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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, vårdnadshavare 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. 
 
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 rektorn. En 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. 

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett 

barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på 

sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).” 

 

 
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. 

 
 
 

 

 



 

 

Paradisskolan, Kyrkoesplanaden. 4, 382 80 Nybro 

 

3 

Paradisskolan 
Nybro 
 
 
  

 
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 ger eleverna redskap till ett förbättrat 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. 

• Återkommande dagar är ”Lärakännadagar” i åk 7, friluftsvandringar i åk 8 och 

Polenresan i åk 9. 

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

• Varje klassföreståndare har fortlöpande samtal med sina ansvarselever och 

deras vårdnadshavare. Vid behov tas kontakt med elevhälsoteamet eller 

trygghetsgruppen. 

• Klassföreståndarna informerar eleverna om vart de kan vända sig om de 

känner otrygghet. 

Elevhälsateamet  

• Elevhälsateamet träffas varje onsdag för att diskutera olika elevärenden. 

• Alla elever genomför en elevenkät gällande hur de upplever tryggheten och 

trivseln på skolan. Denna enkät 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 består av rektor, trygghetspedagog, kurator, 

lärarrepresentant, skolsköterska och elevassistenter. Dessa representerar 

skolans alla arbetslag.  

• 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 vad vi på Paradisskolan 7-9 gör för att likabehandlingsarbetet 

ska främjas: 
 

• 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 för elever i åk 7-9 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, matråd och elevråd. 

• I NO- och SO-ämnena arbetar vi för att öka förståelsen för sexuella 
läggningar, könsidentiteter och familjebildningar. 

• Jämställdhet behandlas i flera olika ämnen för att på så sätt finna fler 
perspektiv 

 
 

• Alla på skolan ska värna om naturliga mötesplatser mellan grundsär-

skolans elever och andra elever på skolan. 
Detta görs genom att: 

o cafeterian drivs av grundsärskolan och alla elever i grundskolans 
åk 8 praktiserar där en dag/läsår, 

o grundsärskolans placering är mitt i skolan, vilket gör att 

grundsärskolans elever och övriga elever möts hela dagarna, 
o vi har 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.   UTVÄRDERING MÅL LÄSÅRET 20/21 
Här nedan utvärderas gemensamt det övergripande målet som sattes upp inför 
läsåret 20/21 gällande trygghet och trivsel. Underlag till utvärderingen har vi 

hämtat från kartläggningssamtalen (trygghetssamtal åk 7 & hälsosamtal åk 8), 
elevenkäten, skolenkäten 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 det målet som vi på Paradisskolan vill uppnå under läsåret 

21/22 för att alla elever ska behandlas lika och känna trygghet.  

 
Alla elever på Paradisskolan ska känna sig trygga genom att de får 

uppleva tillhörighet och sammanhållning.  

 
Ett ovanligt läsår på Paradisskolan pga pandemin som vi klarat på ett bra sätt genom 

lyhördhet och flexibilitet från både elever och personal. I vår elevenkät framgår det att 

94% av eleverna på Paradisskolan känner sig trygga vilket är en ökning från förra året 

då siffran var 89%. Vår målbild är att 100% av eleverna ska känna sig trygga. På grund 

av långa perioder av distansundervisning anser vi att resultatet blir svårbedömt och 

missvisande. Antal anmälan om kränkande behandling och incidenter har minskat 

avsevärt jämfört med föregående läsår. Vår slutsats är att det beror på att eleverna inte 

har haft platsundervisning i lika stor utsträckning detta läsår. På grund av 

distansundervisningen har många elever haft det jobbigt att återgå till platsundervisning. 

Dessa elever får stöttning av ESS och elevhälsan genom ett kontinuerligt arbete för att 

trygga deras tillvaro. Under läsåret har trygghetsgruppen omorganiserats och fokuserat 

mer på åtgärder kring eleverna på individnivå. Trygghetsgruppen har blivit mer synliga 

för eleverna i och med affischer med foto och kontaktuppgifter, vilket gör att eleverna nu 

vet vilka som ingår i trygghetsgruppen och hur de kan ta kontakt med dem. 

Trygghetsgruppen upplever efter detta att kontakten från eleverna har ökat, framförallt 

genom teams. Trygghetsgruppen upplever att elevernas språkbruk mot varandra och 

mot personal har förvärrats under läsåret. Detta upplevs som kränkande hos många 

elever och personal och hos vissa elever är detta ett vardagsspråk.  

Det finns ett rasttillsynsschema för personalen då de ska vara synliga och tillgängliga för 

eleverna i korridorerna. Detta schema blev färdigt för sent läsåret 20/21 och måste 

skyndsamt göras klart vid läsårsstarten 21/22. Detta tillsynsschema görs av 

trygghetspedagog. 

Aktiviteter för att nå målet: 

 
• Utbildningspaketet värdegrund och trygghet ska ses över och en 

riktad insats på ett specifikt ämne kommer att göras under en tid. 
Utefter det kommer det göras extra lektioner utifrån det ämnet och 

finnas digitalt. Ett årshjul för vårt värdegrundsarbete kommer att 

tas fram och finnas tillgängligt för elever och personal. En kortare 
utvärdering av lektionerna kommer finnas digitalt som eleverna ska 

göra. Kartläggningssamtalen i åk7 och uppföljning av samtalen 
under åk8 vid hälsosamtalen ska ske under läsåret. Slutlig 

uppföljning och utvärdering görs under utvärderingssamtalen i åk9. 
       Ansvarig: Trygghetspedagog, kurator, skolsjuksköterska  
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Utvärdering: Trygghetsgruppen anser att hela skolan behöver arbeta kring elevernas 
språkbruk nästa läsår. Många elever känner sig verbalt kränkta vilket vi vill jobba  aktivt mot. 
Pga distansundervisning kunde inte värdegrundslektionerna genomföras enligt plan. 
Kartläggningssamtal åk 7  genomfördes i stor utsträckning. Utvärderingssamtalen i åk 9 är 
genomförda  enligt plan men något årshjul har inte gjorts.  

 

• Vi ska erbjuda fler rastaktiviteter som bidrar till ökat samspel mellan 
samtliga på skolan. Vi ska även erbjuda aktiviteter som inte förutsätter 
någon förkunskap eller skicklighet. Månadens aktivitet ska införas och vi 
ska ta hjälp av elevrådet och klasserna för att ta fram förslag på 
aktiviteter. Månadens aktivitet ska avslutas med en turnering eller 
liknande vid slutet av varje månad. Vi kommer att ha en mobilfri dag i 
veckan för att öka socialt samspel mellan eleverna. 
Ansvarig: Trygghetspedagog, elevassistenter, cafeteriapersonal, bibliotekarie,   
elevrådet                        
 
Utvärdering: Pga Folkhälsomyndighetens restriktioner har vi inte kunnat genomföra  
rastaktiviteter som planerat. Den mobilfria dagen testades varje måndag under HT 20. 
Efter utvärdering med elevrådet fattades beslutet att ta bort den mobilfria dagen. 

 
• Vi ska arbeta med ett nytt digitalt dokumentationssystem för incidenter 

och kränkande behandling under läsåret 20/21. Detta kommer ge oss 
möjlighet att få statistik fortlöpande där vi kan identifiera riskområden 
samt tider för incidenter och därefter rikta vår ESS-styrka mot dessa. Vi 
ska fortsätta utveckla ESS-styrkans insatser i ett tidigt skede. Vi ska även 
utveckla ett system (handlingsplan) där man tydligt vet vilka insatser ESS  

           gör och hur länge de insatserna görs.             
 Ansvarig: Trygghetspedagog, rektor 

Utvärdering: Under läsåret har vi arbetat med Draftit (KB process) där vi anmäler alla 
kränkningar. Vi har även utvecklat en handlingsplan där tydliga punkter finns för 
utredning, åtgärder och upp följning finns (se bilaga 1 i Likabehandlingsplan). Anmälan 
godkänns och avslutas av huvudmannen. Anmälan om incident görs ej i Draftit. 
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6. MÅL FÖR LÄSÅRET 21/22 
 
Alla elever på Paradisskolan ska känna sig trygga genom att de får 

uppleva tillhörighet och sammanhållning.  

 
 

Aktiviteter för att nå målet: 

 
• Utveckla lektioner i utbildningspaketet värdegrund och trygghet med 

inriktning på språkbruk.  
Ansvarig: Trygghetsgruppen.  
 
 

• Ett årshjul för vårt värdegrundsarbete kommer att tas fram och 

finnas tillgängligt för elever och personal. 
Ansvarig: Trygghetsgruppen.  
 
 

• Planera och genomföra en temadag med fokus på språkbruk och 

sociala relationer. 
Ansvarig: Trygghetsgruppen (planering) och arbetslagen (genomförande). 
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7. 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.2-5 
 

 

Arbetslagen 
Elevhälsateamet 

 
 

Frågor på utvecklingssamtal om trivsel 
och trygghet 

 

En gång per 
termin 

 

Klassföreståndare 

 

Incidentrapporter lämnas in vid olika 
typer av incidenter 

 

Fortlöpande 

 

All personal 
 

 

Trygghetsfrågor i loggbok 

 

Oktober, mars 

 

Klassföreståndare 

 
Hälsosamtal åk 8 

 
Höstterminen 

 
Skolsköterska och 
kurator 
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8. ARBETSGÅNG VID OLIKA SITUATIONER AV 

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

1. Vid kännedom om (i regel efter samtal med inblandade elever) att en 

elev blivit kränkt eller trakasserad på skolan har alla i personalen 
skyldighet att anmäla detta i KB Process. 

 
Anmälan skickas automatiskt till trygghetpedagog och rektor. 

 

2. Trygghetspedagogen beslutar, tillsammans med den personal som 
delegerats uppgifter i ärendet, hur den fortsatta utredningen ska gå 

till. (se bilaga 1) 
 

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

handlingsplan med åtgärder tas fram av trygghetspedagog i samråd 
med personal kopplade till ärendet. (se bilaga 1) 

 
4. Uppföljningar ska alltid ske med inblandade elever och, vid behov, 

med berörda vårdnadshavare. (se bilaga 1) 

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

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

 elev 
 

1. En elev som blivit kränkt av vuxen kan ta kontakt med elevskyddsombud, 
skyddsombud, klassföreståndare, trygghetspedagog, 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 i KB Process. 
 

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. 
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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. 
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Bilaga 1: Checklista med tänkbara insatser vid kränkande behandling: 
1. Utredning: 

A Samtal med den som upplever sig kränkt och med den som kan ha utfört kränkningen. 

B Samtal med elever och personal som har observerat händelsen. 

C Ta reda på vad som har hänt på sociala medier och andra digitala plattformar, exempelvis mejl, sms, 

chattkonversationer m.m.  

D Samtal med vårdnadshavare. 

E Ta hjälp av särskild kompetens (specialpedagog, trygghetspedagog, kurator eller skolpsykolog), 

exempelvis för att göra observationer eller inhämta information från andra instanser.  

F Övriga insatser. 

 

2. Åtgärder: 

A Samtala med elever och eventuellt med vårdnadshavare. 

B Möte med elever, vårdnadshavare och klassföreståndare. 

C Skolledningen samtalar med elev som har utsatt en elev för kränkning. 

D Hålla ökad uppsikt på platser och tidpunkter som har visat sig vara riskfyllda. 

E Se över gruppindelningar och klassrumsplacering. 

F Tilldela en resursperson för den eller de som kränker. 

G Tilldela en resursperson för den som har blivit kränkt. 

H Social färdighetsträning utifrån särskilda program exempelvis ART. 

I Göra insatser med hjälp av kurator och/eller skolsköterskan. 

J Göra insatser med hjälp av skolpsykolog. 

K Skolledning fattar beslut om disciplinära åtgärder enligt skollagen. 

L Anmälan till annan myndighet. 

M Annan åtgärd. 

 

3. Uppföljning: 

A Samtal med den utsatta eleven. 

B Samtal med utsättaren. 

C Observationer. 

D Samtal med vårdnadshavare. 

E Utvärdering av åtgärder. Om det visar sig att den kränkande behandlingen inte har upphört 

informeras trygghetspedagogen som anmäler ärendet till EHK. 

 


