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Likabehandlingsplan för Röselidsskolan 

 

Inledning  

I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan 

vilar på demokratins grund och att den bör utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom 

skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 

gemensamma miljö ( Skollagen1 kap. 2 §). 

 

Vi har som uppgift att i förskolan, skolan och på fritidshemmet förmedla 

grundläggande värden såsom alla människors lika värde, människolivets 

okränkbarhet, jämställdhet mellan män och kvinnor, individen frihet och integritet 

och solidaritet med svaga och utsatta. 

 

För att ytterligare skydda alla människors lika värde har också specifika 

skrivningar angående kränkande behandling samt diskriminering gjorts i 

lagtexterna. 

 

Kränkande behandling och diskriminering 

Den 1 januari 2009 upphörde den gamla lagen om förbud mot diskriminering och 

annan kränkande behandling att gälla. Innehållet som fanns i denna lag är nu 

uppdelat i två olika lagar. Från och med januari 2009 skall därför förskolan och 

skolorna beakta bestämmelserna i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) samt 

Skollagen (SFS 1985:1100) 14 a kap. 

Nytt är att begreppet annan kränkande behandling ersatts av kränkande 

behandling. I skollagen har också skrivelsen att en årlig plan skall upprättas 

skärpts. Det är inte tillräckligt att den gamla planens ses över och revideras utan 

en plan för det kommande året med planerade åtgärder och uppföljning av 

föregående år krävs. En sådan plan förutsätter att en kartläggning av den egna 

verksamheten först görs. (se s. 5 Utvärdering och revidering av förra årets 

Likabehandlingsplan.) 

 

Skolans uppdrag: 

Enligt 6 kap i skollagen ang. kränkande behandling samt 3 kap. 14§-16§ i 

Diskrimineringslagen skall huvudmannen se till att: 

 Det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling 

och diskriminering. (skollagen 6 kap 6§, Diskrimineringslagen 3 kap 14§) 
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 Man förebygger och förhindrar kränkande behandling och diskriminering 

(skollagen 6 kap 7§, Diskrimineringslagen 3 kap 15§) 

 Det upprättas en årlig plan/likabehandlingsplan för både skola och 

fritidshem (skollagen 6  kap 8§, Diskrimineringslagen 3 kap 16§) 

 

Definitioner: 

Kränkande behandling: 

I skollagen 6 kap. 3§ definieras kränkande behandling som: 

 
ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) 

kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

 

Detta motsvarar det som i den gamla kallades för annan kränkande behandling. 

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några 

 kränker principen om alla människors lika värde  

 Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck  

 Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller 

flera 

 En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska 

och återkommande  

 Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna 

   

 

En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den 

som uppger att han eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. 

 

Kränkningarna kan vara  

 fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar),  

 verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög), psykosociala (t.ex. att bli 

utsatt för utfrysning, ryktesspridning),  

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

 

 

 

Diskriminering: 

Diskriminering definieras i Diskrimineringslagen 4 § och är ett övergripande 

begrepp för negativ behandling av individer eller grupper som leder till att de 

missgynnas utifrån olika diskrimineringsgrunder. Diskriminering används också 

som begrepp i fall där institutioner genom t ex strukturer och arbetssätt 
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missgynnar personer utifrån diskrimineringsgrunderna. De sju 

diskrimineringsgrunderna som berör utbildning är: 

 

 kön 

 etnisk tillhörighet 

 religion eller annan trosuppfattning 

 sexuell läggning  

 funktionshinder 

 ålder 

 könsöverskridande identitet 

 

I diskrimineringslagens 4 § definieras också Trakasserier (jmf kränkande 

behandling) som: 

 
 (..) ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med 

någon av de sju diskrimineringsgrunderna(..) 
 

 

Utvärdering och revidering av Likabehandlingsplan 

Utvärdering och, om behov finns, revidering av planen sker i juni varje läsår. 

Revidering sker efter samverkan med elever i skolan, på fritidshemmet och på 

enhetsråd tillsammans med vårdnadshavare. Både elever och vårdnadshavare har, 

när som helst under året, möjlighet att komma med synpunkter på vår 

Likabehandlingsplan. Synpunkter lämnas till processledare, trygghetsgrupp eller 

rektor.  

Nya årliga mål sätts senast 15 september 2013 efter samverkan med 

kontaktelever, elevråd och enhetsråd. 

Rektor ansvarar för att reviderad plan upprättas och delges alla parter. 

 

Nulägesbeskrivning - september-2013 

Röselidsskolan startade sin verksamhet HT-2012. Många elever var nya för 

varandra och för skolans personal. Mycket tid har ägnats år att eleverna ska lära 

känna varandra och personalen och med de arbetsformer som ligger till grund för 

den nya verksamheten. Allt för att alla ska känna sig trygga både med varandra 

och i sitt skolarbete. 

Alla pedagoger har utbildats och utbildas fortlöpande under året i hur man arbetar 

utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt och med självkännedom.  

Elevhälsan handleder arbetslagen i strategier för hur elever utvecklar en god 

självkännedom där målet är att varje elev ska nå målen i Lgr 11, känna sig trygg i 

sitt arbetslag och på skolan så att vi alla kan leva upp till skolans värdegrund. 

Förutom denna Likabehandlingsplan har också en årlig plan för skola och en årlig 

plan för fritidshemmet tagits fram. Till grund för de årliga målen ligger 
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kontaktelevernas och fritidshemmets fritidsråds redogörelse över riskområden på 

skola och fritidshem. Målen har samverkats med elevråd och med vårdnadshavare 

på skolans enhetsråd.  

En kartläggning över barns/elevers upplevelse av trygghet har gjorts via, en av 

skolan utformad, enkät.  

Reviderad Likabehandlingsplan med nya årliga mål publiceras på hemsidan senast 

v 46 ht-13. 

 

Kompetensutveckling 

Alla pedagoger vidareutbildas under läsår 2013/2014 i hur man arbetar utifrån ett 

entreprenöriellt förhållningssätt och med självkännedom. Denna 

kompetensutveckling kompletteras med fortsatt handledning i arbetslagen. 

 

Övergripande mål 

- Det skall vara roligt för både vuxna och barn att komma till skolan och 

fritdhemmet. Alla ska känna sig trygga och respekterade. 

- Personal och elever arbetar för en miljö som kännetecknas av värme och 

engagemang och där det finns tydliga gränser mot oacceptabla beteenden. 

- Allas barn är allas ansvar. 

 

Röselidsskolans värdegrund 

Värdegrunden utgår ifrån: 

- Respektera dig själv 

- Respektera andra människor 

- Respektera vår miljö 

 

Viktigt för alla på skolan att känna till 

- Det är olagligt att kränka någon. 

- Vi tar alla barn/elever på allvar. 

- Den som på något sätt känner sig utsatt ska omedelbart berätta detta för en 

vuxen. 
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- Man ska berätta för en vuxen om man ser eller hör något som man 

uppfattar som kränkningar.  

- Vi ber vårdnadshavarna att ta kontakt med en vuxen, i första hand elevens 

processledare, på skolan om man hör eller ser något som man uppfattar 

som kränkningar. Det är också möjligt att kontakta skolans rektorer om 

man är osäker på vilken vuxen man ska prata med. 

- Alla kränkningar stoppas omedelbart av den vuxne som ser eller hör detta. 

- Till skolans trygghetsteam kan man vända sig och få hjälp. 

 

Trygghetsteamet 

Trygghetsteamet består av elevhälsopedagog, kurator, skolvärdinna samt en 

pedagog från varje arbetslag. 

 

Rättigheter och skyldigheter 

Barn/Elever har rätt att: 

- känna sig trygga  

- bli respekterade av andra elever och vuxna 

- få vara med i gemenskapen 

- få hjälp med att reda ut konflikter 

Barn/Elever är skyldiga att: 

-   följa skolans och arbetslagens gemensamt framtagna regler 

-   berätta för en vuxen när man upplever att en kamrat far illa 

-   verka för gott kamratskap där alla får vara med 

 

Vårdnadshavare har rätt att: 

-   inom 24 timmar få information om det egna barnet blivit utsatt eller utsatt     

          andra barn för kränkningar 

 

 Vårdnadshavare har skyldighet att: 

     -  Kontakta skolan när man får kännedom om kränkning 
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  Personalen har rätt att: 

- känna sig trygg 

- bli respekterad av elever och vuxna 

 

  Personalen har skyldighet att: 

       -    aldrig acceptera negativt beteende eller språk 

- sätta gränser och ingripa 

- göra en bedömning och vidta nödvändiga åtgärder 

 
Rättigheter och skyldigheter i samhället 

Barns/elevers och de vuxnas rättigheter och skyldigheter i skolan bygger på 

 

 FN:s konvention om barnens rättigheter 

 Skollagen (SFS 2010:800) 6 kap 

 Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen som syftar till att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö 

 Socialtjänstlagen (14 kap 1§) angående anmälningsskyldighet 

 Brottsbalken 

Strafflagarna i brottsbalken gäller även skolan. Det finns dock ingen laglig 

skyldighet att göra en polisanmälan. En polisanmälan ersätter inte 

anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen. I Brottsbalken finns inte 

mobbing eller kränkande behandling som särskilt begrepp eller som 

brottsrubricering, men mobbing och även andra kränkningar utgör inte 

sällan även brott enligt Brottsbalken, till exempel misshandel, olaga hot, 

olaga tvång, ofredande, trakasserier, förtal/förolämpning, sexuellt 

ofredande eller hets mot folkgrupp. 

 

Förebyggande arbete 

Vi prioriterar det förebyggande arbetet. Ett bra arbetsklimat utgör grunden för 

allas trygghet, trivsel och utveckling. 

Det förebyggande arbetet sker i huvudsak inom arbetslaget. 

 

Aktivitet    Så här gör vi Ansvar 

Likabehandlingsplanen Planen utvärderas årligen och 

revideras vid behov i juni. 

Rektor och 

trygghetsgruppen 
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Antas på första 

arbetsplatsträffen i 

augusti/september 

Årliga mål Varje år upprättar rektor i 

samspel med arbetslagsledare, 

trygghetsgrupp, 

kontaktelever, elevråd och 

enhetsråd Röselidsskolans 

årliga planer med mål för 

skola och fritidshem 

kommande läsår. 

De årliga planerna utvärderas  

i maj/juni. Nya mål sätts i 

början på höstterminen och 

antas på arbetsplatsträff i 

september. 

Rektor och 

trygghetsgruppen 

Information om 

likabehandlingsplan 

med årliga mål. 

På läsårets första 

föräldramöte informeras om 

planerna och om att de finns 

på skolans webbplats.  

Rektor och 

pedagoger 

Information om 

trygghetsarbetet till 

vårdnadshavare 

Delar av trygghetsteamet 

medverkar på föräldramötet 

och presenterar sitt arbete.  

Kortfattat informations"blad" 

till vårdnadshavare, som 

beskriver rutiner för anmälan 

av oro och telefonnummer till 

personer att vända sig till, tas 

fram och mailas till 

vårdnadshavare i början på 

varje läsår. 

Rektor och 

trygghetsgruppen 

Uppföljning elever och 

pedagoger 

Uppföljning av arbetet sker 

på minst en arbetsplatsträff 

och ett elevråd per termin. 

Rektor och 

pedagoger 

Uppföljning, 

vårdnadshavare 

På enhetsråden diskuteras 

arbetet mot kränkande 

behandling.  

Vårdnadshavarna har här 

möjlighet att komma med 

synpunkter och samverka i 

det löpande 

Rektor 
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Likabehandlingsarbetet, vid 

utvärdering av gamla planer 

och upprättande av nya. 

Trygghetsgruppen Gruppen består av 

elevhälsopedagog, kurator, 

skolvärdinna, en pedagog från 

varje arbetslag och personal 

från fritidsgården. Rektor 

medverkar vid behov. 

Delar av Trygghetsgruppen 

träffas varannan vecka. 

Hela gruppen träffas en gång 

per månad. 

Delar av gruppen träffar 

kontaktelever var tredje 

vecka. 

Rektor 

Uppföljning, nya mål 

trygghetsgrupp 

Trygghetsgruppen gör en 

årlig utvärdering av 

Likabehandlingsplan och 

årliga planer i slutet av 

läsåret. Förslag på nya mål 

upprättas. 

Trygghetsgruppen 

Trivselregler  Trivselregler utarbetas 

tillsammans med elever i 

varje arbetslag utifrån 

Röselidsskolans värdegrund -  

Respektera dig själv 

Respektera andra människor 

Respektera vår miljö  

Revidering av trivselreglerna 

sker i slutet av läsåret.  

Personal, elever och 

vårdnadshavare involveras 

varje år i arbetet med att ta 

fram/revidera och utvärdera 

skolans trivselregler. 

Rektor 

 Gemensamt framtagna 

trivselreglerregler anslås i 

arbetslaget och på 

Ansvarig pedagog 
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fritidsklubben 

Raster Trivselledare anordnar, under 

handledning av ansvariga 

vuxna, rastlekar där alla kan 

delta varje lunchrast. 

Minst en pedagog från varje 

arbetslag är bland eleverna på 

raster.  

Rastvärdar har gul väst 

utomhus. 

I caféet finns en antingen 

skolvärdinna eller en personal 

från fritidsklubben på 

lunchrasten. 

Särskild uppmärksamhet 

riktas mot de ställen där 

eleverna känner sig minst 

trygga. Områden har 

identifierats på möten med 

kontaktelever och 

Trygghetsgrupp.  

Rektor och 

pedagoger 

 

Fritidshemmet På fritidshemmet skapas, 

tillsammans med barnen, 

rutiner och regler för vad som 

gäller för att alla ska känna 

sig trygga i verksamheten. 

Dessa rutiner/regler 

utvärderas varje termin eller 

oftare om behov finns 

tillsammans med barnen. 

Vårdnadshavare ges 

möjlighet att ha synpunkter 

på verksamheten och de 

regler/rutiner som skapats. 

Arbetslaget, 

ansvarig 

fritdspedagog 

Inbjudningskort på ex 

kalas 

Eleverna får inte dela ut 

inbjudningskort i skolan om 

inte alla barn i gruppen är 

bjudna. 

Ansvarig pedagog 

Grupp- och 

lagindelning 

I arbetslaget arbetas fram 

rutiner för lag/grupp 

Ansvarig pedagog 
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indelning. Vuxen gör i 

huvudsak alltid indelningar. 

Pedagogerna förväntas också, 

i samspel med eleverna, 

arbeta fram former där 

eleverna lär sig att hantera 

lag/gruppindelning på, ett för 

alla, godtagbart sätt. 

Arbetslag- 

processgrupp- och 

elevråd 

I arbetslagets processgrupp 

avsätts tid varje dag för 

elevfrågor.  

På fritidshemmet avsätts tid 

en gång i veckan för att 

tillsammans med barnen ta 

upp frågor specifika för 

fritidshemmet. 

1-2 ggr/månad träffas hela 

arbetslaget i ett arbetslagsråd, 

där frågor som tagits upp i 

processgrupperna (och på 

fritidshemmet, i AL F-3) 

hanteras. Arbetslagsrådet 

består av 2 representanter per 

processgrupp. 

Processledare och 

arbetslagsledare 

Elevråd Elevråd består av 2 

representanter från varje 

arbetslag i åk 3 – 9. 

Elevrådsmöten för hela 

skolan hålls minst 2 

ggr/termin. 

Där hanteras frågor som berör 

alla elever på skolan. 

Rektor, 

skolvärdinna 

Kontaktelever 

 

Två kontaktelever utses varje 

år i varje arbetslag. 

Kontaktelever har till uppgift 

att tillsammans med 

Trygghetsgruppen identifiera 

riskområden på skola och 

fritids. 

Kontakteleverna träffas 

regelbundet (en gång var 

Trygghetsgruppen 
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tredje vecka) tillsammans 

med en representant från 

Trygghetsgruppen.  

Elevskyddsombud Elevskyddsombudet 

företräder eleverna i 

arbetsmiljöfrågor och skall 

verka för en hälsofrämjande 

arbetsmiljö. 

Elevskydssombudens uppgift 

är bl a att uppmärksamma 

relationsproblem mellan 

elever och lärare samt mellan 

enskilda elever och till rektor 

framföra förslag på åtgärder 

för att förbättra arbetsmiljön. 

Elevskyddsombuden deltar på 

enhetens elevmiljörond två 

ggr/läsår 

Rektor 

Samverkan F - 9 Alla elever på skolan arbetar 

med olika uppdrag, i olika 

former (valda av eleven) där 

samverkan mellan elever i 

olika åldrar i olika arbetslag 

sker.  

Olika elever organiserar, som 

uppdrag i skolarbetet, 

rastaktiviteter med tydliga 

ramar och regler där fler 

elever, yngre eller jämnåriga, 

kan delta. 

Dessa uppdrag utformas med 

stöd och handledning av en 

pedagog eller annan vuxen på 

skolan.  

Målet är bl a att skapa 

trygghet genom att 

barn/elever lär känna 

varandra. 

 

Arbetslagsmöten Elevernas måluppfyllelse är 

en stående punkt på de 

operativa mötena varannan 

vecka. 

Om så behövs sammankallas i 

Processledare 
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arbetslaget till behovsmöten. 

Skolsköterskan Skolsköterskan träffar alla 

elever vid deras regelbundna 

hälsobesök och meddelar 

berörd personal vid oro. 

Skolsköterskan 

Matsal Alla barn/elever går 

tillsammans med arbetslagets 

pedagoger till skolans 

restaurang. 

Ansvariga 

processledare 

Start på dagen Från 8.00 är pedagogerna i 

arbetslaget och 

barnen/eleverna är välkomna.  

Pedagoger 

Elevhälsan Elevhälsan stöttar arbetslaget 

med handledning av arbetssätt 

för att skapa trygghet och 

stärka det förebyggande 

arbetet.  

Elevhälsan 

 

Arbete för att upptäcka olika former av trakasserier, 

diskriminering och kränkande behandling  

Aktivitet Ansvar 

Personalen ska vara lyhörd och observant på barnens tilltal, 

ordval och beteende mot såväl barn som vuxna 

Alla vuxna på 

skolan 

Information från elever och vårdnadshavare Alla vuxna på 

skolan 

Kartläggning tillsammans med kontaktelever  Trygghetsgruppen 

Utvecklingssamtal Ansvarig pedagog 

Elevenkäter                  åk 4-9 en gång/läsår 

                                     åk F-9, 1 gång/termin 

Centralt 

Trygghetsteamet 

Enkät till vårdnadshavare/pedagoger 1g/läsår Trygghetsteamet 

Kartläggning i arbetslaget via ex sociogram HT Pedagogerna i AL 

Vid upprepad frånvaro kontaktas vårdnadshavare Processledare 
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Åtgärder/utredning: 

När skolan/fritidshemmet får en signal om att en elev/ett barn kan ha blivit 

trakasserad, diskriminerad eller kränkt av en annan elev 

Alla samtal och överenskommelse dokumenteras  

Aktivitet Ansvar 

Pedagogen har samtal med berörda elever. Ansvarig 

pedagog 

Eleverna enas om ett framtida förhållningssätt till varandra. Ansvarig 

pedagog 

Berörda vårdnadshavare informeras om det inträffade inom 24 

timmar.  

Ansvarig 

pedagog 

Den personal som behöver få kännedom om det inträffade 

informeras. 

Ansvarig 

pedagog 

Uppföljning inom en vecka. Pedagog 

 

Om trakasserier, diskriminering eller kränkningar fortsätter 

Aktivitet Ansvar 

Vårdnadshavare informeras och 

trygghetsgruppen kopplas in. 

Medlemmar i trygghetgruppen 

Två personer intervjuar det utsatta 

barnet och därefter övriga inblandade 

barn. Utgångspunkt är den mall som 

Lerums kommun antagit 

Medlemmar i trygghetsgruppen 

Åtgärdsprogram upprättas för den 

kränkande och för det kränkta barnet 

Ansvarig 

pedagog/arbetslaget/trygghetsgruppen 

Uppföljning inom en vecka Trygghetsgruppen 

Möte med rektor och andra berörda i 

elevhälsoteamet 

Rektor 

 

Om trakasserier, diskriminering eller kränkningar trots ovanstående åtgärder fortsätter 

Beroende på händelsens art görs 

anmälan till SO (Stöd och Omsorg) 

och/eller polis 

Rektor 
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När en elev uppmärksammar trakasserier, diskriminering eller kränkning 

eller när en elev upplever sig trakasserad, diskriminerad eller kränkt 

Barnet/Eleven tar kontakt med en vuxen. 

 

När en vårdnadshavare uppmärksammar trakasserier, diskriminering eller 

kränkning 

Vårdnadshavaren kontaktar barnets pedagog, rektor eller annan vuxen på skolan. 

 

När en vuxen på skolan trakasserar, diskriminerar eller kränker en elev 

Den som uppmärksammat kränkningen eller den elev som blivit kränkt kontaktar 

rektorn. 

Rektor utreder via samtal med berörda parter. Överenskommelse om framtida 

förhållningssätt till varandra träffas. 

Rektor kontaktar vårdnadshavare till eleven 

Uppföljning sker inom en vecka 

Om inte kränkningen upphör kontaktar rektor verksamhetschef 

Handlingsplan upprättas och följs upp av rektor och/eller verksamhetschef. 

 

Om kränkningarna trots ovanstående åtgärder fortsätter 

Beroende på händelsens art görs anmälan till SO 

(Stöd och Omsorg) och/eller polis 

Rektor 

 

 


