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Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling   

för läsåret 2015/2016 

Förklaring av centrala begrepp 

 

Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av 

individer eller grupper av individer utifrån olika grunder.  De sju diskrimineringsgrunderna är 

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

funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck. 

 

Direkt diskriminering innebär att ett barn/elev missgynnas i förhållande till andra. För att 

det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna.   

 

Indirekt diskriminering innebär att ett barn/elev missgynnas genom tillämpning av 

bestämmelser eller förfaringssätt som framstår som neutrala men i praktiken ändå 

missgynnar någon.  

 

Trakasserier innebär ett uppträdande som kränker ett barns/elevs värdighet som har 

samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 

 kön 

 könsöverskridande identitet eller uttryck  

 etnisk tillhörighet*  

 religion eller annan trosuppfattning 

 funktionshinder**  

 sexuell läggning***  

 ålder 
 
*   nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande 

**  varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktions-förmåga som 

till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå 

***  homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning 

 

Annan kränkande behandling innebär ett uppträdande som utan att vara trakasserier 

kränker ett barns/elevs värdighet. Behöver inte ha samband med någon 

diskrimineringsgrund. 

 

Likabehandling innebär att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter 

och möjligheter oavsett någon diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att alla 

barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. 
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Inget krav på uppsåt. Man behöver inte ha haft någon elak avsikt för att göra sig skyldig till 

diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Det är effekten som avgör.  

 

Inledning 

Det är olagligt att kränka andra. Det spelar ingen roll om du blir utsatt en, två eller hundra 
gånger. Det är alltid lika förbjudet. Det spelar heller ingen roll vad man kallar det – 
mobbning, kränkningar, trakasserier, diskriminering eller utfrysning. Det viktigaste är att du 
har rätt att bli behandlad väl av både dina jämnåriga och av vuxna. På Paradisskolan åk F-6 
arbetar vi dagligen med att motverka mobbning med målet att alla barn och unga har rätt 
att känna sig trygga. 

I denna plan beskrivs bland annat vilka riktade insatser vi planerar att genomföra under 
läsåret 2015/2016 för att uppnå att alla skall känna sig trygga.  

Väl medvetna om att en god arbetsmiljö inte blir till genom storslagna och tidsangivna 
teman eller projekt, utan mera på den alldagliga atmosfären som skapas genom hur vi 
bemöter varandra i vardagen, tror jag att frågeställningar kring värdegrund och hur vi är mot 
varandra emellanåt mår bra av att fokusera kring. Därför kommer vi även kommande läsår 
att genomföra riktade insatser kring hur vi skall uppträda mot varandra. 

När du nu läser denna handlingsplan är du ytterligare någon som får reda på hur vi tänker 
arbeta med frågor kring mobbing och diskriminering under det kommande läsåret. Du skall 
veta att handlingsplanen processats fram genom ett gemensamt arbete såväl bland 
personalen som bland eleverna på skolan. På så vis kommer det som står i handlingsplanen 
att bli allas dokument, och vi kan tillsammans ta ansvar för att alla får uppleva ett tryggt och 
gott läsår tillsammans. 

Göran Eliasson 

Rektor för verksamheterna Paradisskolan åk F-6  
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Syftet med Likabehandlingsplanen 
 

Planen mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling ska vara känd för 

både personal, barn och föräldrar/vårdnadshavare. Varje år upprättas en ny plan med en 

översikt över de åtgärder som behöver åtgärdas för att förebygga och förhindra 

diskriminering, mobbing, trakasserier och annan kränkande behandling.  

 

Skolan skall vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla kan känna sig trygga och där 

ingen skall bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Alla barn är 

välkomna till våra skolor. Vi accepterar olikheter och ser det som en tillgång för 

utvecklingen. Konflikter är en naturlig del av mänskligt samspel som får oss att växa som 

individer. 

 
Syftet med planen är att: 

 främja barns rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra 

trakasserier och annan kränkande behandling.  

 

 arbeta förebyggande, främjande och skydda barn från diskriminering, trakasserier och 

annan kränkande behandling. 
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Vad behöver vi göra för att nå målen?  
(Ansvarig ska finnas under varje punkt.) 
 

Riktade aktiviteter Åk F3 

Aktivitet Ansvarig Genomförand

etid 

Beskrivning Utvärdering/Gör

as 15/16 

Rastaktivister Fritidspersonal Läsåret 15/16 Vissa raster fylls 

med innehåll av 

pedagog.  

Fånga upp barn 

som behöver 

hjälp med att  

komma in i 

leken. Reda ut 

konflikter 

utanför  

klassrummet. Ta 

en aktiv del i att 

ordna struktur 

i leken, tex vid 

fotbollsspel. 

Fritidspersonal 

behöver fånga 

elever med stora 

behov innan rast 

och föreslå 

aktiviteter.  

 

Aktiviteten skall 

fortsätta och 

utvecklas under 

läsår 15/16. 

Klassråd Klasslärare Läsåret 15/16 Elevers 

skolinflytande 

Varannan vecka 

Gemensamma 

aktiviteter mellan 

klasserna 

Klasslärare/ 

Arbetslagen 

Ett per månad Friluftsdag, 

skolskogsutflykt, 

skridskoutflykt, 

ASL, Film i 

skolan, 

gemensam 

idrott 

Efter varje 

arbetsområde 

Vuxen vid måltiden Pedagog/ 

Rektor 

Hela läsåret Trygghet, 

bordsskick, 

social samvaro, 

fortsättning av 

lärprocessen 

Matsalssituation

en utvärderas i 

samband med 

matråden en 

gång per termin 

samt vid 

klassråden. 

Samarbetsövning, 

Tebacken 

SJn, APT Maj-16 I enighet med 

tradition 

I anslutning till 

aktiviteten. 
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Samarbetsövning, 

Friluftsdag F6 

MKg Under vt-16 Se planering I anslutning till 

aktiviteten. 

Samarbetsövning, 

Matematikdag F6 

Ert+övriga i 

matematiklyftet 

18/11 kl 8.30-

12.00 

Se planering I anslutning till 

aktiviteten. 

Dokumentation 

till rektor 

Samarbetsövning, 

Idrottsdag F3+Pa6 

TSt, AEm, LSk Maj-16 Olika 

idrottsgrenar 

I anslutning till 

aktiviteten. 

Samarbetsövning, 

Fadderverksamhet 

Klasslärarna Hela läsåret Fadderverksamh

et mellan 

klasserna F-4, 1-

5 och 2-6. Olika 

aktiviteter görs 

mellan 

grupperna. 

I samband med 

varje gemensam 

aktivitet 

utvärdera denna 

och 

dokumentation 

skickas till rektor. 

Luciafirande Samtliga 

pedagoger 

9/12-15 Klassvisa och 

skolgemensamm

a 

träningstillfällen. 

Uppträde 9/12 

I anslutning till 

aktiviteten. 

Dokumentation 

till rektor 

Film i skolan Varje klasslärare Läsåret 15/16 Våra tre 

arbetslag 

arbetar 

tillsammans med 

”reaktor sydost” 

och AV-media i 

ett skapande 

skola-projekt 

Utvärderas v44, 

v9 samt v24 

Skoljoggen Lsk 17/9 Gemensam 

uppvärmning 

och joggning 

I anslutning till 

aktiviteten. 

Dokumentation 

till rektor. 

Elevens val Varje klasslärare Varje vecka Arbetar 

tillsammans 

mellan klasser. 

Utvärderas v44, 

v9 samt v24 
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Riktade aktiviteter Åk 4-6 

 

Aktivitet Ansvarig Genomförandetid Beskrivning Utvärdering/göras 
15/16 

Klassråd Klasslärare Varannan vecka på fredagar   

Gemensamma 
aktiviteter över 
åldersgränserna  

Klasslärare Friidrottsdag Pa 56: 15/9 
Brännboll: v24 
Fadderverksamhet: Hela 
läsåret 
Matematikdag: 18/11 
Skridskoutflykt: v2-v9 
Svartebäcksmåla: v2-v9 
FN-Dagen: v43 

Fadderverksamhet 
Matematikdag f-6 på 
ht och vt, samt 
friluftsdag.  
Gemensamma 
aktiviteter vid 
skolstart 4-6 18/8, 
efter lunch.  
Friidrottsdag 15/9 
Brännboll mot 
pedagogerna v24. 
Skridskor/svartbäcksm
åla  
(FN-dag) 
 

I anslutning till 
aktiviteten. 
Dokumentation till 
rektor. 

Skyddsänglar Kurator/skol-
sköterska 

 Klasslärarna utser 
elever. Kamratstöd.  

 

Filmskapande Samtliga 
klasslärare 

Läsåret 15/16 Filmskapande för att 
främja ökad 
medvetenhet om 
diskriminering och 
könsroller.  

 

Klassrumsregler klasslärare Senast september   

Klassråd klasslärare Varannan vecka  Demokratiska 
processer  

 

Elevråd rektor En gång per månad Demokrati  

Regler kring IT-
användning  

Samtliga 
pedagoger 

Klassråd 
Skolans val  

Motverka kränkningar 
på internet 

 

Genomgång av 
skolans 
trivselregler 

klasslärare september Ge ökad medvetenhet 
om skolans 
trivselregler. 

 

Pedagogisk lunch alla I matsalen, återkommande Skapa en trivsam miljö 
i matsalen 

 

En vuxen följer 
eleverna till 
idrottshallen t.o.m 
åk 4. 

Medföljande 
vuxen 

Återkommande varje 
idrottslektion 

Skapa en tryggare 
miljö.  
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När?/ Uppföljning och utvärdering.  
(Ansvarig ska finnas under varje punkt.) 
 

 

Uppföljning av denna likabehandlingsplan sker kontinuerligt under klassråd och föräldramöten. 

(klassföreståndare) 

 

Uppföljning sker i samband med elevenkät och föräldraenkät (rektor) 

 

Uppföljning sker i samband med personalmöten och APT (rektor) 

 

Uppföljning sker i samband med elevrådsmöten (rektor) 

 

 

 

Genomförande av åtgärder 
 

Om ett barn utsätts för någon form av kränkning 
När ett barn kränker ett annat barn 

 Personalen som gjort iakttagelsen har skyldighet att följa upp den misstänkta 
kränkningen med inblandade barn. Åtgärder planeras och barnen involveras aktivt i 
arbetet och ses som viktiga resurser. 

 På nästkommande arbetslagsmöte följs händelsen och åtgärder upp. Behövs ytterligare 
insatser? 

 Vid kränkningar informeras rektor och anmälan görs till huvudmannen. 

 Vårdnadshavare till både det barn som kränkt och det barn som blivit kränkt informeras. 
Ev. möte bokas in. 

 Vid informationsmöte reder inblandad personal och föräldrar ut det inträffande. Mötet 
dokumenteras. Vid behov ingår även rektor vid mötet.  

 Vid behov upprättas en handlingsplan och dokumentation görs av rektor.  

 Vid uppföljningssamtal med samtliga avgörs om ny handlingsplan skall upprättas eller om 
nytt mötestillfälle skall bokas in. I annat fall avslutas ärendet, rektor dokumenterar. 

 
När barn blir kränkt av personal 

 Personal som upplever att ett barn blir kränkt av annan personal har skyldighet att ta 
upp detta med berörd person samt med rektor. 

 Rektor träffar den som kränkt barnet för att lyssna av vederbörandes upplevelse. 
Därefter träffas rektor och alla inblandade för att diskutera igenom det inträffande. Där 
avgörs vem som ska informera vårdnadshavare till barn/barnen som är inblandade.  
Information ska ske så fort som möjligt. Bokas möte med vårdnadshavaren, leds detta av 
rektor, tillsammans med inblandade personer, för att reda ut det inträffade. 
Handlingsprogram upprättas och rektor dokumenterar. Rektor anmäler till 
huvudmannen. Kränkningens art avgör vilka åtgärder som ska vidtas. Det kan bli aktuellt 
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med arbetsrättsliga åtgärder i enlighet med lagar och avtal. Tidpunkt för 
uppföljningssamtal fastställs. 

 Uppföljningsmöte med rektor och ev. inblandad personal. Vid detta möte avgörs om 
ärendet kan avslutas. Rektor dokumenterar.  

 

Kommunikation 
Vår plan görs känd vid klassråd, föräldramöten, på hemsidan, på skolans anslagstavlor och för barnen 

i den dagliga verksamheten.  

Ansvariga: Rektor och arbetslaget 

 

Vi välkomnar mångfalden och arbetar aktivt mot diskriminering. Vi gör en översyn av läromedel, 

utklädningskläder, spel, böcker och bilder som finns uppsatta.  

Ansvariga: Arbetslaget 

 

 

Trivselregler vid Paradisskolan F6 läsåret 2015/16 
 

 

Dessa trivselregler har processats fram gemensamt vid personalmöte 2015-08-13 samt 
vid elevrådets ordinarie sammanträde 2015-09-03. Stor enighet rådde varför det var 
enkelt för rektor att besluta om att dessa skall användas. Vad konsekvensen blir om 
någon bryter mot dessa trivselregler diskuteras från fall till fall beroende på graden av 
allvar i regelöverträdelsen 
 

 Man får inte lämna skolområdet 
 Man får inte kränka någon 
 Man får inte förstöra för någon (ex om någon byggt i sandlådan) 
 Alla skall få vara med 
 Alla skall använda ett vårdat språk 
 Snöbollskastning får endast förekomma under ordnade former och under vuxens 

personals överinseende 
 Man får inte cykla på skolgården 
 Man får inte ha med pengar eller värdesaker till skolan, om det inte uppmanats 

till detta av någon vuxen 
 Man får bara använda bollar och annan lekutrustning avsedda för utomhusbruk 

utomhus 
 Man skall säga minst en snäll sak till sin bänkgranne/klasskamrat varje skoldag 
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Lagar som reglerar likabehandling    

  
Skollagen 1 kap 2§ 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var 

och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 

1.  Främja jämställdhet mellan könen samt 

2. Aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom diskriminering, kränkningar eller 

trakasserier och rasistiska beteenden.  

Att detta följs är rektors ansvar. 

 

Skollagen  6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 

6 § Huvudmannen ska se till att inom ram för varje särskild verksamhet bedriva ett målinriktat 

arbete att motverka kränkande behandling av barn och elever. 

 

7 § Huvudmannen ska se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och 

elever utsätts för kränkande behandling. 

 

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder 

som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen 

ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller 

genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 

genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 

 

Skolans läroplan 

”Skolan ska uppmuntra och stärka elevens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. 

Verksamheten ska präglas av omsorg om individen och syfta till att elevens förmåga till empati och 

omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnaden i människors uppfattning och 

levnadssätt” 

 

Socialtjänstlagen (SOL) 

Verksamheter som berör barn och ungdom är skyldiga att göra anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap 1§ i SOL 

(2001:453). Detta gäller både skolmyndigheten och alla anställda hos skolmyndigheten. 

 

Barn- och elevskyddslagen   

Denna lag säger att skolan ska bedriva ett målinriktat arbete med att främja barns och 

elevers lika rättigheter, motverka diskriminering samt motverka annan kränkande 

behandling. 

FN: s Barnkonventionen 

FN:s barnkonvention har sitt ursprung i principen om den inneboende värdigheten hos alla människor och 

deras obestridliga rättigheter. Barnkonventionen bygger på perspektivet; barnets bästa ska alltid komma i 

främsta rummet. 
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Några bra tips 

Fyra enkla tips på hur du och din klass kan motverka mobbning 

Alla kan göra något åt mobbning! Det handlar om hur man är och vad man gör varje dag – i 
sin familj, bland vänner, på skolan, idrottsföreningen, nätet eller bland okända. Barn och 
unga har däremot inte ansvar att lösa mobbning – det ligger alltid hos vuxna. Däremot har 
du som ung oftast bättre koll än vuxna eftersom du vet mer om vad som verkligen händer i 
klassen, på skolan och på fritiden. Vuxna behöver hjälp att upptäcka om någon far illa. 
Dessutom betyder det hur mycket som helst för den som är ensam att bli sedd av någon i sin 
egen ålder. 

1. Visa den som blir mobbad att du ser att han eller hon finns. 

Säg ”hej”, ge ett leende, sätt dig bredvid ibland. Gå tillsammans till maten, fråga vad 
hon/han ska göra på rasten eller vad ni har för läxor. Lyssna om hon/han behöver prata. Små 
saker kan göra stor skillnad 

2. Visa att det är beteendet det är fel på – inte personen! 

Tänk på att även en mobbare kan vara osäker och må dåligt. Den som mobbar behöver 
precis som alla andra människor bli sedd och hörd. Med andra ord kan det faktiskt hjälpa att 
vara schysst även mot den som mobbar. Samtidigt ska man självklart vara tydlig med att man 
inte tycker att det är ok när den mobbar. Visa att det är vad den gör som är fel och inte att 
det är personen själv det är fel på. 

3. Skapa god stämning! 

Något som är viktigt för att mobbning inte ska uppstå är stämningen i gruppen. Är det roligt 
att gå i er klass? Tror du att det är så för alla? Finns det grupperingar som inte inkluderar 
andra? Är det vanligt med skitsnack, hårda ord och taskiga skämt? Prata med de vuxna om 
hur ni har det och arbeta för att få en god sammanhållning. Det enklaste sättet brukar vara 
att göra roliga saker ihop. I en grupp där alla känner varandra är man oftast trygg och inte 
lika rädd för olikheter. 

4. Säg ifrån! 

Det finns massvis av sätt att säga ifrån på. Ett bra sätt att säga ifrån är att prata med en 
vuxen. Det är inte att skvallra – mobbning är olagligt! Ett annat bra sätt är att ta hjälp av 
kompisar. Tillsammans blir ni starkare. Ni kan starta ett positivt grupptryck genom att visa 
att ni inte ställer upp på mobbningen och sedan få fler och fler på er sida. Skratta inte med i 
elaka skämt, säg ifrån när någon är taskig. Det viktigaste är ATT man gör något – inte hur! 
Om du gör något har du möjlighet att förändra en annan människas liv. 
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Tänk på att inte gå och bära på andras problem så att du själv mår dåligt. Prata med en 
vuxen! 

Var kan jag vända mig om jag blir utsatt? 

I Sverige finns flera olika ombudsmän som kan hjälpa dig om du är utsatt för mobbning, 
diskriminering eller kränkningar. Hit kan du vända dig;  

Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering på grund av kön, 
könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning och ålder.   

Barn- och elevombudet (BEO) övervakar regler om kränkande behandling i skollagen och ska 
se till att skolorna följer lagen mot kränkande behandling, BEO kan föra elevers talan när de 
varit utsatta för kränkningar i skolan.   

Justitieombudsmannen (JO) ska övervaka att domstolar och andra myndigheter och 
tjänstemän vid myndigheter följer lagar och andra författningar och att de även i uppfyller 
sina skyldigheter att se till barns rättigheter. 

Barnombudsmannen arbetar för barns och ungas rättigheter och intressen utifrån 
barnkonventionen.   

Om du känner dig utsatt eller illa behandlad, försök att prata med en vuxen så att du får 
hjälp. Alla barn har rätt att vara trygga i skolan och på fritiden. 

 
 
 
 
 

Ärendegång på förvaltningen 
 

Bilaga 1 

 

 

1. Rektor ansvarar för att rutinerna ute på enheterna är väl kända av all personal och 
tillämpas. 

 

2. Rektor skickar varje anmälan om kränkande behandling till förvaltningen så snart 
anmälan kommit rektor tillhanda. (Anmälan skickas till Ann-Helen Lindh) 

 

3. Anmälan registreras och diarieförs. (Anmälan registreras och diarieförs av Ann-Helen Lindh) 

 

http://www.hejsverige.nu/for-unga/mobbning-och-utanforskap/www.do.se
http://www.do.se/
http://www.hejsverige.nu/for-unga/mobbning-och-utanforskap/www.skolinspektionen.se/beo
http://www.skolinspektionen.se/beo
http://www.hejsverige.nu/for-unga/mobbning-och-utanforskap/www.jo.se
http://www.hejsverige.nu/for-unga/mobbning-och-utanforskap/www.barnombudsmannen.se
http://www.barnombudsmannen.se/


 

Hänvisningar: skollagen 2010:800 6 kap,  

                            diskrimineringslagen (2008:567),   

                            socialtjänstlagen 14 kap 1§(2001:453) 

 

 

4. Uppföljning av anmälan sker inom en vecka.  
 
Kontakt tas med rektor.      

 

Förvaltningen informerar sig om ärendet och de åtgärder som vidtagits/vidtas.   

 

Uppföljningen förs in i månadsregistret.  

 

(Ann-Helen lämnar över anmälan till Anneli Einarsson som gör uppföljningen.   

Månadsregistret finns på G-katalogen → Bu →Kontoret → Statistik → Kränkande behandling.) 

 

 

5. En gång per månad sammanställs och informeras om inkomna ärenden till skolchef och 
områdeschefer. (Kontakt tas av Anneli Einarsson som gör uppföljningen.)  
 
 

6. En gång per kvartal informeras nämnden om inkomna ärenden. (Skolchefen ansvarar.) 
 
 



 

Hänvisningar: skollagen 2010:800 6 kap,  

                            diskrimineringslagen (2008:567),   

                            socialtjänstlagen 14 kap 1§(2001:453) 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Hänvisningar: skollagen 2010:800 6 kap,  

                            diskrimineringslagen (2008:567),   

                            socialtjänstlagen 14 kap 1§(2001:453) 

 

 

Som stödmaterial har vi använts oss av skolverkets 

allmänna råd kring arbetet mot diskriminering och 

kränkande behandling. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nybro kommun 2015-09-10 

 

All Personal och alla elever vid Paradisskolan F6 


