetsteamet. 
Vi har använt oss av de enkäter som berört de områden som bland annat handlar 
om elevers trygghet och trivsel på skolan och i klasserna. Vi har kollat över antal 
anmälda kränkningsanmälningar och analyserat om det finns samband mellan de 
olika ärendena.  
 
Resultat av utvärderingen av föregående års plan 

Trygghetsarbetet under läsåret 2021/2022 fortsatte att påverkas av 
pandemin på flera olika sätt och trygghetsarbetet kunde inte till fullo 
genomföras på det sätt som var planerat. Elever från olika årskurser fick 
inte blandas och det gjorde att t ex olika aktiviteter i faddergrupper inte 
kunde genomföras.  Trygghetsarbetet genomfördes i stället klasserna under 
andra former. Vi upplever att avsaknaden av olika tvärgrupper har påverkat 
vår verksamhet och vi har fått en ökad förståelse för dess betydelse för vi-
känslan på skolan. Vi ser fram mot att under det kommande året återigen få 
införa de åldersblandade grupperna och utveckla trygghetsarbetet. Skolans 
olika råd kunde heller inte hållas under föregående år.   
 
Trygghetsenkäten visade att de flesta eleverna trivs på Ekeby skola. I den 
mån som vi genomfört rastaktiviteter har det varit framgångsrikt och vi kan 
konstatera att det är något vi måste försöka hitta tillbaka till och använda 
oss mer av. Vi har också funderingar på ur vi kan utveckla arbetet med 
”Tryggveboden”, alltså vår bod med rastleksaker där vi funderar på om 
någon form av utlåningssystem, kan underlätta vårt utvecklingsarbete.  
 
Skolnärvaron har följts under året, skolfrånvaron har varit högre än tidigare 
år på grund av pandemin. En viss osäkerhet kring elevers frånvaro har 
funnits hos pedagogerna och lett till ökad vaksamhet kring detta.    
Att ta med till detta års plan: De riskområden som vi har identifierat är 
ytor där det sker fria förflyttningar som korridorer, omklädningsrum men 
även idrottslektioner. För att minimera riskerna och trygga eleverna går vi 
(och står) på led till kapprummen vid raster och skolaktiviteter som kräver 
längre förflyttningar.   

Likabehandlingsplanen behöver synliggöras och bli tydligare för eleverna. 
Detta ska vi arbeta vidare med genom genomgång i klasserna och att den 
sätts upp i alla klassrum. Innehållet kommer också att arbetas med i olika 
faddergrupperingar.   
Vi kommer att fortsätta med alla våra förebyggande aktiviteter och hoppas 
att vi detta läsår kan genomföra aktiviteter i mer åldersblandade grupper.   
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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  

Trygghetsenkät 

Område som 
berörs  

Trygghet och 
trivsel 

När 

Oktober/November 

Identifierad 
risk 

Elevers brist 
på 
välmående 

Klass-, fritids, och 
elevråd 

Trygghet, trivsel, 
delaktighet och 
inflytande 

Klassråd 1 gång/mån.  
Elevråd 1 gång/mån.  
Fritidsråd 1 
gång/mån.  

Upptäcka 
utanförskap 
och otrygga 
ställen inom 
skolans 
område  

Faddergrupper / 
Trygghetsdagar, 
sk 
”Tryggvedagar” 

Trygghet och 
trivsel, kön, 
könsidentitet eller 
könsuttryck, 
etnisk tillhörighet, 
religion eller 
annan 
trosuppfattning, 
funktionsvariation, 
sexuell läggning, 
ålder, delaktighet 
och inflytande  

1 gång/månad? Skapa 
trygghet 
mellan 
eleverna på 
skolan  

Rutin för 
skolnärvaro  

Trygghet och 
trivsel  

1 gång/mån.   Psykisk 
ohälsa  

Frågor vid 
utvecklingssamtal 
som 
utgångspunkt.  

Trygghet och 
trivsel  

I samband med 
utvecklingssamtal  

Psykisk 
ohälsa  
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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 

  

Frånvaro  Sammanställning av 
frånvarorapportering och 
uppföljning  

1 
gång/mån.  

All personal 

Elevers brist 
på trygghet  

Trygghetsdagar i form av 
”Tryggvedagar” och arbeta i 
faddergrupper 

1 
gång/mån. 

All personal 

Elevers brist 
på trygghet  

Uppföljning av 
trygghetsenkätens resultat  

november All personal 

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 

Alla elever ska 
känna tillit till 
skolan och vara 
trygga på skolan.   

Insats/arbetssätt 

Rastvärdar använder 
reflexvästar för att vara lätt 
synliga för eleverna.   

När 

Raster 

Ansvar  

All personal 

Alla elever ska 
känna tillit till 
skolan och vara 
trygga på skolan.   

Rastaktiviteter  Raster Rektor och 
all personal 

Alla elever ska 
känna tillit till 
skolan och vara 
trygga på skolan.   

Klass-, fritids- och 
elevråden har en stående 
punkt angående trygghet på 
rasten.   

1 
gång/månad  

Rektor och 
all personal 
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Så här gör vi för att alla ska känna till vår plan! 
 
Så här förankrar vi arbetet kring planen: 

Insats/arbetssätt När Ansvar  

Ordningsreglerna utarbetas tillsammans med 
eleverna.  

september All personal 

Fortlöpande diskussioner i klasserna och i 
faddergrupperingar.   

kontinuerligt All personal 

Trygghetsenkät oktober Rektor och 
Trygghetsteamet 

 

Så här informerar vi om planen: 

Insats/arbetssätt När Ansvar  

Likabehandlingsplanen presenteras i 
klasserna och tas upp i samband med 
fadderaktiviteter 

september All personal 

Likabehandlingsplanen läggs ut på 
skolans hemsida, Infomentor och sätts 
upp på skolans anslagstavlor.   

september/oktober 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: 

Insats/arbetssätt När Ansvar  

Fortlöpande diskussioner i klasserna, 
faddergrupperingar, klassråd och elevråd 

kontinuerligt All personal 

Skolans ordningsregler har diskuterats 
och uppdaterats i klasserna och på 
elevråd 

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

Insats/arbetssätt När  Ansvar  

Levandegöra likabehandlingsplanen med 
tillhörande ordningsregler under ”trygghetsdagar”, 
i det vardagliga arbetet i klasserna, i skolans råd 
och vardagliga situationer i samtliga utrymmen på 
skolan.  

kontinuerligt Rektor och 
all 
personal 
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Åtgärdande arbete – rutiner för akuta situationer 
Uppsikt och upptäckt  

Verksamheten ska arbeta systematiskt för att upptäcka eventuell diskriminering, 
trakasserier och kränkningar.  

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

När Ansvar  

Aktiva rastvärdar Dagligen All 
personal 

Vi äter tillsammans med eleverna i matsalen Dagligen  All 
personal 

Vuxna befinner sig i korridorer och 
omklädningsrum 

Dagligen  All 
personal 

Utvecklingssamtal  1 
gång/termin 

Klasslärare 

Föräldramöte  1 gång/läsår All 
personal 

 

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, exempelvis från eleven själv, någon annan elev, 
vårdnadshavare, vikarier eller personal. Skolan måste agera oavsett vem som 
larmar och även om det sker anonymt. 

I en akut situation måste all personal agera genast för att stoppa pågående 
trakasserier eller andra kränkningar. Rektor ansvarar för att säkerställa att 
personalen på en förskola eller skola känner till denna skyldighet, och att det finns 
rutiner för att kunna agera.   

 

Rutin Finns var? Ansvar 

Rutiner för rapportering av misstänkt 
kränkande behandling inom förskola och skola i 
Kumla kommun 

Förvaltning för livslångt 
lärande i Teams 

Huvudman 

För anmälan till rektor Tjänsteanteckning  All personal 

För utredning  Se bilaga 2 All personal 
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För samtal med barn/elever Se bilaga 2 All personal 

När vuxna kränker  Tjänsteanteckning  Rektor 

För när vårdnadshavare ska informeras/delta i 
samtal  

Se bilaga 2 All personal 

Disciplinära åtgärder, åtgärdstrappa Se bilaga 2 All personal 

Rapportering till huvudman Se bilaga 2 Rektor 

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

Riskbedömning Förvaltning för livslångt 
lärande i Teams 

All personal 

Uvärdera: 
Årets plan kommer att utvärderas under en KUP-dag vid läsårets slut.  

Kontaktuppgifter 
 

Sarah Boljang, rektor 019-588551  sarah.boljang@kumla.se   
Ann Wahlström, bitr rektor 019-588059 ann.wahlstrom@kumla.se 
Miriam Wistram, specialpedagog 019- miriam.wistram@skola.kumla.se  
Sophie Arvberger, kurator, 019- 
Marie Bergman, klasslärare, 019- marie.bergman@skola.kumla.se  
          
Personalrum Ekeby skola, 019-58 
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Lagstiftning samt stödmaterial under arbetet med 
planen 
 

 Skollagen (2010:800) 
 Diskrimineringslagen (2008:567) 
 Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling (SKOLFS 2012:10)  
 Skolverkets stödmaterial Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur 

skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar 
 Skolverkets rapport Utvärdering av metoder mot mobbning (2011)  
 Skolverkets rapport Kränkningar i skolan – analyser av problem och 

lösningar (2013). 
 Diskrimineringsombudsmannens skrift Husmodellen– ett praktiskt verktyg 

för att upptäcka och förebygga diskriminering och trakasserier i förskolan 
och skolan (Diskrimineringsombudsmannen, artikelnummer M2 2009) 

 Handledning "Lika rättigheter i skolan – Ett stöd i skolans 
likabehandlingsarbete "(Diskrimineringsombudsmannen, artikelnummer 
H5.1 2012) 


