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1. INLEDNING OCH SYFTE 
 
Vi vill börja med att tacka dig för att du vill ta del av vår likabehandlingsplan för 

att Paradisskolan ska vara en plats där alla kan trivas och känna sig trygga.  
 
Vi är övertygade om att vi tillsammans kan nå ännu längre i detta arbete.  

 
Därför är du som läser detta viktig oavsett om du är elev, förälder eller personal 

på Paradisskolan eller någon annan.  
 
Arbetet för ökad förståelse för människolivets okränkbarhet och alla människors 

lika värde är ett gemensamt arbete för att skapa en ännu bättre värld att leva i. 
 

Vi är säkra på att din insats kan göra skillnad, vad tror du? 
 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och skollagen (2010:800) är de två lagar 

som styr vårt likabehandlingsarbete. 

I diskrimineringslagen 1 kap. 1§ står det om lagens ändamål: 

”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, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.” 

I skollagens 6 kap. 10§ står det såhär: 

”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser 

sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 
detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett 
barn eller en elev anser sig ha 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.” 

 
Syftet med Paradisskolans likabehandlingsplan är förutom det som står här ovan 

att bibehålla och fortsätta utveckla en miljö och atmosfär på skolan där alla kan 
känna trygghet. 
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2. DEFINITIONER 
 
 

Vad är trakasserier och kränkande behandling? 

 
Trakasserier definieras som ett uppträdande som kränker någons värdighet i samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell 
läggning. Till trakasserier räknas sexuella trakasserier, det vill säga anspelningar på kön och 
sexualitet som kan innefatta allt från tafsningar och blottning till glåpord och 
ryktesspridning. Främlingsfientlighet, rasism och homofobi är också exempel på trakasserier. 
 
Kränkning betyder att någon eller några kränker principerna om alla människors lika värde 
och kan riktas mot en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid ett enstaka tillfälle 
eller vara av upprepande art. Kränkningar kan vara fysiska, såsom slag och knuffar, och 
verbala, till exempel hot, svordomar, öknamn eller ironiska kommentarer. Kränkningar kan 
också vara psykosociala, vilket kan visas genom till exempel utfrysning eller rykten, och de 
kan också vara text- och bildburna, genom exempelvis foton, nidbilder, klotter, sms, mms 
och meddelanden på sociala medier.  
 
 
Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som pågår en längre tid och 
där någon eller några utsätter en eller flera andra individer.  
 
Trakasserier, kränkningar och mobbning kan ske mellan elever och mellan vuxna men det 
kan också vara en vuxen som utsätter en elev eller en elev som utsätter en vuxen. 
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3. FÖREBYGGANDE ARBETE 
 
Här nedan beskrivs det arbete som återkommande görs i olika grupper på 

Paradisskolan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling.  
 

Personalen 

 All personal signalerar tydligt i bemötande och handling att alla har lika värde. 

 Alla lärare arbetar med att eleverna känner grupptillhörighet och med att 

skapa goda relationer i skolan. 

 Förutom arbetet för att främja likabehandling i de olika ämnena arbetar 

klassföreståndarna regelbundet på klassrådstid med gruppstärkande 

aktiviteter och värderingsövningar. 

 All personal signalerar tydligt i handling att kränkningar/trakasserier är 

oacceptabla och utnyttjar vardagens händelser för att ge eleverna redskap till 

förändrat beteende. 
 

Arbetslagen 

 Klassföreståndarna har ansvaret att göra eleverna medvetna om  

likabehandlingsplanen. 

 All klassrumsplacering och gruppindelning görs av klassföreståndare 

alternativt undervisande lärare/pedagog  

 Gruppstärkande klass- och lagdagar och temavecka planeras tillsammans med 

elevhälsateamet och genomförs varje år för att stärka gemenskapen i 

klasserna och på skolan. 

 Extra fokus läggs under hösten på att arbeta samman klasserna i åk 7 

 Varje klassföreståndare har fortlöpande samtal med sina ansvarselever. Vid 

behov tas kontakt med elevhälsoteamet eller trygghetsgruppen. 

 Klassföreståndarna informerar eleverna om vart de kan vända sig om de 

känner otrygghet. 

 Återkommande dagar enligt ovan är ”Lärakännadagar” i åk 7, 

friluftsvandringar i åk 8 och Polenresan i åk 9. 

 

Elevhälsateamet  

 Elevhälsateamet träffas varje onsdag för att diskutera olika elevärenden. 

 Trygghetssamtal med alla elever om hur de upplever tryggheten och trivseln 

genomförs under perioden v.45-49. 

 Elevhälsateamet informerar personalen om vilket stöd en elev som inte känner 

trygghet kan få 

 Kurator arbetar med fokus på elevernas psykosociala hälsa. 

 Hälsosamtal genomförs av skolsköterskan med elever i åk 8. 

 Utvärderingssamtal sker med elever i åk 9. 

 

Trygghetsgruppen 

 Trygghetsgruppen fortbildas kontinuerligt och håller sig uppdaterade med 

aktuell forskning. 

 Trygghetsgruppen stämmer varje vecka av trygghetsläget i lagets klasser. 

 Trygghetsgruppen träffas varje vecka och stämmer av trygghetsläget på 

skolan. 

 Trygghetsgruppen ansvarar för vidareutveckling och utvärdering av de fyra 

värdegrundslektioner som genomförs i varje klass under läsåret. 

 Trygghetspedagog jobbar heltid med tryggheten på skolan och finns alltid 

tillgänglig för samtliga elever under skoldagen. 
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4. FRÄMJANDE INSATSER FÖR LIKABEHANDLING 

 
Här nedan beskrivs en del av det arbete som återkommande görs för att främja 

att alla behandlas lika på Paradisskolan. 
 

 Inom SO-undervisningen i åk 9 läggs stort fokus på förintelsen och i 

arbetsområdet ingår ett besök för alla åk 9-elever på ett förintelseläger 
Polen. Andra arbetsområden som främjar likabehandling är 

arbetsområdena etik och moral samt demokrati. 
 Lokaler och utemiljö är anpassade så att alla elever kan delta i 

undervisningen på lika villkor. 

 Information om likabehandling, diskriminering samt kränkande behandling 
ges på föräldramöten i klasserna. 

 Lärarna ska bevaka att flickor och pojkar får lika mycket utrymme i 
undervisningen, på klassråd, på elevråd och på skyddsänglamöten. 

 I NO- och SO-ämnen arbetar vi för att öka förståelsen för sexuella 

läggningar, könsidentiteter och familjebildningar. 
 Eleverna i förberedelseklassen (FBK) deltar i olika gemensamma 

aktiviteter som anordnas på skolan.  
 Jämställdhet behandlas i flera olika ämnen för att på så sätt finns fler 

perspektiv 
 

 

 Alla på skolan ska värna om naturliga mötesplatser mellan 
grundsärskolans elever och andra elever på skolan: 

o cafeterian som drivs av grundsärskolan och där alla elever i 
grundskolans åk 8 praktiserar under en dag 

o grundsärskolans placering, mitt i skolan, gör att grundsärskolans 

elever och grundskoleelever möts hela dagarna 
o gemensamma friluftsdagar och andra idrottsliga och kulturella 

aktiviteter för grundsärskolans och grundskolans elever 
o elever i grundsärskolan, som är i behov av särskilda utmaningar, 

erbjuds att vara med i grundskolans undervisning 
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5.   PARADISSKOLANS MÅL LÄSÅR 18/19 
Här nedan utvärderas gemensamt de två övergripande mål som sattes upp inför 
läsåret 17/18 gällande trygghet och trivsel. Underlag till utvärderingen har vi 
hämtat från kartläggningssamtalen, elevenkäten och utvärderingssamtalen med 

åk 9-eleverna. Dessa har sedan analyserats av lärare, trygghetspedagog och 
elever i olika forum och resultatet av analyserna syns nedan. 

Därefter beskrivs de mål som vi på Paradisskolan vill uppnå under läsåret 18/19 
för att alla elever ska behandlas lika och känna trygghet.  
 

 

Utvärdering mål ett läsår 17/18 
 

Alla elever på Paradisskolan ska känna sig trygga genom att de får 
uppleva tillhörighet och sammanhållning 

 
I årets elevenkät uppger 3 % av eleverna att de inte känner sig trygga alls eller bara lite trygga 
på skolan. 97 % av skolans elever svarade att de känner sig helt trygga eller ganska trygga.  Av 
de 3 % som uppgav att de inte kände sig trygga gick fyra elever i 7:an, tre elever i 8:an och fyra 
elever i 9:an. Vi har kartlagt vilka elever det rör sig om och insatser är insatta efter behov. 
13 % av skolans elever uppger enligt elevenkäten att de känt sig kränkta någon gång under 
läsåret. En förklaring till en blygsam ökning från förra året är att vi arbetat mycket intensivt 
kring frågor som rör värdegrund, mobbning, trakasserier och kränkningar. Därigenom har vi 
ökat medvetenheten hos elever kring vad kränkningar är och uppmanat samtliga elever att 
prata med någon personal på skolan när eleven känt sig kränkt.  
 
 

Aktiviteter som utförts för att nå målen läsår 17/18: 
 

 Färdigutveckla och fullt ut genomföra utbildningspaketet ”Värdegrund 
och trygghet” som syftar till att öka elevers, lärares och föräldrars 
medvetenhet om mobbning, kränkningar och nätmobbning. 
Ansvarig: Arbetsgrupp, klassföreståndare 
 
Alla klasser har genomfört fyra lektioner kring värdegrund och mobbning som 
trygghetsgruppen har skapat för att passa alla årskurser. Trygghetspedagogen och 
kurator har även jobbat extra med lektioner kring värdegrund i några av de grupper 
där behov anses ha varit störst. Genom väl förd dokumentation och uppföljningssamtal 
har vi sett en positiv förändring i de grupper där behov ansågs finnas. 
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 Utveckla ett system för dokumentation av trygghetsarbetet som 
underlättar uppföljning 
Ansvarig: Arbetsgrupp, klassföreståndare 
 
Vi har utvecklat en ny incidentrapport med A, B och C blanketter. Detta för att få en 
tydligare struktur över incidentrapporten och för att säkra att det alltid görs en 
uppföljning på samtliga ärende. A-blanketten innehåller själva incidenten som 
inträffat, en bedömning av incidentens art samt den första hanteringen av incidenten. 
Om incidenten anses vara utredd behövs inte B-blanketten fyllas i. B-blanketten 
innehåller vidare utredningar och eventuella insatser. På C-blanketten dokumenteras 
all uppföljning. A-blanketten har fungerat väl i stor utsträckning. B- och C-blanketterna 
behöver utvecklas för att vara mer lätthanterliga digitalt samt nå ut med mer 
information och kunskap till samtlig personal för att säkra att alla incidentrapporter 
fylls i på rätt sätt.  

 

 

 Fler gemensamma schemabrytande aktiviteter i lagblandade grupper 
Under läsåret har vi inte haft flera schemabrytande aktiviteter i lagblandade grupper 
än vad vi vanligtvis har. Däremot har flera klasser haft schemabrytande 
klassaktiviteter. Utvärderingen av årets temavecka visar att välstrukturerade 
schemabrytande aktiviteter ökar både sammanhållningen samt trygghetsupplevelsen i 
gruppen. Utvärderingen visade också att aktiviteter med mindre struktur kan riskera ge 
motsatt effekt.  
 

Utvärdering mål två läsåret 17/18 

 
Alla lektioner ska präglas av studiero och av ett positivt 

klassrumsklimat  

 
Aktiviteter för att nå målet: 

 
 Utbildning kring formativt förhållningssätt, bl.a. genom föreläsning 

och studiecirkel i olika tvärgrupper 
Ansvarig: Skolledning 
Juniutvärderingen visade att lärarna upplever att utbildningarna har gett många nya 
konkreta tips och idéer angående hur vi kan stärka det formativa förhållningssättet. 
Vidare framkom att lärarna vill fortsätta att utveckla den formativa bedömningen. 
 

 Lärarna reflekterar tillsammans för att hitta gemensamma nycklar 
för att åstadkomma studiero och ett positivt klassrumsklimat 
Ansvarig: Rektor, förstelärarna 
Detta har huvudsakligen skett på arbetslagsnivå. Inför nästa läsår är det viktigt att vi 
har fler skolgemensamma samtal kring hur vi kan åstadkomma en förbättrad studiero i 
undervisningen. 
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 Studieron mäts genom att Paradistempen tas en gång under höst- 
respektive vårterminen. I anslutning till detta diskuterar elever och 

klassföreståndare vad som bidrar till att studieron blir bra. 
Ansvarig: Klassföreståndare, elevrådsrepresentanterna 
Medelvärdet för Paradistempen i de olika årskurserna var följande: 
Årskurs 7: 4,89 
Årskurs 8: 4,78 
Årskurs 9: 5,06 
Resultatet rör sig, jämfört med tidigare, uppåt gällande årskurs nio. I årskurs sju och 
åtta är nivåerna höga men något lägre jämfört med året före. De utvecklingsområden 
som framförallt lyfts fram är gemensamma för alla årskurser nämligen, ljudnivån 
anpassad till uppgiften respektive elever kommer i tid till lektionsstart.  
 

 Gemensamma lektionsrutiner tas fram och ska följas på alla 

lektioner 
Ansvarig: Skolledning, arbetsgrupp, ämneslärarna 
De gemensamma lektionsrutinerna följs på alla lektioner (enligt 
lektionsobservationerna) och det innebär en bra grund för en strukturerad 
undervisning. 
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Mål ett läsår 18/19 
 

Alla elever på Paradisskolan ska känna sig trygga genom att de får 
uppleva tillhörighet och sammanhållning  

 
Aktiviteter för att nå målet: 

 

 Vidareutveckla och fullt ut genomföra utbildningspaketet ”Värdegrund 
och trygghet” som syftar till att öka elevers, lärares och föräldrars 
medvetenhet om mobbning och nätmobbning. Utbildningspaketet 
kommer att vidareutvecklas på följande sätt:  
-Varje enskild lektion ska ha en tydlig målbild.  
-Utvärderingsmallar ska tas fram till både elever och pedagoger som ska 
fyllas i anslutning till varje genomförd lektion.  
-För att detta ska bli lättillgängligt kommer allt material finnas digitalt. 
-Utöver ”baslektionerna” (4 lektioner/årskurs) kommer riktade 
samarbetsövningar och trygghetslektioner att tas fram av 
trygghetspedagog och kurator. Dessa insatser kommer att dokumenteras 
och utvärderas och samlas i utbildningspaketets ”fördjupningslektioner”. 
Ansvarig: Arbetsgrupp, trygghetspedagog, kurator 

 

 En övningsbank med samarbetsövningar kommer att utarbetas och 
övningarna genomförs av klassföreståndare i respektive klass. Syftet med 
övningarna är att stärka klassammanhållningen samt öka tryggheten i 
klasserna. Årskurs 7 kommer fokusera extra mycket på att bygga upp 
trygghet inom klassen samt klassammanhållning.  
Ansvarig: Trygghetspedagog, kurator 

 

 Fortsätta utveckla vårt system för dokumentation av trygghetsarbetet. 
Genom bra dokumentation underlättar och kvalitetssäkras uppföljning. 
Blanketterna ska ses över, dels för att de ska bli mer hanterbara överlag, 
dels för att de ska bli mer tillgängliga digitalt. Vi kommer också informera 
all personal så att de har god kännedom kring blanketterna och när 
vilken blankett är lämplig att använda. 
Ansvarig: Arbetsgrupp, klassföreståndare 

 

 Erbjuda fler rastaktiviteter som bidrar med samspel mellan samtliga på 
skolan. För att introducera aktiviteterna (ex. olika kortspel, brädspel, 
boule, kubb osv) kommer särskilda temaveckor att anordnas på rasterna. 
Ansvarig: Trygghetspedagog, elevassistenter, cafeteriapersonal. 
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 Under första månaderna på höstterminen kommer trygghetspedagog 
och kurator tillsammans med klassföreståndarna presentera 
likabehandlingsplanen för samtliga klasser. Syftet är att samtliga elever 
ska förstå vad likabehandlingsplanen står för. Likabehandlingsplanen 
kommer även att översättas till ytterligare två språk för att öka 
tillgängligheten. Samtliga pedagoger uppmuntras att använda 
likabehandlingsplanen i sin undervisning.  
 Ansvarig: Trygghetspedagog, kurator, klassföreståndare. 

 

 Föreläsning med Andreas Glingfors, före detta ungdomspolis, angående  
ämnena mobbning, mobilen och internet för elever, vårdnadshavare och 
personal. 
Ansvarig: Skolledning 

 

 
Mål två läsår 18/19 
 

Alla lektioner ska präglas av studiero och av ett positivt 
klassrumsklimat  

 
Aktiviteter för att nå målet: 

 Utbildning kring formativt förhållningssätt, bl.a. genom föreläsning 
20/9 
Ansvarig: Skolledning 
 

 Lärarna reflekterar tillsammans för att hitta gemensamma nycklar 

för att åstadkomma studiero och ett positivt klassrumsklimat 
Ansvarig: Alla lärare 
 

 Studieron mäts genom att Paradistempen tas en gång under höst- 

respektive vårterminen. I anslutning till detta diskuterar elever och 
klassföreståndare vad som bidrar till att studieron blir bra. 
Ansvarig: Skolledning, Klassföreståndare, elevrådsrepresentanter 
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6. KARTLÄGGNING 
 
På Paradisskolan arbetar vi på följande sätt för att upptäcka diskriminering, 

trakasserier eller kränkningar. 
 
Insats                       Tidpunkt         Ansvar 
 

 

 
Observation av individ och grupp 

 
Fortlöpande 

 
All personal 

 

Rasttillsyn 

 

Enligt särskilt 
schema 

 

All schemalagd 
personal 

 

Trygghetsläget gås igenom på 
arbetslagskonferenserna 

 

Varje vecka 

 

Trygghetsgruppens 
a-lagsrepresentant 

 

Trygghetsgruppen träffas för att analysera 
trygghetsläget 

 

Varje vecka 

 

Trygghetsgruppen 

 

Lärakännadagar med åk 7 
 
 

 

 

Aug 
 
 

 

Kurator 

Klassföreståndare 
Trygghetspedagog 
  

Elevenkät i åk 7-9 gällande trygghet, 
trivsel och skolarbetet 
 

 
 

 

 

v.45-49 
 
 

 
 

 

Klassföreståndare 
 
 

 
 

 
 Analys elevenkät åk 7-9 

 
 

 
v.2-4 

 

 
Arbetslagen 

Elevhälsateamet 
 

 
Frågor på utvecklingssamtal om trivsel och 

trygghet 

 
En gång per 

termin 

 
Klassföreståndare 

 
 Trygghetssamtal med alla elever 

 
v.45-50 

 
Arbetslagen 

 
Analys trygghetssamtal 

 
v.2-4 

 
Elevhälsateamet  

 
Incidentrapporter lämnas in vid olika typer 

av incidenter 

 
Fortlöpande 

 
All personal.  

Uppföljning sker 
på EHK. 
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7. ARBETSGÅNG VID OLIKA SITUATIONER AV 

KRÄNKANDE BEHANDLING/TRAKASSERIER 
 
 Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling mellan elev-elev 
 

1. Vid kännedom om att en elev blivit kränkt eller trakasserad på skolan 

har alla i personalen skyldighet att fylla i blanketten ”Anmälan om 
kränkande behandling” och lämna den till rektor.  

 
I samband med detta lämnar anmälaren också en incidentrapport till 
trygghetspedagogen.  

 
OBSERVERA! Incidentrapporten innehåller tre sidor A, B, C och 

anmälarens uppgift är att fylla i sida A. 
 

2. Rektor skickar, så snart som möjligt, anmälningsblanketten om 

kränkande behandling till ansvarig handläggare på Lärande- och 
kulturförvaltningen (Ann-Helén Lindh).  

 
3. Trygghetspedagogen beslutar, tillsammans med Trygghetsgruppen, hur 

den fortsatta utredningen (dokumenteras på sida B) ska gå till. 

 
4. Utifrån kränkningens art, och vad utredningen visar, ska en 

handlingsplan med åtgärder (dokumenteras på sida B) tas fram 
av Trygghetsgruppen. 

 

5. Uppföljningar (dokumenteras på sida C) ska alltid ske med 
inblandade elever och, vid behov, med berörda vårdnadshavare. 

 
6. Vid upprepade kränkningar/trakasserier ska alltid föräldrar kallas till 

skolan på möte, både den som är utsatt och de som utsätter. 

 
7. Ärenden av denna art kommer inte att släppas förrän eleven känner sig 

trygg i skolan, vilket alla har rätt att göra. 
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 Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling mellan vuxen-
 elev 

 

1. En elev som blivit kränkt av vuxen kan ta kontakt med elevskyddsombud, 
skyddsombud, skyddsänglar, skolsköterska, skolkurator eller annan 

personal som sedan rapporterar till rektor. Eleven som blivit kränkt kan 
också ta direktkontakt med rektor. 
 

2. Rektor samlar in information genom att samtala med eleven för sig och 
den vuxne för sig för att få en så tydlig bild av situationen som möjligt. 

 
3. Rektor tar kontakt med elevens vårdnadshavare och informerar om den 

uppkomna situationen. 

 
4. Rektor har allvarligt samtal med den vuxne som har kränkt eleven. Rektor 

dokumenterar händelsen och anmäler det inträffade till huvudmannen. 
 

5. Vid allvarliga kränkningar från någon ur skolpersonalen mot en elev kan 
polisanmälan respektive hantering inom den arbetsrättsliga lagstiftningen 
bli aktuellt. 

 
6. Uppföljning av situationen sker alltid med de inblandade. 

 
 

Hur vi utreder och åtgärdar kränkande behandling mellan elev-

vuxen 
 

1. En vuxen som blivit kränkt av en elev kontaktar elevens klassföreståndare 
och skyddsombudet. 
 

2. Rektor informeras och har samtal med den vuxne och eleven var för sig 
för att få en så tydlig bild som möjligt över situationen. 

 
3. Vid behov kontaktar rektor elevens vårdnadshavare och ger information 

om den uppkomna situationen. 

 
4. Rektor samtalar med eleven som kränkt den vuxne och informerar om det 

oacceptabla beteendet. Händelsen dokumenteras av rektor. 
 

5. Åtgärder sätts in i relation till händelsens art. 


