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Norrbyskolans plan mot diskriminering och kränkande 
behandling 

 
”Skolan ska varje år ta fram två planer, en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen och en 

plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Planerna kan sammanföras till en, så länge 

innehållet uppfyller lagarnas krav. Det finns många fördelar med att föra ihop planerna till en 

sammanhållen plan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet mot diskriminering och 

trakasserier och arbetet mot kränkande behandling har många beröringspunkter och likheter. Det 

handlar i båda fallen om att arbeta för elevers lika värde”
1
.  

 

Denna plan syftar till att främja barns, elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga samt 

förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Alla i skolan barn, föräldrar och personal 

ska ha möjlighet att påverka planen. Alla ska känna till planen och alla på skolan ska arbeta aktivt 

mot kränkningar och diskriminerande behandling. Hänsyn till varandra och respekt för varandra 

ska känneteckna Norrbyskolan. Vi inom Norrbyskolan tar bestämt avstånd från att mobbning, 

trakasserier eller annan kränkande behandlig skall förekomma inom vår verksamhet. Om det 

förekommer är det skolans ansvar att detta upphör.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 

 Att alla inom skolan mår bra. 
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http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-i-skolan/ (2013) 

Diskrimineringsombudsmannen 

Vision för Norrbyskolan 
 

Vi värnar om din trygghet, självständighet och självkänsla 

Vi värnar om din trivsel och lust att lära 

Vi vill att du ska lära dig basfärdigheter och förstå miljösammanhang 

Vi vill att du ska lära dig ta ansvar, visa hänsyn och solidaritet 

På vår skola får inget destruktivt förekomma som t.ex. våld, mobbing eller andra 

kränkningar. 

Vi vill verka för jämställdhet i alla verksamheter 

Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade 

Hos oss är vi stolta över vår skola, därför håller vi vår skola ren och snygg och fri 

från skadegörelse 

Vi bryr oss om dig 

 

http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Forebygg-diskriminering-i-skolan/
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 Att alla får en likvärdig behandling. 

 Att vi har jämställdhet och mångfald. 

 Att likabehandlingsplanen är förankrad hos elever, personal och föräldrar. 

 Att elever och föräldrar har haft möjlighet att påverka innehållet i planen. 

 Att ha bra rutiner för att elever, föräldrar och personal ska vara informerade och involverade 

i arbetet mot trakasserier i verksamheten. 

 

 

 

Lagtexter 

 
Skolan ska arbeta aktivt mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (t ex 

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

också av Läroplan för grundskolan  

 

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering av elever på grund av kön, könsöverskridande 

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

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

inte ska uppstå.  

 

 

Definitioner 

Definitioner av begrepp: 

Likabehandlingsplanen gäller för alla på skolan. 

Med kränkande behandling avses i denna plan diskriminering, trakasserier och annan kränkande 

behandling. Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om allas lika 

värde. Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck och förekomma i olika sammanhang. En 

viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning måste tas på allvar. 

Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller 

grupper utifrån diskrimineringsgrunderna: 

 kön 

 etnisk tillhörighet 

 religion eller annan trosuppfattning 

 sexuell läggning 

 funktionshinder 

 könsöverskridande identitet 

 ålder 

Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt. En indirekt diskriminering kan t.ex. vara att en 

tillsynes neutral regel tillämpas så den i praktiken får en diskriminerande effekt för en eller flera 

elever. Trakasserier är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med 
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någon av diskrimineringsgrunderna. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som kränker 

en elevs värdighet, utan samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Mobbning innebär att 

en, men oftast flera, personer systematiskt under en viss tid utsätter en eller flera andra personer 

fysiskt och/eller psykiskt vid upprepade tillfällen för kränkande behandling. Mobbning kan ske 

mellan elever och mellan lärare och elever. Hedersrelaterat våld kan även ses som en form av 

diskriminering. 

 

 Exempel på trakasserier och kränkande behandling:  

o Anmärkningar på frisyr, kläder, utseende. 

o Baktala 

o Frysa ut någon. 

o Gömma någons saker 

o Skicka sms, meddelanden på webbcommunities med kränkande innehåll. 

o Göra grimaser och miner, himla med ögonen, suckar, hånskratt, kasta menade 

blickar. 

o Kamouflera våld i lekar och idrott. 

o Fysiskt våld. 

o Svordomar, öknamn 

 Tecken som kan tyda på att en elev är utsatt: 

o Ont i magen. 

o Huvudvärk. 

o Nedstämdhet. 

o Ovilja att gå till skolan. 

o Ovilja att berätta hur det är i skolan. 

o Inga kamrater. 

o Trasiga kläder. 

 

 

 

Ansvarsfördelning  

 

Rektor  
Det är rektors ansvar att:  

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

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan  

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

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

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

funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck  

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

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

sammanförs i en Likabehandlingsplan   
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 om skolan får kännedom om att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering 

förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas  

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

upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som 

vidtagits  

 kontakta andra myndigheter vid behov  

 

Lärare och annan skolpersonal:  
Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att:  

 följa skolans likabehandlingsplan  

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

undervisning och sträva efter likabehandling  

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

misstänks, anmäls eller upptäcks  

 dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering och de åtgärder som vidtas  

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

enskilda läraren eller annan personal är berörd, följs upp  

 bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt  

 

Elever:  
Det är alla elevers gemensamma ansvar att:  

 påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer på skolan  

 bemöta elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt. 

 

  

Processbeskrivning 

 

För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller de krav som ställs av lagstiftaren, där de olika 

delarna diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ingår har följande process valts. 
En kartläggning av skolans nuläge görs under vårterminen. Kartläggningen bygger på att varje 

klasslärare intervjuar sina elever utifrån ett gemensamt framtaget frågematerial (Bil 1) och sedan görs 

en sammanställning som skickas till den lärare som ansvarar för samordningen i diskrimineringsplanen. 

Samordningsansvarig samt rektor träffar även elevrådet för att föra dialog kring resultatet. Rektor 

träffar föräldrarådet under våren och processar resultatet. Samordningsansvarig samt rektor gör sedan 

en sammanställning som processas i kollegiet under juni månad där även resultatet av hälsosamtalen i 

åk 5 vägs in. Även andra utvärderingar som gjorts under året tas hänsyn till. I augusti fastställs planen 

slutgiltigt och presenteras för elever och föräldrar. Synpunkter från elever och föräldrar nedtecknas och 

vägs in i vårens revidering. 

 

Främjande arbete 

 

 
Vi strävar efter en verksamhet där barn och elever upplever meningsfulla sammanhang, delaktighet 

och olikheter respekteras, samt lägger grunden för goda relationer och motverkar kränkningar. För 
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att öka möjligheterna för barn och elever att ha inflytande och vara delaktiga strävar vi efter att ge 

eleverna kunskap om såväl sina rättigheter som sina skyldigheter. Vi har under de senaste åren 

fokuserat kring en utvecklingsprocess som vi kallat ”Värdefullt”. Värdefullt innefattar såväl 

fortbildning som arbete i barn och elevgrupper i syfte att stärka och utveckla en etisk praktik som 

motverkar kränkningar och mobbing, som stärker demokratin och tryggheten hos eleverna och som 

ökar lärandet. Processen har bedrivit i samarbete med Luleå tekniska universitet och vi har även 

avsatt medel för att en av områdets lärare doktorerat inom ämnet med fokus på det praktiska arbetet 

på skolan. Arbetet har bedrivit i nära samarbete med professor Tony Gahye. Just nu så bedriver vi 

ett forskningsarbete tillsammans med Luleå tekniska universitet som har arbetsnamnet ”skolan 

suger”. Arbetet syftar till att hitta och kartlägga ”friskfaktorer” i skolan. Vi har även utarbetat väl 

fungerade ordning/trivselregler
2
 

 

 

Främjande aktiviteter: 

 Klassråd, elevråd och skolråd  

 Rastvärdar 

 Fadderverksamhet 

 Sociala berättelser 

 Trygghetsgrupper 

 Tjej- och killsnack 

 Etiska samtal 

 

 

Förebyggande arbete  

 

 

Vi genomför regelbundet en kartläggning av såväl den egna verksamhetens organisation och 

arbetssätt som av barnens och elevernas trygghet och trivsel samt av deras uppfattning om 

förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Utifrån analysen av 

kartläggningen formulera vi konkreta och uppföljningsbara mål för arbetet, samt planerar vilka 

insatser som ska genomföras under året för att nå målen. Rutiner och regler i verksamheten måste 

formuleras så att man minimerar risken för att det uppstår strukturer som bidrar till diskriminering i 

verksamheten.  

En kartläggning av barnens och elevernas trygghet samt om de anser att det förekommer 

diskriminering, trakasserier eller kränkningar i verksamheten sker genom organiserade samtal med 

elevråd och med personal i verksamheten. Kartläggningen omfattar undersökningar som 

skolsköterskan har gjort i f-klass, år 2 och år 4, samt elevsamtal i alla klasser. 

Åtgärds- Ansvarsplan 

 
 

Åtgärder vid akuta situationer  
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Om en elev utsätts för trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en annan elev följs 

nedanstående plan:  

 

1. Berörd lärare ingriper genast. Då den akuta situationen åtgärdats meddelas elevernas klasslärare.  

2. Klasslärare talar med den som utsatts för kränkningen för att klargöra vad som hänt och om det hänt 

tidigare. Förklara att kränkningar inte får förekomma och att skolan nu kommer att åtgärda detta. 

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

klassläraren om något händer innan dess. Dokumentera samtalet. Anmälan görs sedan enligt 

kommunens riktlinjer. 

3. Klassläraren kontaktar mobbingteamet om bedömning görs att så behövs. Om mobbingteam kopplas 

in arbetas efter givna riktlinjer 

4. Om mobbingteamet inte kopplas in så talar klassläraren och eventuellt andra berörda vuxna med 

den/de som utfört kränkningen, om flera personer deltagit talar de vuxna med dem en och en. Förklara 

att kränkningar inte accepteras och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. 

Gör upp en plan för hur detta ska gå till. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare. 

Dokumentera samtalet.  

5. Kontakta inblandade elevers föräldrar och berätta om vad som hänt och vad som nu beslutats. 

Dokumentera samtalen.  

6. Meddela EHT/rektor vad som skett och vad som gjorts.  

7. Eleverna hålls under uppsikt.  

8. Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 2 och 3. Därefter kontaktas föräldrarna för att delges 

information om hur det gått. Eleverna hålls även fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtalen. 

Återkoppling görs till barn och utbildningsnämnden 

9. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever som trakasserar tillsammans 

med vårdnadshavare till samtal hos rektor och skolkurator. En handlingsplan upprättas för att komma 

till rätta med problemet. Samtalet dokumenteras. 

10. Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, rektor och skolkurator. Även 

detta samtal dokumenteras. 

11. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphört vidtas ytterligare åtgärder, t ex 

kontakt med andra myndigheter som socialtjänst eller polis. 

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

vuxen följs nedanstående plan:  
1. Händelsen anmäls till rektor.  

2. Vårdnadshavare informeras.  

3. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering och anmälan görs.  

4. Rektor följer upp ärendet med eleven och hans/hennes föräldrar.  

5. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur undervisningen med 

berörd elev fungerar.  

 

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

till Barn- och elevombudsmannen
3
  

 

Kartläggning av verksamheten 
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Nuläge 
 

Utifrån vår kartläggning har följande framkommit: Språket på skolan kan förbättras framförallt 

bland de äldre eleverna och speciellt på raster eller vid tillfällen där vuxna inte är närvarande. 

Överlag så har eleverna en känsla av att de kan vara sig själva utan att bli retade eller kränkta.  

 

Vad gäller otrygga platser på och kring skolan har följande kommit fram. Sporthallen är ett av de 

problem som finns. Det gäller i första hand omklädningsrummen då man är rädd för att någon 

obehörig ska komma in när man byter om. Några tycker också att det kan kännas lite otryggt att bli 

kvar sist. Toaletterna är ett annat ställe där man kan känna en viss otrygghet. Det gäller då att man 

är rädd för att dörren ska gå i baklås, gäller framförallt de yngre eleverna. På rasterna finns det även 

några elever som upplever en viss otrygghet för de platser där vuxna inte hinner vara. Det gäller 

framförallt skolgårdens baksida. Klockan hörs inte på fotbollsplanen. Kön i matsalen kan kännas 

otrygg för de yngre eleverna. 

 

Kartläggningen visar att eleverna är mycket nöjda med de bemötande de får, både från varandra 

och från vuxna. ”Faddrarna” får mycket högt betyg. Alla elever verkar känna till skolans 

ordningsregler men vissa tycker att det ibland är svårt att följa vissa av reglerna. Några elever 

tycker att man behöver repetera dessa ofta. Av kartläggningen kan vi konstatera att eleverna i alla 

klasser har svarat att de trivs på skolan. Vid problem så upplever eleverna att man vet vart man kan 

vända sig för att få hjälp. 

 

Kartläggningen på fritidshemmet visar på att eleverna överlag är mycket trygga i de flesta miljöer 

men även här så finns vissa problem förknippade med sporthallens omklädningsrum. 

 

 

Rutiner för utvärdering 
 

Uppföljning och utvärdering av gångna årets arbete enligt denna plan utvärderas av skolledningen 

vid läsårets slut. Målen i planen utvärderas årligen av elever, föräldrar och lärare på skolan. Planen 

uppdateras en gång per läsår och måluppfyllelsen bifogas till kvalitetsredovisningen. 
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Nästa års åtgärder och målsättningar 

 

 Genom kontinuerliga samtal med eleverna kring språkets betydelse vill vi att 

språksituationen förbättras. Det kan också bli aktuellt med enskilda samtal 

med berörda elever. Vi fortsätter att påpeka de äldres ansvar som förebilder.   

 

 När det gäller situationen i omklädningsrummen måste den uppmärksammas 

av idrottsläraren och övrig personal. Vi fortsätter att placera en vuxen i 

omklädningsrummet så ofta som vi har möjlighet. I vissa fall kan det bli 

aktuellt att omfördela resurserna.  

 

 

 När det gäller rädslan för att toalettdörren ska gå i baklås är det viktigt att 

jobba med att stärka deras trygghet. Vi kan finnas i närheten när de tränar på 

att våga låsa dörren. Vi kan också ge dem strategier för vad som händer och 

hur man gör OM man skulle bli inlåst.  

 

 Skolans ordningsregler/trivselregler anslås och vi vuxna måste informera, 

repetera OCH konsekvent följa upp påminna och förklara. Reglerna tas också 

upp på föräldramötet 

 

 Rastvärdarna måste bli bättre på att använda våra gula västar.  Vi måste också 

bli bättre på att vara på skolans baksida. 

 

 Vi fortsätter med att sexorna är elevmedlare.  
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Bil1. 
 
 
Elevfrågor till Likabehandlingsplanen. 
                ( Inga namn el. personer ska nämnas i diskussionerna) 
 
 
 

 Hur är språket på skolan? (Vilka ord används?)  
 

 Får man vara den man är? Får man vara annorlunda? 
 

 Finns det platser inom- och utomhus där det känns otryggt att vara? 
( toaletter, omklädningsrum, matsalen, kapprum, raster) 

 

 Hur blir man bemött av elever och vuxna på den här skolan? 

 

 Känner du/ni till skolans ”ordnings/trivselregler”? Följs reglerna? 

 

 Hur trivs man på vår skola? Finns det de som inte trivs?  
            Vad kan vi/ni göra för att det ska bli bättre? 
            Om något händer vem vänder man sig till då? 
 
 
 
 *Vad gör du för socialt förebyggande arbete i din klass? 
   Skriv och förmedla till mig! 
 
 
                                 Med vänliga hälsningar Annelie 

 
 


