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Vår målsättning  

 
Alla på Backeskolan ska känna sig trygga och accepterade för den de är. Alla ska aktivt arbeta mot 
alla former av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier för att få ökad trivsel i 
förskoleklass, skola och fritidshem.  
 
Alla elever på Backeskolan ska få vara ett ”jag” och samtidigt ha tillhörighet i en grupp, få möjlighet 
att utveckla en positiv självbild samt respektera egna och andras lik- och olikheter. Alla elever på 
Backeskolan ska fostras i att lösa konflikter utan våld, använda ett vårdat och hänsynsfullt språk samt 
kunna föra sig i sociala sammanhang. Man ska våga prova det som är nytt och annorlunda och stå 
upp för sig själv och andra. 
 

Vad säger lagen?  

Skollagen  

6 kap 6 § 
Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling av barn och elever. Lag (2008:567).  
 
6 kap 7 §  
Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för 
kränkande behandling. Lag (2008:567).  
 
6 kap. 10 §  
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig har blivit utsatt för 
kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom 
om att ett barn eller en elev anser sig har blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 
anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 
kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i 
framtiden. Lag (2008:567)  

Diskrimineringslagen  

1 kap. 1 § 
 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. Lag (2008:567)  
Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande 
behandling . 
 
 En likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen (2008:567) och en plan mot kränkande behandling enligt 6 
kap. 8 § (2010:800) ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen och eleverna vid den verksamhet för 
vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder 
och mognad. Förordning (2008:946).  
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Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier  

Vad är kränkande behandling?  

Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker 
ett barns eller en elevs värdighet. 

 
Kränkningarna kan vara 

• fysiska  

• verbala  

• psykosociala  

• texter och bilder  
 
Det är den enskilde individen som i första hand avgör om det är en kränkning.  
 
Annan kränkande behandling 
Ett uppträdande som annars kränker elevens värdighet utan att ha någon koppling till någon särskild 
diskrimineringsgrund. Tanken är att begreppet ska täcka in alla beteenden som en elev kan uppleva 
som kränkande.  

Vad är diskriminering?  

Direkt diskriminering 
När elever missgynnas genom särbehandling på grund av kön etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.  
 
Indirekt diskriminering  
När elever missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler mm tillämpas så att det i 
praktiken får en diskriminerande effekt.  

Vad är trakasserier?  

Ett uppträdande som kränker elevens värdighet och som har samband med diskriminerings-
grunderna 

• kön,  

• etnisk tillhörighet, 

• religion och annan trosuppfattning, 

• sexuell läggning, 

• könsöverskridande identitet eller uttryck, 

• funktionsnedsättning, 

• är av sexuell natur (sexuella trakasserier), 

• ålder.  
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Vad gör vi idag för att främja likabehandling?  

På Backeskolan prioriterar vi att arbeta förebyggande mot kränkningar i syfte att förstärka respekten 
för allas lika värde. Vi vill att eleven ska bemöta alla människor med respekt, som vuxna är vi måna 
om ett gemensamt förhållningssätt eftersom vi är elevens förebilder. Vi fokuserar på tydlighet, 
positivt arbetsklimat samt positivt och bekräftande bemötande.  Arbetet riktas mot alla och bedrivs 
utan förekommen anledning i det vardagliga arbetet och omfattar alla diskrimineringsgrunder. Vår 
röda tråd är att försöka ge eleven verktyg att bibehålla och utveckla sin självkänsla, sociala 
kompetens och empatiska förmåga. 
 
Detta gör vi genom att organisatoriskt 
 

• observera, dokumentera och kartlägga under hela året för att få en bild över kränkande 
handlingar, diskriminering och trakasserier i förskoleklass/skola/fritidshem, 

• diskutera likabehandling på enhetsträffar (E-möten) och under arbetsplatsträffar (APT), 

• få den viktiga helhetssynen av eleven, därför har lärare/fritidspedagog vid behov 
genomgångar av eleverna inför utvecklingssamtal. Där kan pedagogerna gå igenom vad 
skolan gemensamt kan göra för att främja elevens utveckling och mående på skolan. 

•  arbeta på vår skola för ökad förståelse för olika sexuella läggningar 

• se till att verksamheten på vår skola ska genomsyras av ett genusperspektiv för att öka 
jämställdheten 

• alla elever på vår skola ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett etnisk eller kulturell 
tillhörighet 

• se till att alla elever har samma rättigheter och möjligheter oavsett religion eller annan 
trosuppfattning 

• samarbeta på fritidshemmet och utöver det dagliga pedagogiska arbetet ha organiserad 
verksamhet.  

• ge eleverna inflytande och ansvar och tillvarata deras åsikter,  

• skolans aktiviteter utformas så att alla elever ska ha möjlighet att delta, oavsett 
funktionsnedsättning. 

• ha ”Stormöte” ett par gånger per läsår då alla elever träffas, eleverna är medansvariga i att 
utforma och utföra ett planerat program,  

• fritidshemmet har en daglig kontakt med många föräldrar, det är viktigt för oss att möta 
föräldrarna och ge utrymme för samtal, 

• utforma de delar av likabehandlingsplanen som berör ordningsregler på klassråd och elevråd 
under de inledande höstveckorna.  

• samarbeta med elevhälsan. 

• ha fadderverksamhet några gånger per termin i alla årskurser och på fritids.  

• ha tillsammansdagar och temaarbeten i åldersblandade grupper. 
 

Detta gör vi genom att på gruppnivå 

• jobba relationsfrämjande mellan elever som en medveten strategi som konkretiseras i 
aktiviteter för att skapa närhet och gemenskap, 

• arbeta med värdegrundsfrågor t.ex. via kompissamtal, etiska samtal, seriesamtal och sociala 
berättelser.  

• uppmärksamma olika högtider som finns inom de religioner och kulturer som finns 
representerade bland eleverna. 

• ha anpassad litteratur för eleverna, litteraturen är kopplad till diskrimineringsgrunderna men 
handlar också mycket om vänskap. Litteratur och arbetsmaterial såsom ”Stopp min kropp” 
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från Rädda Barnen, UR:s serie ”Med all rätt” (filmer som tar upp olika regler/ artiklar från 
barnkonventionen med lärarhandledning), bokserierna om Nollan och nätet, Barnen i 
Kramdalen, Handbok för superhjältar mm.  
 

 

Backeskolans ordningsregler läsåret 2021-2022:  

 

• vi lyssnar och är snälla mot varandra 

 

• vi tar hand om våra saker och vår natur 

• alla är välkomna och får vara med 

• vi ger varandra matro och arbetsro 

• vi använder ett fint och trevligt språk 

 

 

Vad händer om jag inte följer reglerna: 

• Jag säger förlåt när jag gjort fel. 

• De vuxna påminner om reglerna. 

• Vårdnadshavare informeras. 

• Jag får prata med rektorn. 

Vad händer om inte det hjälper? 

 

• EHT (elevvårdshälsoteam) 

 

Vad gör vi idag för att förebygga?  

Vårt förebyggande arbete på Backeskolan syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier 
eller kränkande behandling. All personal ska arbeta förebyggande mot kränkningar, diskriminering 
och trakasserier, detta innebär att all personal och alla elever är medvetna hur man agerar vid 
kränkningar, att alla är delaktiga och att arbetssättet är förankrat. Vår röda tråd är att försöka ge 
eleverna möjlighet att utveckla sin sociala kompetens och empatiska förmåga i förskoleklass, skola 
och fritidshem.  
 
Detta gör vi genom att  

• ge våra elever trygghet och goda kamratrelationer, därför hjälper alla till att lösa konflikter, 
även städ- och måltidspersonal, 

• ge våra elever en god arbetsmiljö, därför ingriper vi mot störning av undervisning, 
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• vi månar om elevers självkänsla, därför ingriper vi mot kränkningar, 

• vi har regelbundna kontakter och samtal med vårdnadshavare, 

• det finns vuxna där elever vistas under rast, iklädda gula västar, 

• det finns även individuell stöttning med pedagoger till elever med behov ute på rasterna. 

• vi har personalförstärkning exempelvis vid badresor, i omklädningsrum och hallar. 

• vid behov skriva incidentrapporter/tjänsteanteckningar och göra extra observationer, 

• vid behov samla elevrepresentanter från alla klasser för att tillsammans skapa allmängiltiga 
regler för lagspel utomhus i samband med elevråd, 

• Vid planering av skolans verksamhet ska konsekvenserna för elever med olika 
funktionsnedsättning beaktas. 

  

Kartläggning  

Kartläggningen ska ske under hela året för att få en bra bild hur förskoleklass/skola/fritidshem har 

det då det gäller kränkande handlingar, diskriminering och trakasserier. Detta ska ske genom dagliga 

samtal med eleverna och kontinuerlig kontakt med föräldrar. Vi har samtal på arbetsenhetsmöten, 

arbetsplatsträffar, föräldramöten, utvecklingssamtal liksom elevråd/fritidsråd och samrådsforum. 

Elevhälsoteamet, där rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog ingår, har möjlighet att 

träffas kontinuerligt. Föreligger behov har rektor/specialpedagog/pedagoger möjlighet att samråda 

med kurator vid andra tillfällen.  

Pedagogerna har inskolningssamtal/utvecklingssamtal i början på höstterminen (förskoleklass). Efter 
höstlovet har årskurs 1 samtal och därefter åk 2 och 3. Vi skriver incidentrapporter eller 
tjänsteanteckningar när situationen kräver detta. 
Vi dokumenterar elevärenden under enhetsmöten som senare behandlas på möte med rektor och 
elevhälsoteamet. De signaler vi får utifrån våra observationer utgör grunden för de åtgärder vi har 
med i vår likabehandling.    
 

Vad kan man göra hemma?  

 
Låt det aldrig råda något tvivel inför ditt barn om vad du anser om trakasserier, diskriminering och 
annan kränkande behandling! Om vi vill ha en skola utan kränkningar där alla kan trivas och ha det 
bra, måste vi hjälpas åt. Låt ditt barn förstå att du inte är likgiltig. Om skola och hem klart tar avstånd 
från kränkningar får detta en positiv inverkan på barnen.  
 
Föräldrar är alltid välkomna att delta i skolans verksamhet, både på raster och under lektionstid.  
Att eleverna och föräldrarna är delaktiga i förskoleklassens/skolans/fritidshemmets och förskolans 
värdegrundsarbete anser vi vara en förutsättning för att nå ett så bra resultat som möjligt. Att 
diskutera värdegrundsfrågor leder förhoppningsvis till ökad förståelse för varandra.  

 

Rutiner för akuta åtgärder 

Vid kränkande handlingar, diskriminering och trakasserier 

• Problemet angrips omedelbart och berörd personal informeras. 
Ansvar: Den vuxne som sett/fått veta.  
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• Enskilt samtal med den som blivit utsatt samt den/de som utsätter. I vissa fall sker samtalen 
gemensamt. Incidentrapport eller tjänsteanteckning skrivs då det är påkallat.  
Ansvar: I första hand den pedagog som närvarat och/eller mentor 

• Föräldrar/föräldragrupp kontaktas.  
Ansvar: I första hand den pedagog som närvarat och/eller mentor. 

• Vi kan bevaka ett ärende över viss tid, då är all personal informerad och delaktig. 

• Resultat av åtgärder följs upp av berörda vuxna.  

• Rektor/specialpedagog ska informeras direkt. Rektor ansvarar för att informera huvudman. 

• Vid behov tillkallar rektor Trygghetsteamet och/eller Elevhälsoteamet (EHT). 
• Om personal misstänks för att kränka elever eller tvärtom så ska rektor ansvara för 

utredningen. Kurator finns med i utredningen. 
• När vuxna kränker vuxna ansvarar rektor och skyddsombud i första hand för utredningen. 

• I de fall som personal diskriminerar/trakasserar har kollegor alltid ett ansvar att reagera och 
påtala vad lagen säger. Rektor kontaktas alltid i dessa fall och vidtar lämpliga åtgärder.  
 

Åtgärder på individnivå bör syfta till att avhjälpa akuta situationer liksom att finna mer långsiktiga 
lösningar. Om kränkningarna inte upphör kallar rektor berörda vårdnadshavare till samtal. 
Efterarbetet i en grupp där det förekommit kränkningar ska prioriteras. Det vi gör ska dokumenteras, 
följas upp och utvärderas.  
 

Utvärdering  
 
Likabehandlingsplanen utvärderas återkommande och en ny plan upprättas under slutet av 
september/ början av oktober. 

Utvärdering av Likabehandlingsplanen från läsåret 2021-2022 

Mål 

• Både elever och personal ska känna sig trygga på vår skola. 

• Alla elever ska känna sig delaktiga och vara inkluderade i skolan och i fritidshemmets 
verksamhet 
 

 
Vi har 

• medvetandegjort elever om vilka vi är som jobbar här genom att ha kort uppsatta på 
personalen i mitten på skolan där alla elever hämtar mat. 

• lärarna har gjort vikariepärmar som ska underlätta för både vikarier men även minska 
stressen hos personalen. 

• arbetat med att göra elever trygga tillsammans med varandra och alla vuxna, bl.a . genom att 
ha många vuxna ute på raster, rastaktiviteter som elever i årskurs 3 (tillsammans med 
pedagog) har ansvarat för och tillsammansdagar, 

• gett elever möjlighet att vara med i utformandet av skolans trygghetsregler i 
Likabehandlingsplanen, färdigställs i september, 

• arbetat medvetet med gruppkonstellationer över avdelningar och hemrum, 

• vid behov satt in anpassade åtgärder, enskilt eller i grupp, där vi bland annat använt oss av 
rollspel, seriesamtal, sociala samtal och ”ritpratat”. 

• tillsammans med eleverna utarbetat regler för lagsporter utomhus där det bland annat råder 
nolltolerans mot ovårdat språk och våldsamheter 
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Nulägesanalys  

Det mångåriga arbetet med att ha en hög personaltäthet på rasterna har medfört att konflikter har 
kunnat undvikas eller lösas direkt när de uppstår.  

Mål läsåret 2022-2023 

• Både elever och personal ska känna sig trygga på vår skola. 

• Alla elever ska känna sig delaktiga och vara inkluderade i skolan och i fritidshemmets 
verksamhet 

Planerande åtgärder läsåret 2022-2023 

 
Vi ska 

• fortsätta med att alla elever är med i utformandet av skolan trygghetsregler i plan mot 
diskriminering och kränkande behandling, färdigställs i september,  

• tydliggöra skolgårdens gränser vid skolstart, faddrarna går faddervandring för att visa 
eleverna i förskoleklass var gränserna är 

• all personal är fotograferade och uppsatta på en speciell vägg mellan avdelningarna. 

• upprätta tydliga ansvarsområden på raster/fritids innan skolstart, 

• förankra ordningsregler på föräldramöten och vid skolstart, 

• jobba aktivt med de fem ordningsreglerna kontinuerligt under året. 

• vid behov sätta in anpassade åtgärder, på organisation, grupp eller individnivå,  

• fortsätta med hög personaltäthet i hallarna och omklädningsrum för att trygga eleverna 

• möta upp eleverna redan i hallen, 

• gå igenom checklista med säkerhetsregler som ska följas för att eleverna och ny personal ska 
veta vad som gäller och känna sig trygga, 

• fortsätta utveckla värdegrundsarbete genom att utgå ifrån vetenskap och beprövad 
erfarenhet, bl.a.fortsätta arbetet med ”Stopp min kropp”  

• informera, diskutera och ta beslut kring  aktuella händelser på våra E- möten,  

• skriva incidentrapport eller tjänsteanteckning vid behov, 

• sträva mot att ha en öppen och positiv atmosfär, 

• jobba aktivt för att alla på skolan ska känna sig trygga. 

• utveckla arbetet i klassrummet med generella och individuella anpassningar. 
 


