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Inledning: 
 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta för: 

 

 Ett bemötande som innebär respekt för individen 

 

 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter som norm för nämndens verksamheter 

 

 Att elever och vuxna som anser sig vara utsatta för diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling vet vart man kan vända sig för att få stöd och hjälp 

 

 Att den pedagogiska verksamheten organiseras och bedrivs på ett sätt som främjar 

inkludering av alla 

 

 Att utbildningsmaterial och läromedel är fria från fördomar, diskriminerande 

föreställningar och normativa förväntningar enligt könstillhörighet 

 

 Att personal och elever har stöd i sitt engagemang för mänskliga rättigheter, 

jämställdhet och antidiskrimineringsfrågor 

 

 Att skolan, förskolan och fritidshemmet har tillgång till material, metoder och verktyg 

för att arbeta mot diskriminering och kränkningar och för värderingar som värnar allas 

lika värde 

 

 Att alla förskolor, skolor och fritidshem har tydliga och väl kända rutiner för agerande 

vid kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier 

 

 Att samtliga skolor har väl kända ordningsregler  

 

 Att elever ska visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever och 

genom egen ansträngning och delaktighet ta ansvar för sitt lärande och bidra till en 

god arbetsmiljö. 
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Aktivt arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
 

Varje förskole- och skolverksamhet ska enligt lag bedriva ett aktivt likabehandlingsarbete. 

Askersunds kommun ska arbeta mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.  

 

Upplevelser av kränkande behandling inkluderar i princip alla tillfällen då en person känner 

sig illa behandlad. Arbetet mot kränkande behandling anges i Skollagen (2010:800) kapitel 6 

där det står vilka skyldigheter verksamheterna har i arbetet mot kränkande behandling. Då ett 

barn eller en elev upplever sig kränkt ska detta anmälas och utredning ska ske.   

 

I juridisk bemärkelse kan inte barn diskriminera varandra men dom kan trakassera eller 

kränka. Diskriminering kan ske mellan personal och barn eller personal och personal. 

Diskriminering innefattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande 

tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. 

Diskrimineringsgrunderna beskrivs i Diskrimineringslagen (2008:567) som kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Trakasserier är ett agerande 

som kränker någons värdighet och har samband med någon av diskrimineringsgrunderna 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2020). 

 

Askersunds kommun följer Diskrimineringsombudsmannens (2020) steg för åtgärder vid 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling där utbildningssamordnaren ska se till 

att sådana handlingar: 

 

1. Anmäls till rektor eller huvudman 

2. Undersöks för att reda ut vad som har hänt 

3. Åtgärdas   

4. Följs upp  

5. Dokumenteras 

 

Diskrimineringsombudsmannens rutiner för rapportering av kränkande behandling, 

diskriminering och sexuella trakasserier följs via kommunens rapporteringssystem. 

Förbud mot repressalier  

Personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för straff eller annan negativ behandling på 

grund av att eleven, en vårdnadshavare eller en förälder har anmält skolan eller 

uppmärksammat att det förekommer kränkande behandling eller trakasserier 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2020b).  

 

 

Repressalier kan till exempel vara:  

 Lägre betyg  

 Trakasserier i undervisningen  

 Hot om våld  

 Annan ogynnsam behandling  
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Verksamhetsspecifikt arbete  

Beskrivning av verksamheten (så som ansvarig personal, utvärdering etc.): 

På Närlundaskolan bedrivs ett aktivt värdegrundsarbete. Vårt mål är att alla elever, 

vårdnadshavare och personal är delaktiga och insatta i skolans värdegrund. Närlundaskolans 

likabehandlingsteam har kontinuerliga träffar under läsåret. Arbetet leds av en 

teamsamordnare. Arbetet baseras på vår ”Plan för att förebygga kränkande behandling, 

trakasserier och diskriminering”.  Likabehandlingsansvariga tillsammans med rektor 

genomför årligen utvärdering samt upprättar ”Plan för att förebygga kränkande behandling, 

trakasserier och diskriminering” inför kommande läsår.  

  

Närlundaskolans likabehandlingsteam består av representanter av lärare från de olika 

årskurserna, personal från fritidshemmet, elevhälsans medarbetare samt rektor. Ansvarig för 

utredning av kränkande behandling är lärare/pedagog eller likabehandlingsansvarig. Då 

barn/elev anser sig kränkt, diskriminerad eller trakasserad av personal ansvarar rektor för 

utredning.  

 

 

Beskrivning över hur verksamheterna ska agera om någon blir utsatt: 
 

 

Ärendegång för utredning då barn/elev/personal anser sig kränkt eller trakasserad av 

barn/elev 

1. Personal som får vetskap om att ett barn/elev/personal upplever sig kränkt eller 

trakasserad av ett annat barn/elev, eller bevittnar kränkning eller trakasserier, ska 

skyndsamt dokumentera händelsen och meddela rektor. Vårdnadshavare kontaktas.  

2. Anmälan sker via förvaltningens digitala verktyg för anmälan av kränkande 

behandling och huvudmannen informeras via verktyget.  

3. Utredning påbörjas enligt den övergripande planen mot diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling och enligt 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) och 2 kap. 7 § 

diskrimineringslagen (2008:567). 

4. Utredning dokumenteras i förvaltningens digitala verktyg till dess att ärendet är 

avslutat. Huvudmannen följer ärendet via verktyget. 

 

 

Ärendegång för utredning då barn/elev anser sig kränkt, diskriminerad eller 

trakasserad av personal 

1. Personal som får vetskap om att ett barn eller en elev upplever sig 

kränkt/diskriminerad eller trakasserad av en personal, eller bevittnar att ett barn/elev 

blir kränkt/diskriminerat eller trakasserat, ska skyndsamt dokumentera händelsen och 

meddela rektor. Vårdnadshavare kontaktas. 
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2. Anmälan sker via förvaltningens digitala verktyg för anmälan av kränkande 

behandling och huvudmannen informeras via verktyget.  

3. Utredning påbörjas enligt den övergripande planen mot diskriminering och kränkande 

behandling och enligt 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) eller 2 kap. 7 § 

diskrimineringslagen (2008:567). Här kan det vara nödvändigt att råda med 

personalkontoret angående förfaringssättet när en personal anses ha 

kränkt/diskriminerat eller trakasserat och tillvägagångssättet kan skilja sig beroende på 

anklagelserna då exempelvis tillfällig avstängning kan vara lämplig. 

4. Utredning dokumenteras i förvaltningens digitala verktyg till dess att ärendet är 

avslutat. Huvudmannen följer ärendet via verktyget. 

 

 

Beskrivning av hur det förebyggande och främjande arbetet ska gå till och 

följas upp: 
 

Likabehandlingsteamets mål är att göra alla elever och alla personal på skolan delaktiga i 

arbetet. Skolan försöker ha en bredd på arbetet för att möjliggöra delaktigheten för alla. 

Exempel på aktiviteter är se på film, läsa böcker, planera aktivitetsdagar. Även kommande 

läsår avsätts tid på flera av skolans stängningsdagar för att all personal ska kunna genomföra 

några av skolverkets moduler för likabehandling.  

  

Likabehandlingsarbetet har ett årshjul som stöd för planeringen av uppstart, genomförande 

och utvärdering av arbetet löpande under hela läsåret.  

Främja likabehandling oavsett ålder  

Målet är att eleverna ska känna sig trygga i skolan oavsett ålder.  

Insatsen utförs med stöd av de 3 R;n, (de tre R:n, respektera dig själv, respektera andra, 

respektera egendom) åldersblandade grupper vid aktiviteter t.ex. friluftsdagar, rastverksamhet 

eller att elever i de högre klasserna kommer och hjälper till i någon av de lägre.   

Aktiviteter:  

Sommarspring, fritids, skridskoåkning, elevens val, skapande skola.  

Utvärdera förskoleklass elevernas välkomnande.  

”Vänklass” Två träffar per år då fk - åk3, åk1 - åk4, åk2 – åk5 träffas och gör en 

gemensam aktivitet. De äldre planerar aktiviteten på hösten och de yngre på 

våren. Mentorerna ansvarar för att träffarna genomförs under oktober resp. april 

månad.   

 

Ansvarig är all personal på skola och fritids. Uppföljning sker via samtal och observationer, 

klassråd, elevråd och arbetslagsträff i november. Utvärdering för hela aktiviteten görs på 

motsvarande sätt i juni.  

Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet  

Målet är att öka elever och personals kunskaper om olika nationaliteter. Vi skall sträva efter 

ett inkluderande synsätt. Skolan skall vara en mötesplats där vi lär av varandra.   
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Aktivitet utförs genom att samtliga årskurser uppmärksammar och läser om FN-dagen i 

oktober och Förintelsen i januari. Vi läser även om barnkonventionen. Via böcker och film 

tas metodiskt olika etniska bakgrunder upp i undervisningen.    

Ansvarig är all personal på skola och fritids. Arbetet är pågående. Utvärdering för hela 

aktiviteten görs i juni.    

Främja likabehandling oavsett kön   

Målet är att ingen på skolan får diskrimineras eller trakasseras på grund av kön.   

Insatsen utförs genom att vi är uppmärksamma på hur vi fördelar ”ordet” i klassrummet. 

Introducera lekar som inte är typiskt könsbundna och där många kan vara med.   

Aktiviteter:  

Filmvisning, under september månad ska åk 3 få se på och jobba med Rättens riddare 

alternativt Vara vänner och åk 5 Billy Elliot eller någon annan lämplig film i ämnet. Ansvarig 

mentorer i åk 3 och 5. Utvärdering av denna aktivitet gör i oktober.  

Ansvarig är all personal på skola och på fritidshemmet. Arbetet är pågående. Uppföljning via 

klassråd, elevråd och arbetslagsträff i januari.  Utvärdering av hela aktiviteten sker på 

motsvarande sätt i juni.  

  

Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning  

Målet är att öka kunskapen bland personal och elever om olika religiösa högtider som finns 

representerade av elever på skolan.   

Insatsen uppmärksammar olika trosuppfattningar och kulturella högtider främst utifrån de 

elever som finns inom skolan.   

Ansvarig är all personal på skola och fritids. Arbetet är pågående. Uppföljning sker via 

klassråd, elevråd och arbetslagsträff i februari och utvärdering för hela aktiviteten genomförs 

på motsvarande sätt i juni.  

Främja likabehandling oavsett sexuell läggning  

Målet är att både barn och vuxna har kännedom om olika normer i samhället.    

Insatsen utförs genom att samtala med barnen på ett åldersadekvat sätt om könsord och hur 

de används.  

Aktiviteter: Boklådor beställs av likabehandlingssamordaren från biblioteket med passande 

tema och minst en bok väljs ut, läses upp och diskuteras i klassen. Aktiviteten genomförs av 

samtliga årskurser under februari månad. Utvärdering i mars.  

Ansvarig är all personal på skola och på fritidshemmet. Detta arbete är pågående. 

Uppföljning sker via klassråd, elevråd och arbetslagsträff i mars. Utvärdering för hela 

insatsen genomförs på motsvarande sätt i juni.  

Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning  

Målet är underlätta för alla genom att göra undervisningen och miljön i skola och fritids 

lättillgänglig.  
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Insatsen utförs genom kompensatoriska hjälpmedel, inkluderande, anpassad verksamhet 

utifrån barnets behov, verksamheten planeras så alla kan delta och ökad förståelse hos elever 

för olika funktionsnedsättningar.   

Aktiviteter: Vi uppmärksammar ”Rocka sockorna”-dagen 21 mars och Teckenspråkets-dagen 

den 14 maj.  

Ansvarig är all personal på fritids och skola. Arbetet är pågående.  

Främja likabehandling oavsett könsöverskridande identitet  

Målet är att skapa ett tillåtande klimat.  Vi ska stärka elevers självbild och skapa en miljö där 

alla vågar vara den de är.   

Insatsen utförs genom att vi möjliggör för barnen att inte fastna i oönskade roller. Vi 

undviker att dela upp barn i pojk- och flick- grupper.   

Aktiviteter: Boklådor beställs av likabehandlingssamordnaren från biblioteket med passande 

tema och minst en bok väljs ut, läses upp och diskuteras i klassen. Aktiviteten genomförs av 

samtliga årskurser under februari månad. Utvärdering i mars.  

Ansvarig är all personal på skola och fritids. Utvärdering sker via klassråd, elevråd och 

arbetsplatsträffar i juni.  

Förebyggande åtgärder  
Vårt uppdrag är att motverka all kränkande behandling i skolans verksamhet. Målet är att alla 

elever och all personal aktivt skall arbeta förebyggande så att all form av trakasserier 

motverkas. Alla på skolan skall känna sig förtrogna med vår plan och arbeta så att 

verksamheten främjar och belyser olikheter på ett positivt sätt.  

o Likabehandlingsteamet och åtgärdstrappan presenteras för eleverna i september.  

o Vi uppdaterar skolans och fritidshemmets regler och påminner om vår värdegrund  

o På klass- och elevråd diskuterar vi otrygga platser på skolan utifrån att vi vill 

uppmärksamma skolans personal på att vissa platser kan kännas otrygga. Dessa 

platser kan behöva extra vuxen tillsyn. 

o Vi har schemalagda rastaktiviteter 

 

 

Redogörelse av de åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under 

det kommande året: 

 
Närlundaskolan följer nedanstående åtgärdstrappa när en elev bryter mot ordningsreglerna 

och/eller uppträder på ett icke önskvärt sätt. 

 

1. Tillsägelse. All personal har skyldighet att agera om man ser elever bryta mot skolans 

regler. 

 

2. Vid allvarligare incidenter eller när eleven uppger sig ha blivit kränkt alternativt att det 

finns misstanke om att kränkning förekommit, informeras mentor om händelsen. Se 
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”Ärendegång för utredning då barn/elev anser sig kränkt, diskriminerad eller 

trakasserad”. Vårdnadshavarna informeras om händelsen och om de åtgärder som 

beslutas. 

 

 

3. Om incidenterna eller den kränkande behandlingen fortsätter kan rektor kalla till ett 

samrådsmöte tillsammans med vårdnadshavare, mentor och elevhälsoteam. 

 

4. Om incidenterna eller den kränkande behandlingen fortgår kan kontakt upprättas med 

exempelvis familjecentral, socialtjänst och/eller polis.  

 

 

 

Utvärdering av tidigare års insatser: 

 
Under höstterminen 2019 anmäldes totalt 5 ärenden på Närlundaskolan, alla dessa ärenden var 

verbala. Åtta kränkningsärenden anmäldes under vårterminen 2020. Sex av dessa var verbala, 

en psykosocial och en fysisk. Samtliga ärenden är avslutade. Vi kan se att det är både pojkar 

och flickor som utför och utsätts för kränkningarna. Övervägande delen av kränkningarna sker 

i de äldre åldrarna. 

 

Under läsåret 19/20 fortsatte vi att arbeta med de specifika aktiviteter som genomfördes 

föregående år för att främja likabehandling, inom de olika diskrimineringsgrunderna. Det 

positiva från aktiviteterna är att elever och pedagoger kommer närmare varandra och att de 

arbetar mer aktivt med de olika diskrimineringsgrunderna.   

Alla medarbetare på skolan behöver få ökad kunskap om anmälningssystemet Draftit.  

 

Vi har fortsatt att använda årshjulet med aktiviteter direkt riktade mot varje specifik 

diskrimineringsgrund. Personalen på skolan har även i år varit nöjda med aktiviteterna, de 

tycker att det har blivit mer tydligt. Nu ligger ansvaret hos oss alla. Arbetet med vänklasser 

har fortsatt med gott resultat. Vi har blivit mer “en” skola, framkom vid utvärderingen från en 

lärare. Både elever och pedagoger tycker om upplägget. Årets boklådor fick inte lika positiv 

respons som föregående år. Vi pedagoger skall vara mer delaktiga i val av böcker nästa år. 

Många diskussioner har kommit upp hos både elever och pedagoger kring våra normer.  

 

Värdefulla diskussioner blev det även då alla pedagoger på skolan i smågrupper på 2 

studiedagar arbetade med skolverkets utbildningsmoduler ”Normer i vår vardag”. Vi önskar 

fortsätta vidareutbilda oss genom att använda skolverkets utbildningsmoduler.   

 

 

Beskrivning över hur planen presenteras för barn, elever och föräldrar: 

 

Eleverna görs delaktiga genom att pedagoger kommunicerar värdegrunden i sitt dagliga 

arbete med eleverna. I början av läsåret informerar likabehandlingssamordnaren på elevrådet. 
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I samband med detta går man igenom planen och lämnar över ett exemplar till varje klass. 

Elevernas synpunkter på planen tas tillvara genom elevrådet och diskussioner i klassrummet.  

Vårdnadshavare får ta del av ”Plan för att förebygga kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering” på föräldramöten under höstterminen samt genom utskick via Infomentor. På 

föräldramöten och i utvecklingssamtal belyser vi vikten av att arbeta tillsammans kring dessa 

frågor. Vi uppmanar alltid vårdnadshavare att ta kontakt med skolan om oro finns. 
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