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1. SYFTE OCH ANSVAR 2. DEFINITIONER 
 

I lagen om förbud mot diskriminering och annan 
kränkande behandling av barn och elever talas det 
om rektorns ansvar för att anställda följer sina 
skyldigheter när de handlar i tjänsten eller inom 
ramen för uppdraget, d.v.s.: 

 att upprätta en Likabehandlingsplan som 
utvärderas årligen i skolans kvalitetsarbete 

 att förebygga och förhindra trakasserier och 
annan kränkande behandling 

 att motverka direkt och indirekt diskriminering 
enligt kriterier fastställda i lagen 

 att utreda och vidta åtgärder mot trakassering och 
annan kränkande behandling 

 
På vår skola arbetar vi för att främja likabehandling 
och jämställdhet. Vi utgår från ett salutogent 
arbetssätt och bygger en sund skolkultur tillsammans.  
Det är vi vuxna som har det yttersta ansvaret för att 
ingen skall bli illa behandlad i skolan eller på fritiden. 
På vår skola skall alla vuxna ta ett ansvar för alla barn 
oavsett var och när en kränkning sker. 
 
Likabehandlingsteamet är ansvarigt för 
dokumentation och uppföljning. Är ingen medlem i 
likabehandlingsteamet tillgänglig har 
rektorn/skolchefen ansvar för att dokumentera. Är 
varken ledningen eller likabehandlingsteamet 
tillgängliga har kamratstödjargruppen ansvaret för 
dokumentation. 
Dokumentation sätts in i avsedd pärm, diarieföras 
och en kopia lämnas till rektorn. 

 

Syftet med innehållet i likabehandlingsplan ska vara 
att främja elevers lika rättigheter och verka för 
likvärdighet samt att förebygga och förhindra 
diskriminering, trakasserier och alla form av 
kränkande behandling. 
På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, 
trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Vi 
arbetar aktivt för att ha en god arbetsmiljö. 

Kränkande behandling: är ett sammanfattande begrepp för 
olika former av förtryck av en individ eller grupp av individer. 
Kränkande behandling kan ske i olika uttryck och former, till 
exempel: 
 

 Diskriminering: är när ett barn/elev/vuxen missgynnas 
i förhållande till andra. Missgynnandet eller 
kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. 

 Trakasserier: är när någon uppträder kränkande mot ett 
barns/elevs/vuxens värdighet 

 Mobbning: Mobbning är när en eller flera elever vid 
flera tillfällen bär sig illa åt under en längre tidsperiod, 
till exempel slår eller knuffar eller retar eller sprider 
lögner och falska rykten om andra elever. Det är också 
mobbning om man ”fryser ut” och isolerar elever från 
att vara med i gemenskapen.  

 Repressalier: Personalen får inte utsätta en elev för 
straff eller annan form av negativ behandling på grund 
av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan 
för diskriminering eller påtalat förekomsten av 
trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även 
när en elev, exempelvis som vittne, medverkar i en 
utredning som rör diskriminering, trakasserier eller 
kränkande behandling. Orden som vissa elever använder 
mot varandra såsom ”Tjallare” eller ”Golare” eller 
liknande ord på svenska eller andra språk räknas som 
repressalier. 

 Annan kränkande behandling: Fysiska (t ex att bli 
utsatt för slag och knuffar), verbala (t ex att bli hotad 
eller kallad fula ord), psykosociala (t ex att bli utsatt för 
utfrysning, ryktesspridning). Vi ska särskilt vara 
uppmärksam på elevernas internetvanor i skolan och all 
form av kränkande behandling genom massmedier som 
är text och bildburna (t ex klotter, brev och lappar, e-
post, sms, chattprogram och mms). 

 Viktigt att komma ihåg: det är alltid en utsatte som 
avgör om hen är kränkt, inte förövaren eller en lärare. 

 
 

                 
 

 



 

  
 

 

 

5. ÅTGÄRDER OCH FORTSATTA ÅTGÄRDER  

5.A Elevrådsmöten och klassrådsmöten 

 
I terminsplaneringen finns förslag på datum när klasserna ska ha klassråd. Klasserna är inte bundna till att ha klassråd 
på de föreslagna veckorna utan kan ha dessa när det finns möjlighet. En förutsättning är dock att klassråd sker minst 
två gånger i månaden. 
Under ett läsår förväntas det att minst 4 elevrådsträffar äger rum. Utöver dessa ska även matråd hållas. Numera ansvarar 
både skolchef och rektor för att hålla i elevrådet på mellanstadiet medan arbetslagsledaren på lågstadiet ansvarar för att  
leda de yngre elevernas klassråd i samråd med rektor. Protokoll på dessa möten förvaras sedan i avsedd mapp på skolans 
drive.  Protokollet i pappersform ska sedan tas upp i varje klass av elevrådsrepresentanterna. . 
Exempel på vad som framkom i föregående läsårets protokoll är att eleverna fortsätter uppleva att rastvärdarna inte 
reagerar tillräckligt när det händer något på rasten. Vissa rastvärdar hänvisar eleverna till rektor istället för att hantera 
situationerna här och nu. Skolledning arbetar aktivt för att alla vuxna på skolan har ett ansvar att reagera och agera när 
något händer och att de ska ha tillsyn på hela skolgården. Annat som ofta tas upp på elevråden är kvalitén på lunchen. Vi 
är medvetna om att det hela finns något att göra för att tillmötesgå några av elevernas önskemål.  
Det finns 4 fotbollar och en basketboll i bollådan vid utgången mot stora gården. Eleverna får endast spela 
fotboll på multiarenan och på rasttid. Basketbollen får endast användas på basketbollsplanen. 
Eleverna fäster uppmärksamheten på att vi bör fortsätta med våra vidtagna åtgärder vid platser där det förekommer 
bollspel. Enligt eleverna är det annars inte alltid så att rastvärdar står vid bestämda områdena på skolgården. Det står 
ibland  två rastvärdar vid ett och samma ställe. Elevrådsrepresentanterna tycker att  det är bättre om de håller sig vid de 
plaster som var och en ska hålla uppsikt över för att förebygga missämja och t o m bråk. 
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4. METODER FÖR KARTLÄGGNING 
OCH ANALYS 

 

Kartläggning och analys görs med hjälp av: 

 Klassråds- och elevrådsmöten som äger 

rum varannan vecka. Likabehandling är 

en stående punkt i elev- och klassråden. 

Övriga ämnen som ska diskuteras i 

råden bestäms av eleverna. 

 Personalmöten, ledningsmöten och 

pedagogiska forum. 

 Konsekvenskartan. 

 Personalläsårsutvärderingen juni 2021. 

 Analys av ärenden som avser olika 

former av kränkningar. 

 Skolans olika team såsom 

likabehandlingsteam, kamratstödjarna, 

elevhälsoteam EHT, arbetslagen samt 

ledningen. 

 Klasskonferenser. 

 Veckovis kommunikation mellan 

rektorn och idrottsläraren. 

 Medarbetarsamtalen. 

3. FÖRUTSÄTNINGAR FÖR ARBETET MED  
KARTLÄGGNING 

 
Vi har ca 317 elever (HT-21) i årskurserna F-6. Majoriteten av våra 

elever har arabiska som modersmål. Resten av eleverna har svenska, 

tjetjenska, turkiska och bosniska som modersmål. Majoriteten av 

våra barn/elever är födda i Sverige. De elever som är födda utanför 

Sverige kommer från Irak, Tjetjenien, Syrien, Turkiet, Algeriet, 

Palestina, Libyen och Libanon. 

I och med att våra elever är tvåspråkiga kan eventuella nedsättande 

kommentarer, svordomar, fula ord, könsord, hot och förolämpningar 

förkomma på elevernas modersmål. Sådana kränkningar på 

modersmålet förstår inte personal med svenska som modersmål 

vilket gör att det blir svårare att bedöma om det är en kränkning eller 

inte. Av den anledningen bör särskild vikt läggas vid att upptäcka 

hur det kan se ut när sådana kränkningar genomförs på modersmålet 

som personal med svenska som modersmål inte lägger märke till. 

Därför bör en arabisktalande rastvärd alltid finnas tillgänglig under 

rasterna och en lista med fula ord på modersmålet finnas tillgänglig 

för icke arabisktalande personal i arbetspärmen i personalrummet. 

Detta läsår har vi totalt 57 nyanlända barn och elever (En elev ska 

inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet). 

I dagsläget har vi 39 inskrivna barn i fritidsverksamheten. 
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5.B Lärarnas fortsatta åtgärder  
 
Det är viktigt med utrednings- och uppföljningsmöten kring arbetet mot kränkande behandling. I år utökas antalet 
medlemmar i LBG. Rektorn frigör tider så att kamratstödjarmötena/ LBG träffas enligt planerat och vid behov. 
Vi ser att det är betydelsefullt att vi som vuxna förenas kring skolans styrdokument och utgår från dessa i alla ärenden. 
Skolans viktiga dokument som ska styra våra rutiner emot kränkandebehandling är Likabehandlingsplanen. Vi måste ha 
samma rutiner kring arbetet med likabehandlingsfrågor. 
- Elever som upprepade gånger använder ord som ”Golare”, ”Tjallare” eller dylika ord på andra språk som ”Snitch” 

mot andra elever som blir utsatta ska anmälas till Likabehandlingsgruppen. 
- Konsekvenskartans användningsområde är under undervisning. På rasterna är det skolans allmänna regler och LBP:s 

regler som gäller. Vid behov kontaktar man rektor 

 Övriga åtgärder som vi fortsätter med är bl a att: 
 Vi fortsätter med är att det ska finnas en manlig respektive kvinnlig lärare närvarande i pojkarnas respektive 

flickornas omklädningsrum när de har Idh lektioner.  
 Vissa elever tycker att det finns klasskamrater som har inflytande över andra elever i vissa klassrum. Genom sitt 

inflytande sprider de rykten om elever. Utsatta elever anmäler dem till lärarna  med risk för att bli kallade Tjallare”, 
”Snitch” eller ”Golare”. 

 Eleverna föreslår mer digital undervisning med datorer, en varierad och roligare undervisning skulle vara bättre 
sätt att skapa studiero och minska risken för att får Time out, dvs lämna klarrummet en kort stund för att sansa 
sig. 

 Vid höstterminens första elevråd ska likabehandlingsplanen vara en central punkt på dagordning. 

 Inga elever från mellanstadiet får vistas på lilla gården. Alla vuxna måste hjälpas  åt att upprätthålla detta. 

 Likabehandlingsplan i en barnversion utarbetas i början av hösttermin så att eleverna lättare förstår innehållet. 

 Utöver genomgång av LBP med eleverna i början av höst- och vårterminen, är det även lämpligt att ta upp den vid 
behov. 

 När mentorn är frånvarande tar man upp ett ärende som har kommit upp med som i sin tur ska med denne eller i 
förekommande med rektor om det finns behov för det. 

 Inga barn får ha uppgift som bussvakt när det är skolskjuts utan chaufförerna lämnar vidare ev. klagomål till ledningen 
som ska utreda det.  

 Rastvärdarna ska påminna om reflexvästar till de som är kamratstödjare. 

 En rastvärd måste ha uppsikt över området borta vid brandtrappan (bakom modulen). Det är en s k dödsvinkel där 
mycket kan hända utan vuxentillsyn. 

 Vid köket inomhus är det ofta högljudda elever. Särskilt i samband med att lunchvagnar hämtas eller lämnas. 
Ledningen har tillsyn över korridoren bredvid köket. 

 För att förebygga att det blir rörigt vid skolslut ska alla mentorer på lågstadiet följa med klasserna till bussarna. 
Äldre elever har större ansvar och bör klara en sådan uppgift själva. Skulle en klass missköta sig på väg till bussen 
tar man upp frågan med elevernas mentor som i sin tur ska se till att eleverna sköter sig på väg till bussen. 

 Svenska är skolans främsta kommunikationsspråk. Syftet med detta är röja undan alla risker för missförstånd.  
 

Fortsatta förslag från eleverna under tidigare år: 
 Att rastvärdarna är uppdelade på fyra olika ställen på skolgården enligt lärarnas förslag på nästa sida. 

 Att klassföreståndare/mentor utser en elevmentor till varje ny elev. 

 Alla rastvärdar ska vara konsekventa och ska tillämpa åtgärderna i Likabehandlingsplanen och inte ha sina egna 
åtgärder. 

 Alla ska ha samma trivselregler och konsekvenser i klassen och utgå från klassens regler. 

 Att ha en extra rastvärd som har tillsyn på just elever som ofta hamnar i konflikter. 
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5.B.1 På rasterna: 

 
- Ingen ”Bombning” på asfalten är tillåtet. 
- Alla vuxna ska utgå från scheman på hur elever ska fördela sig på fotbollsplanen, linbanan, lilla gården, 

stora gården, pingisborden. Dessa scheman finns på fönstret bredvid utgången till stora gården. 
- Rasten åk 4-6: För att förebygga problem i korridorerna när barnen kommer in efter rasten finns ett 

tillsynsschema över korridorerna där vakterna ska vara på plats två minuter innan eleverna kommer in. 
Schemat hängs i personalrummet och på fönstret bredvid utgången till stora gården. 

- Rastvärdarna delas på tre olika områden på skolgården: En på fotbollsplanen (och dess omgivning), en på asfalten 
(samt linbanan och kullen) och den tredje vid gungorna (och utgången bredvid köket som är svårast att ”bevaka”). . 
Rastvakterna i åk 1-3 ska delas enligt följande: tre rastvakter på stora gården och två på den lilla. Rastvärdarna i 
a-lag 4-6 ska alltid finnas på stora gården uppdelade på samma sätt som i lilla arbetsaget. Förskoleklasserna har 
sin första rast på stora gården och lunchrasten på lilla gården därav bör det finnas 3 rastvärdar på stora gården och 
2  rastvärdar på lilla gården. 
 

- Om bollådan vid stora gården behöver öppnas och ifall det inte finns en rastvärd närvarande, ringer assistent 
som släppte ut eleverna till rasten, den ordinarie rastvärden som öppnar bollådan. Denna rastvärd har ansvaret 
för att öppna för de elever som vill besöka toaletten och lämna tillbaka bollådans nyckel i skåpet. Upptäcker 
rastvärden i tjänst  att boll saknas i lådan ska rektorn informeras. Det ska alltid finns 4 fotbollar och 1  basketboll 
ni lådan. 
Alla rastvärdar ska ha tillsyn på eleverna på rastens slut när de är på väg till klassrummen. 

- Rastvärden som öppnat leksaksförrådet i lilla gården ska se till att alla leksaker lämnas tillbaka i förrådet vid 
rastens slut. 
 

- Alla rastvärdar ska hålla koll på de sista 5 minuterna av rasten för att hinna plocka undan och förbereda 
eleverna för att gå in igen.  

- Rastvärden på stora gården samlar in bollarna i lådan och lämnar tillbaka nyckeln i skåpet för att lärarna ska 
kunna ta emot eleverna och börja lektionen i tid. 

- Samling vid de olika ingångarna på morgnarna och efter rasterna. För att undvika trängsel har vi två 
samlingsställen, dels lilla gården och dels framför trapporna på stora gården. På morgonen samlas alla elever i 
åk 3-6 på stora gården och elever i F-2 på lilla gården. På rasterna använder 5A och 6B utgången till lilla gården 
bredvid expeditionen medan elever i klass 4A, 4B, 5B och 6A använder utgången mot stora gården. Denna 
åtgärd är för att försöka förebygga trängsel och eventuella konflikter. 

- Vid problem ska eleverna inte gå in för att prata med rektor eller annan person i ledningen utan ta upp 
problemet med rastvärden.  Däremot ska allt våld och upprepade kränkningar anmälas direkt till rektor. 
 

- På morgonen har MK tillsyn på stora gården och LH på lilla gården. MK utövar även tillsyn på parkeringsplatsen  
på morgnarna 

- IE och SD har tillsyn på stora gården efter 14.45 tills eleverna gått hem. 
- All rastvärdar har ansvar för att identifiera elever som alltid hamnar i konflikt under bollspel! Vägled dem 

och agera direkt om de fortsätter! Rastvärden som har tillsyn vid multiarenan stänger av elever som inte 
håller sig till reglerna. 
Rastvärden informerar vidare om eleven och varaktighet på avstängningen i gruppen ”rastinformation” för 
elever i åk 4-6 eller i lilla arbetslaget i Whatsapp. 

- Tillsynsgruppen har extra tillsyn på elever som har svårt med skolans regler. Gruppen består av YY, YZ, PE och 
IE. 



 

- Rastvärden vid multiarenan kan delta i leken med eleverna men ska främst hålla tillsyn på sitt område. 
- Elever ska släppas ut på gården när rasten börjar och inte innan. Blir det att en lärare vill släppa ut barnen tidigare 

går han eller hon själv ut med barnen. 
- Rastvärden som har tillsyn vid gungorna ska ha tillsyn på området borta vid brandtrappan från klassrum 5B, en 

vinkel där det inte syns vad som händer ifall ingen är längs det området. 
- Lärarna går igenom lekreglerna i början av läsåret så att alla har samma regler. Idrottsläraren ska satsa mer på 

regler genom teoriundervisning. 
- 2 minuter innan rasten börjar går assistenten som är rastvärd ut. Läraren som också är rastvärd följer med 

eleverna ut på gården. 
- Engagera elever som bara spelar fotboll alla raster så att de ser att det finns andra aktiviteter. 
- Alla lärare i klass 5B ska se till att eleverna inte stör. 

 

5.B.2 Fortsatta åtgärder för att engagera eleverna: 
 
 Gällande de långa lektionerna före lunchen i mellanstadiet och lågstadiet samt sista lektionen i lågstadiet: 
- Lärare ser till att eleverna plockar undan alla saker de använt på lektionen när lektionen är slut och att eleverna 

sitter på sina vanliga platser. Det är viktigt att engagera eleverna genom att erbjuda dem varierande arbetssätt och 
undervisning samt lära dem att värna om sin skolmijö. Det är också mycket viktigt att ta med elevernas intressen 
i lärarens pedagogiska planeringar. Engagera eleverna för att så långt som möjligt slippa ta till konsekvenskartan 
genom att erbjuda utmanande uppgifter. Att sysselsätta alla elever med meningsfulla arbetsuppgifter ger dem 
utmaningar som i sin tur förhindrar stök. 

- Gällande delade lektioner med lärarbyte är det viktigt att assistenten är kvar med eleverna tills den andra läraren 
kommer. Assistenten stannar kvar i klassen tills nya läraren kommer. 

- Använd någon form av rörelseövning under långa lektioner: vid en kort bensträckning kan man tillsammans med 
eleverna titta på det populära ”Pausgympa” eller det som kallas ”Rörispaus” på Youtube ex. 
https://www.youtube.com/watch?v=jLPYwJEVL44.  En annan metod är att använda av övningar i Hjärnstark.  
Rörispausen behöver inte nödvändigt vara bara under långa lektioner utan läraren själv bedömer när det finns behov 
att dela upp lektionen så att eleverna inte blir trötta. 
Variera olika korta pauspass, hela tiden! Rörelsepass, kortlekstund (gör si, gör så), sång, kort gruppstärkande 
aktivitet, kompismassage, massagesaga, en kort pratstund med varandra kan vara bra avslappningsövningar. 

 Fr o m ht-21 ska alla lärare i åk 3-6, fritidspersonal och rastvärdar använda Hjärnstark Junior som verktyg för 
att engagera eleverna fysiskt och därmed förbättra elevernas koncentrationsförmåga. Lärarhandelningen finns i 
driven under undervisning och lärande. Forskning visar att fysisk aktivitet stimulerar hjärnan. 

 Verksamma lärare i samma klass, ämneslärare eller tvåspråkspedagoger, bör ha samma regler och utgå från skolans 
regler såsom konsekvenskartan eller klassens gemensamma dokument. Här är det värt att påminna att vi lärare ska 
ha ett gemensamt förhållningssätt, leda varandra så att alla har samma rödtråd och tillämpar samma konsekvenstänk 
kring rutinerna i klassen. Klassregler ska tas i början av läsåret och vid behov. Det är all lärares ansvar.  
- Vid osäkerhet frågar ämnesläraren mentorn om vilka regler som råder i klassrummet. 
- Klasslärare ska ta initiativ och se till att rutiner finns anslagna  i klassrummet. 

 Alla håller sig till rutinen att lärarna som arbetar med eleverna i grupprum, hämtar och lämnar eleverna 
till klassen vid lektioner utanför klassen. Det har visat sig att det annars blir lätt oljud när eleverna 
förflyttar sig mellan klassrum och grupprum. 
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6. LIKABEHANDLINGSTEAMET 

 
- Ärenden som ska anmälas och bearbetas av LBG: Enligt LBP:en ”att bli utsatt för slag och knuffar” finns under 

avsnittet ”Annan kränkande behandling”.  Detta är viktigt att skilja mellan regelrätta slagsmål och händelser 
där en enskild får motta slag eller sparkar eller bli kallad för fula saker. I senare fallet ska händelsen anmälas 
till rektor. 

- LBG och kamratstödjarna besöker klasserna vid terminsstart för att berätta vilka de är och vad de gör. Detta 
uppdrag planeras av vuxna medlemmar i respektive grupp. 

- Alla anmälningar måste gå via anmälaren till LBG. Elever ska lära sig att vända sig till rätt person. Skulle de 
vända sig till någon i skolledningen, har man de facto gjort en anmälan. 

- När en berörd elevs ämneslärare är frånvarande ska en kränkning hanteras av dess vikarie. Vikarien ska i sin 
tur vidare till elevens mentor. 
 

- Medlemmarna i LBG är: DM, TM, LS, HA, PE och YY 
 

7. KAMRATSTÖDJARNA 

 
- P g a pandemin under det gångna året har gruppens möten inte fungerat lika bra som planerat. Viktigt dock att 

möten ska hållas enligt plan oavsett närvarande personal. För att undvika problem med tid ordnar rektor en 
vikarie för vuxna medlemmar i likabehandlingsteamet och kamratstödjarteamet.  

- Lärarna informerar rektorn i god tid så att han kan hjälpa till att frigöra tider så att mötena ordnas i tid. Vi måste 
planera till mötena med eleverna i god tid och meddela elevens mentor så att eleven kan delta i mötet. 

- Eleverna som vill bli kamratstödjare ska acceptera att bära västen som är symbolen för kamratstödjarna. 
- Kamratstödjarpersonal utbildar kamratstödjarelever för att upplysa dem om  deras uppgift så att de inte 

hamnar i bråk när de försöker hjälpa till. Kamratstödjarna måste vara medvetna om  sina roller innan de 
väljs. Elever som tar ansvar får återväljas även om de varit kamratstödjare innan. 

- Medlemmarna i kamratstödjargruppen: DM, HS, SA, HB och specialpedagog. 
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 Elever som stör tillfälligt i klassrummet erbjuds att ha undervisning i grupprummet i sällskap av en assistent eller 
tvåspråkspedagog efter att assistenten / tvåspråkspedagogen och elev fått instruktioner av klassläraren om vad 
eleven ska göra. 

 Omplacering av stökiga elever till annan klass / grupp: bara rektor kan besluta om omplacering. Elever som 
omplaceras måste ha tydligare planering och uppföljning. Planeringen och besked om omplacering måste lämnas 
en vecka innan till mottagande lärare. Uppföljning av elevens prestationer bör följas upp dagligen av elevsn 
mentor. Mentorn ska, när det är arbetslagsmöte, se till att alla berörda lärare lämnar tillräcklig mycket planering 
utifrån det antal dagar som eleven blir omplacerad. Den omplacerade eleven ska följa den nya klassens schema. 

 Elever får inte själv välja byta plats då elever har en ämneslärare. 
 Lärare skickar ut en elev i taget till toaletten. 
 Tätare kontakter underhålls mellan lärare och föräldrar angående de elever som upprepade gånger bryter mot skolans 

regler. 
 Alla vuxna ska ha balans mellan tydligt ledarskap och närhet till eleverna. Klar vägledning från vuxna hjälper i 

fostran av våra elever. 
 För att uppdatera all personal med alla nya beslut i skolan ska alla arbetslagsprotokoll vara tillgängliga i 

pappersformat för personal som inte kan närvara på personalmöten. En speciell pärm finns för F-3 
arbetslagsprotokoll respektive 4-6 arbetslagsprotokoll i personalrummet. 
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8. YTTERLIGARE FORTSATTA ÅTGÄRDER 

 
- Bilder på elever i kamratstödjarteamet, elevrådsrepresentanter, elevhälsoteamet, kamratstödjarteamet, 

likabehandlingsteamet  finns på väggen vid ingången till den stora gården så att de är synliga för alla elever. 
- Informera nya elever och nyanställda om skolans likabehandlingsplan och skolans koder. 
- Dokument om skolkoder och regler finns på lärarserven till nyanställda. 
- ”Ramar för en god arbetsmiljö” finns tillgänglig för alla och är utgångspunkten för arbetet med arbetsmiljö i 

alla klasser. 
- Rektor tar likabehandlingsplanen upp under första föräldramötet och föräldrarådsträffen. 
- Lärare frågar/påminner elever om rätt material innan de går iväg till lektion (i annan lokal än hemklassrummet) 

för att förebygga att störa andra genom tex spring på korridorerna. 
- I varje klassrum ska det finnas extra pennor, suddgummin, papper för utlåning (som återlämnas vid lektionens 

slut) för att förebygga att störa andra när de hämtar det som behövs. 
 

- Att hjälpa eleverna att jobba i grupp och samtala med varandra utan att störa andra (Elever som lärresurser för 
varandra). Detta förhållningssätt ska bli ett naturligt sätt varje dag i skolan. Lärare ska belysa hur de arbetar med 
dessa begrepp i sina pedagogiska planeringar. 

- Samtal om avstängningar eller time out tillfällen måste gå till mentorer/ klasslärare snarast för bättre uppföljning.  
Om inte så är fallet, då undergrävs lärarnas auktoritet. 

- Ämneslärare bör dra nytta av assistenterna för att kunna ha undervisning i mindre grupper. 
- En bra lektionsstruktur genom att skriva instruktioner på tavlan gör att eleverna vet vad de ska göra när de är 

klara med sina uppgifter (läs ”Ramar för en god arbetsmiljö”). 
- Tvåspråkspedagoger ska vara insatta i lärarens planering när de vikarierar. 
- Ett rullande schema för faddrar/mentorer till nyanlända elever/nya elever finns för att hjälpa dessa på bästa sätt att  

Integreras i skolan. 
 

- Det är viktigt att alla är medvetna om att de nyanlända eleverna kommer från länder med ett annat skolsystem än 
det svenska. Det är alltså inte bara språket som kan vara svårt för dessa elever, det kan också ta tid för dem  att 
anpassa sig till det nya systemet. Det är inget konstigt och det måste få ta tid för dessa elever att anpassa sig. En 
konkret åtgärd kan vara att någon vuxen ansvarar för att underlätta denna anpassning. Självklart är det också ett 
gemensamt ansvar för all personal på skolan att tänka på och bidra till att förutsättningarna för detta ska vara 
bästa möjliga. 

- SB fixar vikarier vid frånvaro. IE fördelar assistenter vid frånvaro utifrån prioriterat behov. Grupper där nyanlända  
elever finns och stora klasser prioriteras vid assistentfördelning. 

- Elever i behov av läxhjälp eller stöd får hållas kvar inne för extraundervisning under vissa raster om behov finns. 
Tillsyn på dem är lärarens ansvar. En lista med dessa elever måste lämnas till berörd personal och rektor. 
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9. FÖREBYGGANDE INSATSER 
 

Som vuxna ska vi: 

 
 Prata om kränkande behandling med våra elever. Likabehandling är en 

ständig punkt i alla klassrådsmöten och elevrådrådsmöten. 

 Vara engagerade, aktiva och uppmärksamma och våga ingripa även under 
lektionsfria tider. 

 Bry oss om alla elever, inte bara våra ”egna” 

 Vara principfasta, konsekventa och tydliga i att vi i skolan inte accepterar 
kränkande behandling. 

 Föregå med gott exempel. Rektor ordnar tid: när det blir problem att få 
tider ska man informera honom så att han kan hjälpa till att frigöra tider 
så att mötena blir av. 

 Vara konsekventa och utgå från skolans gemensamma regler. 

Som elev ska du: 
 

 Säga ifrån när någon 

kränks. 

 Stötta och hjälpa den som 

blir kränkt. 

 Tala om för någon vuxen 

om någon blir illa 

behandlad. 

 Behandla andra som du 

själv vill bli behandlad. 

 Anstränga dig för att 
använda ett vårdat språk.  

   

Skolan ska: 
 
 Ha kontinuerlig närvaro av vuxna där det finns elever under hela skoldagen. 

 
Som förälder ska du: 

 Ha återkommande etiska samtal.   

 Verka för att alla barn skall känna sig trygga och lära dem ta ansvar för  Lära dina barn att visa 

skolans inre och yttre miljö.            medmänsklighet. 

 Föregå med gott exempel.  Lära barnen att vända 

 Alltid ta elevernas upplevelser på allvar. sig till vuxen vid behov 

 Informera föräldrar om vår Likabehandlingsplan genom att lägga ut planen på istället för att ta lagen i 
egna händer.  

hemsidan och påminna föräldrarna om den.  Lära ditt barn ”att 

 Kontinuerligt utvärdera arbetet mot kränkning genom utvecklingssamtal, behandla andra som 

enkäter, elevråd och observationer. han/hon själv vill bli 

 Involvera elever i arbetet genom att ge dem möjligheter att påverka genom behandlad”. 

berörda aktiviteter såsom elevråd, klassråd, kamratstödjare och diskussioner i  Kontakta skolan vid 

klassrummet. misstanke om kränkande 

 Ska vara principfast, konsekvent och tydlig i att vi i skolan inte accepterar behandling. 

kränkande behandling.  

 Se till att skolans regler gäller alla elever.  
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Om du som elev känner dig kränkt 

1. Berätta för någon vuxen som du känner förtroende för i skolan. 

2. Den vuxne går vidare till klassläraren /mentorn. Klassläraren /mentorn avgör om vårdnadshavare 

ska kontaktas. 

3. Klassläraren / mentorn kontaktar LIKABEHANDLINGSTEAMET. 

4. Eleven försöker att få hjälp av kamratstödjarna. Dessa finns på affisch med bild och namn. 

 
10. AKUTA SITUATIONER 

10.1 När en elev kränker en annan elev 
All verksam personal på Vasalundsskolan har ansvar för 

att agera enligt nedanstående punkter när ett barn 

upplever sig kränkt: 

 

Fas 1: Misstankar om kränkning 
 Den vuxne som ser eller får kännedom om kränkningen, 

reagerar omedelbart. 

 Den vuxne tar reda på vad som hänt, vilka elever som 

varit inblandade och försöker lösa problemet genom 

samtal. 

 Den vuxne informerar händelsen till de berörda 

mentorerna. 

 Om det visar sig att händelsen rör kränkande behandling/ 

har hänt fler än en gång ska den vuxne skriftligt anmäla 

händelsen till likabehandlingsteamet som utreder och 

dokumenterar samt diarieför efter samråd med rektor. 

Dokumentation sätts in i likabehandlingspärmen och en 

kopia lämnas till rektor 

 Eleven får möjlighet att ändra på sitt uppförande. 

 
Fas 2: När någon är kränkt 
 Den vuxne som får kännedom om kränkningen, 

reagerar omedelbart 

 Den vuxne informerar händelsen till de berörda 

mentorerna. 

 Den vuxne kontaktar vårdnadshavare till båda 

parter och berättar vad som inträffat. Mentorn 

ska ha kännedom om det som hänt för att följa 

upp det. 

 Den vuxne anmäler skriftligt händelsen till 

LBG:en som utreder och dokumenterar. Den 

som utreder ska dokumentera och diarieföra 

efter samråd med rektor. 

 Dokumentation sätts in i likabehandlingspärmen 

och en kopia lämnas till rektor. 

 Eleven får möjlighet att ändra sitt beteende. 

 Likabehandlingsteamet följer upp ärendet 

med utvärdering och genomgång av 

dokumentationen. 

 
Fas 3: Vid upprepade händelser eller vid allvarliga fall 
 Likabehandlingsteamet dokumenterar det som har hänt under veckan och diskuterar det på akuta 

Likabehandlingsmöten. 

 Den utsatte och den som kränkt har fortsatta samtal med personalen som ansvarar för barnet/eleven. 

 Rektor, berörd lärare och likabehandlingsteamet beslutar om arbetsmetod/åtgärdsprogram för hur vi går vidare. 

 Mentorn kontaktar samma dag vårdnadshavare till både den utsatte och den som kränker samt beslutar om 

adekvata åtgärder efter samråd och beslut från rektor. 
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10.2 När en vuxen kränker en elev 

Fas 1: 

 Den person som får kännedom om att en elev känner sig kränkt av en 

vuxen i skolan reagerar omedelbart. 

 Den vuxne tar reda på vad som hänt, vilken/vilka vuxna som varit 

inblandade och informerar händelsen till rektor. 

 Rektor utreder, dokumenterar och diarieför ärendet. 

 Rektor anmäler händelsen till skolchefen 

 Den som utsatt någon för kränkning får tillfälle att själv ge sin bild av 

händelsen för förälder/ar och personal som tagit emot den anmälda 

händelsen samt till rektor. 

 Den vuxne får en chans att ändra sitt beteende. 

 Rektor diarieför och följer upp ärendet. 
 

Fas 2: Rektor avgör om anmälan ska göras till polis. Samråder med skolchef. 
 
 
 

 

 

10.4 När en elev kränker en vuxen  
 Den vuxne som känner sig kränkt av en elev ska reagera omedelbart 

 Den vuxne kontaktar klassföreståndaren eller mentorn 

 Klassföreståndaren eller mentorn samtalar med eleven och kontaktar föräldrarna. Ifall det gäller 

klassföreståndaren kontaktar Likabehandlingsteamet föräldrarna. 

 Händelsen dokumenteras av den som utreder den. Ärendet diarieförs av utredaren. 

 Den som kränkt har fortsatta samtal med Likabehandlingsteamet. 

 Likabehandlingsteamet beslutar om arbetsmetod/åtgärdsprogram för hur vi går vidare. 

 Om situationen inte förbättras utreder EHT fallet och beslutar om hur vi går vidare. 

 Disciplinära åtgärder beslutas av rektorn enligt skollagen. 

 Rektor avgör om anmälan ska göras till socialmyndighet/polis. 

 
   10.3 När en vuxen    
           kränker en vuxen  
 

Fas 1: 

 Den vuxne som känner sig 

kränkt av en vuxen ska reagera 

omedelbart. 

 Den vuxne kontaktar rektor om 

den ej kan lösa det på egen 

hand. 

 Rektor samtalar med de berörda. 
 

Fas 2 Vid upprepade händelser 

 Rektor avgör åtgärd. 

 
Fas 4: Ytterligare åtgärder 
 Om situationen inte förbättras utreder EHT fallet och beslutar om hur vi går vidare. 

 Disciplinära åtgärder i enlighet med skollagen beslutas av rektor. 

 Rektor avgör om anmälan ska göras till socialmyndighet/polis. 
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11. VAD KAN VI FÖRVÄNTA  OSS AV VARANDRA? 
 

1. Detta kan du förvänta dig av rektor: 
 

 Att han ser till att all personal, elever och vårdnadshavare är medvetna om att diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling inte är tillåten på Vasalundsskolan. 

 Att skolan årligen utvärderar och reviderar likabehandlingsarbetet i samarbete med personal, elever och 
föräldrar. 

 Om diskriminering, trakasserier och kränkandebehandling upptäcks så ser han till att utredning görs, åtgärder 
vidtas och kontakt med likabehandlingsteamet tas samt att arbetet dokumenteras och följs upp. 

 
 

2. Detta kan du förvänta dig av pedagoger och annan personal: 
 

 Att alla ingriper direkt om diskriminering,, trakasserier och kränkandebehandling upptäcks. 

 Att alla ser alla elever har olika förutsättningar och behov. 

 Att alla utgår från det som står i likabehandlingsplanen och agerar som goda förebilder. 

 Att vuxna alltid är närvarande där eleverna finns och att vi lyssnar på eleverna. 

 Att alla som arbetar i skolan alltid bemöter alla som kommer till oss, vårdnadshavare som övriga 
besökare med respekt och lyhördhet. 

 Att vi arbetar för en demokratisk skola där eleverna är med och påverkar. 
 
 

3. Detta förväntar vi oss av dig som är elev på Vasalundsskolan: 
 

 Att du alltid försöker att vara en god kamrat.  

 Att du använder ett vårdat språk 

 Att du behandlar andra som du själv vill bli behandlad. 

 Att du aldrig tvekar ta kontakt med någon vuxen, rektor eller skolchef vid klagomål. 
 
 

4. Detta förväntar vi oss av dig som är vårdnadshavare till elev på Vasalundsskolan: 
 

 Att du talar om för oss om du ser eller upptäcker att ditt barn eller något annat barn har gjort någon annan 
illa, eller själv har råkat illa ut 

 Att du tar del av innehållet i skolans likabehandlingsplan 

 Att du pratar med ditt barn att vända sig till personal i skolan om ditt barn eller något annat barn har gjort 
någon annan illa, eller själv har råkat illa ut 

 Att du är en god förebild när du befinner dig i skolan. 

 Att du aldrig tvekar ta kontakt med rektor eller skolchef vid klagomål. 
 
 

12. ANSVARSFÖRDELNING 

För att säkerställa Likabehandlingsplanen på skolan har vi aktiva och engagerade pedagoger och team: 

 Skolchef som är ytterst ansvarig för skolans arbetsmiljö samarbetar med rektor som i sin tur ansvarar för att 
likabehandlingsplanen upprättas och följs upp. Rektor ska informeras om alla kränkningar i skolan. 
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Likabehandlingsteamet skickar alla protokoll och ärenden till rektorn. Är rektor inte på plats tar skolchefen över  
ansvaret.
 Skolchef ersätter rektor vid rektorsfrånvaro. Dokumentationsansvarig tillsammans med övriga medlemmar i 
likabehandlingsteamet.
 Skolchef ansvarar för att informera huvudmannen om aktuella kränkningsärenden utan dröjsmål.

 YZ och IE: YZ som är vår länk mellan skolan och hemmet, känner alla elever och föräldrar på skolan, bör                    
informeras vid behov om alla allvarliga kränkningar och i samråd med honom kontaktas hemmet. IE är ansvarig 
för bra arbetsro under rasterna. IE fixar vikarier vid sjukdom av rastvakterna.

 Kamratstödjare: Kamratstödjarna väljs en gång per klass och termin. Kamratstödjarna representerar sina 
klasser på elevrådsmöten vid elevrådsrepresentanternas frånvaro. En kamratstödjare och en reserv väljs en gång 
per läsår. Lärarna ska vara tydliga med vad uppdragen går ut på och att de ska plockas bort om de inte fungerar. 
Teamet träffas en gång per månad.
Personal i kamratstödjarteamet har ansvaret för att dokumentera och följa upp eventuell kränkande behandling 
om ingen i likabehandlingsteamets personal eller rektor och skolchef är tillgängliga. 

 

 Likabehandlingsteamet : Träffas en gång i månaden eller vid behov. Utöver att Likabehandlingsteamet har en 
stående punkt i varje personalmöte delger teamet skriftlig information om dagsläget till övrig personal under 
sista personalmöte i månaden. Likabehandlingsteamet har ansvaret för dokumentation och uppföljning för all 
form av kränkande behandlingen.

 Klassråd: Äger rum varannan vecka. Likabehandlingsplanen är en central punkt i varje klassrådsmöte. 
Eleverna skriver ett protokoll som tas med till elevvårdskonferenserna. Protokollet sparas av mentorn i driven.
 Elevråd: Dessa äger rum två gånger per termin och vid behov. Representanterna och reserv väljs en gång per 
klass och år. Nuvarande elevrådsrepresentanter valdes terminen HT-2021. I elevrådsmöten i åk F-3 deltar 
arbetslagsledaren och en elevrådsrepresentant från varje klass. I elevrådsmöten i åk 4-6 deltar rektor och 
skolchef samt en elevrådsrepresentant från varje klass. Likabehandlingsplanen är en central punkt på varje 
elevrådsmöte. Ämnet som ska diskuteras under mötet bestäms av elevrådsrepresentanterna. En affisch med 
bilder på medlemmarna hängs på väggen för att vara synlig för alla barn. Elevrådsrepresentanter, skolsköterska, 
skolans kock, skolchef och rektor träffas en gång i slutet av höstterminen för att utvärdera skolmaten.

 Elevhälsoteam: Rektorn, skolchef, skolsköterska, kurator, och specialpedagog har fasta 
mötestider enligt terminsplaneringen.

 Förskoleklass-rektorsmötet: träffas 1 gg / månad. 

 TA är arbetslagsledare på lågstadiet. Arbetslaget laget träffas veckovis.

 AE är arbetslagsledare på mellanstadiet. Arbetslaget träffas veckovis.
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13. KVALITETSSÄKRING AV LIKABEHANDLINGSPLANEN  

 

I början av läsåret informeras elever och personal om skolans Likabehandlingsplan. Föräldrar informeras på första 

föräldramöte på båda språken. LBP:en skall finnas tillgänglig på skolans hemsida i början av september. 

Skolans ordningsregler skickas hem och undertecknas av föräldrarna under första veckan höstterminen. Arbetet med 

att motverka kränkande behandling skall följas upp kontinuerligt genom personalkonferenser, elevråd och vid 

terminsutvärderingar. 

Föräldrar och elever skall ges möjlighet att svara på en enkät med frågor rörande elevernas psykosociala 

arbetsmiljö. 

Eleverna får under vårterminen anonymt fylla i en enkät om trivsel och trygghet på skolan. Vid läsårets slut skall en 

utvärdering göras av Likabehandlingsplanen utifrån enkäter, utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, observationer 

samt elevråd. Utvärderingen skall leda till att få tag i ev. åtgärder för förbättring av Likabehandlingsplanen. 

Elevrådet skall medverka vid utformningen av Likabehandlingsplanen och skolans gemensamma regler. 

De fall av kränkande behandling etc. som upptäcks på enheten och vidtagna åtgärder och utvecklingen i respektive 

ärende anmäls månadsvis till huvudman via skolchefen. Rapporten behöver inte ske på ett särskilt formulär. Om inga 

nya ärenden inkommit redovisas även detta. Ansvarig: Skolchef. 

Huvudman hålls löpande informerad om aktuella ärenden. En sammanställning av behandlade ärenden under 

föregående läsår skickas annars till huvudman via skolchefen senast den 30 juni varje år i rent statistiskt syfte. 

Ansvarig: Skolchef.  
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14 . Bilag  a 1: Anmälan till LIKABEHANDLINGSTEAMET gällande kränkande behandling 
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15. Bilaga 2: Dokumentation/samtal vid konflikter/Kränkande behandling 
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16.  Bilaga 3: Uppföljningar av ärenden 
 

Uppföljning den  / - kl.   
 

Datum Åtgärd och resultat av vidtagna åtgärder
 Ansvarig/Närvar
ande 
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17. Bilaga 4: Rutiner vid anmälan till huvudmannen 
 
Vad gör vi? 

 Anmälningsplikten till huvudmannen (enligt 25 kap. skollagen). 

 Rektor ska snarast inleda en utredning och utredningen ska skickas till huvudmannen. 

 Anmälningarna hanteras av Likabehandlingsgruppen. 

 All förekomst av kränkande behandling ska anmälas till huvudmannen. Om osäkerhet råder 
om ärendet är allvarligt bör man anmäla till huvudmannen. 

 Rapporten behöver inte ske på ett särskilt formulär. Däremot ska anmälan vara uppställd så att 
det klart framgår: 

1. vad som har hänt och 

2. vilka åtgärder som har vidtagits och 

3. vilka resultat som har nåtts och om uppföljning har skett. 
Ange också hur kontakterna med vårdnadshavare har hanterats. Redogörelsen ska vara 
uppställd i datumordning. De inblandades namn och personnummer ska inte framgå i detta 
skede. Anmälan ska vara utförlig. 

 

Översikt av ärenden gällande kränkande behandling på Vasalundsskolan 
 

Ansvarig i Likabehandlingsgruppen: 

Datum för månadsrapportering till huvudman i ärenden: 

Antal anmälda kränkningar per vecka: Antal pågående och avslutade ärenden varje månad. 

Årsredovisning senast 30 juni varje år 

Övriga noteringar: 

Datum när handlingar rapporterats Årsredovisning senast 30 juni varje år 
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18. Bilaga 5: Otillåtna ord 
 

 Helsingborg den    
 

Ert barn  har under skoldagen använt 

sig av otillåtna ord. Vi vill att ni talar med ert barn och skriver under med ert namn. 

 

: Vi har läst, förstått samt pratat med vårt barn om vikten av att använda ett vårdat språk i skolan. 

 

Underskrift vårdnadshavare 1: 

  

 

 

Underskrift vårdnadshavare 2: 

 

   

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Vasalundsskolan, ………………………… 

 

 

Rektor Yassine Yassine 

 


