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Närlundaskolans likabehandlingsplan samt plan mot diskriminering 

och kränkande behandling 

Verksamheter som omfattas av planen är förskoleklass, skola, grundsärskola och fritidshem. 

Likabehandlingsteamet är ansvariga för planen. 

Vision  
Närlundaskolan skall erbjuda varje barn och ungdom en skola som gör att framtiden är till för alla. En 

framtid fylld av möjligheter. 

Planen gäller från 2017-08-21 

Planen gäller till 2018-08-31 

 

Inledning 

Lika behandling, vad betyder det? 

Att alla barn är lika mycket värda. Du och alla andra ska respekteras. Ingen annan är som du. Det 

spelar ingen roll vilket land du kommer ifrån, hur din familj ser ut, vilket språk du pratar, vad du tror 

på, om du är kille eller tjej, om du har någon funktionsnedsättning, eller vem du blir kär i. 

Vad säger lagen? 

Att alla barn är lika mycket värda. Lagen gäller i Sverige och här på Närlundaskolan. 

Det finns två olika lagar: 

Diskrimineringslagen som ska skydda barn och elever mot diskriminering och trakasserier. De sju 

diskrimineringsgrunderna är; 

- Ålder  

- Etnicitet  

- Kön  

- Religion eller annan trosuppfattning  

- Sexuell läggning  

- Funktionsnedsättning  

- Könsöverskridande identitet  

Skollagen (2010:800) som ska skydda barn och elever mot kränkande behandling. Trakasserier och 

kränkande behandling handlar om när någon uppträder på ett sådant sätt att det kränker en elevs 

värdighet, det kan vara; 

- Fysiska slag (slag och knuffar) 

- Verbala (hot, svordomar, öknamn, könsord) 

- Psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) 

- Texter och bilder (teckningar, lappar, sociala medier, fotografier) 

Trakasserier är när någon uppträder på ett sådant sätt att det kränker en persons värdighet och har 

samband med vilket land du kommer ifrån, vilket språk du pratar, vad du tror på, om du är kille eller 

tjej, om du har något funktionshinder, eller vem du är kär i.  

Närlundaskolan arbetar medvetet för att barn/elever och vuxna inte kränker eller trakasserar 

varandra. Händer det, måste skolan anmäla, utreda och vita åtgärder mot all form av kränkande 

behandling och trakasserier. Om du känner dig orättvist behandlad. Prata med någon vuxen i skolan.  
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Delaktighet  
Elevernas delaktighet 

Eleverna görs delaktiga genom att lärare och fridspersonal kommunicerar värdegrunden i sitt dagliga 

arbete med eleverna. Alla elever får ta del av dokumentet ”Likabehandlingsplan samt plan mot 

diskriminering och kränkande behandling”. Elevernas synpunkter på planen tas tillvara genom 

elevrådet, diskussioner i klassrummen samt genom den årliga enkäten. 

Vårdnadshavarens delaktighet 

Vårdnadshavare får ta del av dokumentet ”Likabehandlingsplan samt plan mot diskriminering och 

kränkande behandling”. På föräldramöten och i utvecklingssamtal belyser vi vikten av att arbeta 

tillsammans kring dessa frågor. Vi uppmanar alltid föräldrar att ta kontakt med skolan om oro finns. 

Via föräldrarådet i skolan tas föräldrarnas synpunkter tillvara. Dessa synpunkter blir en del av den 

kontinuerliga revideringen av planen. Vårdnadshavarna är även delaktiga genom klasslärarnas 

veckobrev. 

Personalens delaktighet 

All personal förväntas kommunicera runt värdegrunden och arbetar för vår gemensamma plan. 

Diskussioner förs på VHT, APT och studiedagar. Planen revideras inför varje läsår. I det arbetet görs 

alla delaktiga genom gemensamma diskussioner. 

All personal tillämpar ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen och övrig skolmiljö. Med 

normkritiskt förhållningssätt menas att man ifrågasätter de normer och maktstrukturer som gör att 

personer uppfattas som avvikare. Vi ska arbeta för att bredda normerna så att alla känner sig 

välkomna och inkluderade. 

Utvärdering 

Fjolårets plan har utvärderats genom reflektioner.  

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan är skolledning, lärare, fritidspersonal och elevhälsa.  

Resultatet av utvärderingen av fjolårets plan är att vi har en fungerande skola där många elever/barn 

och personal känner sig trygga. De åtgärdande arbetet är väl fungerande, liksom många främjande 

aktiviteter t ex, rastaktiviteterna. Vi behöver bli bättre på att följa upp enkäter liksom att föra 

värdegrundsamtal på våra APT/VHT.  Systematiken kring revidering av befintliga dokument behöver 

också förbättras. Skriftliga rutiner behöver finnas och förtydligas. 

Årets plan ska utvärderas senast 2018-08-31. Detta sker genom resultat på elevenkäter, genom 

gemensamma diskussioner i arbetslagen där pedagogers observationer och erfarenheter tas tillvara. 

Genom föräldramöten, vht och studiedagar där planen kommuniceras och där vi tillsammans 

utvärderar hur föregående läsår har fungerat samt identifierar förbättringsområden. 
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Främjande insatser  
Främja likabehandling oavsett ålder 

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

Insatsen utförs med stöd av de 3 R;n, åldersblandade grupper vid aktiviteter t.ex. friluftsdagar, 

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

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.  

Aktiviteter: 

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

- Utvärdera förskoleklassens inskolning. 

- ”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. Utvärdering sker i november och 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.  

Insatsen utförs genom att all personal deltar i skolverkets riktade satsning för att förbättra 

utbildningens nivå för våra nyanlända. 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 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.  
Ansvarig är all personal på skola och fritids. Arbetet är pågående. Uppföljning via klassråd, elevråd 
och arbetslagsträff i januari.  Utvärdering av hela aktiviteten sker på motsvarande sätt i juni.  
Aktiviteter: 
- Filmvisning, under september månad ska åk 3 få se på och jobba med Rättens riddare alternativt 
Vara vänner och åk 5 Billy Elliot. Ansvarig mentorer i åk 3 och 5. Utvärdering av denna aktivitet gör i 
oktober. 
 
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 utifrån de elevers behov 

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. 
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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. 

Ansvarig är all personal på skola och fritids. Detta arbete är pågående. Uppföljning sker via klassråd, 

elevråd och arbetslagsträff i mars. Utvärdering för hela aktiviteten genomförs på motsvarande sätt i 

juni.  

Aktiviteter: Boklådor beställs av Veronica Sundgren 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. 

Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning 

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

Insatsen utförs i genom kompensatoriska hjälpmedel, inkluderande, anpassad verksamhet utifrån 

barnets behov, verksamheten planeras så all kan delta, allergivänlighet och ökad förståelse hos 

elever för olika funktionsnedsättningar.  

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

Aktiviteter: Vi uppmärksammar ”Rocka sockorna”-dagen 21 mars och Teckenspråkets-dagen den 14 

maj. 

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.  

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

arbetsplatsträffar i juni. 

Aktiviteter: Boklådor beställs av Veronica Sundgren 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. 

Kartläggning    
Kartläggning sker genom elev- och föräldraenkäter, samtal med barn, personal, vårdnadshavare på 

individ- och gruppnivå. Även observationer gjorda av vuxna, barn, vårdnadshavare i klassrummet, på 

fritids och raster vägs in. Områden som berörs av kartläggningen är de sju diskrimineringsgrunderna.  

Eleverna har involverats i kartläggningen genom att de svarar på enkäter och deltar i olika typer av 

diskussioner tillsammans med lärarna och personalen på fritids.  

Personalen har involverats i kartläggningen på så sätt att all personal behöver kontinuerligt vara 

uppmärksamma och föra samtal med sina elever så de är väl insatta i det som händer på skolan. Alla 

behöver bidra med sin del av kartläggningen, så den blir så heltäckande så möjligt, samt spara 

dokumentation och synliggöra utvecklingsområden. 
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Förebyggande åtgärder 
Vårt uppdra 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 likabehandlingsplan och arbeta så att verksamheten främjar 

och belyser olikheter på ett positivt sätt. Målet följs upp varje terminsstart genom att samtala med 

eleverna kring deras tankar och upplevelse, enkäter, dokumentation av uppkomna händelser och 

åtgärder.  

Åtgärd utifrån frågor angående förekomsten av kränkande ord är att vi aktivt vill uppmärksamma och 

motverka att kränkande ord används i skolan, samt tydligt markera att det inte ska förekomma. 

Utvärdering sker genom återkoppling till elevrådet och skolpersonalen.  

Åtgärd utifrån observationer om otrygga platser på skolan och utifrån att vi vill uppmärksamma 

skolans personal på att vissa av skolans platser kan kännas otrygga. Dessa platser kan behöva extra 

vuxen tillsyn.  

Utvärdering sker genom återkoppling till skolpersonalen. Det som motiverar åtgärden är att 

kartläggningen visar att det förekommer kränkande ord och även knuffar och slag på en del platser. 

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

Rutiner för akuta situationer 

Policy är att det ska råda nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på 

vår skola.   

Rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling  

Vi har ett rastvärds-schema som innebär att det alltid finns någon personal ute när barnen är ute. Vi 

alla är uppmärksamma på all typ av kränkande behandling och agerar när någon uppmärksammar 

något på raster, under lektionstid och på fritids. Vi för samtal med eleverna enskilt och i grupp, samt 

med vårdnadshavarna vid behov. Personal rapporterar klasslärare/likabehandlingsteamet när det 

gäller elever och till rektor när det gäller en vuxen. Vi dokumenterar händelser och åtgärder som 

gjorts.  

Rutiner för att utreda och åtgärda om elev kränks eller trakasseras av annan elev 
Rutiner för att utreda och åtgärda om elev kränks av personal är att alla har ett gemensamt ansvar 

för att kränkningar inte sker. Alla måste skyndsamt agera och underrätta rektor som följer rutinen 

som finns beskriven i Askersunds kommuns Övergripande plan mot diskriminering och 

kränkande behandling. 

Rutiner för att utreda och åtgärda om elev kränks eller trakasseras av annan elev 
Rutinen beskrivs nedan under rubriken ”Arbetsgång likabehandlingsärende”.  

Likabehandlingsteamet som elever och föräldrar kan vända sig till:  
Maria Åkerstedt, Hans Sedström, Lena Klang, Niina Iinati, Monika Davidsson, Veronica Sundgren, 

Michelle Brandberg, Eva Lotta Larsson, Jonas Colliander, Anki Persson, Patrik Grönlund, Shokhan 

Abdullah, Charlotte Eriksson. 
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Arbetsgång likabehandlingsärende 
 
På Närlundaskolan följer likabehandlingsärenden samma struktur oavsett vem som uppmärksammar 

ett ärende. Nedan presenteras ett ärendes arbetsgång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konflikt 

Personal hanterar denna. Mentor 

informeras. Tjänsteanteckning 

skrivs. 

Mentor bedömer att konflikt kvarstår. 

En händelse-beskrivning och anmälan 

rörande kränkande behandling skrivs 

Ärendet avslutas. Vårdnadshavare 

informeras. 

SKRIFTLIG ANMÄLAN TILL REKTOR 

Rektor/mentor bedömer att detta är 

ett ärende för 

likabehandlingsteamet. 

Dokumenteras 

Rektor/mentor bedömer att mentor 

(tillsammans med kollega) utreder 

kränkningen/trakasseriet. 
Dokumenteras. 

Utredning. 

Vårdnadshavare informeras. 

Mentor/arbetslag informeras. 

Uppföljning. 

Dokumenteras. 

Konflikt kvarstår. 

Åtgärdstrappan träder in 

(rektorsnivå). 

Vårdnadshavare, mentor och 

arbetslag informeras.  

Konflikt löst. 

Ärendet avslutas. 

Dokumenteras. 
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