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1 Vision 
Alla elever som studerar på Tranemo Gymnasieskola upplever den alltid som trygg 

och fri från diskriminering och kränkande behandling.  

Skolan ska präglas av respekt för människors olikheter. 

2 Bakgrund 

Regler som rör kränkande behandling finns i skollagen (2010:800) kapitel 6. Regler 

som rör diskriminering finns i diskrimineringslagen (2008:567). Lagarna ställer krav 

på att skolan bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika 

rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och förhindra trakasserier och 

kränkande behandling. Varje år ska det upprättas en årlig plan med en översikt över 

de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra diskriminering och 

kränkande behandling.  

Skolan är skyldig att förebygga och förhindra, utreda och vidta åtgärder mot 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om skolan inte följer 

bestämmelserna eller inte vidtar tillräckliga åtgärder mot trakasserier kan 

huvudmannen bli skadeståndsskyldig enligt skollagen. Enligt diskrimineringslagen 

kan diskrimineringsersättning utgå som påföljd för överträdelse av 

diskrimineringsförbudet eller brister i skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot 

trakasserier. 

På vår skola benämner vi den årliga planen som Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. Den tas fram och revideras varje år av skolledning, skolpersonal, elever 

och gärna även vårdnadshavare. Planen mot diskriminering och kränkande 

behandling ska innehålla aktiva åtgärder för att främja likabehandling och motverka 

diskriminering.  I planen ska finnas en översikt över åtgärder som behövs för att 

förebygga och förhindra kränkande behandling under året. Skolan ska redovisa vilka 

åtgärder som har påbörjats eller genomförts under året och i efterföljande års plan 

ska det redogöras för hur genomförandet har skett.  

Det är viktigt att skolan ställer sig frågor kring likabehandling kopplat till 

diskrimineringsgrunderna och att man beslutar om åtgärder för var och en av dem: 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Planen mot 

diskriminering och kränkande behandling ska förutom aktiva åtgärder också 

innehålla information om hur skolan ska agera när elever kränks av andra elever 

eller av skolpersonal. Det är alltid eleven som avgör om den blivit utsatt för en 

kränkning. Skolpersonal har dock ett särskilt ansvar att ta misstankar om eller 
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tendenser till trakasserier på allvar. Åtgärderna som vidtas ska alltid stå i proportion 

till kränkningen som skett.  

 

2.1 Vad är diskriminering? 

Diskriminering innebär att en elev missgynnas direkt eller indirekt av skäl som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionshinder. I juridisk bemärkelse kan inte barn och elever 

diskriminera varandra eftersom det förutsätter någon form av maktposition. Sker det 

mellan elev-elev kallas det trakasserier.  

Det finns sex former av diskriminering.1 

Direkt diskriminering är när en elev missgynnas i förhållande till andra om 

missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.  

Indirekt diskriminering är när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt 

som framstår som neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev av skäl som har 

samband med en viss diskrimineringsgrund. 

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas 

genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den 

personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna 

funktionsnedsättning. 

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av 

diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller 

några av diskrimineringsgrunderna. 

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. 

Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar 

närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, 

inbjudningar och anspelningar. 

Instruktion att diskriminera är när någon ger en order eller instruerar någon som är i 

beroendeställning, till exempel en anställd, att diskriminera någon annan. Det kan 

handla om direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier 

och sexuella trakasserier. 

 

                                                 
1 Hämtat från Diskrimineringsombudsmannens webbplats http://www.do.se/om-diskriminering/vad-

ar-diskriminering/#Sex-former-diskriminering  

http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/#Sex-former-diskriminering
http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/#Sex-former-diskriminering
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2.2 Vad är kränkande behandling? 

I skollagen, läroplanerna och förarbetena till dessa används begreppet kränkande 

behandling som ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. Mobbning och 

rasistiska beteenden är exempel på kränkningar. Gemensamt för all kränkande 

behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde.  

Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Kränkningar kan utföras av en eller 

flera personer och riktas mot en eller flera. Även institutioner, som t.ex. skolan, kan 

genom strukturer och arbetssätt upplevas som kränkande. Kränkande behandling 

kan äga rum i alla miljöer – när som helst. En kränkande behandling kan äga rum vid 

enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. Kränkning är ett 

uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett 

barns eller en elevs värdighet. 

Kränkningarna kan vara: 

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

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

 psykosociala (t.ex. att bli utfryst, ryktesspridning), 

 text- och bildburna (t.ex. klotter, brev, lappar, e-post, sociala nätverk, 

sms)          
 

2.3 Definitioner av ytterligare begrepp  

Med begreppet likabehandling menas 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. 

Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon 

inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller 

genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 

Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt 

ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 
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2.4 Styrdokument och källor om diskriminering och kränkande 

behandling 

 

Barn- och elevombudet (BEO är en självständig del av Skolinspektionen) 

https://beo.skolinspektionen.se/sv/Om-BEO/veta-mer-om-lagen-/Planer-mot-

krankande-behandling-och-diskriminering/  

Diskrimineringsombudsmannen  

http://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/#fortlopande-

fyra-steg 

http://www.do.se/om-diskriminering/diskrimineringsforbud-inom-olika-

omraden/diskriminering-inom-utbildningsomradet/  

Skolinspektionen – elevsidor ”Din rätt i skolan” 

https://elev.skolinspektionen.se/sv/dina-rattigheter-i-skolan/du-har-ratt-att-kanna-

dig-trygg/ 

Skollagen (2010:800) kapitel 6 Åtgärder mot kränkande behandling 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K6 

Skolverket  

https://www.skolverket.se/regelverk/nya-regler-om-aktiva-atgarder-i-

diskrimineringslagen-1.256400 

Skolverkets allmänna råd (2012): Arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling http://www.skolverket.se/publikationer?id=2798 

 

3 Ansvarsfördelning  
 

3.1 Rektor  

Det är rektors ansvar att:  

 All personal, elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och 

kränkande behandling inte är tillåtet på skolan.  

 Det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter. 

 Motverka och förebygga diskriminering på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder.   

https://beo.skolinspektionen.se/sv/Om-BEO/veta-mer-om-lagen-/Planer-mot-krankande-behandling-och-diskriminering/
https://beo.skolinspektionen.se/sv/Om-BEO/veta-mer-om-lagen-/Planer-mot-krankande-behandling-och-diskriminering/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/#fortlopande-fyra-steg
http://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/#fortlopande-fyra-steg
http://www.do.se/om-diskriminering/diskrimineringsforbud-inom-olika-omraden/diskriminering-inom-utbildningsomradet/
http://www.do.se/om-diskriminering/diskrimineringsforbud-inom-olika-omraden/diskriminering-inom-utbildningsomradet/
https://elev.skolinspektionen.se/sv/dina-rattigheter-i-skolan/du-har-ratt-att-kanna-dig-trygg/
https://elev.skolinspektionen.se/sv/dina-rattigheter-i-skolan/du-har-ratt-att-kanna-dig-trygg/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K6
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K6
https://www.skolverket.se/regelverk/nya-regler-om-aktiva-atgarder-i-diskrimineringslagen-1.256400
https://www.skolverket.se/regelverk/nya-regler-om-aktiva-atgarder-i-diskrimineringslagen-1.256400
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2798
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 Motverka och förebygga kränkande behandling.  

 Upprätta ordningsregler. 

 Årligen upprätta, utvärdera och revidera planen mot diskriminering och 

kränkande behandling i samarbete med personal och elever.  

 Ansvara för att utredning görs och att åtgärder vidtas när/om skolan får 

kännedom om att diskriminering eller kränkande behandling förekommer. 

 Ansvara för att det finns ett system för hur dokumentationen ska skötas.  
 

3.2 Lärare och annan skolpersonal  

Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att:  

 Följa skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling.  

 Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon 

förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling.  

 Vara vaksam för att upptäcka kränkning, diskriminering, trakasserier och 

repressalier. 

 Ingripa när situationer uppstår. 

 Anmäla till rektor och likabehandlingsgruppen. 

 Dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och kränkande 

behandling och de åtgärder som vidtas. 
 

3.3 Klassföreståndare  

Det är klassföreståndares ansvar att: 

 Ansvara för att diskussion kring normer och värderingar sker på klassråd. 
 Ansvara för att diskutera skolans ordningsregler med klassen. 
 Bevaka att utredda fall av diskriminering och kränkande behandling följs 

upp. 

 Se till att åtgärder vidtas då diskriminering och kränkande behandling 

misstänks/anmäls/upptäcks.  
 

3.4 Elever 

Det är elevers ansvar att: 

 Följa skolans ordningsregler. 

 Det är alla elevers ansvar att påtala för skolpersonal att diskriminering och 

kränkande behandling förekommer på skolan.  

 Det är den utsatte eleven som avgör om ett beteende eller en handling är 

oönskad eller kränkande.  

 Eleven har rätt att få stöd och hjälp när han/hon känner sig kränkt.  

 Vem eleven än kontaktar så har han/hon rätt att bli tagen på allvar och få 

stöd.  
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 Åtgärderna ska ske i samråd med eleven. (Skolpersonal har alltid ett 

vuxenansvar att skydda elever från att fara illa). 

 

4 Delaktighet och inflytande 

4.1 Personal 

All personal verksam inom skolan ska arbeta efter planen mot diskriminering och 

kränkande behandling och också ha möjlighet till inflytande över utformandet av 

verksamhetens årliga plan. 

Inflytande ska ske genom: 

 APT (Arbetsplatsträff) 

 Arbete i likabehandlingsgruppen 

 Arbete i programgrupper 

 Lokalt råd 

 Elevhälsogrupp 

 

4.2 Elever 

Eleverna ska ges inflytande genom: 

 Undervisning 

 Enkäter 

 Klassråd 

 Elevråd 

 Samrådskonferens (Skolkonferens) 

 

 

4.3 Föräldrar 

För att ge möjlighet till inflytande måste föräldrar informeras om syfte och innehåll i 

planen mot diskriminering och kränkande behandling.  

Inflytandet ska ges genom:  

 Föräldramöte 

 Utvecklingssamtal 

 Skolans hemsida 
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5 Främjande och förebyggande arbete 
 

5.1 Upprättande och utvärdering av Planen mot diskriminering och 

kränkande behandling 

Mål 

Vi har en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling som syftar till att 

förverkliga skolans vision. 

Åtgärder 

 Vi utvärderar och reviderar planen mot diskriminering och kränkande 

behandling varje vårtermin, vilket redovisas i kvalitetsredovisningen. 

 Tidpunkt:  juni-september 

 Ansvar:  rektor och likabehandlingsgruppen 

 Frågeställningar: Vad har vi åtagit oss att göra under läsåret? Blev det 

utfört? Om inte, varför? Har vi nått våra mål? Om inte, varför? (Målen för 

högt satta, åtgärderna felaktiga eller otillräckliga?) Utifrån utvärderingen - 

vilka åtgärder vill vi genomföra nästa läsår? 

 

5.2 Information 

Mål 

Alla elever, vårdnadshavare får information om skolans plan mot diskriminering och 

kränkande behandling och var de kan finna information om planen. 

Åtgärder 

En kortfattad informationstext om skolans likabehandlingsarbete finns på hemsidan 

samt länkar till skolans plan och lagtext. 

 Alla elever och all personal informeras vid läsårsstart att planen mot 

diskriminering och kränkande behandling finns på hemsidan.  

 Speciellt riktad information ges av Likabehandlingsgruppen i början av 

läsårsstarten till alla elever i år 1.  

 På föräldramötet för år1 informeras vårdnadshavare om planen mot 

diskriminering och kränkande behandling och att den finns på hemsidan.  

 Planen mot diskriminering och kränkande behandling skickas till 

Lärandesektionen. 

Tidpunkt:  september-oktober 

Ansvar:  rektor med hjälp av Likabehandlingsgruppen 
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5.3 Kartläggning och nulägesanalys 

Mål 

Vi får kunskap om förekomsten av diskriminering och kränkningar.  

Åtgärder 

 Kartläggning 

Tidpunkt:  kontinuerligt 

Ansvar:  skolledningen ansvarar tillsammans med 

Likabehandlingsgruppen för en analys av resultatet av kartläggningen.  

 

Att tänka på vid kartläggningen:  
Lokalerna – finns det ställen på skolan där eleverna är mer utsatta än på andra ställen? 

Genusperspektivet – Är vi könsneutrala i vårt bemötande av eleverna? 

Studieklimat, psykosocial och fysisk studiemiljö 

Organisation – finns det i vår organisation diskriminerande aspekter? 

Läromedel – är de värdeneutrala vad gäller diskrimineringsgrunderna? 

Vad har vi för tidningar/litteratur mm i cafeterian/biblioteket? 

Attityder och ordbruk – könsord mm 

Främlingsfientlighet – attityder 

Undervisningen – är den värdeneutral? 

Praktikplatserna 

Schemaläggning – kan det finnas aspekter i schemaläggningen som är 

diskrimineringsgrundande. 

Betygsättning – är den neutral och objektiv? Genusperspektiv? 

Våra handlingsplaner – uppfyller de kraven? 

Kränkningar via sociala nätverk 

 

 Enkätundersökning bland eleverna.  

Tidpunkt: december-januari 

Ansvar: Likabehandlingsgruppen ansvarar för utformning av 

enkäten. Klf ansvarar för genomförandet. 

 

 Diskussioner på klassråd/klasstid 

Tidpunkt:    var fjärde vecka under hela läsåret. 

Ansvar:                klassföreståndare med hjälp av Likabehandlingsgruppen 

 

 Utvecklingssamtal 

Tidpunkt:    en gång/termin 

Ansvar:    klassföreståndare 

 

 Samrådskonferensen (Skolkonferensen)  

Tidpunkt:    var fjärde vecka under hela läsåret 

Ansvar:   rektor 
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 Hälsosamtal 

Tidpunkt:  erbjuds vid minst ett tillfälle för alla elever i åk 1 under 

läsåret. 

Ansvar:    skolsköterska 

 

5.4 Uppsikt/upptäckt 

Mål 

Vi upptäcker tidigt och åtgärdar snabbt om diskriminering och/eller kränkningar 

förkommer. 

Åtgärder  

 Personalen ges tillfälle till samtal med varandra på programträffar och 

lärarträffar kring normer och attityder som ökar förståelsen för 

mekanismerna kring kränkningar och diskriminering. 

Tidpunkt: regelbundet under läsåret 

Ansvar: rektor 
 

 Den dagliga samvaron i skolan skapar öppna och förtroendefulla relationer 

mellan elever och personal och elever emellan. Tillit och förtroende har stor 

betydelse för om personal får vetskap om kränkningar och/eller trakasserier 

sker. 

Tidpunkt:  fortlöpande under läsåret 

Ansvar: all personal 
 

6 Främjande och förebyggande arbete relaterat till 

diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling 
Mål 

Alla elever har samma rättigheter och möjligheter 

Åtgärder 

 Vi arbetar för att öka elevers förståelse för människors olikheter. 

Tidpunkt: kontinuerligt under hela läsåret 

Ansvar: all personal 

 

 Granska undervisningsmaterial i syfte att inte använda material som strider 

mot diskrimineringslagen. 
Tidpunkt: under läsåret 

Ansvar: samtliga lärare (ta upp på ämnesträff) 
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6.1 Kön  

Mål 

All verksamhet på Tranemo Gymnasieskola genomsyras av könsperspektiv för att 

öka jämställdheten. Inga elever känner sig utsatta för diskriminering eller 

trakasserier på grund av kön. 

Åtgärder 

 Vi arbetar för en jämställd skola genom att ha ett könsperspektiv på skolans 

organisation och verksamhet. Det gör vi genom att beakta könsaspekten i 

alla beslut, i organiseringen av skolans arbete samt i kvalitetsredovisningar. 

Tidpunkt: kontinuerligt samt vid årets slut när kvalitetsredovisningen 

görs 

Ansvar:  skolledning 

 

 Vi arbetar för att ingen elev ska behöva känna sig kränkt verbalt med 

anspelning på kön. Vi är alla uppmärksamma över språkbruket och 

diskuterar och motarbetar ett icke önskvärt sådant.  

Tidpunkt:  kontinuerligt samt på klassrådstid 

Ansvar:  all personal. På klassråden ansvarar klassföreståndaren att 

diskussion sker. 

 

6.2 Sexuell läggning 

Mål 

Inga elever känner sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av 

sexuell läggning.  

Åtgärder 

 Vi arbetar för en ökad förståelse för olika sexuella läggning främst på sex 

och samlevnadsundervisningen samt genom samarbete med 

Ungdomsmottagningen.  

Tidpunkt:  under läsåret, kontinuerligt samt på klassråd 

Ansvarig:  skolledningen, elevhälsogruppen, likabehandlingsgruppen, 

nk-lärare samt idrottslärare 

 

 På klassråden ansvarar klassföreståndare för att diskussion sker. 

 

 Granska undervisningsmaterial i syfte att inte använda material som 

förmedlar en diskriminerande bild av homo-, bi- och transsexualitet.  

Tidpunkt:  under läsåret 

Ansvar:  samtliga lärare (ta upp på ämnesträff) 
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6.3 Könsöverskridande identitet eller uttryck  

Mål 

Inga elever känner sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av 

könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Åtgärder 

 Vi arbetar för en ökad förståelse för personer med könsöverskridande 

identitet eller uttryck främst genom sex- och samlevnadsundervisningen 

samt genom samarbete med Ungdomsmottagningen. 

Tidpunkt:  under läsåret, kontinuerligt samt på klassråd 

Ansvar:  skolledning, elevhälsogruppen, nk- och idrottslärare 

 

 På klassråden ansvarar klassföreståndaren för att diskussion sker. 

  

 På sex och samlevnadsundervisningen. 

Tidpunkt:  när resp. klass har sex- och samlevnadsundervisning 

Ansvar:  skolledning, elevhälsogrupp samt nk- och idrottslärare 

 

6.4 Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

Mål 

Inga elever känner sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av etnisk 

eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.  

Åtgärder 

 Kontinuerligt i den dagliga verksamheten. 

  

 Fortlöpande diskussioner på klassråden. 

Tidpunkt:  kontinuerligt samt på klassråd under hela läsåret 

Ansvar:  skolledning, Likabehandlingsgrupp samt klassföreståndare 

 

6.5 Funktionshinder 

Mål 

Inga elever känner sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av 

funktionshinder.  

Åtgärder 

 Vi arbetar för att alla elever ska ha lika möjligheter att delta i skolans 

verksamhet, oavsett funktionshinder. Vid planering av skolans verksamhet 
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ska konsekvenserna för elever med olika funktionshinder beaktas. Detta 

beaktas genom schemaplanering, speciella hjälpmedel och dylikt.  

Tidpunkt:  vid verksamhetsplanering samt kontinuerligt under läsåret 

Ansvar:  skolledning  

 

 Vi arbetar för en ökad förståelse för personer med olika funktionshinder. 

Tidpunkt: kontinuerligt samt på klassråd under hela läsåret 

Ansvar: skolledning, Likabehandlingsgrupp samt klassföreståndare. 
 

6.6 Ålder    

Mål 

Inga elever känner sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av ålder.  

Åtgärder 

 Diskussioner förs kontinuerligt i klasserna. Komvuxelever och 

ungdomselever studerar tillsammans vilket skapar ökad förståelse 

åldersgrupperna emellan. 

Tidpunkt:  under läsåret 

Ansvar:  samtliga lärare 

 

6.7 Kränkande behandling 

Mål 

Inga elever på Tranemo Gymnasieskola känner sig utsatta för kränkande behandling.  

Åtgärder 

 På utvecklingssamtalen tar klassföreståndaren upp trivsel och 

trygghetsfrågor. 

Tidpunkt: minst ett samtal/termin 

Ansvar: klassföreståndare 

 

 Skolans ungdomselever erbjuds hälsosamtal hos skolhälsovården då trivsel 

och trygghetsfrågor är en del i samtalet. 

Tidpunkt: ett samtal under åk 1 

Ansvar: skolsköterska 

 

 Varje år delas en trygghetsenkät ut till eleverna vid Tranemo 

Gymnasieskola.  

Tidpunkt:  Trygghetsenkäten delas ut i december och sammanställs i 

januari. 

Ansvar: skolledning samt Likabehandlingsgrupp  
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 Likabehandlingsgruppen ger information under hösten i år 1 om lagarna 

och skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.  

Tidpunkt: augusti-september 

Ansvar: skolledning samt Likabehandlingsgrupp 

 

 På klassråd och i den dagliga verksamheten diskuteras värdegrundsfrågor, 

bland annat förhållningssätt vid mobbning, kränkningar och andra former 

av trakasserier.  

Tidpunkt:  på klassråd och kontinuerligt i den dagliga verksamheten 

under hela läsåret 

Ansvar: skolledning, Likabehandlingsgrupp samt all personal  
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7 Handlingsplan vid upptäckt 

7.1 När elev känner sig utsatt av annan elev 

När en elev känner sig kränkt/ trakasserat och personal får kännedom om detta har 

de en skyldighet att ingripa. Rektor skall hållas informerad. 

 

1. Upptäckt/Anmälan 

Den som upptäcker, eller får signaler om, att elev har utsatts för kränkning 

eller trakasserier enligt Skollagen eller Diskrimineringslagen, har skyldighet 

att omedelbart meddela berörd klassföreståndare. Utredning startas 

skyndsamt om vad som har hänt och vilka som är inblandade. 

 

2. Samtal med den kränkta eleven (Bilaga 1) 

I första hand sker samtal med klf eller någon ur likabehandlingsgruppen. 

Kartlägg elevens upplevelse om händelsen. Den utsatte avgör om beteende 

och handling är kränkande. Eleven skall kunna känna sig trygg under 

skoldagen, genom att berörda personer informeras, i samförstånd med eleven. 

 

3. Anmälan till huvudmannen (Bilaga 8) 

Kränkning/trakasserier anmäls till huvudmannen genom bilaga 8.  

Blanketten skickas till Sektionschef. 

 

4. Samtal med den elev som har kränkt (Bilaga 2) 

I första hand sker samtal med klf eller någon ur likabehandlingsgruppen. 

Kartlägg var och en av elevernas upplevelser. 

 

5. Vårdnadshavare informeras 

Både vårdnadshavarna till den som har blivit kränkt och den/de som har 

kränkt skall informeras om det som har hänt. 

 

6. Övrig berörd personal informeras (t ex arbetslag, undervisande lärare) 

 

7. Vid behov upprättas åtgärdsprogram (Se Riktlinjer för upprättande av 

åtgärdsprogram) 

 

8. Uppföljande samtal med den kränkte och den som har kränkt (Bilaga 3) 

Uppföljning skall ske en eller flera gånger med början inom en vecka. 

 

9. Stöd till de inblandade 

Elevhälsan erbjuder stödsamtal till alla inblandade parter. 
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7.2 När elev känner sig utsatt av personal 

När ett barn/elev känner sig diskriminerad/kränkt av personal och personal får 

kännedom om detta, har denne en skyldighet att ingripa och att anmäla detta till 

rektor. 

 

1. Upptäck/Anmälan  

Den som upptäcker, eller får signaler om, att elev har utsatts för kränkning, 

diskriminering, trakasserier eller repressalier av personal enligt 

Likabehandlingslagen, har skyldighet att omedelbart meddela rektor. 

Rektor utreder vad som har hänt. 

 

2. Samtal med utsatt elev (Bilaga 4) 

Rektor kartlägger elevens upplevelse om händelsen. Berörd personal skall 

informeras så att eleven kan känna sig trygg under skoldagen. Det kan 

innebära, förutom samtal med de inblandade parterna, samtal med andra 

barn/elever, annan personal, föräldrar etc. 

 

3. Anmälan till huvudmannen (Bilaga 8) 

Kränkning/Diskriminering anmäls till huvudmannen genom bilaga 8. 

Blanketten skickas till Sektionschef. 

 

4. Vårdnadshavare informeras omedelbart  

Vårdnadshavaren till det utsatta barnet/eleven ska informeras så fort som 

möjligt av skolledningen om vad som hänt. Det som framkommer i 

dokumentationen ska vara tillgängligt för de inblandade.  

 

5. Samtal med berörd personal (Bilaga 5)  

Rektor kartlägger personalens upplevelse av händelsen. 

 

6. Samtal med de inblandade/de inblandade och tredje part (Bilaga 6) 

Rektor kallar till samtal så fort som möjligt med de inblandade för utredning. 

Om någon av parterna önskar/kräver att en tredje part som stöd ska vara med 

på samtalet ska detta tillgodoses. 

 

7. Ytterligare åtgärder  

Om incidenten är så allvarlig att ytterligare åtgärder behöver vidtas gäller 

arbetsrättsliga regler samt de 

av samhället uppsatta lagar och förordningar.  
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8. Återkoppling och uppföljningssamtal med berörda (Bilaga 7) 

Återkoppling ska ske inom en vecka och uppföljningssamtal utförs inom en 

månad. 

 

9. Stödsamtal till den/de elever som är inblandade 

Elevhälsan erbjuder stödsamtal till den/de elever som har blivit utsatt av 

personal. 

 

 

 

 

Filer för dokumentation finns på Fronter och Stortorget  

Det är wordfiler med följande namn: 

Bilaga 1 Samtal med utsatt barn 

Bilaga 2 Samtal med inblandade barn 

Bilaga 3 Uppföljningssamtal  

Bilaga 4 När ett barn känner sig kränkt av personal – BarnElevsamtal 

Bilaga 5 När personal diskriminerar kränker Personalsamtalet 

Bilaga 6 När ett barn känner sig kränkt Samtal alla 

Bilaga 7 När personal diskriminerar kränker Uppföljningssamtal 

Bilaga 8 Anmälan om kränkande behandling huvudmannen  
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8 Handlingsplan med uppföljning av läsåret 15/16 och 

åtgärder inför läsåret 16/17 
 

8.1 Läsåret 15/16 

Det främsta fokus vårt arbete haft läsåret 15/16 har varit att alla våra elever ska känna 

en delaktighet i skolans gemenskap. Tranemo Gymnasieskola är en skola för alla 

elever oavsett vilket program man går på.  

Skolan har haft som mål att skapa strukturerade, trygga mötesplatser inom 

undervisningens ramar så att nyanlända elever har fått möjlighet att komma in i 

gemenskapen på skolan. Det har bland annat skett genom samarbete mellan 

språkintroduktion och nationella program t.ex. samhällsprogrammet, vård- och 

omsorg men även industriprogrammet där nyanlända elever bjudits in att besöka 

undervisningen för att få veta mer om programmen och lära känna andra elever på 

skolan.  

Under en del av höstterminen hade vi en tjejgrupp med elever från 

naturvetenskapsprogrammet respektive språkintroduktionen. Det var dessvärre 

schematekniskt svårt att få en gemensam tid för gruppverksamheten då eleverna inte 

hade någon gemensam håltimme och därför avvecklades gruppen efter ett tag. Vissa 

elever fortsatte att träffas på eget initiativ. 

Inför vårterminen 2016 anställdes en fritidsledare som arbetar aktivt med integration 

av eleverna. Några av språkintroduktionens personal samt fritidsledaren har haft ett 

nära samarbete med kommunens andra verksamheter för att inkludera alla 

nyanlända i kommunen på såväl skoltid som fritid.   

Fritidsledaren höll även uppsikt över hur elevernas situation såg ut vad gäller sådant 

som ensamhet, mobbing och så vidare. 

I slutet av vårterminen anordnades en aktivitetsdag för elever i åk 1 och 2. Under 

förmiddagen höll Julia Andersson föredrag om sitt volontärarbete i Ghana och Linus 

Åkerlund talade om sina erfarenheter av volontärarbete med flyktingar i Grekland. 

På eftermiddagen anordnades gemensamma aktiviteter för elever i åk 1 och 2 samt 

språkintroduktionen. 

Under läsåret har rutiner och utformning av trivselenkäten omarbetats men vi 

ser fortsatta brister hos enkäten då den är svår att besvara för de nyanlända 

eleverna. I år har trivselenkäten besvarats av elever från samtliga program. 

Elever från språkintroduktionen har besvarat enkäten skriftligt tillsammans 

med lärare.   
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8.2 Delaktighet 

Eleverna har genom samrådskonferensen/skolkonferensen haft möjlighet till löpande 

dialog med personal utifrån viktiga saker i deras skolvardag.  

Samtliga elever i årskurs 1 erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan där de bland 

annat diskuterar trivsel och trygghet. Detta genomfördes inte på alla program då 

tjänsten var vakant sex månader. 

Elevrådet anordnade även en ”lära känna varandra tävling” (killer games) under 

hösten. Under året har elevrådet övergått till att bilda Tranemo Gymnasieskolas 

elevkår. Kåren genomför olika aktiviteter för att skapa VI- känsla och gemenskap på 

skolan.   

 

8.3 Information 

All personal och elever har fått information i samband med skolstart om skolans plan 

mot diskriminering och kränkande behandling. Värdegrundsfrågor har diskuterats 

på klassråden. Resultatet av trivselenkäten har diskuterats i likabehandlingsgruppen 

och redovisats på arbetsplatsträff.  

På föräldramötet för åk 1 i september informerades föräldrarna om skolans plan mot 

diskriminering och kränkande behandling.  

Eleverna i åk 1 fick i början av höstterminen en mer ingående information om 

skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och om de lagar som 

styr samt vad som görs vid upptäckt av kränkningar. 

 

8.4 Slutsatser av kartläggningen och nulägesanalys 

Genom diskussioner på klassråd, utvecklingssamtal, enskilda elevsamtal i den 

dagliga verksamheten, hälsosamtal, samrådskonferensen och lokalt råd samt 

enkätundersökning har vi fått en bättre bild av hur läget är på skolan.   

Det viktigaste redskapet i kartläggningen ser vi fortfarande är det enskilda samtalet 

med respektive elev, såväl det planerade som det spontana mötet som uppkommer i 

den dagliga samvaron i skolan.  

Av vårt arbete kan vi dra slutsatsen att under läsåret 15/16 har de flesta elever trivts 

bra och känt sig trygga. De har känt att de fått stöd och hjälp när de berättat för 

personal att de känt sig kränkta eller trakasserade. Däremot finns det brister när det 

gäller dokumentationen av likabehandlingsärenden. Personalen ska uppmanas att 

dokumentera saker som händer på skolan som har med kränkande behandling att 

göra och använda sig av de blanketter som bl.a. ligger på Fronter. Det finns även 
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brister i att dokumentationen stannat på skolan och inte skickats vidare till 

huvudmannen. Skolan behöver förbättra sin hantering av likabehandlingsärenden. 

Vi ser återigen att det finns elever som upplever sig kränkta eller illa behandlade av 

personal vilket är mycket allvarligt. I årets trivselenkät framkommer att elever främst 

känt sig kränkta av personal utifrån diskrimineringsgrunden kön. Såväl skolledning 

som kurator har jobbat tillsammans med berörda elever och personal för att reda ut 

situationer och arbeta för att förbättra relationerna och förtroenden. Olika insatser 

har varit samtal, klassrumsbesök och handledning.  

Inflyttningen av språkintroduktionen i gymnasiets huvudbyggnad har synliggjort 

elevgruppen. Vi har inte haft några konflikter mellan den här elevgruppen och andra 

elever på skolan men vi ser inte heller att vi har lyckats inkludera eleverna bland 

andra elever. De finns på skolan, men som en ”ö” mitt i verksamheten. Skolan står 

inför en stor utmaning att lyckas skapa delaktighet och en känsla av samhörighet 

mellan elever oavsett program. Det är avgörande för såväl elevers trivsel och 

utveckling som för skolans framtid. 

 

8.5 Åtgärder för fortsatt utveckling 

Skolan ska vara trygg och fri från diskriminering och kränkande behandling samt 

präglas av respekt för människors olikheter. Personalen måste hålla sig informerad 

om läget på skolan och aktivt motverka kränkande behandling och diskriminering. 

Det är även viktigt att personalgruppen tillåts reflektera återkommande över både 

egna normer och attityder och sådana som genomsyrar den pedagogiska 

verksamheten. Det kan ske genom bl.a. föreläsningar som efterföljs av diskussioner. 

Personalen har bland annat tagit del av en föreläsning från TRIS om 

hedersproblematik. 

 Likabehandlingsgruppen behöver ytterligare instrument för att komma i kontakt 

med de elever som enligt trivselenkäten känner sig utsatta av lärare eller andra 

elever.  

 

8.6 Fokus läsår 16/17 

8.6.1 Det främjande arbetet 

Under det kommande läsåret på Tranemo Gymnasieskola kommer vi att arbeta 

utifrån punkterna nedan för att stärka de positiva förutsättningarna för 

likabehandling i verksamheten ur ett långsiktigt perspektiv och skapa en god 

skolmiljö där alla kan utvecklas och trivas.  
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 Anordna olika trivselaktiviteter under året för att främja en god atmosfär 

och gemenskap på skolan såsom friluftsdagar, hajker och andra 

trivselaktiviteter både i större och mindre grupper. Det görs även en 

organiserad inspark med olika övningar där eleverna lär känna varandra 

inom programmet.  

 Fortsatt samarbete mellan språkintroduktion och nationella program. 

Nyanlända elever integreras bland annat genom besök i den ordinarie 

undervisningen som bedrivs på skolan.   

 Utöka personalens kompetens inom neuropsykiatriska funktionshinder 

genom utbildning via SPSM för att vi på ett ännu bättre sätt ska kunna möta 

elever med särskilda behov. 

 Klassrådsuppdrag där man arbetar med värderingsfrågor utifrån de olika 

diskrimineringsgrunderna. Det främjande arbetet ska även ske i 

undervisningen genom att ge eleverna kunskap i sådant som mänskliga 

rättigheter och etik. 

 Se över skolans lokaler utifrån ett könsneutralt perspektiv. Har vi 

könsneutrala toaletter på skolan? Vilka möjligheter finns det för 

transpersoner att byta om inför idrotten samt att duscha efteråt? Kan 

duschrummen göras till en tryggare plats för alla eftersom en stor grupp 

elever avstår dusch i skolan. Vi ska ha en skola där alla elever oavsett 

sexuell läggning eller andra olikheter ska känna sig välkomna 

 Under hösten får årskurs ett några kortare föreläsningar under temat ”må 

bra” där man går igenom studieteknik, motivation, stress i syfte att eleverna 

ska få en så bra studietid som möjligt under sina gymnasieår. 

 Personalen behöver få utökad kompetens om vad hederskultur innebär för 

att kunna bli mer uppmärksammad på denna problematik och hur vi kan 

agera. 

 

8.6.2 Det förebyggande arbetet 

Skolan ska aktivt arbeta för att motverka och förhindra alla former av diskriminering 

eller kränkande behandling genom att:    

 Tranemo Gymnasieskola har gemensamma ordningsregler och värdegrund. 

Likabehandlingsgruppen går igenom detta med de nya ettorna. 

 Klassföreståndare ska vid varje skolstart gå igenom skolans gemensamma 

ordningsregler och värdegrund. 

 Elevhälsogruppen arbetar aktivt ute i klassrummen tillsammans med 

klassföreståndare för att skapa förutsättningarna för en god lärandemiljö 

och trygghet. Det kan ske t.ex. genom kartläggningar, gruppverksamhet och 

observationer. Skolsköterskan har enskilda hälsosamtal med samtliga elever 

i åk 1. Även kurator erbjuder enskilda samtal. 
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 Överlämningsrapporter från andra skolor ges för elever med särskilda 

behov så att vi kan bemöta dem på bästa sätt.  

 Som personal på skolan måste vi ingripa aktivt och vara lyhörda inför 

kränkningar inom skolans väggar, i klassrum likväl som i allmänna ytor. 

 Inkludera eleverna i det förebyggande arbetet på skolan genom elevkår och 

skolkonferens.  

 

8.6.3 Det åtgärdande arbetet  

När en elev upplever att hen blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller någon 

form av kränkande behandling är vi skyldiga att genast utreda vad som hänt. 

Personalen som utreder den uppkomna situationen ska dokumentera och alla 

händelser ska komma huvudmannen till kännedom. 

Det måste ske återkommande uppföljningar vid kränkningsärenden.  

 

 

 

 

 

 


