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Till dig som elev 

 

Vår ambition är att alla våra barn och elever skall trivas och känna samhörighet med 

varandra och verksamhetens personal. Det är en av de viktigaste förutsättningarna 

för att en god inlärning skall ske. 

 

Om du någon gång blir utsatt för kränkande behandling, mobbning, våld eller hot vill 

vi att du omedelbart kontaktar en vuxen som du känner förtroende för. Detta gäller 

också dig som känner eller ser någon som är utsatt. Om du vill vara anonym kan du 

skriva en lapp och lägga i brevlådan utanför skolsköterskan. 

 

 

 

Till dig som förälder 

 

Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande behandling, 

kontakta en lärare eller rektor. 

 

Det är svårt att ta till sig att ens eget barn kränker eller mobbar andra. Om det är så 

måste du ändå göra något åt det. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för 

kränkande behandling råder vi dig som förälder att göra helt klart för barnet att du 

inte accepterar det och att du ser mycket allvarligt på ett sådant beteende. Det är 

viktigt att du kontaktar någon lärare eller rektor.  

 

I arbetet mot kränkande behandling har du som förälder ett stort ansvar. Man skall 

aldrig tolerera, att barnen talar nedsättande om kamrater och/eller deras föräldrar 

samt lärare och vara uppmärksam på sitt eget sätt att uttrycka sig. 
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Så säger lagen  

Vilket arbete skolan ska driva mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (t ex 

mobbning) regleras av lagstiftningen i skollagen och diskrimineringslagen. Arbetet styrs också av 

läroplanen, Lgr 11.  

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering av elever på grund av kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning samt ålder. Lagen säger också att skolan måste arbeta förebyggande för att diskriminering 

inte ska uppstå.  

Skollagens kapitel 6 talar om att kränkande behandling, som inte är diskriminering eller 

trakasserier, också är förbjudet. Skolan måste arbeta förebyggande även mot detta. Om en elev 

upplever att han/hon blir kränkt i skolan, kan han/hon vända sig till BEO (Barn- och Elevombudet) 

som kan hjälpa eleven, bland annat genom att kräva skadestånd. BEO finns på Skolinspektionen.  

I Lgr 11 står skrivet att skolan måste motverka tendenser till diskriminering, trakasserier och annan 

kränkande behandling. Ingen ska utsättas för det i skolan. Det är skolans uppgift att bemöta 

främlingsfientlighet och intolerans med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser  

 

Likabehandlingsplanens innehåll 

Lagen har krav på att varje enskild verksamhet upprättar en likabehandlingsplan. 

Handlingsplanens syfte är att förebygga och motverka alla former av diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling. 

Handlingsplanen skall innefatta förebyggande insatser samt verksamhetens rutiner för att upptäcka, 

utreda och åtgärda kränkande behandling. 

Lagens riktlinjer innehåller sju diskrimineringskategorier. Dessa sju är etnisk tillhörighet, 

funktionshinder, kön, religion, sexualitet, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. 

Likabehandlingsplanen skall främja varje barns och elevs lika rättighet. 

Den skall skydda barn och elever i vår verksamhet från orättvis behandling och negativ 

särbehandling som diskriminering innebär. 

Trakasserier är en kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda 

diskrimineringsgrunderna och skall aktivt motarbetas och åtgärdas. 

 

Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. Kränkande 

behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. 

Kränkande behandling kan vara: 

 fysisk (t ex bli utsatt för slag och knuffar, tafsande och påträngande beröring) 

 verbal (t ex bli hotad eller kallad för fula ord, att bli förlöjligad för något man sagt eller 

gjort) 

 psykosocial (t ex bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, ett negativt kroppsspråk) 

 text och bildburen (t ex klotter, brev, lappar, e-post, sms och mms) 

Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär att ett barn/en elev upprepade gånger 
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blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera barn/elever. 

Den utsattes upplevelse. 

 All kränkande behandling utgår från upplevelsen av en handling eller situation vilken upplevts 

kränkande även om den inte kan härledas till någon av de tidigare nämnda 

diskrimineringskategorierna. 

Vissa beteenden kan uppfattas som mycket kränkande, utan att det skulle leda till en fällande dom i 

ett brottsmål. Det är barnet/eleven som avgör om en handling är oönskad eller kränkande. 

 

 

Ansvarsfördelning  

Rektor  

Det är rektors ansvar att:  

 se till att all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan  

 se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, 

samt att motverka kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck  

 årligen upprätta och utvärdera en plan mot kränkningar och en plan mot diskriminering och 

trakasserier i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare. Dessa två planer 

sammanförs i en Likabehandlingsplan  

 om skolan får kännedom om att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering 

förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas 

 se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller 

upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som 

vidtagits  

 kontakta andra myndigheter vid behov  

 

Lärare och annan skolpersonal  

Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att:  

 följa skolans likabehandlingsplan  

 ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin 

undervisning och sträva efter likabehandling  

 se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering 

misstänks, anmäls eller upptäcks  

 dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering och de åtgärder som vidtas  

 bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, där den 

enskilda läraren eller annan personal är berörd, följs upp  
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 bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt  

Elever  

Det är alla elevers gemensamma ansvar att:  

 påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer på skolan  

 bemöta elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt 
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Åtgärder vid akuta situationer  

 

Om en elev utsätts för trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en annan elev 

följs nedanstående plan:  

 

1. Den personal som upptäcker kränkningar skall genast ingripa. Då den akuta situationen åtgärdats 

meddelas elevernas mentorer.  

2. Mentor/klasslärare/fritidspersonal talar med den som utsatts för kränkningen för att klargöra 

vad som hänt och om det hänt tidigare.  

– Förklara att kränkningar ej får förekomma och att skolan nu kommer att åtgärda detta.  

– Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare, men klargör även att eleven genast ska komma 

till mentor/klasslärare/fritidspersonal om något händer innan dess.  

– Dokumentera samtalet.  

3. Mentor/klasslärare/fritidspersonal talar med den/de som utfört kränkningen, om flera personer 

deltagit talar den vuxne med dem en och en.  

– Förklara att kränkningar inte accepteras och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast 

ska upphöra.  

– Gör upp en plan för hur detta ska gå till.  

– Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare.  

– Dokumentera samtalet.  

4. Kontakta inblandade elevers vårdnadshavare och berätta om vad som hänt och vad som nu 

beslutats.  – Dokumentera samtalen.  

5. Meddela rektor vad som skett och vad som gjorts.  

6. Eleverna hålls under uppsikt.  

7. Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 2 och 3.  

– Därefter kontaktas vårdnadshavarna för att delges information om hur det gått.  

– Eleverna hålls även fortsättningsvis under uppsikt.  

– Dokumentera samtalen.  

8. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever som mobbar till samtal 

hos rektor och vuxenteamet.  

– En handlingsplan upprättas för att komma till rätta med problemet.  

– Samtalet dokumenteras.  

– Rektor informerar vårdnadshavarna 
 

9. Om kränkningarna eller trakasserierna trots föregående steg inte upphört kallas de elever 

som mobbar tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos rektor, skolsköterska, mentor och 

vuxenteamet, ett så kallat Samrådsmöte. 

– En handlingsplan upprättas för att komma till rätta med problemet.  

– Samtalet dokumenteras i Samrådsmötes-protokoll.  
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10. Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, rektor, skolsköterska och 

vuxenteamet.  

– Även detta samtal dokumenteras i Samrådsmötes-protokoll.  

11. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphört vidtas ytterligare åtgärder enligt 

skollagen, Kap 5 § 7-23  

  

Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling av 

en vuxen följs nedanstående plan:  

 

1. Händelsen anmäls till rektor.  

2. Vårdnadshavare informeras av rektor.  

3. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentation görs.  

4. Rektor följer upp ärendet med eleven och elevens vårdnadshavare.  

5. Rektor träffar regelbundet den personal som eleven upplevt sig kränkt av och samtalar om hur 

undervisningen med berörd elev fungerar.  

6. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med rektors chef. Eleven kan även vända sig till 

Barn- och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO).  
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Övergripande mål, insatser och ansvar. 

 

För att alla på skolan/fritidshemmet skall trivas, må bra,  känna sig respekterade och trygga  

arbetar vi så här:  

 

Främjande insatser 

 Vi arbetar regelbundet för att påverka attityder och förhållningssätt genom att arbeta med 

livkunskap. 

Ansvar: All personal 

 På skolan har vi organiserat ett tydligt vuxenteam och har representanter till 

trygghetsråd/elevråd i klasserna 1-5. 

Ansvar: Rektor/arbetslag 

 Likabehandlingsplanen skall vara tillgänglig för och känd av alla. Den är publicerad på 

Unikum och kommunens hemsida. 

Ansvar: Rektor/arbetslag 

 

Förebyggande insatser 

I det förebyggande arbetet strävar vi efter att 

 det alltid skall finnas vuxna bland barnen på raster. 

Ansvar: Rektor/arbetslag 

 inte låta barnen välja lag eller grupp på egen hand i undervisningssituationer. 

Ansvar: All personal 

 kartlägga skolans riskområden (områden där eleverna känner sig otrygga). Detta gör vi vid 

utvecklingssamtalen, trivselenkäten och i samtal med representanterna för 

trygghetsrådet/elevrådet. 

Ansvar: Lärare/vuxenteamet/fritidspersonal. 

 genomföra resor och lägerskolor med syfte att stärka elevens/gruppens trivsel, trygghet, 

självkänsla och samhörighet.  

Ansvar: Lärare/vuxenteamet/fritidspersonal 
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Specifika mål och åtgärder för verksamheten 2015/16  

 

Förra året upplevde eleverna att det var oro i matkön. 

Åtgärder: Vi spred ut elevernas mattider så att trycket på matsalen blev mindre. Matpersonalen 

möblerade om i matsalen för att sprida ut eleverna samt att de inte skulle sitta så trångt. En vägg 

togs bort i matsalen för att öka ytan. Eleverna väntar på läraren i led på utsidan när de skall äta för 

att de inte skall störa de som äter. När läraren kommer går alla in gemensamt. Att vi har två håll att 

ta mat ifrån underlättar också mycket.  

Arbeta vidare på: Vi måste se till att få ner ljudnivån i matsalen. Ibland är det väldigt högt ljud. 

 

Det har varit oro i bussköerna. 

Åtgärder: En grind har satts upp där eleverna skall stå bakom. Ingen får gå igenom grinden förrän 

bussen står stilla. Vi har alltid en vuxen som står vid grinden och hjälper eleverna. Detta har bidragit 

till att det blir lugnare i kön. 

Arbeta vidare på: Föräldrar parkerar ibland på busshållplatsen vilket gör att bussarna inte kommer 

fram till sin plats vilket bidrar till att det blir oroligt och stökigt. Risken för olyckor blir större. Detta 

måste tas upp i föräldrarådet.  

 

Svårt att bilda lag på fotbollsplanen. 

Åtgärder: Alla klasser har delats upp i röda och blåa lag, för att få jämna och rättvisa lag. Detta gör 

att tjafset vid fotbollsplanen har minskat. 

 

Eleverna vill ha haspar på toaletterna så att de slipper låsa. Vissa känner en oro inför att bli 

inlåsta. 

Åtgärder: Vaktmästarna har tittat över toaletterna och satt upp haspar där det gick. 

 

Det är ibland oroligt i omklädningsrummen i idrotten. 

Åtgärder: En extra resurs har satts in som kan vara med i omklädningsrummet. Detta har bidragit 

till att barnen känner en större trygghet.  

 

Krokarna i idrottshallen behöver bytas ut. Många saknas.  

Åtgärder: Krokarna är uppsatta. 

 

Det behövs dräneras vid fotbollsplanen. Eleverna är ofta väldigt blöta pga att det är så många 

vattenpölar där. Vattnet rinner inte bort. 

Åtgärder: Dräneringen är gjord. 

 

Det är fortfarande mycket klotter i trähuset vid ingången. 

Åtgärder: Problemet är framlagt till både vaktmästarna och rektorn. 
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Arbeta vidare på: Trähuset skulle behöva slipas och fixas till. 

 

Kompisgungan är ostabil. 

Åtgärder: Detta är åtgärdat. 

 

Vi behöver bestämma snöbollsområden innan första snön kommer. 

Åtgärder: Samtliga arbetslag träffas för att bestämma detta. 
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Våra Trygghetsråd/elevråd 

En övergripande åtgärd för att skapa en trygg skola, där likabehandling främjas och kränkningar, 

trakasserier och diskriminering motverkas är arbetet med Trygghetsråd/elevråd och Vuxenteam.  

Vuxenteamet utses av rektor.  

Representanter för Trygghetsrådet/elevrådet finns i varje klass. Representanterna för 

Trygghetsrådet/elevrådet utses i början av varje läsår. Alla elever kan ansöka om att få bli 

representant. I ansökan skall eleven motivera varför han/hon skulle passa för uppdraget.  

Trygghetsrådets/elevrådets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och främja för en trygg och god 

arbetsmiljö i skolan. 

 

Vuxenteamen under året är följande: 

Hamburgsund F-5 Susanne Ejdesör 

Hamburgsund 6-9  Malin Hagström Morel 
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Årshjul 

 

 September: Eleverna ansöker till elevrådet. 

 

 Oktober: Likabehandlingsplanen gås igenom på en arbetsplatsträff. Mentorerna/klasslärarna          

 pratar om ordningsregler, värdegrund och likabehandlingsplan med eleverna och startar upp 

 revideringen av den.  

 På ett APT tas beslut kring de ordningsregler som skall gälla. Mentorerna/klasslärarna går 

 igenom de fastställda ordningsreglerna med klassen. Klassen kan komplettera med fler 

 ordningsregler för den egna klassen. Likabehandlingsplanen fastställs. Föräldrarna får 

 information genom att planen läggs ut på Unikum. 

  Eleverna får fylla i trivselenkäten. Mentorerna/klasslärarna ansvarar för genomförande, 

 analys och åtgärder. 

 

 November: Mentorerna får information om resultatet av trivselenkäten och går igenom 

 resultatet och diskuterar det med sin klass. 

 

 Februari: Start på arbetet med klassindelningen inför åk 6. 

 

 Mars: Föräldraenkät genomförs. Analys av resultatet sker i samråd med arbetslag och 

 hälsoteam.  

 

 Maj: Arbetet med att revidera likabehandlingsplanen startar. Den går ut på remiss till 

 Trygghetsråd och verksamhetsråd.  

 

Juni: Arbetslagen utvärderar läsåret inklusive arbetet utifrån likabehandlingsplanen med 

stöd av dokumentationen från det systematiska kvalitetsarbetet. 

  Aktiviteter för kommande sjuor och eventuella utbildningsinsatser planeras. 
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