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Plan mot diskriminering och kränkande behandling för 

Backgårdsskolan 2017-18 (elevversion) 

På varje skola/fritids ska det finnas en plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Syftet med planen är att alla ska ha lika rättigheter och man får inte behandla någon illa. T ex 

både pojkar och flickor ska ha samma rättigheter, man kan ha olika religioner, olika hudfärg, 

handikapp osv. Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete. Dom heter 

skollagen och diskrimineringslagen. Riksdagen har beslutat att det är förbjudet att kränka 

andra. 

Det finns olika sorters kränkningar: 

 Fysiska (slag, knuffar) 

 Verbala (hot, svordomar, öknamn) 

 Psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer osv) 

 Texter och bilder (även som lappar, fotografier, sms, mms, msn och meddelanden på 

olika webbcommunities) 

Vision 

”I vårt område ska alla känna sig trygga” 

Kartläggning 

För att vi vuxna ska få veta hur eleverna trivs på vår skola/fritids gör vi observationer och 

intervjuer med alla elever (trivsel och trygghetsenkät) 

Skolsköterskan har hälsosamtal med fsk och åk 2. 

 Mål för läsåret 2017-18 

 Vi ska jobba med att öka förståelsen för att vi alla är olika och har olika 
förutsättningar och behov. Rättvisa är inte att alla ska få samma saker. 

 I enlighet med Piteå Kommuns handlingsplan för ett Piteå för alla så jobbar vi även 
detta år med ökad mångfald. Där mänskliga rättigheter ska utgöra utgångspunkten 
för arbetet. 

Mångfald är en bred definition där de sju diskrimineringsgrunderna är en stor del av dem. 
Det ska finnas ett värde i att man är olika och att vi alla är unika. Vi ska arbeta aktivt mot alla 
former av diskriminering och allt som leder till att människor och grupper särbehandlas 
negativt.  

 



Uppföljning av målen 

På våra klassråd, elevråd och APT kommer det att finnas utrymme att prata om våra mål och 

vad vi ska göra för att uppnå dem. Skolsköterskans hälsosamtal och rektors visar också i 

vilken utsträckning vi har nått målen. Åtgärderna ska vara genomförda juni 2018. 

För att skapa en skola där alla kan känna sig trygga och inte behöva 

utsättas för kränkningar gör vi så här: 

 Bestämda platser i matsalen och omklädningsrummen. 

 Varje vecka jobbar vi i åldersblandade grupper (Friends) 

 Trivselgrupper (åk 3) 

 Rastvärdar/bussvärdar 

 Kamratbanor(samarbetsövningar) under de första skolveckorna på hösten. 

 Gemensamma dagar, t ex höstdag, vinterdag och sommardag där eleverna lär känna 

varandra. 

 Foton på personalen som jobbar på skolan och fritids sätts upp. 

 Ordningsregler 

 Åk 3 är faddrar och välkomnar de nya eleverna i förskoleklassen och gör 

gemensamma aktiviter med dem under året 

 Gemensamma regler för t ex Bandy/Landhockey, Killerball osv. 

 Miniutbildning för åk 3 om kränkning och diskriminering. Ansvarig: Trygghetsteamet. 

Utvärdering 

Vid varje arbetsplatsträff, elevråd, träff med trivselgruppen och på varje klassråd har vi en 

punkt där vi utvärderar hur stämningen är i klassen, skolan osv. Varje termin gör vi en trivsel 

och trygghetsenkät där vi intervjuar alla elever. Varje vår utvärderar både personal och 

elever planens mål och vad vi har gjort och hur det gick. 

Handlingsplan vid kränkande behandling 

Om någon elev känner sig kränkt så måste skolan göra något. Den personal som ser eller hör 

kränkningen pratar med de inblandade och skriver ner vad som har hänt. Ibland måste man 

även prata med föräldrarna. Om det skulle hända saker flera gånger med samma elev så 

kommer den att få hjälp av Trygghetsteamet för att få ett slut på detta. Då informeras både 

rektor och föräldrarna 

Trygghetsteamet består av: 

Anna Strandberg                                                                                                                                    

Monica Svanberg 

 



 

 

 


