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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. 

Underskrift? 
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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: 2021-09-20  

  

Inledning 
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. 

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.  

Likabehandlingsarbetet bör utgå från ett sk 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. 
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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. 

Enkät för alla elever i skolan och på 
fritidshemmet. 

Trygghet och 
trivsel, inflytande 
och delaktighet, 
arbetsro, 
frånvaro/skolk och 
mående. 

Årligen, på 
hösten. 

Ingen risk 
identifierad. 

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 
hos samtliga 
elever.  

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 
att den ska finnas 
synlig i 
pappersformat på 

Dagligen. 

På 
enhetsråd, 
klassråd och 
elevråd. 

Varannan 
vecka på 
tryggetstea
mets möten. 

 

 

 

 

 

 

 

Dagligen. 

 

 

 

Ht 2020 

 

 

 

 

 

All personal på 
skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvariga 
fritidspedagoger. 

 

 

Trygghetsteam 

Lärarna på 
enheterna. 
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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. 

 

 

 

 

Terminsstar
t ht 2020 
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 

Enkätundersöknin
g till elever. 

Kommungemensa
m trygghetsenkät, 

 

 

Samtal, dialog 
med elever och 
vårdnadshavare 

Hösttermine
n 

 

Vårterminen 
åk 5 

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 Insats/arbetssätt 

(t ex genom 
kompetensutveckling, 
arbeta med genus, 
elevhälsans arbete, 
schemaläggning, val 
av läromedel och 
arbetssätt i 
undervisningen) 

När Ansvar  

Barnversionen 
uppdateras 

Bildspelet med 
elevernas röster 
revideras 

Höstterminen 
2020 

Trygghetstea
m 

Aktualisera 
likabehandlingsplanen 
på varje enhet 

Presentation av 
likabehandlingsplane
n (barnversion)  

Höstterminen 
2020 

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 2020 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 2020 

 

 

 

 

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 
diskrimineringsgrundern
a 

Arbeta med en 
diskrimineringsgrund 
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  

Belysa och arbeta 
regelbundet med 
värdegrund och 
ordningsregler. 
Skapa en gemensam 
värdegrund utifrån 
elevernas tankar.  

Terminsuppstar
t 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 

Trygghetstea
m 

Synliggöra 
värdegrunden 

Synliga affischer 
med förankrad 
värdegrund 

Regelbundet 
vid planering 
av 
undervisning 
och aktiviteter 

Trygghetstea
m 
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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. 

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 
2020 

Trygghetsteam, 
rektor 

Mentorsträffar 1 
gång/vecka 

Lärarna på 
respektive 
enhet 

Enhetsråd 1 
gång/månad 

Lärarna på 
respektive 
enhet 

Arbetslagsträffar och konferenser 1 
gång/vecka 

Rektor 

Information till fastighet och kök Varje läsår Rektor 
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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: 

Insats/arbetssätt När Ansvar  

Barnversion av likabehandlingsplan presenteras Hösten 
2020 

Lärarna på 
respektive 
enhet 

Uppdatering av värdegrund samt ordningsregler Hösten 
2020 

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: 

Insats/arbetssätt När  Ansvar  

Representanter från enheterna och elevråd får 
diskutera, utvärdera och reflektera kring planen. 

Hösten 
2020. 

Fortlöpande 

Rektor/elevrådet 

Eleverna får utvärdera planen genom enkät Årligen Rektor 

Diskussion om arbetet med den gemensamma 
värdegrunden och våra ordningsregler 

Hösten 
2020 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 
komplicerad 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 

  

Uppföljning av åtgärder (i enskilda fall)   

Riskbedömning   

   

Utvärdera 
[Här beskriver ni hur årets plan ska utvärderas, vilka som ska vara delaktiga och 
vilka resultat ni kommer fram till. Utvärdera arbetet genom att gå igenom 
samtliga insatser och åtgärder. Ställ sedan frågan: Genomfördes åtgärden? Om 
svaret är ja: Uppnåddes förväntat resultat? Om svaret är nej: Varför inte? Vad 
behöver förbättras? Hur? ] 

Så här kommer vi att utvärdera förra årets plan: 

Riskområde Insats/arbetssätt Resultat 
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Kvar att göra 
[Här beskriver ni vilka åtgärder som eventuellt behöver kompletteras och följa 
med till nästa års plan] 
 

Kontaktuppgifter 
[Här skriver ni in kontaktuppgifter till de personer som eleverna eller 
föräldrarna kan ta kontakt med ifall de har frågor kring diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling] 
 


