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Kommungemensam vision för alla kommunens skolor 

All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och 

annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter! 

 

Riktlinjerna i vår likabehandlingsplan grundar sig på bestämmelserna i skollagen, lagen 

om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever, 

förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med likabehandlingsplanen. 

 

Denna likabehandlingsplan ska upprättas en gång per år och ställer krav på att vi ska 

förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling samt en skyldighet att 

utreda omständigheterna när det kommit till personalens kännedom att ett barn eller en 

elev blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Likabehandlingsplanen ska 

också tydliggöra ansvarsfördelningen mellan rektor och personal vid respektive enhet. Vi 

har som absoluta mål och fokus att våra förskolor, familjedaghem, fritidshem samt skolor 

är fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Uppdraget är att 

arbeta för barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling. Verksamheten skall sträva efter att arbeta 

främjande för alla barns lärande.  
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Lagar som styr likabehandlingsarbetet 

Skollag 2010:800 6 kap. 

Ändamålet med bestämmelserna i kapitlet är att motverka kränkande behandling av barn 

och elever. 

 

Diskrimineringslag 2008:567 1 kap. 1 § 

”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder.”  

 

Definition av begrepp 

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra 

elever och missgynnandet har samband med, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck eller ålder. 

 

Trakasserier är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med 

diskrimineringsgrunderna. 

Både skolans personal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är också 

trakasserier när ett barn/elev kränks på grund av en förälders eller syskons sexuella 

läggning, funktionshinder med mera 

 

Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte 

har samband med någon diskrimineringsgrund.  

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, sms. och mms.)  

Både skolans personal och elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. 

(enligt: Förebygga diskriminering och kränkande behandling, DO, BEO och 

Skolinspektionen) 
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Diskrimineringsgrunderna 

 

Kön: Med kön avses att någon är kvinna eller man. Både kvinnor och män kan bli 

könsdiskriminerade eller trakasserade och lagstiftningen ger samma skydd för kvinnor 

och män. 

 

Etnisk tillhörighet: är när någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella 

eller etniska ursprung eller hudfärg. 

 

Religion och annan trosuppfattning: Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell 

(inte bunden till någon religion) och skolan får inte missgynna någon elev på grund av 

hans eller hennes religion. Annan trosuppfattning uppfattningar som har sin grund i eller 

har samband med en religiös åskådning, t ex buddism eller ateism. 

 

Funktionshinder: fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons 

funktionsförmåga 

 

Sexuell läggning: homosexuell, heterosexuell eller bisexuell läggning 

 

Könsöverskridande identitet eller uttryck: Med könsöverskridande identitet eller uttryck 

avses att någon inte definierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel (eller på 

annat) sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Begreppet omfattar dels en persons 

mentala eller självupplevda könsbild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas 

personens sociala kön, till exempel genom kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr. 

 

Ålder: ålder innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder omfattas av 

lagens skydd mot diskriminering. 

 

Det finns även olika former av diskriminering. Det kan antingen vara direkt 

diskriminering eller indirekt diskriminering. Direkt diskriminering är när någon 

missgynnas i förhållande till andra och detta har ett samband med 

diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering är när skolan har rutiner eller 

bestämmelser som verkar neutrala men som i praktiken missgynnar en elev med visst 

kön, religion o.s.v. 
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Kartläggning av risker för diskriminering  

 

Skola / Fritidshem 

Diskrimineringsgrund kön: 

Risk/hinder Analys orsak Åtgärd Utvärdering 

Flickor/pojkar 

behandlas olika 

vid städning 

Pojkar ses som spralliga och 

behöver gå ut på rast, flickor 

får vara kvar att städa. 

All personal är med 

och diskuterar och 

blir medvetna om 

problemet. 

 

Ställer högre krav 

på flickor i 

klassrum, 

idrottshall mm. 

Traditionsbundna 

könsmönster. 

Reflekterar i 

personalgruppen 

regelbundet. Tex på 

apt. 

 

Dela in eleverna i 

kill- och 

tjejgrupp. 

Görs ibland vid diskussioner 

gällande kropp och 

utveckling, oftast på grund av 

skillnad i mognad och fysisk 

utveckling mellan flickor och 

pojkar i början av puberteten.   

Tänka till när vi gör 

denna indelning. 

Bara vid behov. 

 

 

Diskrimineringsgrund könsidentitet eller könsuttryck: 

Risk/hinder Analys orsak Åtgärd Utvärdering 

Att vi uttrycker oss 

könsrelaterat. 

Förstärker könsroller  

Gamla normer  om 

könsroller som tar tid 

att förändra. 

All personal är med 

och diskuterar och blir 

medvetna om 

problemet. 

 

Att vi inte ser flickors 

könsuttryck i samma 

utsträckning som 

pojkarna.  

Det kan vara svårt att 

se en könsidentitet. 

All personal är med 

och diskuterar och blir 

medvetna om 

problemet.  

 

 

Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet: 

Risk/hinder Analys orsak Åtgärd Utvärdering 

Hur vi uttrycker oss om 

olika etniska grupper i 

undervisningen. 

Våra egna 

fördomar som kan 

komma fram. 

Arbeta med hur vi 

uttrycker oss och våra 

egna fördomar.  

 

Hur vi bemöter elevernas 

åsikter om olika etniska 

Vara lyhörda och 

bemöta med 

Ta tid att diskutera. 
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grupper. fakta.  

 

Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning: 

Risk/hinder Analys orsak Åtgärd Utvärdering 

Stark tro på sin 

religion 

Religionsfrihet  Det är viktigt att förmedla att 

tron är personlig och att man få 

tro på vad man vill.  

 

Massmedias press 

utifrån på omvärlden 

Religionsfrihet Att vi visar på goda exempel på 

de utsatta delar av världen 

 

 

Diskrimineringsgrund funktionsnedsättning: 

Risk/hinder Analys orsak Åtgärd Utvärdering 

Aktiviteter som 

exkluderar elever 

Stora temadagar, Utformar och anpassar 

dessa dagar så mycket 

det går.  

 

Bibliotekets 

tillgänglighet 

Endast trappa till 

lokalen 

  

Textilslöjdens 

tillgänglighet 

Endast trappa till 

lokalen 

  

Toaletterna på 

Stenskolan, 

tillgänglighet 

Endast trappa till 

lokalen 

  

Dörröppnare Många och tunga 

dörrar, öppnare 

saknas 

  

Skyltar/bilder Skyltar och 

vägvisare saknas 

  

 

Diskrimineringsgrund sexuell läggning: 

Risk/hinder Analys orsak Åtgärd Utvärdering 

Det finns en risk att våra 

förutfattade meningar om 

sexuell läggning och 

familjekonstellationer kan 

komma att påverka.  

(Heteronormativitet) 

 

Generalisering och 

invanda mönster. 

Påverkan av 

samhället och 

medier.  

All personal är med 

och diskuterar och 

blir medvetna om 

problemet. 
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När sexuella läggningar blir 

skällsord 

Negativa 

fördomar  och 

påverkan av 

medier och andra 

förebilder.  

Vuxna agerar när 

orden hörs och 

ifrågasätter 

ordval.  All personal 

är med och 

diskuterar och blir 

medvetna om 

problemet. 

 

 

Diskrimineringsgrund ålder: 

Risk/hinder Analys orsak Åtgärd Utvärdering 

Om ett barn går om ett år 

i skolan eller börjar ett år 

tidigare 

Utvecklingsfas ska 

matcha skolår.  

Byte av 

undervisningsgrupp.  

 

 

Främjande och förebyggande arbete med likabehandling inom skolan 

På vår enhet jobbar vi främjande och förebyggande för att barnen ska känna sig trygga 

och trivas i skolan/fritidshemmet. Vi vill också arbeta med att få mer kunskap om 

kränkningar och trakasserier inom skolan så de kan åtgärdas. Detta gör vi genom ett antal 

insatser. Dessa presenteras nedan. 

 

Skola 

● Vi arbetar återkommande med vår värdegrund och hur vi är mot varandra genom 

olika övningar och arbetssätt med utgångspunkt från Friends kamratövningar och 

andra gruppstärkande och förebyggande åtgärder. Syftet med detta är att ständigt 

hålla värdegrunden levande i verksamheten och samtidigt ge barnen verktyg för 

att alla ska trivas i skolan. 

● Fadderorganisation, där de äldre och de yngre eleverna lär känna varandra och 

genomföra övningar tillsammans. Syftet med detta är att skapa en större 

gemenskap inom skolan och därigenom minska risken för kränkningar. 

● Kamratrådsrepresentanter: två elevrepresentanter från varje klass i år 1 – 6 deltar i 

en grupp och får stöttning av trygghetsteamets vuxna. De diskuterar och får med 

sig gruppövningar ut i klasserna som kan främja stämningen i klasserna och på 

skolan. De kan också uppmärksamma problem eller orosmoment som finns på 

skolan, och kan på så sätt hjälpa trygghetsteamet att förebygga ytterligare 

problem. Syftet med denna insats är att göra eleverna delaktiga i arbetet med 

trivseln på skolan. 

● Trygghetsteam: en grupp vuxna som regelbundet träffar kamratråds- 

representanterna för att lyssna av klimatet i klasserna. Trygghetsteamet kan också 

ta hand om ärenden där klassläraren ber om hjälp och stöttning i elevärenden. 
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Syftet med Trygghetsteamet är att stötta och hjälpa elever som eventuellt har 

blivit utsatta för kränkningar men även för att skolan på ett effektivt sätt ska 

kunna hantera eventuella kränkningsärenden.    

● Gemensamt utformade och väl kända (av såväl elever som föräldrar) 

ordningsregler 

● I undervisningssituationer bestäms grupperingar och platser av vuxen 

● Under de tider när barn och elever vistas i större utrymmen eller utomhus, som 

t.ex. vid raster och före och efter skoldagen så har vi närvarande personal. 

● Planerade hälsosamtal för alla elever genomförs av skolsköterskan i förskoleklass, 

år 2 och år 4. 

● Skolkurator och skolsyster finns tillgängliga på skolan för de elever som har 

behov av extra stöttning.  

● Skolkuratorn utöver alla lärare arbetar även i skolans klasser med 

värderingsövningar och gruppstärkande övningar för att förbättra skolklimat och 

målet är att säkerställa alla elevers goda mående.  

 

 

Fritidshem 

● Gemensamma regellekar och fri lek med vuxen insyn där barnen får träna bl a sin 

konflikthantering och turtagning 

● Vardagliga diskussioner där barnen prövar sina antaganden mot vuxnas reaktioner 

och åsikter för att skaffa sig en uppfattning om vad som är rätt 

● Vuxen styr gruppindelningar och bestämmer platser 

● Kartläggning genomförs kontinuerligt för att uppmärksamma förekomst av 

kränkningar och trakasserier 

Ansvarsfördelning 
Uppföljning av fjolårets åtgärder 

● Elever som inte klarar av det sociala samspelet finns på skolan och vi har genom 

morgonmöten chansen att informera varandra om vilka elever man ska ha extra 

uppsyn på under rasterna. Genom detta hjälper och stöttar vi dessa elever i att 

utveckla sin förmåga i det sociala samspelet.  

● Vår rastbod har utvecklats med utlåningssystem alla elever ansvarar och detta ger 

fler möjligheter till lekredskap på rasterna 

● Rastaktiviteter genomförs fyra dagar i veckan för att öka trivseln för alla på 

rasterna 

● Fler närvarande vuxna vid omklädningsrummen i de klasser där de upplevs 

otryggt 

Nulägesanalys utifrån kartläggning 

● Vanligaste platsen för otrygghet är ute på gården och vid fotbollsplanen under 

rasterna. 
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● Toaletterna är fortfarande det näst vanligaste område som eleverna anger som 

otrygga även om det sjunkit markant. 

● Omklädningsrummen har blivit ett problem för vissa klasser.  

 

 

Dessa kartläggningar har lett fram till följande förebyggande åtgärder under 

läsåret/mål för läsåret 

● Vi har fler vuxna ute på rasterna.  

● Vi kommer att uppmana samtliga klasser att diskutera att det är ett gemensamt 

ansvar att hålla snyggt på toaletterna 

● Vi har i åk 1 och åk 2 prioriterat att ha med två lärare på idrotten/i 

omklädningsrummen 

Ansvarsfördelningen mellan rektor och personal 

Rektors ansvar är att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans rutin för 

likabehandling. I detta ansvar ingår: 

● Förebyggande och främjande insatser för likabehandling och strategier för hur 

man främjar en god lärandemiljö. 

● Akuta insatser när alla former av kränkningar uppstår. 

● Rutiner för hur personal ska agera vid olika kränkningar inte bara mellan elever, 

utan även mellan vuxna och elever. 

● Rutiner för ansvar och kommunikation mellan rektor, personal, elever och 

föräldrar vid olika former av kränkningar. 

● Strategi för hur och när utvärdering av likabehandlingsplanen ska genomföras. 

● Rutiner för anmälan till socialtjänsten 

● Elevrådet och kamratrådet har uppföljning av likabehandlingsplanen en gång per 

år. Rektor och trygghetsteam sammankallar  
● Avstämning med elever inför fritidshemmets föräldraträffar samt 

utvecklingssamtal om elevernas upplevelse av sin tid på fritidshemmet 
Fritidspedagog ansvarar 

● Arbetsmiljöenkät görs i februari månad av elever i år 5 Rektorns ansvar 
● Observationer av barnen och platser på enheten kontinuerligt under hela året Alla 

vuxna på enheten ansvarar 
● Möte varje vecka där vi tar upp klimatet på skolan Allas ansvar 
● Regelbundna individuella avstämningar via enkäter. Detta återkopplas i 

personalgruppen för ev vidare handlingar. Trygghetsteamet ansvarar för att 

skicka ut enkäter 
 

 

Personalen ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande med Likabehandlingsplanen 

ständigt i åtanke i skolan. Detta kan bland annat göras genom att personalen arbetar med 

klassklimatet och elevernas trivsel i skolan men även genom att arbeta med Friends eller 

andra former av värderingsövningar. Personalen ansvarar även för att omedelbart agera i 

akuta situationer. Kurator är behjälplig i detta arbete. 
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Handlingsplan vid kränkande behandling och trakasserier och trakasserier mellan 

elever 

Det viktigaste är att en vuxen ser, får veta eller uppmärksammar att ett barn har upplevt 

sig trakasserat eller kränkt. Som barn/elev eller som vårdnadshavare så kan man prata 

med mentorn i första hand. Om man av någon anledning inte känner att det går så 

kontaktar man rektor eller skolkuratorn. 

Akuta åtgärder 

● Den vuxne som ser eller får kännedom om att något inträffar ska direkt 

ingripa med tillsägelse. Dokumentera i ett händelseblad “Händelseblad vid 

trakasserier och annan kränkande behandling” och meddela barnets mentor. 

Glöm inte återkoppling till vårdnadshavare. Detta måste ske skyndsamt. 

● Rektor ska informeras om det som har hänt. Anmälan sker till huvudmannen.  

Uppföljning och dokumentation 

1) Den personal som har upptäckt kränkningar eller trakasserier, informerar mentor 

och tillsammans anmäler de skriftligt ärendet  till rektor. Vårdnadshavare som 

upptäckt kränkning eller trakasseri vänder sig till mentor, som på samma sätt 

anmäler händelsen till rektor. . Rektor anmäler ärendet vidare till huvudmannen 

genom blanketten “Anmälan om kränkande behandling”. Rektor ger vid behov 

Trygghetsteamet uppdrag att agera i ärendet och dokumenterar ärendet på 

blanketten “Utredning, kränkande behandling”.  

2) En representant från Trygghetsteamet talar med den som utsatts för kränkningen 

för att klargöra vad som hänt och om det hänt tidigare. Förklara att kränkningar ej 

får förekomma och att skolan nu kommer att åtgärda detta. Bestäm en tid för 

uppföljning ca en vecka senare, men klargör även att eleven genast ska komma till 

mentor om något händer innan dess. Dokumentera samtalet.  

3) Trygghetsteamet talar sedan med den/de som utfört kränkningen, om flera 

personer deltagit talar de vuxna med dem en och en. Förklara att kränkningar inte 

accepteras och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. 

Gör upp en plan för hur detta ska gå till. Bestäm en tid för uppföljning ca en 

vecka senare. Dokumentera samtalet.  

4) Trygghetsteamet/mentorer kontaktar inblandade elevers vårdnadshavare 

skyndsamt och berättar om vad som hänt och vad som nu beslutats. Dokumentera 

samtalen. 

5) Personal i fritidshemmet och skolan får vid behov kortfattad information om 

situationen och att eleverna behöver hållas under uppsikt.  

6) Vid behov finns även kurator tillgänglig vid skolan. 

7) Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 2 och 3. Därefter kontaktas 

vårdnadshavarna för att delges information om hur det gått. Eleverna hålls även 

fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtalen.  
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8) Om ärendet efter uppföljningar anses utrett och avslutat, informeras även 

huvudman via blanketten “Anmälan om kränkande behandling”.  

9) Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever som mobbar 

tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos rektor, en så kallad 

elevhälsakonferens (EHK). Ett åtgärdsprogram upprättas för att komma till rätta 

med problemet. Samtalet dokumenteras i EHK-protokoll.  

10) Åtgärdsprogrammet följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, rektor. 

Även detta samtal dokumenteras i EHK-protokoll.  

11) Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphört vidtas ytterligare 

åtgärder, t ex kontakt med socialtjänst. 

Handlingsplan vid kränkande behandling och trakasserier mellan vuxen och elev 

1) Händelsen anmäls till rektor 

2) Vårdnadshavare kontaktas. 

3) Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs och 

händelsen anmäls till huvudmannen via blanketten “Anmälan om kränkande 

behandling” 

4) Rektor följer upp ärendet med eleven och hans/hennes vårdnadshavare. 

Dokumenteration i blanketten “Utredning, kränkande behandling”.  

5) Rektor träffar regelbundet under den period behov finns, den personal som kränkt 

eleven och samtalar om hur undervisningen med berörd elev fungerar 

6) Avslutat ärende dokumenteras via blanketten “Anmälan om kränkande 

behandling”. 

7) Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med huvudmannen. Eleven kan även 

vända sig till Barn- och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO) 

Dokumentation av utredning av trakasserier och kränkningar 

Den som upptäcker eller får kännedom om trakasserier och kränkningar fyller i ett 

händelseblad där man beskriver vad som har hänt, vilka som är inblandade och vilka 

åtgärder som har gjorts. Där ska också framgå hur uppföljning ska ske och även denna 

ska dokumenteras på händelsebladet. Händelsebladet lämnas till rektor som anmäler till 

huvudman och startar utredning.   

 

En kopia av händelsebladet ska förvaras hos rektor för att skolan ska kunna skapa sig en 

hel bild av elevens situation (om det förekommer vid upprepade tillfällen eller olika 

situationer). Anmälan till huvudman samt utredning diarieförs.  

Vid upptäckt av diskriminering 

Rektor ansvarar för kartläggning och dokumentation av situationen med hjälp av barn, 

elever, personal och vårdnadshavare. Därefter vidtar rektor de åtgärder som 
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kartläggningen har visat på behov av, t ex fatta beslut, upprätta nya rutiner osv. Även 

åtgärderna dokumenteras. 

 

Vi gör barn, elever, personal och vårdnadshavare delaktiga genom att 

● Trygghetsteamet har deltagit i att arbeta fram grunden i planen.  

● Elevrådet har fått reflektera runt planen. 

● Alla klasser har gått igenom planen på lektionstid. 

● I personalmöten har personal fått reflektera runt planen. 

● Föräldrarådet har fått reflektera runt planen. 

● Ett exemplar ska finnas i alla skolans klassrum och i fritidshemmet. 

● Publicerar planen på hemsidan. 

Planen ska utvärderas enligt följande 

● Under året kommer vi att analysera skolan utifrån diskrimineringsgrunderna 

(se bilaga 1).  

● Kontinueligt under  LÅ 19/20 genomförs undersökningar i alla klasser av 

trygghetsteamet. Mentorerna sammanställer resultaten och sänder 

sammanställningen till trygghetsteamet. 

● I juni 2020 ska  

o planen utvärderas 

o analys av kartläggningarna som är gjorda under våren  

● september 2020 sammanställs och upprättas 2020/2021 års plan 

 

Kontakter som kan tas på Glömminge skola ifall ni som föräldrar är oroliga för era 

barns mående i skolan. 

I första hand kontaktar ni barnets mentor. Ifall det av någon anledning ej går kan ni 

kontakta nedanstående personal.  

 

Helena Djukanovic, Rektor 47488 

Jesper Almgren, Skolkurator 233414 

Sofie Jonasson, Skolsyster, 23345515 

 

Trygghetsteamet  
 

Martina Rudestig 

Fredrik Alvarmo 

Jesper Almgren (skolkurator 0485 47638)  

Sofie Jonasson (sjuksköterska 0485 47229)  

Du kan nå all personal på skolan via den gemensamma telefonen 0485 – 472 92 (detta är 

skolans telefon, svarar ingen så tala in ett meddelande så ringer de upp). 

 

 


