
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan mot diskriminering och 

kränkande behandling 

Grundsärskolan 1–9, läsåret 2018-2019 

  



Grundsärskolans policy 

Grundsärskolan tar alla signaler om trakasserier och kränkning på största allvar och agerar 

snabbt. Planen är en dokumentation av det främjande, förebyggande och åtgärdande 

arbetet som genomförs i skolan.  

Grundläggande för allt vårt arbete på grundsärskolan är att alla människor har lika värde. I 

verksamheten genomsyras nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och 

kränkande handlingar.  

Vi främjar en tillgänglig utbildning så människor med funktionsnedsättning kan delta på 

likvärdiga villkor, genom att samspel sker kring lärande, social-, pedagogisk- och fysisk miljö. 

Alla som arbetar inom skolan ska ha ett respektfullt bemötande och bidra till en miljö där 

alla (elever, personal och vårdnadshavare) känner sig välkomna och inkluderade. Vår 

ambition är att behandla alla utifrån var och ens förutsättningar samt att skapa lika villkor 

för alla.  

Vi arbetar medvetet med att stärka förmågan hos alla elever att fungera i ett demokratiskt 

samhälle. Alla vuxna i skolan har ett gemensamt ansvar för elevernas välbefinnande. 

Huvudansvaret har klasslärare/mentor och arbetslag. Pedagoger granskar sig själv och 

verksamheten för att komma till insikt och genomföra betydelsefulla förändringar. 

Eleverna är delaktiga i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling, vilket anpassas 

utifrån deras ålder och mognad. De yngre deltar t ex i kartläggningen genom att de vid 

trygghetsvandringen på skolområdet berättar om trygga och otrygga platser. De äldre deltar 

i både kartläggning och analys samt kan ge förslag på åtgärder och delta vid uppföljning och 

utvärdering. Vårdnadshavare ges möjlighet att ta del av planen, via kommunens hemsida, 

och kan komma med förslag och synpunkter på dess innehåll. 

Engagerad och företagsam med ett gott bemötande är nyckelord och en viktig del för den 

totala måluppfyllelsen på vår skola. Likaså att eleverna är delaktiga samt att elevernas 

önskemål och intresse tas på allvar. 

  



Inledning 
 

Grundsärskolan 1-6 samt 7-9 är samlad under en och samma rektor och har därmed en och 

samma plan mot diskriminering och kränkande behandling. ”Pedagoger” innefattar all 

personal i grundsärskolan oavsett yrkestitel. 

Vi utgår från Färgelanda kommuns krispärm vid hot och våld 

 

Rektor ansvarar för planen som är giltig under läsåret 2018-2019. 

 

Bakgrund och definitioner  
Beroende på vilken typ av kränkningar det gäller finns det två olika lagar som en 

utbildningsanordnare ska förhålla sig till: skollagen (6 kap) och diskrimineringslagen. 

Innebörden i dessa två lagar har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I skollagen kallas den 

verksamhetsansvarige för huvudman och i diskrimineringslagen används oftast begreppet 

utbildningsanordnare.  

 

Skollagen reglerar skolpersonalens och huvudmannens skyldigheter om de får kännedom om 

att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling som inte har 

något samband med diskrimineringsgrund.  

 

Diskrimineringslagen anger utbildningsanordnarens skyldigheter om denne får kännedom 

om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella 

trakasserier. I lagen finns ingen begränsning av utrednings- och åtgärdsskyldigheten när det 

gäller vem som utsatt barnet eller eleven för trakasserier. Det kan gälla trakasserier från 

andra barn, personal eller andra personer som utbildningsanordnare anlitar i sin 

verksamhet.  

 

Diskriminering innebär att ett barn eller elev 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 utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller 

personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera 

varandra i juridisk bemärkelse. (Skolverkets allmänna råd 2014, s. 8)  

 

De sju diskrimineringsgrunderna 

Kön – Grundsärskolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering samt motverka 

traditionella könsmönster.  

 



Etnisk tillhörighet – Var och en har rätt att bejaka sin etniska tillhörighet, en person kan ha 

flera etniska tillhörigheter.  

 

Religion eller annan trosuppfattning – Pedagogiken i grundsärskolan ska vara 

ickekonfessionell och får inte missgynna någon elev på grund av dennes religion.  

 

Funktionshinder – Grundsärskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och 

trakasserier på grund av funktionshinder.  

 

Sexuell läggning – Grundsärskolan har ett ansvar att arbeta för rätten till likabehandling 

oavsett sexuell läggning. Detta inkluderar även arbetet mot homofobi.  

 

Könsöverskridande identitet eller uttryck – Man får inte diskriminera någon på grund av kön 

eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Diskrimineringsgrunden omfattar 

transpersoner.  

 

Ålder – Grundsärskolan arbetar för att ingen person diskrimineras eller trakasseras på grund 

av sin ålder. 

 

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det 

som diskriminering. (Skolverkets allmänna råd 2014, s. 9) 

 

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen, kränker barn eller elevers värdighet. (Skolverkets allmänna råd 2014, s. 

9) 

 

Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot 

en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras 

inte bara direkt i verksamheten utan även via telefon och internet. Trakasserier och 

kränkande behandling kan t.ex. 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 systematiskt 

återkommande. (Skolverkets allmänna råd 2014, s. 9)  

 

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad 

negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker 

tillfoga en annan skada eller obehag. (Skolverkets allmänna råd 2014, s. 9) 

 



 

Främjande arbete syftar till att identifiera och stärka positiva förutsättningar för 

likabehandling i verksamheten. Arbetet ska rikta sig till alla elever och genomföras även om 

det inte finns något aktuellt problem. Det främjande arbetet ska utgå från skolans uppdrag 

när det gäller demokratiska värderingar samt respekt för de mänskliga rättigheterna. 

 

Förebyggande arbete syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. Utgå från konkreta problem som upptäckts genom kartläggningen av 

situationerna på skolan. 

 

Åtgärdande arbete kräver goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling. Arbetet ska påbörjas omgående när det kommit 

signaler om att en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Arbetet ska vara 

väl förberett och det ska finnas rutiner för akuta åtgärder som är väl kända i 

verksamheterna. Alla berörda (pedagoger, elever samt vårdnadshavare) ska veta vad de ska 

göra. Åtgärderna ska dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna 

upprepas. 

  



Utvärdering  

Utvärdering av insatser/åtgärder av fjolårets plan 
Vid revidering av föregående plan har arbetslagen utvärderat samtliga insatser och åtgärder, 

där resultaten är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. I planen ska tidigare insatser och 

åtgärder utvärderas, vilket är en förutsättning för att kunna arbeta systematiskt och 

kontinuerligt samt ständigt utvecklas. Erfarenheter från tidigare år lyftas in i nästa års 

likabehandlingsarbete. 

 

Delaktiga i utvärderingen  

 

Resultat av utvärderingen samt analys av fjolårets plan 

 

Slutsats från analysen 

 

Utvärdering och ansvarig för årets plan 

Årets plan ska utvärderas senast 190613.  

Planen utvärderas av båda verksamheterna tillsammans.  

Ansvarig: Rektor 

  



Kartläggning i verksamheten 
Via kartläggning får vi kännedom om var och när det finns risk för diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling i vår verksamhet, vilket ligger till grund för de 

förebyggande åtgärderna. Vi ser betydelsen av att se över organisationen på individ-, grupp- 

och verksamhetsnivå. Kartläggningen omfattar diskrimineringsgrunderna kön, etnisk 

tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionsnedsättning och sexuella läggning 

där könsidentitet och könsuttryck ingår. Vi tar hänsyn till vilken ålder eleverna har vid 

kartläggningen. 

 

Kartläggningsmetoder 

 Enkät om trygghet och trivsel,  

 föräldramöte,  

 trygghetsvandring på skola,  

 trivselregler.  

Årligen genomförs en trygghetsvandring på skolan tillsammans elever och personal både 

inom- och utomhus, där riskområden uppmärksammas. Personalen finns med eleverna både 

inne och ute och kan då förebygga kränkningar eller hjälpa elever att snabb lösa konflikter 

om någon elev kränker en annan elev. För att kvalitetssäkra och förbättra arbetet mot 

kränkande behandling är det viktigt att kontinuerligt följa upp insatser under processens 

gång. Hanteringen av enskilda ärenden avslutas med en utvärdering av arbetet och resultat.   

Enkät om trygghet och trivsel görs tillsammans med elever och lärare på unikum inför varje 

utvecklingssamtal och på samtalet får föräldrarna ta del av enkäten.  Trivselregler i klassen 

görs tillsammans med alla elever vid skolstarten. Trivselreglerna är ett levande dokument 

som hänger uppe i klassrummet och som ligger till grund för dagliga samtal om hur man är 

mot varandra. Vid varje höstterminsstart erbjuder vi ett föräldramöte då planen för 

likabehandlingsarbete är en punkt. Då får alla föräldrar möjlighet att lyfta och tycka till om, 

hela eller delar av likabehandlingsplanen.  

 

Analys 

 

Slutsats från analys av kartläggningen 

  



Främjande och förebyggande insatser/åtgärder 
I grundsärskolans främjande och förebyggande arbete beaktas diskrimineringsgrunderna. 

Åtgärderna integreras som en naturlig del i skolans övriga arbete. Förhållningssätt, 

relationer, normer och värden diskuteras kontinuerligt i elevgrupperna.  

 

I det främjande och förebyggande arbetet: 

 Undersöks om det finns risker för diskriminering utifrån de sju 

diskrimineringsgrunderna eller om det finns andra hinder för enskildas lika 

rättigheter, möjligheter eller tillhörighet. 

 Sker analys av orsaker till de risker och hinder som upptäckts. 

 Genomförs åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter, 

möjligheter samt tillgänglighet. 

 Följs insatser/åtgärder upp och utvärderas. 

 

Främjande insatser kan vara att förstärka respekten för allas lika värde. Främjande arbetet 

bedrivs kontinuerligt, systematiskt, målinriktat, integreras i undervisningen och återspeglas i 

bland annat förhållningssätt och läromedel. Arbetet genomsyras under hela skoldagen. 

 

I det förebyggande arbetet handlar det om att avvärja risker för diskriminering, trakasserier 

eller kränkande behandling som finns i verksamheten. Arbetet riktar in sig på de risk- och 

problemområden som identifieras i kartläggningen. 

 

 

Alla är vi olika 

Främja likabehandling oavsett ålder och kön.  

 

Mål 

Öka acceptansen och förståelsen för att vi är olika. Alla, både elever och pedagoger ska 

mötas med respekt och bemötas på ett likvärdigt sätt, oavsett ålder och kön. Personalen 

arbetar på ett medvetet sätt för att motverka ett stereotypt beteende 

 

Insats 

Pedagogerna arbetar medvetet med att skapa goda lärmiljöer och aktiviteter för både yngre 

och äldre elever oavsett kön, där elevernas förmåga att själv ha inflytande över sin vardag 

ses som viktigt.  

Vi startar varje morgon med att eleverna får berätta om hur gårdagen såg ut vi går också 

igenom hur den aktuella dagen kommer att se ut, där varje elev får samma möjlighet att 

uttrycka sig (samtalsrundor). De elever som inte har verbal kommunikation använder bilder 

eller tecken som stöd i sin kommunikation. Det är lika viktigt att få möjlighet att uttrycka sig 

som att lyssna på sina kamrater oavsett ålder eller kön.  



Vi arbetar med ett åldersintegrerat samarbete mellan 1-6 och 7-9, till exempel i skolskogen. I 

skolskogen arbetar vi ämnesövergripande tillsammans i olika åldersblandade grupper. I 

hemkunskapen och musiken har några elever från 1-6 lektioner tillsammans med 7-9 där 

eleverna ges möjlighet till social gemenskap samt möjlighet att skapa nya kontakter oavsett 

ålder eller kön. Elever i 1-6 och 7-9 har också idrott tillsamman i olika konstellationer, för att 

motverka och avvärja risker för trakasserier och diskriminering i till exempel duscharna finns 

en vuxen med som kan fånga upp frågor kring det egna könet samt kanske också frågor kring 

det andra könet. 

Ett annat åldersintegrerat samarbete är att 1-6an bjuder in 7-9an och vice versa, det kan 

vara för att visa och presentera olika arbeten eleverna gjort. Där tränar sig eleverna att möta 

andra människor med respekt och tolerans oavsett ålder eller kön. 

Planen för likabehandlingsarbete ska vara ett levande dokument i planeringen under läsåret 

 

Ansvarig Pedagoger i särskolan 

 

Uppföljning  Återkoppling i arbetslagen om de insattser och åtgärder som upprättas. 

Uppföljningssamtal med vårdnadshavare omkring den uppkomna situationen och om 

vidtagna åtgärder är tillräckliga. 

 

Anpassad undervisning/miljö 

Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning 

 

Mål 

Underlätta för eleven genom att anpassa undervisningen utifrån elevens förutsättningar, 

förmågor och behov.  

 

Insats 

Insatsen utförs i genom kompensatoriska hjälpmedel, inkluderande, anpassad verksamhet 

utifrån barnets behov förutsättningar och förmågor.  Verksamheten planeras så alla eleverna 

kan delta. Eleverna i vår grupp har olika förutsättningar och behov. Utifrån deras förmågor, 

förutsättningar och behov har vi delat upp gruppen för att eleverna ska få den undervisning 

som eleven behöver. Vi arbetar som ett exempel med eleverna i en till en arbete i olika 

ämnen och områden.  I klassrummet och även i andra utrymmen har vi bildschema samt 

bilder – och tecken som stöd i undervisningen samt vid matsituationer, diverse aktiviteter, i 

hallen etc. för att den pedagogiska miljön ska bli tillgängligt för våra elever. 

 Våra elever behöver en liten paus i undervisningen under dagen och pausen är tio minuter 

så att eleverna får energi till nästa arbete/lektion. Vi har grupprum som gör möjlighet till 

individuell undervisning och som underlättar en psykisk och pedagogisk miljö. Vi hittar 



alternativa vägar när traditionell kunskapsinlärning inte fungerar. Då frustrationen blir för 

stor för vanlig verksamhet har vi tillgång till gymmet.  

 

Ansvarig Pedagoger i särskolan 

 

Uppföljning  Kontinuerligt en gång/månad vid arbetslagsmöte. 

 

Främjande skolklimat 

Trakasserier 

 

Mål 

Främja ett socialt klimat fritt från kränkningar. 

 

Insatser 

•Upprätta klassens trivselregler 

•Trygghetsvandring i på skolområdet och skollokalerna 

•Elevenkät  på Unikum 

•Konflikthantering i det dagliga arbetet 

•Vi har alltid en vuxen med eleverna på raster, förflyttningar och hämtning och lämning vid 

buss. 

•Vuxen finns alltid till stöd för att främja ett bra socialt klimat och vi använder sociala 

berättelser och bilder vid behov. 

•Tar hjälp av elevhälsans olika professioner vid behov. 

•Jobbar ständigt med att stärka självkänslan genom att se och bekräfta eleverna. 

•Genom de dagliga diskussionerna lyfts ständigt rätten till sin egen kropp och vi använder 

även AKK till hjälp. 

 

Ansvarig pedagoger på särskolan 

 

Uppföljning  kontinuerligt en gång/månad, vid arbetslagsmöte 

 

Rutiner för utredning, åtgärd och dokumentation 

Utredning 

Vid upptäckt av trakasserier eller kränkande behandling startar en utredning. Det räcker inte 

att låta utredningen stanna vid att ord står mot ord. Utredning görs även om anmälan har 

gjorts till en annan myndighet t ex polis eller socialtjänst. 



Information och kunskap kring händelsen samlas skyndsamt in, för att kunna bedöma om 

eleven blivit utsatt och vilka åtgärder som i så fall måste genomföras. 

Vid utredningen pratar pedagogerna med alla inblandade, både den som upplever sig kränkt 

och den som kan ha utfört kränkningen, för att få en helhet kring vad som hänt. Även andra 

som sett eller vet något kring ärendet förs diskussioner med.  

Elevhälsan (psykolog, kurator, specialpedagog och skolsköterska) finns som stöd utifrån 

deras olika professioner. Det kan handla om att de gör observationer, handleder pedagoger, 

deltar vid möte osv. 

Åtgärd 

Vid upptäckt av att en elev blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling vidtas 

snabbt åtgärder, som ska leda till att de upphör helt.  

 

Åtgärder kan vara att: 

 Samtala med elever och vårdnadshavare. 

 Samtala med pedagog som har utsatt eleven för kränkande behandling. 

 Samtala med vuxna som sett/hört något. 

 Se över gruppindelning och schemaläggning. 

 Utöka personaltätheten. 

 Ta stöd av elevhälsans professioner. 

 Genomföra disciplinära åtgärder enligt skollagen. 

 

Uppföljning/utvärdering 

Utredning och åtgärder dokumenteras. Pedagogerna dokumenterar vad som hänt, åtgärder 

som vidtagits samt uppföljning och utvärdering. 

 

Ansvar för anmälningsplikt 
All personal som bevittnar eller får kännedom om att en elev blir utsatt för någon form av 

kränkningar skall rapportera det till rektor. All information kring kränkningar eller misstänkta 

kränkningar ska rektor i sin tur föra vidare till huvudmannen. 

 

Personal som elev och vårdnadshavare kan vända sig till 

Elever och vårdnadshavare kan ta kontakt med någon pedagog i arbetslaget, rektor eller 

annan personal på skolan som man har förtroende för, vid uttalad eller misstänkt 

diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling.  

 

Rutin om elev upplever sig illa behandlad av andra elever  

All personal som blir vittne till eller på annat sätt får kännedom om kränkande behandling 

eller trakasserier ingriper genom att omedelbart och kraftfullt avbryta handlingen samt 



ansvara för att händelsen dokumenteras på avsedd blankett och informera 

klasslärare/mentor.  

 

Även anmälan till rektor skall skyndsamt göras. Rektor för i sin tur informationen vidare till 

huvudmannen. Klasslärare/mentor ansvarar för att händelsen omgående utreds genom 

enskilda samtal med de inblandade och att dessa samtal dokumenteras och att 

vårdnadshavare kontaktas.  

 

All dokumentation lämnas till rektor. Vid upprepade incidenter och/eller ärenden av 

allvarligare karaktär överlämnas ärendet till elevhälsoteamet för beslut om vidare hantering.  

 

Om kränkningen är allvarlig skall elevhälsoteamet och rektor överväga om anmälan skall 

göras till socialtjänsten och/eller polisen. Vid brottsliga gärningar polisanmäls händelsen av 

rektorn.  

 

Utredningen slutförs och dokumenteras.  

 

Rutin om elev upplever sig illa behandlad av personal/elev kränker vuxen  

När en vuxen kränker ett barn ska man som kollega och/eller chef reagera och påtala hur 

man upplevde situationen. 

  

Samtal med berörd vuxen genomförs när elev eller vårdnadshavare anser att kränkning har 

ägt rum. Ansvarig för samtal är rektor. Åtgärder/resultat dokumenteras.  

 

Uppföljning med elev/vårdnadshavare/vuxen ska ske inom en vecka.  

 

Ärenden där elev kränker vuxen hanteras enligt arbetsmiljölagen.  

 

Rutin för uppföljning och utvärdering  

Se respektive handlingsplan.  

  



Bilaga 1 
Sammanställning av riskområden för motverkande av kränkande behandling, 

vid kartläggning av fysiska platser. 

 

Riskområden fysiska platser: 

 

Ev. uppkomna händelser (varför upplevs denna plats otrygg?): 

 

Åtgärder (vad kan vi göra för att förebygga?): 

 

Uppföljning: 

 

Utvärdering: 

 

Ansvarig: 

 

Datum: 

  



Bilaga 2 

Alla här på grundsärskolan ska trivas och må bra. 
Alla är olika och det är ok. 

 

 

 

Ingen får vara dum mot dig. Det står i lagarna. 

 

 

 

Du har rätt att vara och göra som du vill, utom att vara dum mot någon annan.  

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Om någon har varit dum mot dig ska du berätta det för en vuxen, så får du hjälp.  

 

 

 
  

 

 

Alla ska kunna vara med. 

   

Färgelanda 2016-02-16 
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