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Till	dig	som	elev	på	Älvåkraskolan	
	
Vi	strävar	efter	att	du	ska	vara	trygg,	trivas	på	skolan	och	att	du	ska	få	möjlighet	att	känna	
samhörighet	med	andra	elever	och	vuxna	på	vår	skola.	Att	känna	att	Älvåkraskolan	är	en	bra	
skola	att	gå	till	är	en	förutsättning	för	att	du	ska	lära	dig	saker	och	utvecklas	på	ett	bra	sätt.		
	
Om	du	känner	dig	otrygg	och	inte	trivs	i	skolan	vill	vi	att	du	pratar	med	någon	vuxen	i	skolan.	
Självfallet	ska	du	också	berätta	för	en	vuxen	hemma	om	din	situation.		
	
Om	du	ser	eller	upplever	att	någon	är	utsatt	för	trakasserier	eller	andra	kränkande	handlingar,	
kan	du	hjälpa	till	genom	att	berätta	för	en	vuxen	på	skolan.	Det	vi	inte	vet	kan	vi	inte	göra	
något	åt,	men	allt	som	vi	får	kännedom	om	kan	och	ska	vi	ta	tag	i!	
	
ALLA	bidrar	till	att	skapa	en	bra	skolmiljö	även	om	de	vuxna	har	huvudansvaret.	
Du	ska	bidra	till	en	god	arbetsmiljö	för	alla	genom	att	visa	hänsyn	och	möta	din	omgivning	
med	respekt.		Hur	just	du	uppträder	är	ditt	ansvar	och	hur	andra	kan	tänkas	uppfatta	det	är	
något	som	du	bör	tänka	på.	

All	skolans	personal	tar	starkt	avstånd	från	alla	former	av	trakasserier	och	kränkningar.	
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Inledning	
	
Likabehandlingsplanen	syftar	 till	att	 främja	 lika	rättigheter	och	möjligheter	 för	de	barn	eller	
elever	som	deltar	i	eller	söker	till	verksamheten	oavsett	kön,	etnisk	tillhörighet,	religion	eller	
annan	 trosuppfattning,	 sexuell	 läggning	 eller	 funktionshinder.	 Planen	 syftar	 även	 till	 att	
förebygga	 och	 förhindra	 att	 någon	 elev	 eller	 vuxen	 utsätts	 för	 trakasserier.	 Planen	 syftar	
dessutom	till	att	åtgärda	det	som	skäligen	kan	krävas	för	att	i	framtiden	förhindra	trakasserier	
och	kränkande	behandling	på	Älvåkraskolan.	
	
Likabehandlingsplanen	 innefattar	 alla	 på	Älvåkraskolan	 elever	 och	 personal	 och	 uppdateras	
årligen.	
	
Föräldrar/vårdnadshavare	ska,	av	ansvariga	mentorer,	 informeras	om	likabehandlingsplanen	
under	 höstterminens	 föräldramöte.	 Elever	 ska	 informeras	 om	 handlingsplanen	 vid	 varje	
terminsstart.	

Vision	
Det	är	tryggt,	meningsfullt	och	utmanande	att	gå	på	vår	skola.	
Här	möts	olika	erfarenheter	och	kunskaper	och	här	formas	idéer	och	tankar	om	framtiden.	
Det	sjuder	av	nyfikenhet,	kreativitet	och	framtidstro.	
Det	finns	en	medveten	strävan	efter	goda	kunskaper.	
Alla	har	förutsättningar	att	lyckas!	

Mål	
Alla,	 elever	 och	 personal	 på	 Älvåkraskolan	 ska	 kunna	 känna	 sig	 trygga	 och	 bemötas	 och	
behandlas	 med	 respekt.	 Skolan	 ska	 vara	 fria	 från	 förekomst	 av	 diskriminering,	 kränkande	
behandling	och	trakasserier.	Ingen	elev	och	ingen	personal	ska	behöva	vara	rädd	för	att	gå	till	
skolan.	
	
Varje	 form	 av	 diskriminering,	 kränkande	 behandling	 och	 trakasserier	 är	 otillåten	 och	 ska	
upptäckas	tidigt	och	förhindras.	Älvåkraskolan	utgår	från	ett	demokratiskt	förhållningssätt	där	
det	inte	finns	utrymme	för	diskriminering,	kränkande	behandling	och	trakasserier.	

Definitioner	och	begrepp	
Förtydligande	av	grundläggande	begrepp	finns	i	Bilaga	1.	

Styrdokument	
De	dokument	ligger	som	grund	för	vårt	arbete	mot	diskriminering,	kränkande	behandling	och	
trakasserier	finns	i	Bilaga	2.	
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1.	 Främjande	arbete	–	ett	gemensamt	förhållningssätt	
	
	
På	 Älvåkraskolan	 vill	 vi	 att	 elever	 och	 personal	 upplever	meningsfulla	 sammanhang,	 glädje	
och	 delaktighet	 och	 att	 det	 främjar	 vänskap	 och	 förebygger	 diskriminering,	 kränkande	
behandling	 och	 trakasserier.	 Självförtroende,	 respekt	 och	 tolerans	 växer	 i	 sådana	 miljöer.	
Samtal	och	reflektion	är	de	främsta	verktygen	för	att	bearbeta	de	egna	föreställningarna	och	
för	att	skapa	ett	gemensamt	förhållningssätt	och	en	positiv	atmosfär	i	verksamheten.	Vi	satsar	
på	 tidiga	 insatser,	 där	 vi	 utgår	 från	 individnivå,	 gruppnivå	 och	 organisationsnivå	 för	 att	 nå	
helhetsperspektivet.		
	
Vi	främjar	likabehandlingsarbetet	genom	att	i	vardagen	praktisera	den	värdegrund	som	beskrivs	i	
läroplanen,	Lgr	11.	
	
	
På	Älvåkraskolan	förväntas	alla	att:	
	

• Visa	hänsyn	och	uppträda	på	ett	empatiskt	sätt	
• Respektera	varandra	
• Ta	ansvar	för	sitt	arbeta/	sina	studier	och	vår	gemensamma	arbetsmiljö.	

	
Alla	förväntas	även	att:	
	

• Ha	med	sig	sitt	arbetsmaterial	när	lektionen	börjar	
• Ta	av	sig	ytterkläderna	på	lektionen	
• Lämna	sin	mobiltelefon	i	”mobilhotellet”	som	finns	i	varje	klassrum	vid	lektionens	start	

och	 även	 komma	 ihåg	 att	 ta	 med	 sig	 sin	 mobil	 när	 lektionen	 slutar.	 (Läraren	 kan	
besluta	att	mobiltelefonerna	ska	användas	i	undervisningssyfte).	

• Lektionen	börjar	och	slutar	enligt	schema	och	det	är	inte	tillåtet	att	äta	på	lektionstid.			
	

	
	

Men	även	genom	att	vi:	
	

• Uppmuntrar	till	att	ta	ställning,	uttrycka	och	stå	för	sin	åsikt.	
• Uppmuntrar	till	att	våga	diskutera	olika	åsikter.		
• Uppmuntrar	till	att	fråga	för	att	få	ökad	förståelse	om	hur	andra	tänker.	
• Uppmuntrar	till	positivt	bemötande.	
• Ständigt	är	tydliga	kring	vikten	att	respektera	varandra.		
• Som	vuxna	agerar	som	goda	förebilder.	
• Låter	eleverna	förstå	att	de	duger	som	de	är,	här	och	nu	genom	att	 lyfta	och	betona	

det	positiva.		
• Gör	eleverna	medvetna	om	vilka	mål	de	ska	sträva	efter	att	nå.	
• Ger	eleverna	inflytande	över	sin	egen	vardag	i	skolan.	
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2.	 Förebyggande	arbete		
	
Utifrån	 den	 kunskap	 som	 vi	 har	 om	 elevernas	 trivsel	 och	 inflytande	 och	 förekomsten	 av	
diskriminering,	 kränkande	 behandling	 och	 trakasserier	 arbetar	 vi	 förebyggande.	
Utgångpunkten	 är	 det	 som	 kommer	 till	 vår	 kännedom	 via	 elevenkät	 och	 eventuellt	
återkommande	mönster	i	fall	av	kränkande	behandling	som	vi	utreder.		
	
Det	förebyggande	arbetet	inkluderas	som	en	naturlig	del	i	skolarbetet,	där	man	samtalar	och	
reflekterar	kring	förhållningssätt,	värderingar,	normer	och	relationer.	
Platser	 som	 upplevs	 som	 utsatta	 prioriteras	 av	 rastvärdarna,	 övervakningskameror	 finns	
uppsatta	på	åtta	platser	i	skolan.	
Vi	 ser	 det	 som	 viktigt	 att	 eleverna	 har	 inflytande	 i	 hur	 vi	 ska	 jobba	med	det	 förebyggande	
arbetet.	Återkoppling	av	elevernas	årliga	enkätsvar	är	utgångspunkt	i	det	arbetet.	
	

Hur	upptäcker	vi	kränkande	behandling?	
Dessa	punkter	tar	upp	hur	vi	gör	för	att	upptäcka	diskriminering,	trakasserier	och	kränkningar	
under	hela	skoldagen:		

	
• Under	lektioner	–	Personalen	som	arbetar	tillsammans	med	eleverna	ingriper	om	de	

ser	och	hör	att	kränkningar	förekommer.	
	

• Personal	i	elevfiket	är	uppmärksamma	på	vad	som	händer	och	sker	i	elevfiket.	
	

• Rastvärdar	är	uppmärksamma	på	vad	som	händer	och	sker	under	raster,	luncher	och	
utevistelese.	(Rastvärds-schema	finns)	

	
• EHT	-	På	elevhälsoträffarna	diskuteras	enskilda	elevers	situation	i	skolan.	Med	jämna	

mellanrum	 sammanstrålar	 trygghetsteamet	 och	 elevhälsoteamet	 för	 att	 stämma	 av	
hur	arbetet	kring	trygghet	och	likabehandling	fortlöper.	

	
• Utvecklingssamtal,	 kontakter	med	 hemmen	 –	 I	 samtalen	med	 elever	 och	 föräldrar	

kan	vi	få	kännedom	om	förekomst	av	kränkningar.	Mentorer	ställer	frågor	om	trivsel	
och	trygghet	vid	utvecklingssamtalen.		

	
• Matsituationen	 –	 Skolans	 personal	 som	 äter	 pedagogiskt	 med	 eleverna	 är	

uppmärksam	 på	 vad	 som	 händer	 och	 sker	 i	 matsalen	 tillsammans	 med	
måltidspersonalen.		

	
• Skolsköterskan,	 kurator	 kan	 i	 samtal	 med	 elever	 och/eller	 föräldrar	 få	 veta	 om	

kränkningar	förekommer.		
	

• Lokalvårdare,	vaktmästare	rör	sig	ständigt	runt	om	i	skolans	lokaler	och	kan	upptäcka	
kränkningar.		

	
• Årlig	 kartläggning	 –	 Syftet	 är	 att	 kartlägga	 och	 analysera	 elevernas	 skolmiljöer	 och	

upptäcka	 situationer	 där	 det	 uppstår	 diskrimineringar,	 kränkande	 behandling	 eller	
trakasserier.	Detta	sker	genom	elevenkäten.	
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3. Årligen	återkommande	
	

Likabehandlingsplanen	ska	finnas	synlig	i	alla	hemrum.	Det	ska	även	vara	var	tydligt	vilka	som	
ingår	i	Trygghetsteamet	och	vad	som	händer	om	man	uppmärksammar	kränkningar.		

Höstterminen	
Vad	ska	göras?	 När?	 Vem	ansvarar?	
Likabehandlingsplanen	uppdateras	 Inför	terminsstart	 Rektor	
Eleverna	ska	påminnas	om	och	på	
olika	sätt	arbeta	med	innehållet	i	
likabehandlingsplanen		

Under	terminens	första	
skolvecka	

Mentorer	

Likabehandlingsplanen	ska	
presenteras		

Vid	höstens	
föräldramöte	

Mentorer	

Vårterminen	
Vad	ska	göras?	 När?	 Vem	ansvarar?	
Eleverna	ska	påminnas	om	
innehållet	i	
likabehandlingsplanen.	

Under	terminens	första	
skolvecka	

Mentorer	

Elevenkäten	genomförs	 Januari	 Mentorer	
Svaren	från	elevenkäten	
sammanställs	

Januari	 Mentorer	

Svaren	från	elevenkäten	
analyseras	

Februari	 Trygghetsteamet	tillsammans	
med	rektor	

Sammanställning	av	årets	
ärenden	i	trygghetsteamet,	samt	
inkomna	tillbuds-	och	
skaderapporter	görs	och	vi	
utvärderar	hur	vårt	arbete	med	
likabehandling	och	trygghet	
fungerar	

Vid	terminens	slut	 Trygghetsteamet	tillsammans	
med	rektor	

Åtgärder/insatser	inför	
kommande	läsår	planeras,	
handlingsplan	skrivs	

Vid	terminens	slut	 Trygghetsteamet	tillsammans	
med	rektor,	förankring	via	
ledningsgruppen.	
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4. Insatser	lå	17/18	
Vad	ska	göras?	 När?	 Vem	ansvarar?	
Göra	den	reviderade	
likabehandlingsplanen	känd	för	
alla,	elever,	personal	och	
vårdnadshavare	

Under	höstterminen	 Rektor	och	mentorer	

Förebyggande	och	främjande	
insatser	i	årskurs	6	

Under	hösterminen	17	 Pia	Å,	Eva	L	samt	mentorer	

	

5.	 Om	vi	får	kännedom	om	kränkningar/trakasserier	
Skolans	Trygghetsteam	består	av	Eva	Lundström	och	Pia	Åhman.	I	arbetet	med	har	de	stöd	av	
skolans	kuratorer,	aktuella/berörda	mentorer	och	rektor.	Dessa	har	till	uppgift	att	ge	stöd	och	
hjälp	i	utredning	och	åtgärder	kring	diskriminering,	kränkande	behandling	och	trakasserier.	
	
Skolans trygghetsteam 
Eva	Ölund	Lundström	KPR		 076-8031446	
Pia	Åhman,	bitr.	rektor	 070-6672093	
Josefin	Karlsson	KPR	 073-0851418 
Resurspersoner i utredningsarbete 
Ann-Kristin	Erixon	kurator	 070-6726756	
Maria	Tjärnberg	kurator	 0929-172 57	
Maria	Sundström	rektor	 0929-174 60/ 070-6677668	
Berörda	mentorer	  
	
Vid	varje	enskilt	fall	ska	en	bedömning	göras	av	hur	allvarlig	kränkningen	är,	om	anmälan	till	
Socialtjänsten	eller	Polismyndigheten	ska	göras	eller	om	Arbetsmiljöverket	skall	underrättas.		
	

Åtgärder	vid	kränkningar	och	trakasserier	mellan	elever.		
Den	vuxne	som	fått	kännedom	om	kränkningen	tar	kontakt	med	klassens	mentor	som	i	sin	tur	
bedömmer	om	ärendet	skall	vidare	till	trygghetsteamet.	Trygghetsteamet	behöver	få	
information	om;		
Vad	har	hänt?	Vilka	deltog?	Hur	har	handlingarna	utförts?	Var	har	handlingarna	utförts?	När	
har	handlingarna	utförts?	
Trygghetsteamet	informerar	rektor.	
	

1. Samtal	med	utsatt	elev	-	Ansvar:	Trygghetsteamet	
	
Samtal	med	utsatt	elev	 för	att	 ta	 reda	på	allt	om	kränkningarna	och	 trakasserierna.	
Samtalet	dokumenteras	 ibland	även	med	diktafon	för	att	både	frågor	och	svar	skall	
finnas	med	i	dokumentationen	och	för	att	minimera	risken	för	felaktiga	tolkningar.	
	
Hur	går	kränkningarna/trakasserierna	till?	Var	sker	de?	När	sker	de?	
Vem	eller	vilka	är	inblandade?	Vem	eller	vilka	är	ledare?	
Hur	länge	har	kränkningarna/trakasserierna	pågått?		
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Stöd	 till	 den	 kränkta	 eller	 trakasserade	ges	 genom	 att	 förklara	 för	 eleven	 vad	 som	
kommer	att	hända	samt	informera	all	berörd	personal.		
	
Mentorer,	kurator	och	rektor	informeras	om	vad	som	kommit	fram	och	beslut	tas	om	
vilken	roll	mentorer,	kurator	och	rektor	ska	ta	i	det	fortsatta	utredningsarbetet.	
	
Den	 kränktes	 vårdnadshavare	 kontaktas	 om	möjligt	 samma	 dag	 för	 att	 berätta	 att	
detta	kommit	till	vår	kännedom	och	att	vi	har	pratat	med	eleven	och	att	vi	fortsätter	
att	 utreda	 i	 enlighet	 med	 vår	 handlingsplan.	 Berätta	 att	 de	 kommer	 att	 hållas	
informerade	efter	vägen.	
	
	
	

2. Samtal	med	 kränkaren/kränkarna	 -	 Ansvar:	 Trygghetsteamet	 (ev	med	 stöd	 om	 så	
beslutats	enl.	ovan)	
	
Utredning	
Samtala	 med	 kränkaren	 eller	 kränkarna	 en	 efter	 en.	 Om	 möjlighet	 finns	 bör	 två	
personer	 närvara	 vid	 samtalet.	 Avsluta	 med	 ”ledaren”.	 Kränkarna	 skall	 inte	 få	
möjlighet	 att	prata	med	varandra	under	utredningsskedet.	 	Samtalet	dokumenteras	
för	att	både	frågor	och	svar	skall	finnas	med	i	dokumentationen	och	för	att	minimera	
risken	för	felaktiga	tolkningar.	
	

• Tala	om	att	du	känner	till	vad	som	hänt.	Var	konkret	och	rak.	
• Kränkaren	får	bekräfta	att	uppgifterna	stämmer/ge	sin	syn	på	saken.	
• Förklara	att	skolan	inte	accepterar	kränkningar	och	att	all	personal	arbetar	för	

att	 få	 ett	 slut	 på	 kränkningarna,	 att	 vi	 följer	 vår	 handlingsplan	 och	 att	 vi	
kommer	att	följa	upp	ärendet	tills	kränkningarna	upphör.	

• Låt	kränkaren	föreslå	hur	kränkningarna	skall	sluta.	(invänta	svar	tyst.)	
• Gör	klart	att	uppföljningssamtal	kommer	att	hållas	för	att	försäkra	oss	om	att	

kränkningarna	upphört.	
• Be	kränkaren	att	berätta	om	samtalet	hemma	och	berätta	att	skolan	kommer	

att	 ta	 kontakt	 med	 hemmet	 och	 att	 vårdnadshavarna	 kommer	 att	 kallas	 till	
skolan	om	det	visar	sig	att	kränkningarna	fortsätter.	

• Avsluta	 samtalet	 med	 att	 bestämma	 en	 ny	 träff	 så	 att	 förslagen	 efterlevs.	
Lämpligen	ett	antal	dagar,	kanske	en	vecka	senare.	

	
Mentorer,	kurator	och	rektor	informeras	om	vad	som	kommit	fram	och	beslut	tas	om	
vilken	roll	rektor,	mentorer	och	kurator	ska	ta	i	det	fortsatta	utredningsarbetet.	Beslut	
dokumenteras.	

	
Kränkarnas	 eller	 trakasserarens	 föräldrar	 kontaktas	 av	 Eva	 eller	 Pia	 om	 inte	 annat	
beslutats	enl.	ovan.	
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3. Två	uppföljande	samtal	-	Ansvar	Trygghetsteamet		
	
Två	uppföljande	samtal	hålls	med	offret,	kränkaren/trakasserarens	och	medhjälparna.		
Man	 kontrollerar	 om	 kränkningarna	 och	 trakasserierna	 upphört	 och	 låter	 kränkaren	
föreslå	hur	den	utsatte	kamraten	skall	komma	in	i	gemenskapen	igen.		
	
Samtalen	dokumenteras,	antingen	med	diktafon	eller	genom	att	anteckningar	förs.	

	
4. Tredje	uppföljande	samtal	–	Ansvar	Rektor	

(sker	endast	om	kränkningarna	inte	upphört	efter	två	uppföljningssamtal)	
	
Vårdnadshavarna	 kallas	 till	 ett	 tredje	 uppföljande	 samtal	 om	 inte	 kränkningarna	
upphör.	Då	medverkar	Trygghetsteamet,	rektor,	mentor	och	kurator.		
	
Anteckningar	förs.	
	

5. Utvärdering	av	arbetet	–	Ansvar	Trygghetsteamet		
	
Utvärdering	 av	 arbetet.	 Hur	 fungerade	 vårt	 arbete?	 Fungerar	 stegen	 och	
kommunikationen	som	vi	tänkt?		Eventuella	förslag	på	förändringar	i	handlingsplanen	
förs	vidare	till	ledningsgruppen.		
	
	

	
Dokumentation.	 Elevsamtalen	 dokumenteras	 och	 eventuella	 ljudfilerna	 sparas.	
Sammanfattande	 anteckningar	 skrivs	 ner	 av	 Eva/Pia	 och	 sparas	 tillsammans	 med	 de	
anteckningar	 som	 skrivs	 och	 beslut	 som	 fattas	 under	 utredningens	 gång.	 	 Sparas	 på	 K:	 i	
mappen	”Likabehandlingsarbete”	

	

Åtgärder	vid	kränkningar	och	trakasserier	mellan	elever	och	vuxna		
Eleven	i	samråd	med	föräldrar/vårdnadshavare	vänder	sig	via	ansvarig	pedagog	eller	direkt	till	
rektor	 om	 eleven	 blivit	 kränkt	 av	 en	 vuxen	 på	 skolan.	 Om	 någon	 vuxen	 misstänks	 för	 att	
diskriminera,	kränka	eller	trakassera	en	elev	ska	rektor	ansvara	för	utredningen.	
	
Den	 vuxne	 vänder	 sig	 till	 rektor	 som	 håller	 i	 utredningen	 om	 en	 vuxen	 blivit	 kränkt	 eller	
trakasserad	 av	 en	elev.	Vårdnadshavare	 kontaktas	 alltid.	 Fackliga	ombud	och	 skyddsombud	
kontaktas	vid	behov.	

Åtgärder	vid	diskriminering,	kränkande	behandling	och	trakasserier	mellan	vuxna	
I	första	hand	vänder	sig	den	vuxna	till	rektor	som	håller	i	utredningen.	Om	det	inte	är	möjligt	
kan	man	vända	sig	till	skyddsombuden	eller	till	de	fackliga	ombuden.	



9 
 

Referenser	
	
Allmänna	råd	och	kommentarer	för	att	främja	likabehandling	och	förebygga	diskriminering,	
trakasserier	och	kränkande	behandling,	Skolverkets	allmänna	råd	(2009)	
	
Att	våga	hoppa	jämfota	–	rapport	från	ett	jämställdhetspedagogiskt	projekt,	Annika	Larsson,	
Eva	Nikell,	Jakobsbergs	Tryckeri	AB	(2004)	
	
	
Läroplan	för	grundskolan,	förskoleklassen	och	fritidshemmet	2011	(Skolverket	2011)	
	
	
Skollagen	(2010:800)



Bilaga 1 

	
Definitioner	och	begrepp	

	

Diskriminering		
Diskriminering	 innebär	 att	 en	 person	 missgynnas,	 direkt	 eller	 indirekt,	 av	 skäl	 som	 har	
samband	 med	 någon	 av	 diskrimineringsgrunderna	 kön,	 könsöverskridande	 identitet	 eller	
uttryck,	 etnisk	 tillhörighet,	 religion	 eller	 trosuppfattning,	 funktionshinder,	 sexuell	 läggning	
eller	ålder.	Eftersom	diskriminering	handlar	om	missgynnande	förutsätter	det	någon	form	av	
makt	hos	den	som	diskriminerar.	I	skolan	är	det	huvudmannen	eller	personalen	som	kan	göra	
sig	 skyldig	 till	 diskriminering.	 Barn	 och	 elever	 kan	 inte	 diskriminera	 varandra	 i	 juridisk	
bemärkelse.	

Kränkande	behandling		
Kränkande	 behandling	 är	 handlingar	 som	 kränker	 en	 persons	 värdighet.	 Kränkande	
behandling	kan	utföras	av	en	eller	flera	personer	och	riktas	mot	en	eller	flera.	Kränkningarna	
kan	vara	synliga	och	handfasta	likaväl	som	dolda	och	subtila.	De	kan	utföras	inte	bara	direkt	i	
verksamheten	utan	även	via	exempelvis	 telefon	och	 Internet.	Kränkande	behandling	kan	till	
exempel	uttryckas	genom	nedsättande	tilltal,	ryktesspridning,	förlöjliganden	eller	fysiskt	våld.	
Kränkningarna	kan	även	handla	om	att	frysa	ut	eller	hota	någon.	Kränkande	behandling	kan	
äga	 rum	 vid	 enstaka	 tillfällen	 eller	 vara	 systematiska	 och	 återkommande.	Mobbning	 är	 en	
form	 av	 kränkande	 behandling	 som	 innebär	 en	 upprepad	 negativ	 handling	 när	 någon	 eller	
några	medvetet	och	med	avsikt	tillfogar	eller	försöker	tillfoga	en	annan	skada	eller	obehag.	

Trakasserier		
Trakasserier	 är	 kränkande	 behandling	 som	 har	 samband	 med	 någon	 av	 de	 nämnda	
diskrimineringsgrunderna.		
	
Fördjupad	information	
	
(Ur:	Skolverkets	allmänna	råd	och	kommentarer	för	att	 främja	 likabehandling	och	förebygga	
diskriminering,	trakasserier	och	kränkande	behandling,	2009.	sid.	28-29.)	
	
Följande	 definitioner	 och	 begrepp	 används	 i	 de	 allmänna	 råden	 och	 är	 bland	 annat	 hämtade	 från	
diskrimineringslagen,	skollagen	och	propositionen	Ett	starkare	skydd	mot	diskriminering	
(prop.	2007/08:95).	
	
Med	diskrimineringsgrund	menas	 de	 kategorier	 av	 personer	 eller	 de	 karakteristika	 som	 skyddas	 av	
diskrimineringslagstiftningen.	
	
De	sju	diskrimineringsgrunderna	är	kön,	könsöverskridande	identitet	eller	uttryck,	etnisk	tillhörighet,	
religion	eller	annan	trosuppfattning,	funktionshinder,	sexuell	läggning	och	ålder.	
	
Direkt	diskriminering	innebär	att	någon	missgynnas	genom	att	behandlas	sämre	än	någon	annan.	För	
att	 det	 ska	 röra	 sig	 om	 diskriminering	 ska	 missgynnandet	 ha	 samband	 med	 någon	 av	
diskrimineringsgrunderna.	
	
Man	kan	också	i	vissa	fall	diskriminera	genom	att	behandla	alla	lika,	så	kallad	indirekt	diskriminering.	
Med	detta	menas	att	någon	missgynnas	genom	tillämpning	av	en	bestämmelse	eller	ett	förfaringssätt	
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som	 framstår	 som	 neutralt	men	 som	 i	 praktiken	missgynnar	 ett	 barn	 eller	 en	 elev	 av	 skäl	 som	 har	
samband	med	en	viss	diskrimineringsgrund,	såvida	 inte	bestämmelsen,	kriteriet	eller	 förfaringssättet	
har	ett	berättigat	syfte.	
	
Med	 begreppet	 likabehandling	menas	 att	 alla	 barn	 eller	 elever	 ska	 behandlas	 så	 att	 de	 har	 lika	
rättigheter	och	möjligheter	oavsett	om	de	omfattas	av	någon	diskrimineringsgrund.	Det	innebär	dock	
inte	alltid	att	alla	barn	och	elever	ska	behandlas	lika,	se	indirekt	diskriminering.	
	
Trakasserier	 innebär	ett	handlande	som	kränker	någons	värdighet	och	som	har	samband	med	någon	
av	diskrimineringsgrunderna.	
	
Sexuella	trakasserier	 innebär	ett	handlande	av	sexuell	natur	som	kränker	någons	värdighet.	Sexuella	
trakasserier	 behöver	 inte	 ha	 samband	 med	 någon	 av	 diskrimineringsgrunderna.	 För	 att	 underlätta	
läsningen	inryms	i	den	här	skriften	begreppet	sexuella	trakasserier	i	begreppet	trakasserier.	
	
Med	 diskrimineringsgrunden	 könsöverskridande	 identitet	 eller	 uttryck	 menas	 att	 någon	 inte	
identifierar	sig	med	sin	biologiska	könstillhörighet	som	kvinna	eller	man	eller	genom	sin	klädsel	eller	
på	annat	sätt	ger	uttryck	för	att	tillhöra	ett	annat	kön.	
	
Med	diskrimineringsgrunden	etnisk	tillhörighet	menas	nationellt	eller	etniskt	ursprung,	hudfärg	eller	
annat	liknande	förhållande.	
	
Med	 funktionshinder	menas	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.	
	
Med	sexuell	läggning	menas	homosexuell,	bisexuell	eller	heterosexuell	läggning.	
	
Med	 kränkande	 behandling	 menas	 ett	 uppträdande	 som	 utan	 att	 ha	 samband	 med	 någon	
diskrimineringsgrund	kränker	ett	barns	eller	en	elevs	värdighet.	



Bilaga 2 

Styrdokumenten	
Dessa	dokument	ligger	som	grund	för	vårt	arbete	mot	diskriminering,	kränkande	behandling	
och	trakasserier.	

FN:s	Barnkonvention:	
Barnkonventionen	 sätter	 barnperspektivet	 och	 rätten	 till	 likabehandling	 i	 fokus.	 I	 artikel	 19	
klargörs	 att	 staten	 har	 en	 skyldighet	 att	 skydda	 barn	mot	 alla	 former	 fysiska,	 psykiska	 och	
sexuella	övergrepp	och	andra	former	av	skada	och	vanvård	som	kan	förekomma.	I	artikel	36	
skall	barnet	skyddas	mot	alla	former	av	utnyttjande	som	kan	skada	barnet	i	något	avseende.	
Enligt	FN:s	barnkonvention	är	man	barn	tills	man	fyller	18	år.	

Arbetsmiljölagen:	
Arbetsmiljölagen	 gäller	 både	 personalens	 och	 elevernas	 arbetsmiljö.	 Elever	 i	 grundskola	
jämställs	 i	 de	 flesta	 delar	 av	 lagen	 med	 arbetstagare.	 Arbetsmiljölagen	 och	
arbetsmiljöförordningen	syftar	 till	 att	 förebygga	ohälsa	och	olycksfall	 i	 arbetet	 samt	 i	övrigt	
uppnå	 en	 god	 arbetsmiljö.	 Arbetsmiljöarbetet	 ska	 omfatta	 såväl	 fysiska,	 psykologiska	 som	
sociala	 förhållanden.	 Särskilda	allmänna	 råd	om	kränkande	 särbehandling	 i	 arbetslivet	 finns	
(AFS	1993:17).		

Skollagen	(2010:800)	
Skollagen	(2010:800)		

6	kap.	Åtgärder	mot	kränkande	behandling	

Ändamål	och	tillämpningsområde	

1	§	Detta	kapitel	har	till	ändamål	att	motverka	kränkande	behandling	av	barn	och	elever.	

Bestämmelserna	tillämpas	på	utbildning	och	annan	verksamhet	enligt	denna	lag.	

Diskriminering	

2	§	Bestämmelser	om	förbud	m.m.	mot	diskriminering	i	samband	med	verksamhet	enligt	
denna	lag	finns	i	diskrimineringslagen	(2008:567).	

Definitioner	

3	§	I	detta	kapitel	avses	med	
-	elev:	utöver	vad	som	anges	i	1	kap.	3	§	den	som	söker	annan	utbildning	än	förskola	enligt	
denna	lag,	
-	barn:	den	som	deltar	i	eller	söker	plats	i	förskolan	eller	annan	pedagogisk	verksamhet	enligt	
25	kap.,	
-	personal:	anställda	och	uppdragstagare	i	verksamhet	enligt	denna	lag,	och	
-	kränkande	behandling:	ett	uppträdande	som	utan	att	vara	diskriminering	enligt	
diskrimineringslagen	(2008:567)	kränker	ett	barns	eller	en	elevs	värdighet.	
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Tvingande	bestämmelser	

4	§	Avtalsvillkor	som	inskränker	rättigheter	eller	skyldigheter	enligt	detta	kapitel	är	utan	
verkan.	

Ansvar	för	personalen	

5	§	Huvudmannen	ansvarar	för	att	personalen	fullgör	de	skyldigheter	som	anges	i	detta	
kapitel,	när	den	handlar	i	tjänsten	eller	inom	ramen	för	uppdraget.	

Aktiva	åtgärder	

Målinriktat	arbete	

6	§	Huvudmannen	ska	se	till	att	det	inom	ramen	för	varje	särskild	verksamhet	bedrivs	ett	
målinriktat	arbete	för	att	motverka	kränkande	behandling	av	barn	och	elever.	Närmare	
föreskrifter	om	detta	finns	i	7	och	8	§§.	

Skyldighet	att	förebygga	och	förhindra	kränkande	behandling	

7	§	Huvudmannen	ska	se	till	att	det	genomförs	åtgärder	för	att	förebygga	och	förhindra	att	
barn	och	elever	utsätts	för	kränkande	behandling.	

Plan	mot	kränkande	behandling	

8	§	Huvudmannen	ska	se	till	att	det	varje	år	upprättas	en	plan	med	en	översikt	över	de	
åtgärder	som	behövs	för	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.	

Förbud	mot	kränkande	behandling	

9	§	Huvudmannen	eller	personalen	får	inte	utsätta	ett	barn	eller	en	elev	för	kränkande	
behandling.	

Skyldighet	att	anmäla,	utreda	och	vidta	åtgärder	mot	kränkande	behandling	

10	§	En	lärare,	förskollärare	eller	annan	personal	som	får	kännedom	om	att	ett	barn	eller	en	
elev	anser	sig	ha	blivit	utsatt	för	kränkande	behandling	i	samband	med	verksamheten	är	
skyldig	att	anmäla	detta	till	förskolechefen	eller	rektorn.	En	förskolechef	eller	rektor	som	får	
kännedom	om	att	ett	barn	eller	en	elev	anser	sig	ha	blivit	utsatt	för	kränkande	behandling	i	
samband	med	verksamheten	är	skyldig	att	anmäla	detta	till	huvudmannen.	Huvudmannen	är	
skyldig	att	skyndsamt	utreda	omständigheterna	kring	de	uppgivna	kränkningarna	och	i	
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förekommande	fall	vidta	de	åtgärder	som	skäligen	kan	krävas	för	att	förhindra	kränkande	
behandling	i	framtiden.	

Första	stycket	första	och	andra	meningarna	ska	tillämpas	på	motsvarande	sätt	om	ett	barn	
eller	en	elev	anser	sig	ha	blivit	utsatt	för	trakasserier	eller	sexuella	trakasserier	på	sätt	som	
avses	i	diskrimineringslagen	(2008:567).	

För	verksamhet	som	avses	i	25	kap.	och	för	fritidshem	som	inte	är	integrerade	med	en	
skolenhet	eller	förskoleenhet	gäller	första	och	andra	styckena	för	den	personal	som	
huvudmannen	utser.	

Förbud	mot	repressalier	

11	§	Huvudmannen	eller	personalen	får	inte	utsätta	ett	barn	eller	en	elev	för	repressalier	på	
grund	av	att	barnet	eller	eleven	medverkat	i	en	utredning	enligt	detta	kapitel	eller	anmält	
eller	påtalat	att	någon	handlat	i	strid	med	bestämmelserna	i	kapitlet.	

Skadestånd	

12	§	Om	huvudmannen	eller	personalen	åsidosätter	sina	skyldigheter	enligt	7,	8,	9,	10	eller	11	
§	ska	huvudmannen	dels	betala	skadestånd	till	barnet	eller	eleven	för	den	kränkning	som	
detta	innebär,	dels	ersätta	annan	skada	som	har	orsakats	av	åsidosättandet.	Skadestånd	för	
kränkning	i	andra	fall	än	vid	repressalier	lämnas	dock	inte,	om	kränkningen	är	ringa.	

Om	det	finns	särskilda	skäl,	kan	skadeståndet	för	kränkning	sättas	ned	eller	helt	falla	bort.	

Aktuella	bestämmelser	i	diskrimineringslagen	(2008:567)	
1	kap.	Inledande	bestämmelser	
	
Lagens	ändamål	
1	 §	 Denna	 lag	 har	 till	 ändamål	 att	 motverka	 diskriminering	 och	 på	 andra	 sätt	 främja	 lika	
rättigheter	 och	 möjligheter	 oavsett	 kön,	 könsöverskridande	 identitet	 eller	 uttryck,	 etnisk	
tillhörighet,	religion	eller	annan	trosuppfattning,	funktionshinder,	sexuell	läggning	eller	ålder.	
	
2	kap.	Förbud	mot	diskriminering	och	repressalier		
	
Utbildning	
Diskrimineringsförbud	
5	 §	 Den	 som	 bedriver	 verksamhet	 som	 avses	 i	 skollagen	 (1985:1100)	 eller	 annan	
utbildningsverksamhet	 (utbildningsanordnare)	 får	 inte	 diskriminera	 något	 barn	 eller	 någon	
elev,	 student	 eller	 studerande	 som	 deltar	 i	 eller	 söker	 till	 verksamheten.	 Anställda	 och	
uppdragstagare	i	verksamheten	ska	likställas	med	utbildningsanordnaren	när	de	handlar	inom	
ramen	 för	 anställningen	 eller	 uppdraget.	 Diskrimineringsförbudet	 gäller	 även	 i	 det	 fall	 en	
utbildningsanordnare	 genom	 skäliga	 åtgärder	 i	 fråga	 om	 lokalernas	 tillgänglighet	 och	
användbarhet	kan	se	till	att	en	person	med	funktionshinder,	som	söker	eller	har	antagits	till	
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utbildning	 enligt	 högskolelagen	 (1992:1434)	 eller	 till	 utbildning	 som	 kan	 leda	 fram	 till	 en	
examen	enligt	lagen	(1993:792)	om	tillstånd	att	utfärda	vissa	examina,	kommer	i	en	jämförbar	
situation	med	personer	utan	sådant	funktionshinder.	
	
6	§	Förbudet	i	5	§	hindrar	inte:	
1.	åtgärder	 som	är	ett	 led	 i	 strävanden	att	 främja	 jämställdhet	mellan	kvinnor	och	män	vid	
tillträde	till	annan	utbildning	än	sådan	som	avses	i	skollagen	(1985:1100),	
2.	tillämpning	av	bestämmelser	som	tar	hänsyn	till	ålder	i	fråga	om	förskoleverksamhet	eller	
skolbarnsomsorg,	 utbildning	 i	 förskoleklass,	 i	 det	 obligatoriska	 skolväsendet	 eller	 i	 en	
fristående	skola	som	motsvarar	grundskolan,	särskolan	eller	specialskolan,	eller	
3.	 särbehandling	 på	 grund	 av	 ålder,	 om	 den	 har	 ett	 berättigat	 syfte	 och	 de	 medel	 som	
används	är	lämpliga	och	nödvändiga	för	att	uppnå	syftet.	Förbudet	hindrar	inte	heller	att	en	
folkhögskola	eller	ett	studieförbund	vidtar	åtgärder	som	är	ett	led	i	strävanden	att	främja	lika	
rättigheter	och	möjligheter	oavsett	etnisk	tillhörighet,	religion	eller	annan	trosuppfattning.	
	
Skyldighet	att	utreda	och	vidta	åtgärder	mot	trakasserier	
7	§	Om	en	utbildningsanordnare	 får	 kännedom	om	att	 ett	 barn	 eller	 en	 elev,	 student	 eller	
studerande	 som	 deltar	 i	 eller	 söker	 till	 utbildningsanordnarens	 verksamhet	 anser	 sig	 i	
samband	 med	 verksamheten	 ha	 blivit	 utsatt	 för	 trakasserier	 eller	 sexuella	 trakasserier,	 är	
utbildningsanordnaren	skyldig	att	utreda	omständigheterna	kring	de	uppgivna	trakasserierna	
och	 i	 förekommande	 fall	 vidta	 de	 åtgärder	 som	 skäligen	 kan	 krävas	 för	 att	 förhindra	
trakasserier	i	framtiden.	
	
3	kap.	Aktiva	åtgärder	
	
Utbildning	
Målinriktat	arbete	
14	 §	 En	 utbildningsanordnare	 som	 bedriver	 utbildning	 eller	 annan	 verksamhet	 enligt	
skollagen	 (1985:1100),	utbildning	enligt	högskolelagen	 (1992:1434)	eller	utbildning	som	kan	
leda	 fram	 till	 en	 examen	enligt	 lagen	 (1993:792)	 om	 tillstånd	 att	 utfärda	 vissa	 examina	 ska	
inom	 ramen	 för	 denna	 verksamhet	 bedriva	 ett	målinriktat	 arbete	 för	 att	 aktivt	 främja	 lika	
rättigheter	 och	 möjligheter	 för	 de	 barn,	 elever	 eller	 studenter	 som	 deltar	 i	 eller	 söker	 till	
verksamheten,	 oavsett	 kön,	 etnisk	 tillhörighet,	 religion	 eller	 annan	 trosuppfattning,	
funktionshinder	eller	sexuell	läggning.		
Närmare	föreskrifter	om	utbildningsanordnarens	skyldigheter	finns	i	15	och	16	§§.	
	
Att	förebygga	och	förhindra	trakasserier		
15	 §	 En	 utbildningsanordnare	 som	 avses	 i	 14	 §	 ska	 vidta	 åtgärder	 för	 att	 förebygga	 och	
förhindra	 att	 något	 barn	 eller	 någon	 elev	 eller	 student	 som	 deltar	 i	 eller	 söker	 till	
verksamheten	utsätts	för	trakasserier	som	har	samband	med	kön,	etnisk	tillhörighet,	religion	
eller	 annan	 trosuppfattning,	 funktionshinder	 eller	 sexuell	 läggning	 eller	 för	 sexuella	
trakasserier.	
	
Likabehandlingsplan	
16	§	En	utbildningsanordnare	som	avses	i	14	§	ska	varje	år	upprätta	en	plan	med	en	översikt	
över	de	åtgärder	som	behövs	för	att	dels	främja	lika	rättigheter	och	möjligheter	för	de	barn,	
elever	 eller	 studenter	 som	 deltar	 i	 eller	 söker	 till	 verksamheten,	 oavsett	 kön,	 etnisk	
tillhörighet,	 religion	eller	 annan	 trosuppfattning,	 funktionshinder	eller	 sexuell	 läggning,	dels	
förebygga	och	förhindra	trakasserier	som	avses	i	15	§.	Planen	ska	innehålla	en	redogörelse	för	
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vilka	av	dessa	åtgärder	som	utbildningsanordnaren	avser	att	påbörja	eller	genomföra	under	
det	kommande	året.	En	redovisning	av	hur	de	planerade	åtgärderna	enligt	första	stycket	har	
genomförts	ska	tas	in	i	efterföljande	års	plan.			

Förordningen	 (2006:1083)	 om	 barns	 och	 elevers	 deltagande	 i	 arbetet	 mot	
diskriminering	och	kränkande	behandling		
1	 §	Denna	 förordning	 tillämpas	 på	 utbildning	 och	 annan	 verksamhet	 som	avses	 i	 skollagen	
(1985:1100).	
2	§	En	likabehandlingsplan	enligt	3	kap.	16	§	diskrimineringslagen	(2008:567)	och	en	plan	mot	
kränkande	behandling	enligt	14	a	kap.	8	§	skollagen	(1985:1100)	ska	upprättas,	följas	upp	och	
ses	 över	 under	medverkan	 av	 barnen	 eller	 eleverna	 vid	 den	 verksamhet	 för	 vilken	 planen	
gäller.	Utformningen	och	omfattningen	av	barnens	eller	 elevernas	deltagande	 ska	 anpassas	
efter	deras	ålder	och	mognad.	Förordning	(2008:946).	
	

Läroplanen,	Lgr11:	
I	läroplanen	för	grundskolan,	förskoleklassen	och	fritidshemmet,	Lgr11	står	det	under	skolans	
värdegrund	och	uppdrag	att;	
		
”Människolivets	 okränkbarhet,	 individens	 frihet	 och	 integritet,	 alla	människors	 lika	 värde,	 jämställdhet	mellan	
kvinnor	och	män,	samt	solidaritet	med	svaga	och	utsatta	är	de	värden	som	skolan	skall	gestalta	och	förmedla.”	
”Skolans	uppgift	är	att	låta	varje	enskild	elev	finna	sin	unika	egenart	och	därigenom	kunna	delta	i	samhällslivet	
genom	att	ge	sitt	bästa	 i	ansvarig	 frihet.”	”Skolan	skall	 främja	förståelse	 för	andra	människor	och	förmåga	till	
inlevelse.	Omsorg	om	den	enskildes	välbefinnande	och	utveckling	skall	prägla	verksamheten.	Ingen	i	skolan	skall	
utsättas	 för	 mobbning.	 Tendenser	 till	 trakasserier	 skall	 aktivt	 bekämpas.	 Främlingsfientlighet	 och	 intolerans	
måste	bemötas	med	kunskap,	öppen	diskussion	och	aktiva	insatser.”	

Rättegången	

13	§	Mål	om	skadestånd	enligt	detta	kapitel	ska	handläggas	enligt	bestämmelserna	i	
rättegångsbalken	om	rättegången	i	tvistemål	när	förlikning	om	saken	är	tillåten.	

I	sådana	mål	kan	det	dock	förordnas	att	vardera	parten	ska	bära	sin	rättegångskostnad,	om	
den	part	som	har	förlorat	målet	hade	skälig	anledning	att	få	tvisten	prövad.	

Bevisbörda	

14	§	Om	ett	barn	eller	en	elev	som	anser	sig	ha	blivit	utsatt	för	kränkande	behandling	enligt	9	
§	eller	repressalier	enligt	11	§,	visar	omständigheter	som	ger	anledning	att	anta	att	han	eller	
hon	har	blivit	utsatt	för	sådan	behandling,	är	det	huvudmannen	för	verksamheten	som	ska	
visa	att	kränkande	behandling	eller	repressalier	inte	har	förekommit.	

Rätt	att	föra	talan	

15	§	I	en	tvist	om	skadestånd	enligt	detta	kapitel	får	Statens	skolinspektion	som	part	föra	
talan	för	ett	barn	eller	en	elev	som	medger	det.	När	Skolinspektionen	för	sådan	talan	får	
myndigheten	i	samma	rättegång	också	föra	annan	talan	för	barnet	eller	eleven	om	han	eller	
hon	medger	det.	För	barn	under	16	år	krävs	vårdnadshavares	medgivande.	
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Bestämmelserna	i	rättegångsbalken	om	part	ska	gälla	även	den	för	vilken	Skolinspektionen	för	
talan	enligt	detta	kapitel	när	det	gäller	jävsförhållande,	pågående	rättegång,	personlig	
inställelse	samt	förhör	under	sanningsförsäkran	och	andra	frågor	som	rör	bevisningen.	

När	ett	barn	eller	en	elev	för	talan	enligt	detta	kapitel	får	Skolinspektionen	inte	väcka	talan	för	
barnet	eller	eleven	om	samma	sak.	

16	§	Rättens	avgörande	i	ett	mål	där	Statens	skolinspektion	för	talan	för	ett	barn	eller	en	elev	
får	överklagas	av	barnet	eller	eleven,	om	det	får	överklagas	av	myndigheten.	

När	rättens	avgörande	i	ett	mål	som	avses	i	första	stycket	har	vunnit	laga	kraft,	får	saken	inte	
prövas	på	nytt	på	talan	av	vare	sig	barnet	eller	eleven	eller	Skolinspektionen.	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


