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Inledning 

Likabehandlingsarbete handlar om barns mänskliga rättigheter och att förverkliga 
FN:s barnkonvention i skolan. Planen tar utgångspunkt i två lagstiftningar, skollagen 
14a Kap och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar skolans ansvar när det gäller 
att garantera alla barns trygghet i verksamheten. 
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LAGSTIFTNING 
Två olika lagar har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. 

Skollagen (1985:1100) 
Enligt 14a kapitlet ska huvudmannen inom ramen för varje särskild verksamhet 
bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och 
elever. 
vidta åtgärder för att förhindra att barn och elever utsätts för kränkande 
behandling. 
varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att 
förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 
Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande 
behandling. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en 
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten, är huvudmannen skyldig att utreda omständigheterna kring de 
uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan 
krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 
Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier 
på grund av att de medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller påtalat att någon 
handlat i strid med kapitlet. 
Skolinspektionen har tillsynen över att bestämmelserna i skollagen följs. 

Diskrimineringslagen (2008:567) 
Enligt diskrimineringslagen ska den som bedriver verksamhet som avses i skollagen 
bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter för de 
barn och elever som deltar i verksamheten oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. 
upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja 
lika rättigheter och möjligheter för de barn och elever som deltar i verksamheten 
och dels förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska innehålla en 
redogörelse för vilka åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller 
genomföra under det kommande året. 
Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev som deltar i 
eller söker till verksamheten 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. 
Anställda och uppdragstagare i verksamheten likställs med utbildningsanordnaren 
när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget. 
Diskrimineringsombudsmannen har tillsynen över att bestämmelserna i 
diskrimineringslagen följs. 
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Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot 
diskriminering och kränkande behandling (2006:1083) 
En likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling ska upprättas, följas 
upp och ses över under medverkan av barnen och eleverna i den verksamheten för 
vilken planen gäller. Utformningen och anpassningen av barnens eller elevernas 
deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. 

Skolans skyldighet/ansvar 
Skolan ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet 
Likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 § Diskrimineringslagen 
Plan mot kränkande behandling enligt 14a kap 8 § Skollagen 
Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagens krav. 
Eftersom arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling har 
många likheter väljer Vistträskskolan att i detta dokument sammanföra sin 
likabehandlingsplan och planen mot kränkande behandling. 
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CENTRALA BEGREPP 
För att förstå och kunna vara delaktig i skolans likabehandlingsarbete är det viktigt att 
vara väl insatt i de begrepp som förekommer i lagstiftningen. 

Diskriminering 
Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av 
skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet, uttryck eller ålder. 
Diskriminering handlar om missgynnande och förutsätter därför 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 missgynnar en elev av skäl som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna. 
Om en skola ger flickor förtur i valet till textilslöjd är det ett exempel på direkt 
diskriminering av pojkar utifrån kön. 
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. 
Om en skola serverar samma mat till alla elever är det ett exempel på indirekt 
diskriminering av de elever som behöver annan mat på grund av exempelvis allergier 
eller religiösa skäl. 
En elev kan också bli diskriminerad om eleven missgynnas på grund av skäl som har 
samband med diskrimineringsgrunderna kopplat till föräldrars eller syskons sexuella 
läggning, funktionshinder m m. 
Det är tillåtet att särbehandla på grund av ålder vid tillämpning av bestämmelser i 
förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg och grundskola som exempelvis utgår från 
Skollagen. 
 

Trakasserier och kränkande behandling 
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att elever eller 
skolpersonal uppträder så att man kränker ett barns eller en elevs värdighet. 
Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och 
riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likväl som dolda och 
subtila. 
 
Trakasserier och kränkande behandling kan vara: 

 Fysisk – i form av slag, knuffar 
 Verbal – i form av hot, öknamn, svordomar, ryktesspridning 
 Psykosocial – i form av utfrysning, grimaser 
 Texter och bilder – i form av teckningar, lappar, sms, fotografier, sociala 

medier 
 

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. 
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Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda 
diskrimineringsgrunderna. 
Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons 
värdighet, men behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 
 
Befogade tillsägelser 
Skolans personal måste ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö för hela 
klassen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om 
eleven ifråga kan uppleva det som kränkande. 
 
Inget krav på uppsåt 
Man behöver inte ha haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig till diskriminering 
eller trakasserier. Det är effekten som avgör. Man behöver dock ha visst insikt i att 
det egna uppträdandet kan upplevas som trakasserier, vilket kan vara svårt för det 
lilla barnet.  

Den som uppger att hon/han känner sig kränkt måste alltid tas på allvar. 

ANSVARSFÖRDELNING 
Rektor är huvudansvarig för Vistträskskolans arbete för främjande av likabehandling 
och arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rektor 
ansvarar också för att skolans likabehandlingsplan förankras hos personal, elever 
och vårdnadshavare. 
Arbetslaget har ansvar för att driva arbetet med att förebygga och åtgärda 
uppkomna fall av kränkningar och trakasserier. De ansvarar också för att initiera den 
årliga utvärderingen av skolans likabehandlingsarbete. 
Var och en i personalen har ansvar för att vara väl insatt i hur arbetet mot 
kränkande behandling och trakasserier bedrivs på skolan, och för att aktivt arbeta 
med att förebygga kränkande behandling och trakasserier. 
Var och en av eleverna har ansvar för att vara med och skapa en skolmiljö där alla 
trivs och känner sig trygga. Varje elev har ansvar för att snarast ta kontakt med lärare 
eller annan personal om eleven eller någon som eleven känner till blir utsatt för 
kränkande behandling eller trakasserier. 
Föräldrarna har ansvar för att kontakta personal om de misstänker att ett barn blir 
kränkt eller kränker andra. 
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VISION 
Vår skola genomsyras av demokratiska värderingar där vi ger alla goda förutsättningar att 
vara, tycka och tänka olika och samtidigt förväntas respektera andras olikheter. Vi bygger 
barn och elevers trygghet och lärande med relationer som präglas av tillit och respekt.  

KARTLÄGGNING 
Arbetslaget går igenom vilka behov som finns och det sammanställs vid revisionen i en 
nulägesanalys samt målformulering. 

Vi genomför även regelbundna samtal, enkäter och observationer. Syftet är att ta reda på hur 
barnen upplever stämningen i gruppen samt få information om händelser som har betydelse 
för uppdraget att främja barns lika rättigheter och motverka diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. 

NULÄGESANALYS 
Vi har en grupp på 16 elever fördelade på Förskoleklass och årskurs 1 och 3. Eleverna 
kommer att arbeta tillsammans på fritids och på raster och vi kommer även att ha 
gemensamma aktiviteter på t ex utedagar.  

 

MÅL 
 

 
 Trygga elever som känner varandra och trivs på vår skola. 

 
 Elever som visar hänsyn och respekterar varandras olikheter, likheter, ålder. 

 
 Alla elever ska kunna samarbeta med alla. 
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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. 

Främjande faktorer vid Vistträskskolan 
  
 Personalen granskar litteratur och läromedel ur                                      
 likabehandlingsperspektiv i samarbete med skolbibliotekarien. 
 På vår skola har vi överlämnandesamtal för elever som byter skola eller 
 arbetslag. 
 Vi har gemensamma åldersövergripande aktivitetsdagar med t ex , 
 idrottsaktiviteter och kamratövningar. 
 Skolråd genomförs minst två gånger per termin. 
 Skolans ordningsregler är utarbetade i samarbete med elever och 
 vårdnadshavare. 
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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. 
 
Förebyggande faktorer vid Vistträskskolan 

 Varje år revideras skolans likabehandlingsplan och ordningsregler.  

 Elever och föräldrar är delaktiga i framtagandet av ordningsregler.  

 Alla ska känna till likabehandlingsplanen och ordningsreglerna. Det är viktigt 
att arbeta med och förankra dessa dokument i klasserna och hos föräldrarna. 

 Ordningsreglerna ska alltid följas inom skolans område och under skoldagen. 
Information till alla nyanställda om skolans likabehandlingsplan och      
ordningsregler.  

 Trivselenkät genomförs en gång per läsår med elever och föräldrar. 
 

 Vid behov ska enskilda samtal med elever genomföras av t ex klasslärare, 
specialpedagog, rektor eller skolsköterska. 

 
 Det finns alltid ansvarig personal ute på skolgården när eleverna har rast. 

 
Personalen ska: 

 Vara goda förebilder. 

 Alltid ingripa vid all form av trakasserier eller kränkande behandling. 

 Fortlöpande föra diskussioner kring kränkande beteenden och använda ett 
tydligt förhållningssätt. 

 Vid återkommande skolråd (2 gånger/termin) genomförs samtal med elever 
om stämning och trivsel på vår skola. 

 Arbeta för ett gott arbetsklimat. Det gäller både vuxna och barn. 

 Utforma en trygg lekmiljö både inomhus och utomhus. 

 Uppmuntra positivt beteende. 

 Vara lyhörda och aktiva där barnen vistas både inne och ute. 
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 Sträva efter ett nära samarbete med hemmet. 

 Observera och iaktta varandras sätt att bemöta barnen. 

 

Detta kan du som förälder göra: 

 Vara delaktig i barnens skolsituation. 

 Vara goda förebilder. 

 Uppmuntra positivt beteende. 

 Kontakta personal eller rektor om du misstänker att någon utsätts för 
kränkande behandling på skolan. 
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ÅTGÄRDANDE ARBETE 
Handlingsplanerna gällande diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling 
gäller ärenden mellan elev/elev, vuxen/elev eller elev/vuxen. 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. 
 
Pågående åtgärdande arbete läsåret 2020/2021 
Under höstterminen kommer förskoleklassen, 1:an och 3:an att arbeta tillsammans 
tematiskt. För att ge eleverna möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga kommer vi 
att variera gruppkonstellationerna. Förskola och fritid samarbetar kring öppningar och 
stängningar. Vårt mål är att eleverna i skolan ska kunna visa hänsyn och samspela 
med varandra.  
 
Åtgärder: Samarbetsövningar och gemensamma åldersintegrerade lekar och 
aktiviteter både inne och ute.  
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LBT Likabehandlingsteam 

EVK Elevvårdskonferens 

EHT Elevhälsoteam 

 
 
ÄRENDEGÅNG VID TRAKASSERIER ELLER KRÄNKANDE BEHANDLING 
  
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Ärende  

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 
kommer in från elev, elevskyddsombud, lärare, 

vårdnadshavare eller annan person. 

Den vuxne som ser eller blir 
informerad om händelsen tar 

tag i situationen.  

Vårdnadshavare kontaktas vid 
behov.  

Händelsen dokumenteras och 

Avslut 

EVK där rektor, berörda lärare, 
LBG personal, vårdnadshavare, 

och elev medverkar. 

EHT kan kopplas in. 

LBT kopplas in. 

Rektor, berörda lärare och vårdnadshavare 
informeras. 

Samtal med den utsatte och utövaren/utövarna.  

Avslut 

Avslut 

Rektor anmäler till 
socialtjänst eller polis. 
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PLANERING FÖR LIKABEHANDLINGSARBETE LÅ 2020/2021 
Arbetslaget ht 2020 består av Leena Jansson (klasslärare), Karin Lundberg 
(förskoleklass och fritids) Gabriella Grahn (fritids och skola) samt Anneli Lundberg 
(rektor) och Inger Wande (speciallärare). Övrig personal Maria Bergman (kök och 
städ). 
 
Inför den årliga revideringen av Likabehandlingsplanen uppdaterar vi vår kunskap 
och medvetenhet om alla diskrimineringsgrunder och genomför vår kartläggning och 
nulägesanalys. För att vi ska kunna möta elever i arbetet med diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling måste personalen vara väl förberedd.  
  
September -November  
En reviderad plan görs och fastställs i samråd med föräldrar och elever.  
Behovet av kompetensutveckling ses över. (Arbetslaget samt rektor). 
Utvecklingssamtal. 
 
Januari-Juni 
En enkätundersökning med skolans elever för att identifiera 
riskområden för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. (Rektor 
ansvarar för genomförandet). 
Utvecklingssamtal. 
 
Utvärdering av likabehandlingsplanen görs av personal. Sammanställs tillsammans 
med förslag till förändringar. 
 
 
 
Under hela läsåret arbetar alla i skolan förebyggande mot diskriminering, trakasserier 
samt kränkande behandling. 
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Ordningsregler, både skola och fritids 2020/2021 

 

I klassrummet ska vi… 

 räcka upp handen 
 lyssna på den som pratar 
 prata lågt och ha arbetsro 
 ta hand om klassrum och saker 
 fråga om lov innan vi får gå ut 

I skolan… 

 får alla som vill vara med 
 respekterar vi andras åsikter 
 lyssnar vi på varandra 
 har vi ett bra språk och trevlig ton, inga svordomar eller fula 

tecken 
 är vi rädda om varandra 
 är vi rädda om alla saker 
 ska vi inte ha mobiler, godis, leksaker eller pengar 

(skolan ansvarar ej för värdesaker) 
 är vi ute på rasterna och lämnar inte skolgården under 

skoldagen 
 har vi med den utrustning som behövs t ex utekläder, 

idrottskläder och läxböcker 
 kan det finnas tillfälliga regler som gäller olika årstider och 

aktiviteter, t ex friluftsdagar och teatrar 
 städar vi undan de saker som använts på rasten 
 är vi max 8 barn i kompisgungan 
 leder vi cykeln till cykelbanan 
 kastar vi snöboll på ett speciellt ställe 
 frågar vi en vuxen innan vi öppnar grindar och stänger alltid 

grinden efter oss  
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DOKUMENTATION VID KRÄNKANDE BEHANDLING ELLER TRAKASSERIER 
Datum: ________________________ 
Plats: 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Inblandade: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Beskriv händelsen:____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Hur fick skolan kännedom: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Vidtagna åtgärder: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Uppföljning: _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Noterat av: __________________________________________________________ 
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DOKUMENTATION VID ENSKILT SAMTAL MED ANLEDNING AV KRÄNKANDE 
BEHANDLING ELLER TRAKASSERIER. 
Datum: ________________________ 
Elev: _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_ 
Övriga 
inblandade:_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Elevens beskrivning av händelsen: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Planerade åtgärder: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Kontakt med vårdnadshavare: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Uppföljningssamtal: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Noterat av: __________________________________________________________ 
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