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Inledning 
Handlingsplanens	  främsta	  syfte	  är	  att	  främja	  barns	  och	  elevers	  lika	  rättigheter	  samt	  förebygga	  och	  
motverka	  alla	  former	  av	  diskriminering,	  kränkande	  behandling	  och	  trakasserier	  samt	  mobbing.	  

Den	  1	  januari	  2009	  infördes	  Diskrimineringslagen	  och	  14a	  kapitlet	  skollagen.	  Där	  finns	  reglerat	  hur	  
skolor	  skall	  arbeta	  mot	  diskriminering	  och	  kränkande	  behandling	  i	  skolan.	  Alla	  skolor	  är	  skyldiga	  att	  
årligen	  upprätta	  dels	  en	  handlingsplan	  mot	  diskriminering,	  dels	  en	  plan	  mot	  kränkande	  behandlingar.	  
Det	  finns	  dock	  inget	  hinder	  mot	  att	  dessa	  båda	  planer	  sammanställs	  i	  ett	  dokument.	  Planerna	  skall	  
innehålla	  en	  översikt	  av	  de	  åtgärder	  som	  skall	  påbörjas	  eller	  genomföras	  under	  året	  samt	  en	  
uppföljning	  av	  vilka	  åtgärder	  i	  föregående	  års	  plan	  som	  genom	  förts	  under	  året.	  Båda	  lagarna	  
förutsätter	  att	  eleverna	  är	  delaktiga	  och	  medverkar	  när	  planerna	  upprättas,	  följs	  upp	  och	  ses	  över.	  

	  

 

  
Vision/värdegrund 
Skälbyskolan har en devis ” Skälbyskolan lär dig för livet”. Den ska grundas och utgå från 
trygghet, närhet och miljö. Vår verksamhet bygger på kristen värdegrund och FN:s 
deklarationer om mänskliga rättigheter. Vi vill att all vår verksamhet ska präglas och 
genomsyras av detta. 

På Skälbyskolan ser vi att varje barn är unikt och har rätt att få utvecklas i en trygg och säker 
miljö med närhet och omsorg. Vi vill vara en skola som är öppen för alla. 

 

 

Mål att sträva mot 

Skälbyskolan har som mål att: 

• alla barn ska behandlas med respekt och känna trygghet 

• alla barn ska bemöta varandra med respekt och känna trygghet 

• alla barn ska utveckla en god självkänsla 

• alla barn ska känna tillhörighet och uppleva en ”vi-känsla” här på skolan 
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Rättigheter/ skyldigheter 
På Skälbyskolan har vi nolltolerans mot kränkande behandling och strävar efter att uppnå det 
genom engagemang från alla som verkar inom skolan. 

Av oss på Skälbyskolan kan du förvänta dig att: 
• alla barn är allas barn 

• alla barn visas hänsyn och respekt 

• alla barn blir sedda och får stöd och uppmuntran 

• vi arbetar aktivt för att stärka självkänslan 

• vi tar tag i konflikter och mobbing så att inget barn ska behöva gå till skolan med oro 
eller rädsla 

• ni som föräldrar alltid är välkomna 

• vi vuxna är goda föredömen för barnen 

• vi regelbundet informerar om verksamheten 

• vi alltid meddelar hemmet då något viktigt har hänt 

•  vi strävar efter en rofylld arbetsmiljö för barnen 
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Definition av kränkande behandling: 

 

Diskriminering är när en elev på osakliga grunder behandlas sämre än andra elever. Den 
kan vara antingen direkt eller indirekt. 

a) Direkt	  diskriminering: Är när en elev missgynnas och det har en direkt koppling 
till elevens kön, etnisk, tillhörighet eller religion. 

b) Indirekt	  diskriminering: Är när skolan tillämpar en bestämmelse som verkar 
neutral men i praktiken missgynnar en elev med t.ex. ett visst kön, etnisk tillhörighet, 
religion.  

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker elevs värdighet. Det kan vara 
fysiska slag, verbala hot, psykosociala, eller texter och bilder. Man kan dela upp kränkande 
behandling i trakasserier och ”annan kränkande behandling”. 

Trakasserier	  är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har 
koppling till de skyddade diskrimineringsgrunderna som är; kön, funktionshinder, 
sexuell läggning, etnisk tillhörighet och religion eller trosuppfattning. 

Annan kränkande behandling är all behandling som är kränkande av en elevs 
värdighet och som saknat koppling till en diskrimineringsgrund. 

Mobbing är när elev vid upprepade tillfällen utsätts för kränkande behandling. Det råder 
även en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbing.
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Främjande arbete: 
 

På Skälbyskolan arbetar vi målinriktat utifrån det övergripande uppdraget att verka för 
demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, lika behandling och trygghet. Vi arbetar 
systematiskt och långsiktigt med att förankra respekten för alla människors lika värde samt att 
utveckla en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga.  

Efter att en elev har gått år F-6 ska hon ha arbetat med följande områden; 

 

F-klass Respekt 

År 1. Funktionshinder  

År 2. Livskunskap 

År 3. Trosuppfattning 

År 4. Medial moral  

År 5. Jämställdhet/sexuell läggning/ samlevnad 

År 6. Olika kulturer 
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Förebyggande arbete 
Kartläggning 

• trivselenkät 1ggn/termin 

• elevråd 

• Here 4 U junior 

• dokumentation från enskilda incidentrapporter 

 

Analys av kartläggningen: 

Lärare och elever från elevrådet har efter analys av trivselenkäten och annan dokumentation 
beslutat att under lå 12/13 ha följande punkter som prioriterade områden. 

På skälbyskolan ska vi arbeta för att … 

1. … ingen ska bli retad. 

2. … man inte ska vara dum mot varandra utan visa varandra respekt. 

Så här ska vi arbeta för att nå dit: 

Elevrådet och vuxna på Skälbyskolan har varit med att ta fram följande arbetssätt för 
att arbeta med våra två prioriterade områden.  

Under lå 12/13 vill vi; 

• Samtala om våra skolregler en gång per termin 

• Vi vill ha gemensamma skolaktiviteter för att stärka vår ”School spirit”. Det är bla 
fadderdagar och ”Årets bitar”.  

• Vi ska ordna med en kompisbänk på skolgården där de barn som vill ha en lekkamrat 
kan gå. 

• Veckans ros ska utvecklas, barn och vuxna ska kunna få en utmärkelse för något bra 
man gjort. 

• Here 4 U junior har en viktig roll. 

• Ha en komplimangdag med kurs i att ge komplimanger. 

 

 



8	  

	  

Så här följs åtgärderna upp: 

Under v.47 år 2013 genomförs en specialinriktad enkät med frågor utifrån de prioriterade 
områdena. 

Denna utvärderas med lärare, elevråd och kamratstödjare, utifrån resultaten och vid behov 
sätts nya arbetsinsatser in för att nå de önskade målen. 



9	  

	  

Åtgärdande 
Upptäcka 

• Verksamheten bör vara organiserad så att personalen tidigt kan upptäcka trakasserier 
och kränkande behandling. Det innebär att vi arbetar med; 

• Rastvakter 

• Here 4U junior 

• Elevsamtal 

• Information om vår handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på 
föräldramöten och i föräldraråd. 

• Samtala kontinuerligt i elevråd och med Here 4U junior kring trygghet och trivsel på 
skolan. 

• Trygghetsteamet träffas en gång per termin. 

Utreda 
Så fort någon i vår verksamhet får kännedom om att kränkning förekommit så ska det utredas.  
Vi har skyldighet att utreda kränkande behandling eller trakasserier inträder vid första tillfället 
och oberoende av om det förelåg en avsikt att kränka eller ej. När utredning sker är det den 
enskildes upplevelse av det inträffade som är utgångspunkten för utredningen av det som 
hänt. 

Åtgärda 
Rutiner för åtgärder vid kränkningar/diskrimineringar eller trakasserier mellan elever: 
(elev-elev) 

Vid upptäckt av mobbing eller annan kränkande behandling är vår personal skyldig att vara 
lyhörd för elevens upplevelser av sin situation och ingripa på ett lämpligt sätt. 

• Ansvarig personal försöker utreda situationen med inblandade barn/elever och komma 
fram till en lösning.  

• Om kränkningen bedöms som mer än en vanlig konflikt mellan två parter så skriver 
man en incidentrapport och lämnar till skolledningen. Skolledningen bestämmer 
tillsammans med ansvarig lärare om ärendet behöver ytterligare åtgärder.  

• Föräldrar kontaktas av ansvarig lärare/pedagog. 

• Stödsamtal för den som utsatts för diskriminering eller annan kränkning. 

• Samtal med den/de som utfört handlingarna. Samtalen kan ledas av rektor, 
elevvårdspersonal, medarbetare tillsammans eller var för sig beroende på aktuell 
situation. 



10	  

	  

• I vissa fall kan ett åtgärdsprogram upprättas tillsammans med föräldrar, barn och 
ansvarig lärare/pedagog. Denna lämnas till skolledningen som förvarar den i skolans 
arkiv. 

• Åtgärdsprogrammet utvärderas av de inblandade efter en överenskommen tid och 
rapporten lämnas till skolledningen. 

• Vid svåra fall av kränkning kontaktas elevvårdsteamet och snabba åtgärder sätts in. 
Allt dokumenteras. 

 

Rutiner för åtgärder vid kränkningar/diskrimineringar eller trakasserier 
från pedagog mot elever: 

Elev eller annan pedagog uppmärksammar att en pedagog kränkt, diskriminerat eller 
trakasserat en elev eller bidragit till att en elev upplevt sig kränkt, diskriminerad eller 
trakasserad av annan/andra eller elev/ elever 

Rektor kopplas omedelbart in för att utreda vad som hänt och om så blir nödvändigt 
kan arbetsrättsliga åtgärder kan aktualiseras som t.ex. utdela en skriftlig varning. 

 

Rutiner för åtgärder vid kränkningar/diskrimineringar eller trakasserier 
från elever mot pedagog: 

1. Den utsatte pedagogen samtalar med den/de elever som kränkt/diskriminerat eller 
trakasserat och påtalar det olämpliga beteendet. 

2. Pedagogen meddelar efter överenskommelse med eleven/eleverna, vårdnadshavarna 
om vad som hänt och vad de kommit överens om. 

3. Rektor ska om pedagogen så önskar, kopplas in för att ge pedagogen stöd och ev. 
handledning. 

	  

Övergår kränkningar till mobbing används ovanstående handlingsplan. 
 
Polisanmälan: 
Polisanmälan görs vid allvarliga händelser.	  
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Utvärdering: 
Denna handlingsplan är ett levande verktyg. Det sker en utvärdering av de insatta åtgärderna  
vid varje terminsslut. I samband med läsårsslut genomförs en utvärdering och nya mål för 
kommande läsår formuleras tillsammans med elever i elevråd och Here 4U samt pedagoger.  


