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INLEDNING  

På Alboskolan har vi en tydlig ledstjärna och ett tydligt förhållningssätt som ligger till grund för allt 

vårt arbete på skolan, således även för vårt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan 

kränkande behandling. 

KKR-modellen 

Vi arbetar med en modell som vi kallar KKR-modellen (Kultur, Klimat, Resultat); det vill säga att 

vi bygger upp en önskvärd kultur, som i sin tur skapar ett önskvärt klimat som slutligen ger 

förutsättningar för de resultat vi önskar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. KKR-modellen 

Det grundläggande i vår kultur är vår ledstjärna och vårt förhållningssätt. Arbetet enligt KKR-

modellen är en process som pågår över tid med ständiga förbättringar och är en del i vårt 

systematiska kvalitetsarbete. 

Skolans utvecklingsplan 

Alboskolan har en utvecklingsplan som för närvarande sträcker sig till och med 2018. I den planen 

anges vårt huvudmål – att alla elever som lämnar skolan efter årskurs 6 ska ha minst E i betyg, 

samt tre delmål. Ett av våra utvecklingsområden omfattar vårt förhållningssätt, och inom det 

området finns ett av delmålen: 

”Klimatet på Alboskolan är varmt och omhändertagande, samt kreativt och positivt för lärande och 

utveckling i alla former.  Alla känner sig uppskattade som människor och tillfredsställda med skolmiljön. 

Allas förmåga till ansvarstagande, betydelsen av hårt arbete och kollektivt såväl som självständigt lärande 

betonas.” 

Detta delmål påverkar i allra högsta grad vårt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan 

kränkande behandling.  

Kultur 

Klimat 

Resultat 

”Ett mönster av grundläggande antaganden – skapat, upptäckt eller utvecklat av en given grupp,  

efterhand som den lär sig bemästra sina problem med extern anpassning och intern integration –  

som fungerat tillräckligt bra för att betraktas som riktigt och för att kunna lära ut till nya  

medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna på i förhållande till föreliggande 

problem.” 

”Den totala atmosfären i organisationen – en uppsättning kännetecken på hur kulturen  

tar sig uttryck i människornas interna och externa kontakter och som påverkar deras  

beteenden i organisationen.” 

De mål vi ska nå, som ett 

resultat av vårt arbete.  
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Ledstjärna 

I allt vi gör på skolan ska vi ha vår ledstjärna för ögonen. Det innebär att vi måste fråga oss om det 

jag/vi står i begrepp att göra eller det jag/vi gör är i samklang med innebörden av vår ledstjärna.  

 

 

 

 

     Bild 2. Alboskolans ledstjärna 

Vad betyder då begreppen i vår ledstjärna? Att vara framgångsrik betyder att vara just där man vill 

vara vid en viss tidpunkt – att nå sina mål. Att vara trygg är en känsla av välmående och säkerhet. 

Att överträffa förväntningarna innebär att man är lite bättre än ens egna och andras tankar om hur 

det skulle bli. 

Förhållningssätt 

Kopplat till vår ledstjärna har vi ett tydligt förhållningssätt som ska ta sig uttryck i allt vi gör på 

skolan (hur vi beter oss mot varandra).  

 

 

ANSVAR 

Det är vårt gemensamma ansvar att 

 Alla är trygga på skolan 

 Lyssna på varandra 

 Vara förebilder 

 

Vi har ett gemensamt ansvar för ALBO 

       

       

       

       

       
 Bild 3. Modell för förhållandet mellan värderingar, förhållningssätt och beteenden  

En framgångsrik skola där alla är trygga och överträffar alla förväntningar! 

Värderingar 

Förhållningssätt (Attityder) 

Beteenden 

Värderingarna, menar vi, utgör utvärderande föreställningar som 

sammanför affektiva och kognitiva element för att orientera individer i 

den värld de lever i. De utvärderande kriterier som värderingarna bygger 

på, kommer från föreställningar om moral, estetik och måluppfyllande. 

Det vill säga, ett tillstånd, ett tillvägagångssätt eller slutresultat kan 

värderas som bra eller dåligt av moraliska, estetiska eller logiska skäl. 

 

Ett förhållningssätt handlar om vilken inställning du har till någonting, inte bara vad 

du tycker utan vad du är beredd att faktiskt göra. Ofta har människor en 

uppfattning men gör inte samma sak i praktiken. Du måste vara beredd att leva upp 

till det i verkligheten, även när allt inte längre är helt nytt och det känns jobbigt. 

 

Individens yttre rörelser, mimik, gester, skrik, skratt, verbala beteende och så vidare 

som reaktioner på inre och yttre stimuli. 
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Skolans förhållningssätt bygger dels på en önskan om vilket klimat som, baserat på forskning och 

beprövad erfarenhet, är eftersträvansvärt och dels på kapitel 1 och 2 i läroplan för grundskolan. 

Vårt förhållningssätt bygger på fyra ledord med två underliggande rubriker vid varje ledord. 

Ledordet är det samma som namnet på vår skola ALBO, och förhållningssättet kallar vi ”Lärande 

genom ALBO”. 

A står för Ansvar och det innebär 

 Att alla är trygga på skolan och 

 Att alla respekterar varandra 

L står för Laganda och det innebär 

 Att laget går före jaget och 

 Att vi gör varandra bra 

B står för Bekräftelse och det innebär 

 Att alla är lika viktiga och 

 Att vi ger varandra beröm 
 

O står för Ordning och det innebär 

 Att vi är förebilder för varandra och 

 Att vi är rädda om våra saker och håller ordning på dem 
 

Klimatet i klassrummen 
 
Klimatet i klassrummen är särskilt viktigt att nämna i planens inledning, för att det är avgörande 
för om vi ska lyckas med det tidigare nämnda delmålet. Det är i klassrummen allting börjar – här 
läggs grunden för hur det fungerar i andra sammanhang under skoldagen för eleverna. I den ålder 
som våra elever befinner sig i, börjar de nämligen gå från att i huvudsak lära sig mest på att lyckas 
till att lära sig mer på att misslyckas. Och med misslyckas menar vi att våga chansa och kanske säga 
fel. Forskningen visar nämligen att om du vågar att chansa och svara fel, så ökar effekten av ditt 
lärande – det vill säga att eleven kommer ihåg det rätta svaret längre än om eleven inte sagt något 
alls. För att våga misslyckas och säga fel måste vi ha ett klimat i klassrummet som tillåter det, så att 
ett felaktigt svar inte bemöts med till exempel hånfulla kommentarer och skratt.  
 
Genom att kontinuerligt arbeta för att åstadkomma ett sådant klimat i klassrummet, så får det 
effekter även i skolans andra miljöer såsom på raster, i matsalen, på väg till och från skolan och 
kanske till och med på sociala medier.  
 
Vi måste vara medvetna om att det handlar om kontinuerlig träning, och om man strävar efter att 
göra rätt – så blir det ibland fel. Barnens hjärnor är långt ifrån färdigutvecklade – det är 
färdigutvecklade först i 25 till 30-års ålder. Därför får vi inte underskatta vikten av att tala om hur 
vi ska vara mot varandra – om och om igen – får att få de effekter vi önskar i klassrummen, på 
rasterna etc. 
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Sammanfattning 
 

Ett inkluderande klimat byggs av individer med god självkänsla och individer med god självkänsla 

är en förutsättning för att skapa en positiv laganda i respektive klass och på skolan som helhet.  

Denna positiva laganda, som vi kallar för Alboandan, ger den bästa grunden för att vår arbetsplats 

ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, för såväl barn som 

vuxna. 

Om någon vill arbeta/arbetar, vill göra sin praktik/praktiserar etc. på Alboskolan så måste 

vederbörande vara väl medveten om att vår ledstjärna och vårt förhållningssätt är den 

grundläggande förutsättningen för att kunna verka på skolan.  

Vår ledstjärna och vårt förhållningssätt är väl förankrad i modern forskning om såväl hjärnan som 

didaktik.   

ANSVARSFÖRDELNING  

Rektor 

Det är rektors ansvar att:  

 

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

trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan  

 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, 

funktionsnedsättning, ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck  

 årligen upprätta och utvärdera Likabehandlingsplanen i samarbete med personal, elever och 

vårdnadshavare.  

 om skolan får kännedom om att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering 

förekommer, anmäla detta till huvudmannen, som i sin tur 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.  

 

Rektor ska även:  

 

 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  

 

Vuxna medansvariga (all personal på skolan) 

 

Det är allas ansvar att:  

 

 följa skolans likabehandlingsplan  
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 ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som hen förmedlar och sträva 

efter likabehandling  

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

diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks dokumentera misstänkt, anmäld eller 

upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering  

 

Unga medansvariga (alla elever på skolan) 

Som elev på skolan bidrar jag till klimatet på skolan genom att göra bra val. 

 

   Bild 4. Det är ditt val 

 

MÅL 

 

Långsiktiga mål 

 

 Att utveckla elevernas sociala kompetens (förståelse, tolerans, förmåga att kommunicera, 

samverka och att ta ansvar för sig själv och andra) samt överföra samhällets normer och 

värden som ett led i förberedelsen inför vuxenlivet.  

 Att leva upp till lagen om att skolmiljön skall vara trygg för alla som vistas där. Ingen skall 

utsättas för diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Ingen ska heller utsättas för 

någon form av annan kränkande behandling som till exempel psykiska trakasserier, 

kränkande tillmäle (ärekränkning), hot om fysiskt våld (olaga hot), fysiskt våld (misshandel, 

vållande till kroppsskada eller sjukdom, olaga tvång), ofredande eller uteslutning.  

 Att alla medansvariga på skolan aktivt skall motverka alla former av diskriminering och 

annan kränkande behandling.  
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 Att medansvariga på skolan och föräldrar gemensamt skall känna ansvar för att upptäcka 

och åtgärda diskriminering eller annan kränkande behandling.  

 

Kortsiktiga mål 

 

 Alla elever ska känna till betydelsen av diskriminering, kränkning och mobbing.  

 Alla elever ska känna att de får vara med på rasterna och i lek och arbete.  

 Det ska finnas en påtaglig och upplevd balans mellan flickors och pojkars utrymme i 

aktiviteter och klassrum  

 Språkbruket ska förbättras så att ord som hänger samman med kön, sexuell läggning, 

funktionshinder, religion eller etnisk bakgrund inte används med nedsättande/kränkande 

underton.  

 Respekten inför alla sexuella läggningar ska öka.  

 Alla elever, föräldrar och personal känner till verksamhetens likabehandlingsplan och de 

rättigheter och skyldigheter som följer med den.  

 Tydliga och omedelbara vuxenreaktioner om någon diskriminerar eller kränker.  

DEFINITIONER  

 

Ansvar: Skyldighet att se till att viss verksamhet fungerar och att ta konsekvenserna om så inte sker  

Trygga: Fri från oroande eller hotande inslag  

Respekt: Visad eller upplevd (tillräckligt) hög värdering av persons egenskaper 

Laganda: Stämning inom samverkande grupp t.ex. vilja till uppoffring för den gemensamma saken 

Laget går före jaget: När laget går före jaget så prioriterar jag gruppens väl och ve framför mina 

egna behov. Jag tar i första hand hänsyn till vad som är bäst för gruppen och inser att det i 

förlängningen även är bäst för mig. 

Vi gör varandra bra: Att göra någon bra är att lyfta den personens goda gärningar och egenskaper. 

Att göra varandra bra är en förutsättning för att alla ska vilja låta laget gå före jaget.   

Bekräftelse: Erkänna och visa uppskattning av någon, som individ, i vederbörandes yrkesroll etc. 

Alla är lika viktiga: Som utgör en kraftigt inverkande faktor som inte gärna kan undvaras i visst 

sammanhang, för uppnåendet av något syfte eller dylikt 

Vi ger varandra beröm: Positivt utlåtande om någons prestation. Vi ska berömma varandra – att se 

det som de i din omgivning gör bra och påtala det för dem.  

Ordning: Regelbundet inbördes förhållande mellan olika föremål eller mellan olika delar av ett 

föremål; skapat på naturlig väg eller upprättat av någon 

Förebild: Viss företeelse som något annat formas i enlighet med genom efterbildning av de 

önskvärda egenskaperna 

Vara rädd om: Som väl vårdar något (aktsam, varsam)  
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Diskriminering: 

En person får inte missgynnas genom särbehandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

Trakasserier: 

Ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna, se ovan. 

Kränkande behandling: 

Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. 

Kränkningar kan vara  

- fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) 

- verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad fula ord) 

- psykosociala (t.ex. bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) 

- text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms) 

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla 

människors lika värde.  

En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande, d.v.s. 

mobbing. Mobbning utmärks av att det är en obalans i makt mellan offret och en eller flera 

mobbare.  

Trakasserier och kränkningar kan förekomma i olika situationer och mellan personer i olika 

positioner: barn – barn, personal – barn, barn – personal samt personal – personal. Varhelst det 

förekommer skall det med kraft bekämpas. 

Det är ytterst den som utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som 

värderar om handlingen är negativ eller inte. Även om inget enskilt barn känner sig kränkt, kan en 

handling kränka Alboskolans ledstjärna och förhållningssätt. 

FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE 

Alla vuxna på skolan säkerställer att skolans ledstjärna och förhållningssätt hålls levande genom att 

kontinuerligt arbeta med att skapa de klimat vi önskar på skolan. Det gör vi genom att arbeta med 

livskunskap. En grundbult i livskunskapen är att lära eleverna hur hjärnan fungerar. I detta arbete 

använder vi bland annat Carol Dwecks modell för mindset (tankesätt) för att stödja elevernas 

kunskaps- såväl som sociala utveckling.  

Med ett växande tankesätt tränas man i att  
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      Bild 5: Tankesätt 

(Mindset) 

 

Vi arbetar med att motverka stereotypa könsroller genom medvetenhet om vårt eget vuxna 

språkbruk och vid uppgiftsfördelning i elevgrupperna. Vi styr alla former av indelning i grupper, 

både i klassrum och vid idrott. Vi använder oss av bedömning för lärande i undervisningen för att 

skapa utrymme för alla att komma till tals, både flickor och pojkar.  

 

Vi använder oss av klass och årskursvisa teman under året för att få en vi- känsla på skolan. Våra 

trivselledare under ledning av våra samordnare ser till att det finns någon aktivitet som de flesta 

kan tänka sig att delta i under förmiddagsrasten.  

 

Vi diskuterar och analyserar fördomar och stereotypa föreställningar och har ett normkritiskt 

förhållningssätt. Detta gör vi både på förekommen anledning, men vi väljer också att lägga in det i 

vardagen vid lämpliga tillfällen. Vi uppmärksammar högtider, inte bara de svenska/kristna. Vid 

matsituationer finns mat för alla, med hänsyn taget till tradition och religion/trosuppfattning.  

 

Vi planerar och åtgärdar den fysiska miljön på skolan så att alla elever har lika tillgång till våra 

utrymmen. För att främja arbetsron i klasserna följer vi nedanstående struktur; 

 

1. Vi har alltid en lugn startuppgift på morgonen 

2. Vi värnar om vår fysiska arbetsmiljö. Vi ska ha det rent och snyggt i klassrum och 

kapprum. 

3. Vi har alltid en tydlig genomgång med eleverna om hur dagen ser ut varje dag. 

4. Vi har en tydlig genomgång med eleverna om hur lektionen ser ut. 

 

Undervisningens upplägg och planering sker utifrån elevens behov och olikheter. 

Diskrimineringsgrunderna ska medvetet ligga till grund när pedagoger väljer ut stoff för 

undervisningen. 
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Vårt arbete bygger på vår ledstjärna och vårt förhållningssätt. 

FÖREBYGGANDE ARBETE 

Grunden för det förebyggande arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling anser 

vi sker i mötet mellan människor (bemötande). Därför menar vi att det är mycket viktigt att all 

personal, i den dagliga verksamheten, förmedlar skolans förhållningssätt i alla möten med skolans 

elever.  

Föräldrar och elevers synpunkter ska beaktas vid upprättande av likabehandlingsplanen. Detta sker 

vid till exempel föräldramöten, klassråd, elevråd etc. 

Trygghetsråd 

Skolan har en samordningsgrupp som vi kallar trygghetsrådet. I gruppen ingår 2 pedagoger, 

kuratorn och skolans samordnare som leder gruppens verksamhet. Vid behov deltar även rektor. 

Exempel på trygghetsgruppens arbeten är att: 

 

 utreda, bedöma och följa upp åtgärder i specifika ärenden på individnivå där de vanliga 

insatserna inte är tillräckliga  

 ansvara för lägesenkäter 

 delta i upprättande av likabehandlingsplanen 

 

Trygghetsteamet på Alboskolan träffas regelbundet cirka en timma var tredje vecka för planering 

och utveckling av skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 

Medlemmarna lägger också tid på utredande, åtgärdande och uppföljande samtal i enskilda 

ärenden. 

 

Rastvärdar  

Kränkningar och trakasserier som förekommer på skolan mellan elever sker oftast på raster. Skolan 

har ett schemalagt rastvärdssystem. Rastvärdarna bär alltid en gul väst för att vara mer synliga för 

barnen. 

 

 

Trivselledare 

För att skapa meningsfyllda aktiviteter på rasterna använder sig skolan av elever som trivselledare. 

Dessa väljs ut i varje klass och verkar under en termin. Trivselledarna leds av två samordnare. Varje 

termin utbildas trivselledarna tillsammans med samordnarna.  

ÅTGÄRDANDE ARBETE 

Varje år gör alla elever en enkät som heter Totis(Trygghet och trivsel i skolan) och som är 
framtagen med hjälp av eleverna. Utöver Totis görs även en enkät i alla årskurser, Markör, som 
mäter elevernas syn på trivsel, delaktighet, skolmiljön, kunskap samt bemötande.  
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Vi har i vårt åtgärdande arbete funnit att detta är otillräckligt och vi får inte den information vi 

önskar när vi önskar den. Därför genomför vi under läsåret enkäter varje månad, med undantag för 

december. Resultaten i dessa enkäter ligger till viss del till grund för vårt arbete mot diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling. De frågor som främst rör detta område är: 

 

1. Jag känner mig trygg på Alboskolan 
2. På Alboskolan bemöts jag med respekt av både skolkamrater och vuxna 
3. Jag trivs i min klass 
4. På Alboskolan är det tydligt hur vi ska vara mot varandra och vi talar om det 
5. Jag känner att jag har studiero i skolan 

 
Frågorna är hämtade ur TOTIS-enkäten och svaren ges på en fyrgradig skala: Stämmer inte alls, 
Stämmer ganska dåligt, Stämmer ganska väl & Stämmer helt och hållet.  
 
Med utgångspunkt från dessa svar vidtar vi sedan åtgärder beroende på resultaten i de olika 
klasserna.  
 

 

UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING AV PLANEN 

Det främjande arbetet utvärderas månadsvis (med undantag av december). Dessa utvärderingar 

sammanvägs en gång per år och analyseras på årsbasis, och den del som berör planen fungerar 

även som underlag för utvärdering av gällande likabehandlingsplan. 

  

Med ny kartläggning som grund analyseras åtgärderna från det gångna året och analys och 

uppföljning från det gångna årets arbete kommer att redovisas i den nya likabehandlingsplanen. 

 

Skyldighet  

 

Anmälningsplikt till socialtjänsten samt att meddela rektor åligger alla vuxna på skolan, då barn far 

illa eller riskerar att fara illa. Redan vid misstanke om att ett barn far illa ska anmälan göras till 

socialtjänsten (14 kap. 1 § SoL). Närmsta chef skall meddelas. På Nolskolan är det rektor som 

skriver anmälan till socialtjänsten men anmälningsplikten kvarstår.  

 

RUTINER 

 

Rutiner för akuta och uppföljande åtgärder vid inträffade kränkningar  

 

Vad gör jag som elev om jag upptäcker diskriminering eller annan kränkande 

behandling?  

 

Om du som elev känner dig diskriminerad eller kränkt, eller ser någon som blir det, är det viktigt 

att du berättar det för någon vuxen. Det kan vara en förälder, lärare, personal på fritids, någon i 

Trygghetsteamet, skolsköterska, rektor eller annan vuxen du känner förtroende för.  
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Om du fortfarande inte får den hjälp du behöver, kan du vända dig till Barn- och Elevombudet 

(BEO) på Skolinspektionen.  

www.skolinspektionen.se/sv/BEO/  

E-post: beo@skolinspektionen.se  

Telefon: 08-586 08 000  

BEO ger råd om vad man ska göra vid fall av kränkande behandling av elever i skolan.  

 

Vad gör jag som vuxen om jag upptäcker eller får kännedom om diskriminering eller 

annan kränkande behandling?  

Arbetssättet kan variera något beroende på problemets art men ska i huvudsak följa nedanstående 

handlingsplan. Handlingsplanen gäller vid diskriminering/kränkning/sexuella trakasserier både på 

grupp- och individnivå där elever diskriminerar/kränker andra elever.  

 

 På skolan är det varje vuxens ansvar att omedelbart ingripa, hjälpa den utsatte och i en 

akut situation komma till varandras undsättning.  

 

 Den vuxne som först blivit varse händelsen samtalar med berörda elever. Det betyder att 

det gäller den vuxne som ser, upptäcker eller som elev kommer till på skolan när 

kränkningen har skett. Den vuxne dokumenterar samtalen. Klassföreståndaren informeras 

och om situationen kräver det så kontaktas även vårdnadshavare. Den vuxna som agerar 

ansvarar även för dokumentation av händelsen/ärendet. Den vuxna ansvarar för att 

kontakta Trygghetsteamet för konsultation, rådgivning och hjälp i ärendet om så behövs.  

 

 Dokumentation ges till rektor som anmäler till huvudman. Blanketten Misstanke om 

kränkning används. 

 

 Uppföljning sker av rektor som kontaktar den vuxne i punkt två. Uppföljning av 

kränkningsärenden följs upp av huvudman den 20e varje månad, blanketten Uppföljning av 

kränkningsärende används. 

 

Handlingsplanen gäller vid diskriminering/kränkning/sexuella trakasserier både på grupp- och 

individnivå där elever diskriminerar/kränker andra elever.  

 

 På skolan är det varje vuxens ansvar att omedelbart ingripa, hjälpa den utsatte och i en 

akut situation komma till varandras undsättning.  

 

 Den vuxne som först blivit varse händelsen samtalar med berörda elever. Det betyder att 

det gäller den vuxne som ser, upptäcker eller som elev kommer till på skolan när 

kränkningen har skett. Den vuxne dokumenterar samtalen. Klassföreståndaren informeras 

och om situationen kräver det så kontaktas även vårdnadshavare. Den vuxna som agerar 

ansvarar även för dokumentation av händelsen/ärendet. Den vuxna ansvarar för att 

kontakta Trygghetsteamet för konsultation, rådgivning och hjälp i ärendet om så behövs.  
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 Dokumentation ges till rektor som anmäler till huvudman. Blanketten Misstanke om 

kränkning används. 

 

 Uppföljning sker av rektor som kontaktar den vuxne i punkt två. Uppföljning av 

kränkningsärenden följs upp av huvudman den 20e varje månad, blanketten Uppföljning av 

kränkningsärende används. 

 

Trygghetsteamets handlingsplan  

1. Trygghetsteamets medlemmar samlar in information om situationen dels genom samtal med den 

person som anmält och dels genom den utsatte. Trygghetsteamet informerar varandra. Elevhälsan 

kontaktas för konsultation och för att de ska ha vetskap om ärendet.  

 

2. En person ur Trygghetsteamet intervjuar den utsatte och dokumenterar samtalet. 

Trygghetsteamet kontrollerar den utsattes version med berört arbetslag. Ett kontaktnät upprättas 

som observerar så att den utsatte vet vem han/hon skall vända sig till, rastvärdar och övrig berörd 

personal informeras.  

 

3. Kontakt skall tas med den utsattes vårdnadshavare efter samråd med eleven. Kontakten 

dokumenteras. 

 

4. Om ärendet så kräver upprättas en handlingsplan av trygghetsteam, klassföreståndare, 

fritidspedagog och eht.  

 

5. Uppföljningssamtal sker med den utsatte och den som utfört den kränkande behandlingen efter 

en vecka och sedan fortsättningsvis efter behov.  

 

Möjliga insatser för att stödja och hjälpa utsatta eller de som utsatt.  

 Stödsamtal med Elevhälsan kan erbjudas till både den som kränkts och den/de som utfört 

den kränkande handlingen.  

 

 Elevhälsan kan när som helst under pågående fall konsulteras av Trygghetsteamet.  

 

 Om situationen inte förbättras tas ärendet upp i Elevhälsan och vårdnadshavarna kallas till 

ett elevmöte av rektor.  

 

 Om ärendet är komplicerat eller gäller en större grupp elever tas ärendet upp med 

Elevhälsan som tillsammans med rektor, klassföreståndaren och Trygghetsteam, beslutar 

hur man går vidare.  

 

 Om åtgärder inte fungerar och diskriminering eller kränkningarna inte upphör gör 

skolledningen en anmälan till socialtjänsten och polis. Diskriminering och kränkande 

behandling är olagligt. 
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Utvärdering och uppföljning av ärendet  

Återkoppling ska ske kontinuerligt till/från Trygghetsteamet, elev, vårdnadshavare, 

klassföreståndare och andra som berörs t.ex. rastvärdar och EHT av de vuxna som arbetar med 

ärendet.  

Utvärdering och uppföljning av görs av Trygghetsteamet så länge som behov finns.  

 

Dokumentation  

Dokumentation sker fortlöpande vid alla samtal och möten som berör ärendet av de vuxna som 

arbetar med fallet. Dokumentationen förvaras i låst skåp. All dokumentation följs upp varje termin 

på trygghetsteamets sista möte för terminen då även rektor deltar.  

 

Handlingsplan för diskriminering eller annan kränkande behandling mellan vuxna 

och elever  

1. Trygghetsteamet eller annan vuxen lämnar direkt vidare till närmaste chef, om de får vetskap om 

att en elev blivit diskriminerad eller utsatts för kränkande behandling av vuxen på skolan.  

2. Närmaste chef ansvarar för att utreda och bearbeta situationen.  

3. Rektor ansvarar för att kontakta HR och i samråd med dem bearbeta situationen. 

Dokumentation förs av chef. 

Definitioner  

– vuxen på skolan  

Med vuxen på skolan menar vi all personal som arbetar på skolan såsom lärare, förskollärare, 

fritidspedagog, fritidsledare, lokalvårdare, vaktmästare, skolmåltidspersonal, resurspedagoger, 

psykolog, socialpedagog, skolsköterska, rektor, administrativ personal samt vikarier och 

praktikanter.  

 

– skola:  

Med skola menar vi all verksamhet som bedrivs på Alboskolan såsom skola och skolbarnomsorg.  

 

– elev:  

Med elev menar vi alla barn som deltar i skolans verksamheter som förskoleklass, skola och 

skolbarnomsorg.  

 

– diskriminering:  

Ingen får missgynnas genom särbehandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.  
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– kränkande behandling:  

Är när någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar är uttryck 

för makt och förtryck. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller 

flera. Det kan utföras av och drabba såväl elever som vuxna. En kränkning kan äga rum vid 

enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.(Mobbing är kränkande behandling vid 

upprepade tillfällen.) Kränkningarna kan vara:  

 

 fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar),  

 verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög),  

 psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning), text- och bildburna (t.ex. 

klotter, brev och lappar, e-post, Facebook, Instagram, sms och mms).  

 

– THR: Förkortning för skolans trygghetsteam  

 

– EHT: Förkortning för skolans elevhälsa  

 

Information, frågor eller anmälan 

Rektor: Thomas Sjögren Amcoff, tel. 0303-33 05 22, e-post: thomas.sjogrenamcoff@ale.se 

Om du inte får den hjälp du önskar, kan du vända dig till Barn- och elevombudet på 

skolinspektionen, tel. 08-586 080 00, e-post: beo@skolinspektionen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:thomas.sjogrenamcoff@ale.se
mailto:beo@skolinspektionen.se
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Bilaga – Styrdokument 

FN:s konvention om barns rättigheter:  

Ur artikel 28:  

”Konventionsstaterna skall vidtaga alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplin i skolan 

upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med 

denna konvention.”  

Arbetsmiljölagen 3 kap § 2  

”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa 

eller olycksfall” (gäller även barn/elever i skolan)  

Skollagen 6 kap Åtgärder mot kränkande behandling  

Ändamål och tillämpningsområde  

1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.  

Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag.  

Diskriminering  

2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag 

finns i diskrimineringslagen (2008:567).  

Definitioner  

3 § I detta kapitel avses med - elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 § den som söker annan ut-bildning 

än förskola enligt denna lag, - barn: den som deltar i eller söker plats i förskolan eller an-nan 

pedagogisk verksamhet enligt 25 kap., - personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt 

denna lag, och - kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.  

Tvingande bestämmelser  

4 § Avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är utan verkan.  

Ansvar för personalen  

5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när den 

handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. 4  

Aktiva åtgärder  

Målinriktat arbete  

6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målin-riktat 

arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 

7 och 8 §§.  

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling  

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

elever utsätts för kränkande behandling.  
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Plan mot 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.  

Förbud mot kränkande behandling  

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.  

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling  

10 § 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 verk-samheten är skyldig att 

anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring 

de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åt-gärder 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 diskri-

mineringslagen (2008:567).  

För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller 

förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser.  

Förbud mot repressalier  

11 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på grund av att 

barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller påtalat att någon 

handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet.  

Skadestånd  

12 § Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter enligt 7, 8, 9, 10 eller 11 § ska 

huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som detta innebär, dels 

ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för kränkning i andra fall än vid 

repressalier lämnas dock inte, om kränkningen är ringa.  

Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort.  

Rättegången  

13 § Mål om skadestånd enligt detta kapitel ska handläggas enligt bestämmelserna i rättegångsbalken 

om rättegången i tvistemål när förlikning om saken är tillåten.  

 

I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad, om den part 

som har förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad.  

Bevisbörda  

14 § Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling enligt 9 § eller 

repressalier enligt 11 §, visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit 
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utsatt för sådan behandling, är det huvudmannen för verksamheten som ska visa att kränkande 

behandling eller repressalier inte har förekommit.  

Rätt att föra talan  

15 § I en tvist om skadestånd enligt detta kapitel får Statens skolinspektion som part föra talan för ett 

barn eller en elev som medger det. När Skolinspektionen för sådan talan får myndigheten i samma 

rättegång också föra annan talan för barnet eller eleven om han eller hon medger det. För barn under 

16 år krävs vårdnadshavares medgivande.  

Bestämmelserna i rättegångsbalken om part ska gälla även den för vilken Skolinspektionen för talan 

enligt detta kapitel när det gäller jävsförhållande, pågående rättegång, personlig inställelse samt förhör 

under sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen.  

När ett barn eller en elev för talan enligt detta kapitel får Skolinspektionen inte väcka talan för barnet 

eller eleven om samma sak.  

16 § Rättens avgörande i ett mål där Statens skolinspektion för talan för ett barn eller en elev får 

överklagas av barnet eller eleven, om det får överklagas av myndigheten.  

När rättens avgörande i ett mål som avses i första stycket har vunnit laga kraft, får saken inte prövas på 

nytt på talan av vare sig barnet eller eleven eller Skolinspektionen.  

Skolförordning 2011:681  

2 § 1 En Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling enligt 3 kap. 16 § 

diskrimineringslagen (2008:567) och en plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen 

(2010:800) ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den 

verksamhet för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas 

deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad.  

Diskrimineringslagen  

Diskrimineringsförbud 2 kap 5 §  

Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet 

(utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som 

deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med 

utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.  

 

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier 2 kap 7 §  

Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller studerande som 

deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha 

blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att utreda 

omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som 

skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.  

Målinriktat arbete  

3 kap 14§ En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen 

(2010:800), utbildning enligt högskolelagen (1992:1 434) eller utbildning som kan leda fram till en 

examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska inom ramen för denna 

verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de 

barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Närmare föreskrifter om 

utbildningsanordnarens skyldigheter finn i 15 och 16§§. (SFS 2010:861) 
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 Att förebygga och förhindra trakasserier  

3 kap 15 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra 

att något barn eller någon elev eller student som deltar i eller söker till verksamheten utsätts för 

trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier.  

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling  

3 kap 16 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt 

över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller 

studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier som 

avses i 15 §. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren 

avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de planerade 

åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 

 

 

 


