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INTRODUKTION 
 
 
Denna plan ligger till grund för Vidselskolans arbete för att motverka, förebygga och förhindra att 
eleverna i vår verksamhet utsätts för diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling. 
I planen ges en översikt över de lagar och regler som reglerar skolans arbete mot kränkande 
behandling och diskriminering. Därpå följer mål för skolenheten Vidselskolan, ansvarsfördelning i 
arbetet samt en specificering av främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. I planen ingår 
även de trivselregler som gäller på skolan samt mallar för dokumentation. 
 
 
 
 
 
 

CENTRALA BEGREPP 
 
För att förstå och kunna vara delaktig i skolans likabehandlingsarbete är det viktigt att vara väl 
insatt i följande begrepp; begrepp som även förekommer i den lagstiftning som reglerar arbetet.  
 
 
DISKRIMINERINGSGRUNDER 
 
I Diskrimineringslagen specificeras sju olika diskrimineringsgrunder. Dessa är: 
 

 Kön – Det kön som registreras juridiskt för ett barn vid födseln eller efter genomgången 
könskorrigering. Exempel: kvinna, man, transsexuell.  

 Könsidentitet eller uttryck – Det sätt på vilket en person upplever eller uttrycker sitt 
kön, då detta inte överensstämmer med det omgivande samhällets normer. Exempel: 
transvestit, intergender, transgender. 

 Etnisk tillhörighet – Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 
förhållande. Exempel: svensk, mörkhyad, rom, same. 

 Funktionsnedsättning – En varaktig fysisk , psykisk eller begåvningsmässig 
begränsning av en persons funktionsförmåga som genom skada eller sjukdom fanns vid 
födseln, har uppstått därefter eller förväntas uppstå. Exempel: allergi, MS, 
hörselnedsättning. 

 Religion eller annan trosuppfattning – Världsreligionerna eller en tro som är att 
likställa med religion. Exempel: ateist, jude, kristen, muslim. 

 Sexuell läggning – Vem en person blir attraherad av. Exempel: bi-, hetero-, 
homosexuell. 

 Ålder – Uppnådd levnadslängd. Exempel: 20, 63, 14, 34 år. 
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DISKRIMINERING 
 
Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas av skäl som har samband med 
någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Detta gäller oavsett om eleven direkt berörs eller om 
missgynnandet är kopplat till föräldrars eller syskons sexuella läggning, funktionshinder osv. 
Diskriminering förutsätter någon form av makt hos den som diskriminerar. I skolan innebär detta 
att det är huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och 
elever kan inte diskriminera varandra i juridisk mening.  
 
 
DIREKT DISKRIMINERING 
 
Direkt diskriminering är att missgynna en elev genom att hen behandlas sämre än andra 
behandlas eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. Förenklat kan man säga att det är 
när lika fall behandlas olika. Dock är det tillåtet att särbehandla på grund av ålder vid tillämpning 
av bestämmelser i förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg och grundskola som exempelvis 
utgår från Skollagen. Exempel på direkt diskriminering: En skola ger flickor förtur i valet av 
syslöjd, och diskriminerar därmed pojkar och ickebinära utifrån kön.  
 
 
INDIREKT DISKRIMINERING 
 
Indirekt diskriminering är en följd av att skolan behandlar alla lika utifrån till synes neutrala 
bestämmelser, men i praktiken missgynnar en elev av skäl som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna. Förenklat när olika fall behandlas lika. Exempel på indirekt 
diskriminering: En skola serverar samma mat till alla elever trots att det finns elever som skulle 
behöva specialkost på grund av allergier eller religiösa skäl. 
 
 
BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET 
 
Tillgänglighet när det gäller förskola och skola handlar om att alla barn och elever ska ges 
tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. För att göra skolan 
tillgänglig för alla kan det behövas till exempel stöd, personlig service, kommunikation, 
information och/eller åtgärder i den fysiska miljön. Bestämmelserna innefattar såväl undervisning 
som lokaler. Om tillgängligheten i skolan brister räknas det som diskriminering.  
 
 
KRÄNKANDE BEHANDLING 
 
Kränkande behandling är när elever eller skolpersonal uppträder så att de kränker ett barns eller 
en elevs värdighet. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot 
en eller flera. Handlingarna kan vara synliga och handfasta likväl som dolda och subtila. Det är 
alltid effekten som avgör om något räknas som kränkande behandling, inte vilken avsikt den 
handlande hade.  
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Exempel på olika former av kränkande behandling: 
 Fysisk – slag, knuffar, sparkar osv.  
 Verbal – hot, öknamn, svordomar, ryktesspridning osv.  
 Psykosocial – utfrysning, grimaser osv. 
 Texter och bilder – elaka teckningar, lappar, sms, fotografier, snap osv.  

 
 
TRAKASSERIER  
  
När kränkande behandlingar har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna kallas 
detta för trakasserier. Även vid trakasserier är det effekten som avgör om någon utsatt någon 
annan eller ej, inte vilken avsikt personen hade.   
 
 
MOBBNING 
 
Kränkande behandling och/eller trakasserier som sker upprepade gånger, där någon eller några 
medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.  
 
 
SEXUELLA TRAKASSERIER 
 
En kränkning av en persons värdighet som har en sexuell anspelning. Det kan vara ord eller 
handling som medför att någon känner sig illa till mods eller förnedrad. Exempel är att visa 
pornografiska bilder, göra sexuella anspelningar och använda vissa tilltalsord.  
 
 
 
 
 
 

LAGSTIFTNING 
 
Två olika lagar har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling – Skollagen (SFS2010:800) och Diskrimineringslagen (SFS2008:567). 
Nedan följer de delar i lagarna som reglerar arbetet med likabehandling inom skolan. 
 
 
UTDRAG UR SKOLLAGEN (SFS2010:800) 
 
 
5 KAP. TRYGGHET OCH STUDIERO  
 
3 §   Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 
präglas av trygghet och studiero. 
 
5 §   Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av 
eleverna och följas upp på varje skolenhet. 
Rektorn beslutar om ordningsregler. 
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6 KAP. ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 
 
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. 
 
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 rektorn. En 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 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). 
 
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. 
 
 
 
UTDRAG UR DISKRIMINERINGSLAGEN (SFS2008:567) 
 
 
2 KAP. FÖRBUD MOT DISKRIMINERING OCH REPRESSALIER  
 
Diskrimineringsförbud 
5 §   Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) […] 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. 
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6 §   Förbudet i 5 § hindrar inte 
[…]   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. 
 
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. 
 
19 §   Den som påstås ha handlat i strid med bestämmelserna i 2 kap. 5, 7 […] § får inte 
utsätta en enskild person för repressalier på grund av att han eller hon 
   1. anmält eller påtalat ett sådant handlande, 
   2. medverkat i en utredning enligt lagen, eller 
   3. avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den som påstås ha 
diskriminerat. 
 
 
3 KAP. AKTIVA ÅTGÄRDER  
 
Inledande bestämmelser 
1 §   Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet 
motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 
Arbetet med aktiva åtgärder 
2 §   Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete 
genom att 
   1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra 
hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, 
   2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 
   3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och 
   4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3.  
 
3 §   Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. 
Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt.  
 
 
 
FÖRORDNING (2006:1083) OM BARNS OCH ELEVERS DELTAGANDE I ARBETET MED EN 
PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 
 
2 §   En plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska upprättas, 
följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet som 
planen gäller för. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska 
anpassas efter deras ålder och mognad. Förordning (2016:1011). 
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ÖVERGRIPANDE MÅL 
 
Det övergripande målet med vår likabehandlingsplan är att ingen på vår skola ska bli utsatt för 
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Vi vill arbeta aktivt och effektivt för att 
främja trygghet, demokrati, kunskap, respekt och glädje. 
 
 
 
 
 
 

ANSVARSFÖRDELNING 
 
För att skapa en god skolmiljö där alla trivs, känner sig trygga och kan lära och utvecklas 
behöver vi arbeta tillsammans. Vi har alla våra olika roller och ansvarsområden. 
 
Rektors ansvar 

 huvudansvar för Vidselskolans arbete för främjande av likabehandling och arbetet mot 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

 att skolans likabehandlingsplan förankras hos personal, elever och vårdnadshavare 
 
Personalens ansvar 

 att bemöta elever, vårdnadshavare och varandra på ett trevligt och respektfullt sätt 
 att arbeta för trygghet och studiero för varje elev 
 att vara väl insatt i hur arbetet mot kränkande behandling och trakasserier bedrivs på 

skolan 
 att aktivt arbeta med att förebygga kränkande behandling och trakasserier 
 att ha en öppen och bra dialog med vårdnadshavare 
 att vara bra förebilder för eleverna och arbeta för att vi alla ska använda ett trevligt språk 

 
Likabehandlingsteamets ansvar  

 att driva arbetet med att förebygga och åtgärda uppkomna fall av kränkningar och 
trakasserier  

 att initiera den årliga utvärderingen av skolans likabehandlingsarbete 
 
Elevskyddsombudens ansvar 

 att delta vid trygghetsvandring tillsammans med huvudskyddsombud 
 att uppmärksamma huvudskyddsombud och/eller annan personal på brister i trygghet, 

studiero mm.  
 

Elevernas ansvar 
 att vara med och skapa en skolmiljö där alla trivs och känner sig trygga  
 att följa skolans gemensamma ordningsregler 
 att behandla varandra med respekt 
 att använda ett trevligt språk 
 att ta kontakt med lärare eller annan personal om eleven eller någon som eleven känner 

till blir utsatt för kränkande behandling eller trakasserier 
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Föräldrars/vårdnadshavares ansvar 
 att se till att eleven är närvarande under skoldagen eller att anmäla eventuell frånvaro 
 att se till att det finns uppdaterade kontaktuppgifter på infomentor 
 att försöka se till att eleven får tillräckligt med till exempel sömn, mat osv.  
 att informera om större händelser som kan påverka eleven under skoltiden 
 att höra av sig till skolan om man får reda på att kränkningar, trakasserier och/eller 

diskriminering skett/sker 
 att samverka med skolan och stötta skolan i arbetet med värdegrundsfrågor 

 
 
 
 
 
 

FRÄMJANDE ARBETE 
 
Det främjande arbetet med likabehandling syftar till att identifiera och lyfta fram de positiva 
förutsättningar som finns i verksamheten för att alla elever ska ha lika rättigheter och möjligheter. 
Följande främjande arbete och aktiviteter genomförs på Vidselsskolan:  
 
VAD / Aktivitet VARFÖR / Syfte NÄR / Tidpunkt VEM / Ansvarig 
Besök i förskoleklass 
för förskolans 5-åringar 

För att öka tryggheten 
vid övergång till 
skolan 

Vårterminen Förskolläraren i 
förskoleklass 

Samarbete mellan 
Vidsel och Vistträsk 
med besök i Vidsel vid 
övergång mellan åk 3 
och 4 

För att stärka 
gemenskap mellan de 
elever som ska gå 
med varandra från åk 
4 

Vårterminen Elevens tidigare och 
blivande mentor 

Överlämnandesamtal För att ge eleverna 
stöd i vidare 
utveckling vid annat 
stadie/annan enhet 

Då elever byter 
stadie/skola 

Elevens tidigare och 
blivande mentor 

Aktiva val av litteratur 
och film till 
undervisningen 

För att belysa olika 
mänskliga värderingar 

Kontinuerligt All undervisande 
personal 

Åldersblandade 
gemenskapsdagar och 
elevens val 

För att arbeta med 
trygghet och 
gemenskap över 
åldersgränserna och 
minska risken för 
åldersbaserade 
trakasserier 

Gemenskapsdag 
1ggr/termin 
Elevens val ca 
1ggr/mån 

Arbetslagen 

Klassråd i olika former 
från förskoleklass till åk 
9 

För att öka 
elevinflytande och 
känsla av delaktighet 

Minst 1ggr/mån Mentor 
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Elevråd med elever från 
förskoleklass till åk 9 

För att säkra 
elevinflytande och -
demokrati  

ca 1ggr/mån F-6 Arbetslagen 
7-9 Elevrådsledare 

Ordningsregler För att tydliggöra 
förväntningar på 
eleverna i arbetet med 
att skapa studiero och 
trygghet på skolan 

Förankras vid 
höstterminens 
början 
Påminnelse vid 
behov 

Personal, elever och 
likabehandlingsteam 
 

Uppföljning av 
utvecklingssamtal 

För att informera 
berörda lärare om 
särskilt stöd och extra 
anpassningar 

Efter 
utvecklingssamtal på 
AE 

Mentor 

Uppmärksammande av 
ett flertal högtider och 
seder utöver de 
svenska/kristna 
högtiderna 

För att skapa en 
inkluderande miljö för 
elever från alla olika 
länder/av olika 
etnicitet 

Då de aktualiseras Mentor och 
undervisande lärare 

Vid firande av kristna 
högtider/samlingar i 
kyrkan anordnas 
aktiviteter för elever 
som inte önskar delta 

För att anpassa 
utformningen av 
skolans aktiviteter så 
de passar elever av 
olika trosuppfattningar 

Exempelvis vid Lucia 
och skolavslutningar 

Rektor/mentor 

Fysiska och 
psykosociala 
miljöanpassningar 

För att alla elever, 
inklusive de med 
funktionsvariationer, 
ska kunna ta del av en 
likvärdig utbildning 

Vid behov All personal 
 

Ett aktivt ledarskap 
med uppmärksamhet 
och socialt utrymme i 
klassrummet  

För att arbeta för att 
barn av alla kön får 
lika mycket utrymme i 
klassrummet och i 
skolan som helhet 

Kontinuerligt All personal 

Vi bjuder in skolkurator 
för att föreläsa om 
normkritik och sexuella 
läggningar, 
könsöverskridande 
identitet och uttryck 

För att öka våra 
kunskaper och arbeta 
med våra egna 
värderingar 

Under 
höstterminens 
början 

Likabehandlings-
teamet 
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FÖREBYGGANDE ARBETE 
 
Det förebyggande arbetet med likabehandling har som mål att förhindra risken för diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. Det ska vara en naturlig del i det vardagliga skolarbetet 
att fundera kring förhållningssätt, värderingar, normer och relationer. Det förebyggande arbetet 
ska involvera personal, elever och vårdnadshavare. Det är viktigt att eleverna har inflytande över 
hur vi ska arbeta förebyggande. 
 
VAD / Aktivitet VARFÖR / Syfte NÄR / Tidpunkt VEM / Ansvarig 
Revidering av skolans 
likabehandlingsplan och 
ordningsregler där 
eleverna är delaktiga 
via klassråd och elevråd 

För att säkerställa en 
aktuell plan och öka 
möjligheterna för 
elevernas delaktighet i 
likabehandlingsarbetet 

Utvärdering och 
förslag ges i slutet 
av VT. Planen 
revideras i början av 
kommande HT.  

Likabehandlings-
teamet 

Förankring av 
likabehandlingsplanen 
och ordningsreglerna 
hos eleverna 

För att öka elevernas 
delaktighet i 
likabehandlingsarbetet 

Vid höstterminens 
början samt 
kontinuerligt under 
året 

Mentor 

Information till alla 
(ny-)anställda om 
skolans 
likabehandlingsplan och 
ordningsregler 

För att säkerställa att 
all personal är väl 
förtrogen med 
likabehandlingsarbetet 

Vid nyanställning 
samt på AE F-9 eller 
APT i början av 
läsåret 

Rektor  

Information till 
vårdnadshavare om 
skolans 
likabehandlingsplan och 
ordningsregler 

För att öka 
vårdnadshavarnas 
delaktighet i 
likabehandlingsarbetet 

Vid föräldramöte 
under höstterminen 

Rektor/likabehand-
lingsteamet 

Samtal om stämning 
och trivsel på skolan i 
samband med 
klassråd/mentorstid 
samt utvecklingssamtal 

För att 
uppmärksamma 
eventuella brister i 
likabehandlingsarbetet 

Under mentorstid 
samt vid 
utvecklingssamtal 

Mentor 

Möjlighet för eleverna 
till enskilda samtal med 
t.ex. mentor, 
klasslärare, kurator, 
specialpedagog, rektor 
och/eller skolsköterska 

För att stötta eleverna 
vid eventuella 
missförhållanden 

Vid behov Mentor/rektor 

Tillgänglig personal vid 
tillfällen då många 
elever vistas ute/har 
rast samtidigt 

För att skapa relation 
till eleverna, öka 
trygghet och kunna 
ingripa vid eventuella 
kränkningar 

Under raster (F-6), 
lunchrast (F-9) 
samt vid bussarna 
(F-9) 

Arbetslagen 

Samtal med 
elevskyddsombud i åk 
7-9 i samband med 
skyddsrond 

För att uppdaga och 
förebygga eventuella 
brister i arbetsro och 
trygghet 

I samband med 
skyddsrond under 
HT 

Mentor 
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Arbete med 
materialet ”Värdegrund 
Online” för åk F-6 

För att aktivt arbeta 
med värdegrunds-
frågor och motverka 
och förebygga 
kränkningar såväl i 
skolan som på nätet 

Okt-Nov LBT initierar 
Mentor planerar 
och genomför 

Ta fram en plan för 
strukturerade 
rastaktiviteter för åk F-
6 

Främja lek och positiv 
samvaro  

Under året Arbetslag F-6 

 
 
 
 
 
 

ÅTGÄRDANDE ARBETE 
 
För det åtgärdande arbetet finns två handlingsplaner vid misstänkta eller faktiska fall av 
diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling. Planen ”Handlingsplan Elev” gäller 
om en elev utsätter en/flera andra elever och/eller skolpersonal. Planen ”Handlingsplan Vuxen” 
gäller om någon anställd på skolan utsätter en/flera elever och/eller kollegor. Skolans skyldighet 
att utreda kränkande behandling eller trakasserier inträder redan vid första tillfället och 
oberoende av om det förelåg en avsikt att kränka eller inte. 
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HANDLINGSPLAN ELEV 
 
Denna handlingsplan gäller om en elev bryter mot Vidselsskolans regler, Plan mot trakasserier, 
diskriminering och kränkande behandling eller Skollagen kap 5 Trygghet och studiero i skolan. 
 
 

 
      

1. Samtal med 
vuxen

•All personal säger ifrån vid kränkande behandling
•Den vuxne som sett/hört händelsen samtalar med berörda parter och informerar även mentor
•Vid behov underrättas vårdnadshavare
•Mentor ansvarar för dokumentation

2. Skriftlig över-
enskommelse

•Mentor gör en skriftlig överenskommelse med elev och vårdnadshavare bilagas
•Tid för utvärdering fastställs
•Mentor ansvarar för dokumentation

3. Anmälan till 
rektor

•Mentor fyller i "Anmälan till rektor"
•Rektor tar beslut om eventuell fortsatt utredning av likabehandlingsteamet
•Mentor eller rektor underrättar vårdnadshavare

4. Utredning av LBT

•Likabehandlingsteamet gör en utredning i samråd med mentor
•Likabehandlingsteamet tar fram en handlingsplan i samråd med eventuella berörda parter såsom exempelvis EHT, 

mentor osv. 
•Likabehandlingsteamet ansvarar för utvärdering/uppföljning
•Rektor underrättas och tar beslut om eventuell skriftlig varning
•Likabehandlingsteamet ansvarar för dokumentation

5. Elevvårds-
konferens

EVK

•Rektor kallar till elevvårdskonferens där rektor, berörda lärare, personal från likabehandlingsteamet, 
vårdnadshavare och elev medverkar
•Alt 1: Det tas fram ny handlingsplan som utvärderas/uppföljs av likabehandlingsteamet (steg 4)
•Alt 2: Ärendet går vidare till steg 6

•Likabehandlingsteamet ansvarar för dokumentation

6.Alternativa 
lösningar

•Rektor tar beslut om åtgärder enligt Skollagen kap 5 § 12-14 (avstängning, omplacering inom skolenheten eller 
omplacering inom annan skolenhet)

•Rektor ansvarar för eventuell anmälan till polis eller socialtjänst
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HANDLINGSPLAN VUXEN 
 
Denna handlingsplan gäller om en elev/flera elever blivit utsatt/-a för kränkande behandling, 
trakasserier och/eller diskriminering av någon anställd på skolan. 
 

1. Personal på skolan som får kännedom om att elev utsatts för kränkande behandling eller 
trakasserier dokumenterar detta omedelbart på blanketten Anmälan till rektor. 

 
2. Rektor informeras snarast om händelsen/ärendet och tar del av dokumentationen. 

 
3. Rektor informerar sig ytterligare i ärendet för att snabbt kunna avgöra vilka åtgärder som 

rimligen krävs för att omedelbart förhindra att den kränkande behandlingen eller 
trakasserierna fortsätter. 

 
4. Rektor fattar beslut om eventuellt behov av ytterligare utredning av händelsen/ärendet. 
 
5. Rektor bedömer om även barn- och utbildningschefen bör informeras. 
 
6. Rektor bedömer utifrån aktuell lagstiftning om den kränkande behandlingen eller 

trakasserierna utgör ett brott och därför ska polisanmälas. 
 
7. Rektor upprättar en plan för det lokala utredningsarbetet och påbörjar arbetet. 
 
8. Rektor ger skolans likabehandlingsgrupp ansvar för att planera så att den utsatta eleven 

får stöd utifrån sitt behov. 
 

9. Rektor bedömer behovet av information till elever, personal och vårdnadshavare. Därefter 
formuleras den information som ska delges och en plan upprättas för genomförandet. 

 
10. För att försäkra sig om att de vidtagna åtgärderna är tillräckliga och leder till att den 

kränkande behandlingen eller trakasserierna upphör följer rektor hela tiden upp och 
utvärderar ärendet. 

 
11. Ärendet avslutas när den eventuella lokala utredningen är slutförd och de kränkande 

behandlingarna eller trakasserierna har upphört. 
 
12. Dokumentation arkiveras. 
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POLICY FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV FÖREMÅL 
 
Följande policy är framtagen med utgångspunkt i Skollagen (2010:800) 5 kap 22-23 §. Där 
tydliggörs att rektor eller en lärare har rätt att omhänderta föremål som används på ett sånt sätt 
som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i utbildningen. 
Omhändertagande får göras av föremål som has öppet eller som eleven frivilligt lämnar över. 
Vägrar eleven lämna över ett föremål kontaktas vårdnadshavare alternativt Polismyndigheten 
beroende på föremålet.  
 
 
 
Vad?   Policy 
 
Tobak, nikotinläkemedel Omhändertas. Lämnas ej tillbaka utan vårdnadshavares godkänn- 
samt nikotinfria tobaks- ande.  
substitut   
  
Alkohol samt jästa Omhändertas. Lämnas ej tillbaka utan vårdnadshavares godkänn- 
drycker där alkoholen ande. Gäller det drycker som inte räknas som alkoholfria anmäls 
är borttagen  omhändertagandet till Polismyndigheten. 
 
Narkotika  Omhändertas. Omhändertagandet anmäls till Polismyndigheten.  
 
Knivar eller andra Omhändertas. Omhändertagandet anmäls till Polismyndigheten. 
vapen Knivar kan i vissa fall återlämnas efter vårdnadshavares 

godkännande. 
 
Energidrycker med Omhändertas. Återfås vid skoldagens slut.  
koffeinhalt  
>15mg/100ml  
 
Tröjor, flaggor, klister- Omhändertas. Hemmet informeras. Beroende på föremålets 
märken, symboler mm beskaffenhet kan det antingen återfås med vårdnadshavares 
som kan utgöra hets mot godkännande eller så anmäls omhändertagandet till  
folkgrupp/trakasserier Polismyndigheten 
 
Övriga föremål som Omhändertas vid behov. Återfås efter lektionen eller skoldagens 
stör arbetsron slut.  
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PLANERING FÖR LIKABEHANDLINGSARBETE 2019/20 
 
LIKABEHANDLINGSTEAMET 2019/20   
 
NN (rektor), Anette Lindmark (mellanstadiet), Joakim Notelid (fritidspedagog), Helen Grankvist 
(elevassistent högstadiet), Malin Johansson (högstadiet) och Josefin Karlsson (högstadiet) 
 
 
PLANERAT ARBETE UNDER ÅRET 
 
Inför den årliga revideringen av Likabehandlingsplanen ansvarar rektor för att all skolpersonal 
uppdaterar sin kunskap och medvetenhet om alla diskrimineringsgrunder och har utvecklande 
samtal i personalgruppen om dessa. För att vi ska kunna möta elever i arbetet med 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling måste personalen vara väl förberedd. 
Under hela läsåret arbetar alla i skolan förebyggande mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling.

 

Januari
- LBT-träff under K-dagar med 

fokus på vårterminens 
aktiviteter Februari

- Arbete med materialet 
"Värdegrund Online" i åk F-6

Mars
- Arbete med materialet 

"Värdegrund Online" i åk F-6

April 
- Personalen utvärderar 
likabehandlingsarbetet

Maj     
- Elever utvärderar 

likabehandlingsplanen via 
klassråd/elevråd och kommer med 

synpunkter
- LBT utvärderar läsårets arbete 

och den aktuella 
likabehandlingsplanen, samt tar 

fram utkast inför revidering

Juni

Juli

Augusti
- LBT-träff under K-dagar med fokus på 

revidering av likabehandlingsplanen 
samt höstens arbete

- LBT presenterar förslag på revidering 
för skolans pedagoger

- Reviderad Likabehandlingsplan 
presenteras för alla elever i samband 

med terminsstart

September   
- Elevrådet tar ställning till personalens 
revidering och kommer med eventuella 

synpunkter. 
- Föräldramöte där LBT informerar om 

Likabehandlingsplanen. Föräldrarna ges 
möjlighet att bli delaktiga genom att lämna 

synpunkter på planen. 

Oktober
- Reviderad Likabehandlingsplan 

godkänns alternativt redigeras och 
fastställs 

- Trygghetsvandring där 
pedagoger och elevskyddsombud 
identifierar platser och tider där 
det finns risk för diskriminering, 

trakasserier och kränkande 
behandling

November
- Enkät om trygghet och studiero delas 

ut till eleverna

December
- Enkätsvar sammanställs av 

mentor och gås igenom av LBT
- LBT utvärderar höstterminens 

likabehandlingsarbete



17 
 

TRIVSELREGLER 
 
Vår skola ska vara en arbetsplats med ett omtänksamt och förlåtande klimat. Bemöt andra som 
du själv vill bli bemött. 
 
 
TRIVSELREGLER FÖR ELEVER OCH PERSONAL ÅK F-6 
 
Alla på Vidsels skola F-6 
 

 respekterar och är rädda om varandra och utsätter inte varandra för kränkande 
behandling. 

 har ett bra språkbruk, säger inga svordomar, könsord eller andra kränkande ord till 
varandra. 

 är rädda om skolans, sina egna och andras saker. 
 är ute på rasterna och lämnar inte skolgården under skoldagen utan lärares tillåtelse. 
 använder inte godis eller tuggummi under skoldagen. 
 lämnar ytterkläder, mössor och kepsar i korridoren. 
 har med sig utrustning som behövs för dagens lektioner, t ex idrottskläder, utekläder och 

läxböcker. 
 använder inte mobiltelefoner på skolans område.  
 följer tillfälliga regler som gäller olika årstider och aktiviteter, t ex friluftsdagar, teater. 
 ansvarar själva för privata ägodelar.   

 
 
TRIVSELREGLER FÖR ELEVER OCH PERSONAL ÅK 7-9 
 
Alla på Vidsels skola 7-9 
 

 använder ett trevligt och vårdat språk. 
 visar hänsyn och respekt mot varandra. 
 är rädda om möbler och annat material. 
 hjälps åt att hålla ordning och plocka upp efter sig. 
 kommer i tid till lektionerna. 
 undviker att störa kamrater som behöver arbeta. 
 ser till att mobiler inte hörs/syns eller på annat sätt stör under lektionen och frågar om 

lov om de får ha elektronisk utrustning under lektionen. 
 

 
 
 
I matsalen gäller matsalens regler. Den mat som serveras äts upp i matsalen.  
Vid bussen håller eleverna sin plats i kön. 
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DOKUMENTATION VID ANMÄLAN OM KRÄNKANDE BEHANDLING, 
DISKRIMINERING ELLER TRAKASSERIER 
 
 
 
Datum: ______________    Dokumenterat av:_______________________________ 
 
Inblandade:__________________________________________________________  
 
Vem har uppmärksammat problemet: _____________________________________ 
 
Händelseförlopp: _____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Datum för uppföljningssamtal:___________________________________________ 
 
Ärendet avslutas datum:________________________________________________ 
 
Överlämnas till Likabehandlingsteamet, datum:__________________ 
 
 
Underskrift:_________________________________________________ 
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UPPFÖLJNING AV ANMÄLAN VID KRÄNKANDE BEHANDLING, DISKRIMINERING 
ELLER TRAKASSERIER 
 
Datum:__________________________Namn:______________________________ 
 
Skola:______________________________________________________________ 
 
Ansvarig rektor:_______________________________________________________ 
 
Närvarande:__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Hur har det gått? _____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Åtgärder – så här arbetar vi:                                             Ansvarig:_______________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Ärendet ej avslutat. Nytt uppföljningsdatum:_________________________________ 
 
Ärendet avslutat, datum:________________________________________________ 
 
Underskrifter:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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SKRIFTLIG ÖVERENSKOMMELSE MED ELEV, MALL 
 
 
Jag, NN, har [kortfattad beskrivning av vad eleven gjort]. Nu framöver vill jag göra rätt val för min 
egen skull och för de andra eleverna på skolan, för att vi ska känna trygghet och få studiero så 
att vi kan fokusera på vår utbildning och vår framtid. För att det ska vara möjligt kommer jag att 
hålla mig till följande punkter: 
 

 [Här kommer du tillsammans med eleven överens om konkreta åtgärder eleven själv ska 
ta för att kunna hålla sig till de regler och lagar som finns på skolan. Låt gärna eleven 
själv komma med idéer och tankar, och se till att det är realistiska och nåbara mål.] 

  
  

 
De vuxna på skolan kommer att hjälpa mig genom att: 
 

 [Här kan ni lista sådant som eleven upplever att den behöver stöttning med för att kunna 
klara av målen ovan] 

  
 
Jag lovar att hålla mig till punkterna i denna överenskommelse, och förstår att om jag inte gör 
det så kommer det att leda till att skolan måste gå vidare med ärendet, och jag kommer att bli 
anmäld till rektorn som kommer att ta beslut om vidare åtgärder/utredning. 
 
Överenskommelsen kommer att följas upp [tid/tider för uppföljning] med [den vuxnes namn och 
titel].  
 
 
 
______________________________ 
Ort och datum 
 
______________________________ ___________________________________ 
Elevens namn och klass  Den vuxnes namn och titel 
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Datum:……………………………………                     

ÄLVSBYNS KOMMUN 
Vidselskolan                                                                                                                                    

                        
Anmälan till rektor 
 

Elevens namn 
      

Elevens personnummer 
      

Årskurs och klass 
      

Mentor/klasslärare 
      

Anmälande lärare 
      

                        
Anledning till anmälan (Bifoga bilaga) 
 

 Hot och våld                                                           Frånvaro 
 

 Risk att inte nå målen                                             Övrigt                           
 

 Kränkning                                                         

 
Redan påbörjad utredning/åtgärder                                         Datum     Ansvarig 
 
Obligatoriskt 
 
Samtal med elev  

      
…………………… 

      
……………………………... 

 
Informerat vårdnadshavare 

      
…………………… 

      
……………………………... 

 
Övriga insatser/ Se bilagor 
 
      
…………………………………………………….. 

      
………………. 

      
……………………………. 

      
…………………………………………………….… 

      
………………. 

      
……………………………. 

      
…………………………………………………….… 

      
………………… 

      
……………………………... 

      
…………………………………………………….… 

      
………………… 

      
……………………………... 

      
…………………………………………………….… 

      
………………… 

      
……………………………... 
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Rektors beslut 

□ Ingen vidare utredning behövs för närvarande 

□ Vidare utredning enligt skollagen 3 kap 8 §: Barn och elevers utveckling mot målen  

□ Vidare utredning enligt skollagen 5 kap 9 §: Trygghet och studiero  

□ Vidare utredning enligt skollagen 6 kap 10 §: Åtgärder mot kränkande behandling  

□ Intern skaderapport- och tillbudsrapport upprättas av likabehandlingsteam i samråd med anmälare 

□ Vidare utredning av kurator  

□ Annat ................................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………...………………………………………….…………….. 
 
Ansvarig för vidare utredningens genomförande: 
 
...................................................................................... 

□ Vidare utredning avslutad  
 
Motivering av beslut 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
Underskrift rektor 
 
 

Datum 

 
Delges 
 
Mentor …............................................................................................  

EHT …................................................................................................ 

Berörd personal …..............................................................................   

Skolsköterska ….................................................................................. 

Likabehandlingsteamet..................................................................................   

Kurator …............................................................................................. 

 
Vid beslut om utredning enligt skollagen 6 kap §10, Diskrimineringslagen 2 kap §7 angående åtgärder mot kränkande 
behandling/förbud mot diskriminering skall huvudman delges. 

 
Delges huvudman …............................................................................................................ 

 
 

Mentor ansvarar för delgivning av rektors beslut till elev och vårdnadshavare 

 
Elev                  □ Muntligt     □ Skriftligt          Datum ...................................................... 

Vårdnadshavare      □ Muntligt     □ Skriftligt           Datum ..................................................... 
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Bilaga:…2……..                                           
Datum:……………………… 

(Version 160920) 
    Som en del av: 
    Utredning i anmälan till rektor 
    Vidare utredning EHT 
    Vidare utredning LBT 
 

Elevens namn: 
      

Elevens personnummer: 
      

Klass: 
      

Mentor/Klasslärare 
      

Bilagan upprättad av utredande personal, namn och titel: 
      
Typ av ärende: 
      

 
Nulägesbeskrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fortsatta åtgärder/Avslutat arbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


