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TILL DIG SOM ELEV 
 
Vi vill att alla elever på Ljungaskolan ska trivas, känna sig trygga och känna att man hör hemma på 
skolan tillsammans med de som jobbar här och med de andra barnen på skolan. Det är viktigt för att 
man ska kunna lära sig nya saker. 
 
Om du någon gång känner att det är barn som inte är snälla mot dig, som inte slutar även om du 
säger ifrån, att någon gör dig illa, hotar dig eller kränker dig, vill vi att du pratar med någon av oss 
vuxna på en gång. Om du vet om något annat barn som blir retad ska du också säga till någon vuxen 
på en gång. 
 
Om du känner att du inte riktigt törs säga till en vuxen, kan du lämna en lapp i vår ”Bry-sig-om-låda” 
som finns utanför matsalen. Det är bara skolans personal som får titta i lådan och de tittar i lådan 
varje vecka. 
 

 
TILL DIG SOM FÖRÄLDER 

 
Om du misstänker att ditt eller något annat barn på skolan utsätts för kränkande behandling – 
kontakta ditt barns lärare eller skolans rektor. 
 
Det är svårt att ta till sig om ens eget barn mobbar andra. Men om det är så måste du göra något åt 
det. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling råder vi dig att som 
förälder göra klart för barnet att du inte accepterar mobbning och att du ser mycket allvarligt på ett 
sådant beteende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad är kränkande behandling/mobbning? 

Kränkande behandling är när någon säger eller gör något elakt mot 
någon annan. 

Mobbning är när ett eller flera barn upprepade gånger och under längre 
tid är elaka mot samma barn. 
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Ljungaskolans plan mot diskriminering, kränkande behandling och 
trakasserier 
 
På Ljungaskolan har alla elever och all personal rätt att bli behandlade lika och med respekt, oavsett 
om man tillhör förskoleklass, fritidshem, grundsär- och träningsskola eller grundskola. Alla ska bli 
behandlade bra oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionshinder. 
Vår likabehandlingsplan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier är präglad av 
nolltolerans, den är upprättad 09.11.28, senast reviderad 20.06.16. Likabehandlingsplanen finns alltid 
tillgänglig på skolans hemsida. Rektor ansvarar för att ny personal får ta del av likabehandlingsplanen 
i samband med att man blir anställd på Ljungaskolan. 
 
Det demokratiska uppdraget skall utgöra grunden för all verksamhet i skolan.   
Att motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier är en del av det uppdraget. 
 
Det är alla elever och personalkategoriers uppgift och ansvar att upptäcka och reagera på signaler 
om att kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier sker. Skolan arbetar förebyggande och 
långsiktigt med elever, personal och föräldrar.  
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Ljungaskolans mål 
 
 Ljungaskolans mål är att alla, elever, personal och föräldrar, tillsammans ska arbeta för att alla på 

skolan ska känna trygghet och kamratskap. Ingen diskriminering, kränkande behandling eller 
trakasserier ska förekomma. 

 Ingen vid Ljungaskolan ska bli kränkt eller ska utsättas för trakasserier på grund av sexuell 
läggning. 

 Ingen på Ljungaskolan ska exkluderas, trakasseras, eller bli kränkt på grund av funktionshinder. 
 Ljungaskolan ska arbeta för en jämställd verksamhet där flickor och pojkar får samma möjligheter 

och har samma rättigheter/skyldigheter oavsett kön. 
 Ingen vid Ljungaskolan ska exkluderas, trakasseras eller bli kränkt utifrån etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning. 
 Alla elever och all personal på skolan har rätt att bli behandlade lika och med respekt, oavsett om 

man tillhör förskoleklass, fritidshem, grundsärskola eller grundskola.  
 Inga kränkande behandlingar eller trakasserier ska förekomma. Allas olikheter och erfarenheter 

ska ses som tillgångar och skolan ska bidra till att utveckla social kompetens hos våra elever. 
 Alla vuxna ska agera oavsett vilken verksamhet eleverna deltar i - “alla barn är allas”. 
 All personal, elever samt vårdnadshavare ska vara förtrogna med vår handlingsplan och ha 

tillgång till planen både i klassrum samt via vår hemsida. 
 Skolans verksamhet ska främja både goda lärandemiljöer och goda relationer mellan 

elever/elever, elever/vuxna och vuxna/vuxna. 
 
 

Åtgärder och förebyggande insatser för att främja trygghet på 
skolan 
Vi arbetar främjande genom att hitta och stärka de positiva förutsättningarna för att alla elever ska 
ha lika rättigheter och möjligheter. Vi arbetar förebyggande genom att arbeta för att minimera 
riskerna för diskriminering, trakasserier av olika slag och kränkande behandling. 
 
Skolan har utarbetade ordningsregler, som i lika hög grad gäller fritidshemmet. När höstterminen 
startar går ansvarig lärare igenom skolans regler tillsammans med eleverna. Föräldrar går 
tillsammans med sitt barn igenom skolans regler i hemmet, skriver under på att reglerna ska följas 
och returneras därefter till skolan. I skolans regler framgår tydligt att det råder nolltolerans mot 
mobbning och kränkande behandling, samt trakasserier beroende av kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Därför ska skolan arbeta för att 
motverka stereotypa könsroller. Vi ska också uppmärksamma och motverka normativa påståenden 
om kön. Vi ska arbeta för att ge alla elever lika förutsättningar att nå målen i skolan oavsett kön samt 
ha ett könsperspektiv i verksamheten.  
Ljungaskolan ska fortsätta att ha sin skolavslutning på skolans område och ska arbeta med de 
religioner som finns inom skolan. På vår skola ska vi fortsätta vårt samarbete mellan grundskola och 
grundsär- och träningsskola för att bibehålla och utveckla den integrering som redan nu sker på 
skolan. Vi vill öka förståelsen om att alla är olika men ändå lika mycket värda. 
Vi arbetar för att motverka att elever med funktionshinder ska uppleva utanförskap på lektioner och 
raster, därför finns det alltid personal tillgänglig både inne och ute för att stötta dessa elever. 
För att motverka uppkomsten av kränkning eller diskriminering pga sexuell läggning ska vi arbeta för 
att öka elevernas kunskap om olika sexuella läggningar. Vi ska också ha återkommande samarbete 
med skolsköterskan där vi kan ha samtal i tjej och killgrupper. Samtalen ska innehålla puberteten, 
kroppens utveckling, sexualitet och olika sexuella läggningar. 
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Alla klasser på skolan genomför klassråd inför skolråd, och vid behov, samt håller elevråd och 
matråd. Detta för att upprätthålla en kommunikation inom klass och skola. Eleverna kan på detta sätt 
aktivt delta i diskussioner om skolans regler och påverka reglernas utformning. 
 
Ljungaskolan arbetar med kamratraster, gruppstärkande övningar, samt gemensamma aktiviteter 
och vuxenledda rastlekar. 
 
Den allmänna inställningen är att alla vuxna på skolan bryr sig om och ansvarar för alla elever 
tillsammans. Detta gör det naturligt för eleverna att vända sig till vilken vuxen som helst på skolan 
om problem skulle uppstå. De vuxna samtalar till exempel med barnen under den dagliga 
pedagogiska lunchen, under rast- och bussvärdstid, vid möten i korridoren samt under klassråd och 
elevråd. Genom de vuxnas närvaro vid dessa tillfällen kan kränkande behandling upptäckas tidigt. På 
så sätt kan personal agera direkt när denne får signaler om att en elev känner sig kränkt. 
 
Från och med vt-2010 dokumenteras de platser där kränkningar sker. Detta för att ytterligare 
tydliggöra och synliggöra var personalen bör ha extra god uppsikt. 
 
På Ljungaskolans morgonmöten och arbetsplatsträffar talar vi kontinuerligt om elevernas arbetsmiljö 
för att motverka kränkande behandling. 
 
Likabehandlingsarbetet upprätthålls genom; 

 regelbundna träffar 
 revidering av likabehandlingsplanen inför varje läsår 
 att kunna vara ett stöd för hur lärare och elever kan arbeta förebyggande i sitt arbete för att 

motverka all kränkande behandling mot andra människor 
 rapport från personalen är en stående punkt på skolans månatliga arbetsplatsträffar 

 
Information till vårdnadshavare kring likabehandlingsplanen sker via den information som delas ut till 
alla vårdnadshavare vid terminsstart, samt via skolans hemsida. Skolan informerar även 
vårdnadshavare genom samtal till hemmen när enstaka händelser har påvisats. 
 
Ansvariga för arbetet är rektor och all personal på skolan. 
 
Skolan ämnar fortsätta sitt likabehandlingsarbete i samma anda under läsåret 2020/21.  
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Ansvarsfördelning 
 
( Utdrag ur Lgr 11) 
 
 Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för 

vår gemensamma miljö. 
 Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 
 Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
 Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan 

och klart ta avstånd från det som strider mot dem. 
 Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
 Skolan ska utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. 
 Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ytterligare ansvar beskrivs nedan: 
 
Skolledningen har… 
det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas och 
revideras. Skolledningen ansvarar också för att personalen kontinuerligt utbildas för att aktivt kunna 
arbeta mot kränkande behandling. Vidare ansvarar skolledningen för att all personal som rör sig på 
skolan, men som tillhör andra enheter (såsom måltid, bibliotek, resurscentrum m.fl.) får ta del av 
likabehandlingsplanen. 
 
Elever har… 
ett stort ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och till goda relationer med både personal och 
andra elever. Eleven skall ta del av skolans regler och handla utifrån dem. Som elev på skolan 
förutsätts man respektera andra, visa hänsyn och gott omdöme. Det är viktigt att man funderar över 
hur man uppträder och hur andra kan tänkas uppfatta detta. 
 
Föräldrar har… 
också ett stort ansvar. Om skola och hem tar klart avstånd från kränkande behandling får detta en 
positiv inverkan på barnen. Prata med ditt barn om mobbning. Är någon i klassen utsatt? Är någon 
ensam och utfryst? Ta kontakt med skolan om ditt barn berättar om mobbning. Vi kan alla hjälpas åt 
att skapa en skola där alla trivs och har det bra. 
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Resurser 
En mycket stor resurs för Ljungaskolan i arbetet med likabehandling är att alla vuxna på Ljungaskolan 
bryr sig om och ansvarar för alla elever, samt att de vuxna på skolan har en gemensam grundsyn. 
Skolsköterskan och kuratorn är viktiga resurser för de elever som känner att de vill prata enskilt eller 
med någon utomstående. Skolan har ett elevhälsoteam, EHT som träffas en gång per månad för att 
samtala runt elever och följa upp arbetet med elever med särskilt stöd. Mellan dessa träffar finns 
också EHM, elevhälsomöten, där rektor och delar av personalen träffas för att säkerställa det EHT 
bestämt. 
Vid skolans alla arbetsplatsträffar samt vid morgonmöten tas aktuella frågor upp. 
Samarbetet med elevernas föräldrar är en viktig resurs i ett lyckat arbete för att förebygga och 
åtgärda kränkande behandling på skolan. 
 
 

Lagtexter och definitioner mot diskriminering, trakasserier och -
annan kränkande behandling 
Likabehandlingsplanen gäller för elever, samt all personal på skolan och grundar sig på följande 
lagtexter och regelverk: 

Skollagen säger: Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.  

I kapitel 6, § 6,§7 och § 8 säger lagen att huvudmannen ska:  

-se till att inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling av barn och elever. 

-se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för   
kränkande behandling. 

-se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att 
förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.  

 
Den som verkar i skolan ska: 
 
-främja jämställdhet mellan könen   
 
-aktivt motverka alla former av kränkande behandling, sexuella trakasserier eller andra trakasserier 
såsom t.ex. mobbning och rasistiska beteenden.    
       
Läroplanen säger: 
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den  
enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
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könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 
annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas.  

Lgr 11 
Barnkonventionens grundläggande principer 
”Inget barn får diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, 
funktionshinder eller andra liknande skäl. Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande 
och vid alla åtgärder som rör barn och unga. Barn och unga ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt 
och utifrån sina egna förutsättningar. Barn och unga ska ges möjlighet att framföra och få respekt för 
sina åsikter i frågor som berör dem”.   
 Se artikel 2, 3, 6, 12 
 
Diskrimineringslagen 
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. Kapitel 1 § 1 
De diskrimineringsgrunder som omfattas av lagen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. 
Trakasserier är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna. 
 
Diskrimineringslagen ska tillämpas inom all verksamhet på Ljungaskolan. 

Elever och barn skall känna sig trygga i verksamheten och ha ett tydligt och aktivt skydd. Skolan skall 
bedriva ett målinriktat och aktivt arbete för att förhindra och motverka alla former av kränkande 
behandling. Skolans likabehandlingsplan skall vara känd av alla och är allas ansvar. Om mobbning, 
diskriminering eller kränkande särbehandling upptäcks eller anmäls kommer skolan att agera enligt 
denna plan. 
 
Rektor eller av rektor utsedda personer skall utreda och förhindra fortsatt diskriminering eller annan 
kränkande behandling om ett barn eller en elev anmäler att han/hon blivit utsatt för detta. Ansvaret 
och skyldigheten att agera och rapportera gäller rektor/skolledare och all personal vid skolan, som till 
exempel lärare, skolmåltidspersonal, vaktmästare, fritidshemspersonal och skolhälsovårdspersonal. 
 

Övriga lagar och författningar vilka styr arbetet mot diskriminering, 
mobbning och kränkande behandling 
Brottsbalken  
Brottsbalkens strafflagar gäller skolan. Det finns ingen laglig skyldighet att göra polisanmälan. 
Polisanmälan ersätter inte anmälningsskyldigheten till socialtjänsten. 
 

Arbetsmiljölagen 
Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö. God arbetsmiljö avser både den fysiska och den psykiska arbetsmiljön. Elever jämställs i 
de flesta delar av lagen med arbetstagare. Dock omfattas inte elever i förskoleklassverksamhet och 
skolbarnsomsorg av arbetsmiljölagen.  
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Barnkonventionen 
FN: s barnkonvention sätter barnperspektivet och rätten till lika behandling i fokus. Barnet skall enligt 
artikel 36 skyddas mot att alla former av utnyttjande som kan skada barnet i något avseende. 
 

Läroplaner 
Lgr 11 fastslår de demokratiska värden som skolan skall gestalta och förmedla. ”Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 
och män samt solidaritet med svaga och utsatta”. Vidare framgår tydligt att alla som arbetar i skolan 
har ett gemensamt ansvar för att motverka kränkande behandling. 
 

Socialtjänstlagen 
Socialtjänstlagen 14 kap 1 § beskriver anmälningsskyldigheten för alla verksamheter som rör barn. 
Enligt denna paragraf är både skolmyndigheten och alla anställda hos myndigheten skyldiga att 
”genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära 
att socialnämnden behöver ingripa till barns skydd”. 
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Definition av kränkande behandling 
Vad är kränkande behandling? 
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla 
människors lika värde. Mobbning och rasistiska beteenden är exempel på kränkningar som särskilt 
nämns i diskrimineringslagen 1kap. §4. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. 
 
Kränkningarna kan vara: 

 fysiska (slag, knuffar, sparkar eller stölder) 
 verbala (hot, ord, suckar, skvaller eller förtal) 
 psykosociala (utfrysning, tystnad, blickar och viskningar) 
 text- och bildburna (klotter, brev och lappar, e-post, sms eller mms) 
 diskriminering eller trakasserier (utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, eller ålder). 
 sexuella trakasserier (grundande på kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, eller 

anspelar på sexualitet, till exempel kränkande ord så som hora eller bög, icke önskad 
beröring, ryktesspridning etc.) 

 rasism (uppfattning om den egna folkgruppens överlägsenhet och utifrån detta ses vissa 
folkgrupper som mindre värda, till exempel uttala sig nedlåtande/nedvärderande om andra 
folkgrupper än den egna)  

 främlingsfientlighet (avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, 
kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristiska) 

 homofobi (avser motvilja mot och förakt för homo - eller bisexualitet) 
 
Diskriminering 
Diskriminering är när någon missgynnas pga. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, samt 
ålder. Det finns två former av diskriminering, direkt och indirekt. Direkt diskriminering är när flera 
elever är i samma situation, men några av dem missgynnas pga. någon av diskrimineringsgrunderna. 
Indirekt diskriminering är när något som görs i skolan i den dagliga verksamheten verkar neutralt 
men i praktiken innebär att en viss grupp missgynnas på grund av någon Av 
diskrimineringsgrunderna.1 kap. 4§, Diskrimineringslagen. 
 
Trakasserier 
Det är trakasserier när det inte sker systematiskt. Trakasserier har ett samband med 
diskrimineringsgrunderna och innebär ett handlande som kränker någons värdighet såsom kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Sexuella trakasserier har ett uppträdande av sexuell 
natur och kränker någons värdighet. 1 kap. 4§, Diskrimineringslagen. 
 

Mobbning 
Med mobbning menas både fysiskt och psykiskt våld. I psykiskt våld innefattas även utfrysning. 
Mobbning innebär att den som är utsatt är i fysiskt eller psykiskt underläge och känner sig kränkt. 
Kränkningen sker vid upprepade tillfällen, oftast dagligen och över viss tid. Tiden kan variera från 
några veckor till månader, ibland år. Upprepningen, det systematiska i det hela och offrets 
försvarslösa attityd är det som skiljer mobbning från konflikt och trakasserier. 
 
Om en person känner sig mobbad eller kränkt beror på den enskilde personens upplevelse av 
situationen. Mobbning mellan elever sker oftast utom synhåll för vuxna. Mobbning kan ske mellan 
elev – elev, vuxen – elev, elev – vuxen eller vuxen – vuxen. 
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Negativa handlingar (härskartekniker) kan vara verbala, fysiska och digitala. Till exempel att slå, 
knuffa, frysa ut någon, ringa anonyma samtal, mail, MMS, SMS eller med foton som läggs ut bland 
annat via Internet.  
Definitionerna gäller i lika hög grad kränkningar mellan elever, som vuxen mot elev, elev mot vuxen 
och vuxen mot vuxen. 
 
Signaler vid mobbning kan vara; 

 nedstämdhet 
 inga kamrater 
 ovilja att berätta om skolan 
 huvudvärk och magvärk speciellt på morgonen 
 ovilja att gå till skolan 
 återkommande frånvaro 
 att eleven själv kränker andra 
 blåmärken 
 försvunna/förstörda kläder eller ägodelar 

 
Skyldighet att utreda och åtgärda  
Diskrimineringslagen, Kapitel 2, § 7 
Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en 
elev, student eller studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens 
verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för 
trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att 
utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande 
fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. 
  

Kartläggning 
Denna plan är utvecklad i samverkan med elever och föräldrar, genom att elever och skolråd fått ta 
del av planen och ge synpunkter, under planens uppförande samt under dess färdigställande. 
 
För att få en bild av skolans behov har följande kartläggning genomförts; 
 Skolan genomför varje år sedan 2008/2009 trivselenkäter i alla klasser samt bland föräldrar. 

Utifrån resultaten i enkäterna vidtar skolan åtgärder. 
 Under utvecklingssamtal med elever och föräldrar har man fortsatt kartläggningen av trivsel och 

kunnat se till det enskilda barnets behov. 
 Informella samtal mellan elev och vuxen under raster, i korridorer etc. har lett till en ökad insikt 

av skolans behov. 
 Samtal med klasslärare har genomförts när behov av detta funnits hos den enskilda eleven. 
 Klassråd och elevråd hålls i samband med skolråd. Klassråd hålls även vid behov, för att 

upprätthålla en bra dialog inom klass och skola.  
 Stödjande samtal med skolsköterska eller skolkurator finns att tillgå för varje elev som känner att 

den har ett behov av att prata eller att personal på skolan bedömer att elev skulle må bra av 
samtal i förtroende. 

 Diskussioner i arbetslaget sker kontinuerligt, under arbetsplatsträffar samt vid varje givet tillfälle.  
 På arbetsplatsträffens dagordning är den psykosociala arbetsmiljön för elever och personal en 

stående punkt. 
 Skolan har en ”Bry-sig-om-låda” där anonyma iakttagelser kan lämnas, för att ytterligare ge en 

bild till skolans behov av likabehandlingsarbete. 
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 Misstanke om kränkning tas alltid på allvar. Dokumentation sedan tidigare fall av kränkande 
behandling på skolan utgör ett underlag vid kartläggning av riskfaktorer i skolan. 

 Skolans trivselregler beskriver att det ska råda ett lugnt klimat i skolan. 
 Vid behov anlitas tolk. 
 Skolan respekterar utövandet av andra religioner än kristendom, liksom att inte utöva någon 

religion alls. 
 
 
Alla medarbetare på vår skola har i uppdrag att använda elevsamtal som en kartläggningsmetod.  
Detta är en ständigt pågående process på vår skola. 
Dessa samtal sker i korridorer, ute på raster eller vid lunchbordet. Vid dessa situationer upplever 
eleverna sig friare att samtala runt vardagliga händelser i skolan. Vi kan inte hänvisa till speciella 
frågor utan samtalen är i ”stunden” och innebär ibland att vi upplever att allt bara är bra och ibland 
kan mindre konflikter/händelser komma fram, som personalen i fråga för vidare till kollegiet för 
kännedom samt fortsätt ev. arbete med frågan/händelsen.  
Vid utvecklingssamtal får eleverna frågan: 
Hur trivs du på skolan? Beroende av svaret har följdfrågor ställts. 

Föräldrar och elever har tillsammans fått frågan: Är det något som du/ni har tyckt varit konstigt/ 
orättvist i skolan? Föräldrar och elever har om man önskar givits möjlighet att fundera och 
återkomma med svar på frågan. Beroende av svar har följdfrågor ställts. 

 

Handlingsplan 
För att komma till rätta med kränkande särbehandling, mobbning och/eller trakasserier som 
företeelse delas Ljungaskolans plan in i tre delar, den första delen handlar om åtgärder och 
förebyggande insatser. Denna del finns på sidan 6. Här nedan presenteras nu: 

 
 akuta insatser och åtgärdande arbete 
 uppföljande insatser 

 
Denna plan gäller för all verksamhet i förskoleklass, fritidshem, grundsär- och träningsskola och 
grundskola.  
Arbetsgången som presenteras är samma oavsett om ärendet gäller mobbning, kränkande 
behandling, trakasserier eller diskriminering pga. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 
 
 
Elev kränker elev 

 Den kränkte eller någon annan går till klassläraren som utreder. 
 Det finns en ”Bry-sig-om-låda”, där elever kan lämna uppgifter anonymt om de är kränkta 

eller ser någon annan bli utsatt. 
 Om läraren behöver hjälp kontaktas kollegorna. 
 Två av personalen samtalar med de inblandade. Kränkningar ska upphöra omedelbart! 
 Kontakt med den kränktes vårdnadshavare. Kontakt med vårdnadshavare till den som kränkt. 
 Information till all personal på skolan om vad som hänt och vilka som behöver hållas under 

uppsikt. 
 Skolans personal genomför uppföljningssamtal. 
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 Reflektionssamtal med alla som vetat om kränkningen, men inte agerat, för att tydliggöra 
allas ansvar. 

 Vid grövre fall görs anmälan till polisen, som för minderåriga elever skickar ärendet vidare till 
socialtjänsten. Det som är olagligt i samhället är också olagligt i skolan. 

 
 
Vuxen kränker elev 

 Den kränkte eller någon annan tar kontakt med rektor som utreder. 
 Det finns en ”Bry-sig-om-låda”, där elever kan lämna uppgifter anonymt om de är kränkta 

eller ser någon annan bli utsatt. 
 Rektor tar omedelbart ett samtal med den vuxne som kränkt eleven. Kränkningar skall 

upphöra omedelbart! 
 Samtal med rektor, elev och vuxen. 
 Kontakt med den kränktes vårdnadshavare. Facklig representant meddelas angående den 

vuxne. 
 Rektor genomför uppföljningssamtal med eleven och den vuxne separat. 
 Vid grövre fall görs anmälan till polisen. 

 
 
Elev kränker vuxen 

 Den kränkte eller någon annan tar kontakt med rektor som utreder. 
 Rektor tar omedelbart ett samtal med den elev som kränkt den vuxne. Kränkningar skall 

upphöra omedelbart! 
 Samtal med rektor, elev och vuxen. 
 Kontakt med vårdnadshavare till den som kränkt. 
 Rektor genomför uppföljningssamtal med eleven och den vuxne separat. 
 Vid grövre fall görs anmälan till polisen. 

 
 

Vuxen kränker vuxen 

 Den kränkte eller någon annan tar direkt kontakt med rektor som utreder. 
 Rektor tar omedelbart ett samtal med den vuxne som kränkt en annan vuxen. Kränkningar 

skall upphöra omedelbart! 
 Samtal med rektor och vuxen. 
 Rektor genomför uppföljningssamtal med de båda vuxna separat. 
 Vid grövre fall görs anmälan till polisen. 
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Akuta insatser och åtgärdande arbete 
När kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier mellan elev/elev misstänks 
förekomma, genomför personal genast samtal med de berörda eleverna och samtliga 
vårdnadshavare, dvs. både vårdnadshavare till den som utsätter och den som blir utsatt för 
kränkande behandling. 
Skolans personal gör en skriftlig anmälan om eventuell kränkande behandling. Personalen och rektor 
påbörjar skyndsamt en utredning för att utröna ärendets dignitet, samt utreder och analyserar 
bakomliggande omständigheter. Därefter informeras samtliga vårdnadshavare igen och 
samtalsarbetet med parterna påbörjas. 
 
Vid ett konstaterande av att det förekommit kränkande behandling inriktas arbetet på att förhindra 
fortsatt kränkning. Åtgärder som vidtas ska på kort och lång sikt leda till att kränkningarna upphör, 
dessa åtgärder dokumenteras och utvärderas. Särskilt åtgärdsprogram utarbetas individuellt för den 
eller de som utfört kränkningen, samt vid behov med den elev som blivit utsatt för kränkning. 
 
Eleven som kränkt är med vid dokumentationen av vad denne sagt eller gjort. 
 
Under en tid efter samtalen sker med jämna mellanrum en uppföljning av ärendet. Om vidtagna 
åtgärder visar sig vara otillräckliga måste andra åtgärder vidtas till dess att ärendet är varaktigt löst. 
Under hela ärendet är klassläraren ansvarig eller delansvarig. Den berörda personalen fortsätter att 
arbeta med ärendet till dess att kränkningarna upphört. 
 
Arbetet kommer att struktureras upp enligt följande tidsplan; 

1. Enskilda samtal sker så fort som möjligt med berörda parter, helst samma dag som 
händelsen utspelat sig. 

2. Uppföljande samtal sker efter en vecka. 
3. Uppföljande samtal sker därefter igen efter två veckor, därefter kontinuerligt så länge behov 

för detta finns. 
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Åtgärder när något har hänt – Arbetsgång vid diskriminering, mobbningsärenden och kränkande 
behandling 
 
 

Mobbning, diskriminering eller kränkande 
behandling upptäcks eller kan misstänkas 

förekomma. 

1. Klasslärare och annan personal genomför 
enskilda samtal med de berörda eleverna, 
samt vårdnadshavare. 
Samtalen dokumenteras på 
dokumentationsformuläret (bilaga1). 
Uppföljningssamtal vecka 1 och vecka 2. 

Situationen löst. Ärendet avslutas. 
Dokumenteras på 
dokumentationsformuläret (bilaga1). 
Lämnas till rektor 

2. Arbetslaget och rektor kopplas in för 
utredning. Informerar vårdnadshavare och 
genomför därefter enskilda samtal med alla 
inblandade. Överenskommer med de 
inblandade hur situationen skall lösas. 
Uppföljs regelbundet.  (Se tidsplan i text 
ovan). 
Dokumenteras på 
dokumentationsformuläret (bilaga1) alt. 
formulär för åtgärdsprogram (bilaga 2). 

Diskrimineringen, mobbningen 
eller kränkningen upphör. Ärendet 
avslutas. Dokumenteras på 
formulär för uppföljning (bilaga 3). 
Lämnas till rektor 

3. Diskrimineringen, mobbningen eller 
kränkningarna fortsätter. Sociala 
myndigheter och/eller polis kopplas in. 
Dokumenteras på formulär för uppföljning 
(bilaga 3). 
Personalen fortsätter arbetet med ärendet 
till dess att ärendet är löst. 
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Uppföljande insatser vid alla typer av kränkningar 
Om kränkningarna inte upphör återlämnas ärendet till rektor som beslutar om nästa steg. Detta kan 
vara att ärendet överlämnas för vidare handläggning av t ex skolsyster som handlägger den elev som 
blivit utsatt för kränkningen, samt att rektor handlägger den elev som utsätter annan för kränkande 
behandling. Kontakt med respektive vårdnadshavare sker under hela handläggningen. Det 
förebyggande arbetet med att förhindra fortsatt kränkning fortskrider. 
 
Rektor beslutar även, i samråd med skolans pedagogiska personal och elevhälsan, om skolan behöver 
göra en polisanmälan på grund av att t ex kränkningarna ej upphör, trots ovan nämnda insatser. 
Polisanmälan kan även göras direkt när ärendet inkommer till gruppen, beroende på kränkningens 
art. 
 
Därefter påbörjas samtalsarbetet med parterna. Under en tid efter samtalen sker uppföljning av 
ärendet med jämna mellanrum. Personalen fortsätter att arbeta med ärendet till dess att 
kränkningarna upphört. 
  
När alla andra möjligheter är uttömda har skolan i enlighet med Skollagen (kap 5 § 13) möjlighet att 
tillfälligt, mot en elevs och vårdnadshavares vilja, flytta en elev till en annan skola om detta är 
nödvändigt med hänsyn till övriga elevers rätt till trygghet och studiero. 
 

Planens offentliggörande 
Likabehandlingsplanen presenteras för eleverna vid läsårets början, då det även ges tid för 
reflektioner i klassen eller gruppen. Planen görs tillgänglig på skolans hemsida. Föräldrar får även 
information hur de bör rapportera kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling. 
 

Utvärdering och uppföljning 
Planen ska utvärderas enligt följande: 
Likabehandlingsarbetet diskuteras kontinuerligt vid personalkonferenser och veckoplanering. 
På våren under läsåret 2021/2022 utvärderas, analyseras och revideras likabehandlingsplanen.  
 

Insatser/Analys 2020-21 
Utifrån att det stundvis har varit oroligt ute på raster har vi under perioder bemannat upp 
personalstyrkan utomhus. Vi har också haft inneraster för att underlätta för de elever som är i behov 
av detta. 
För att undersöka hur eleverna uppfattar sin arbetsmiljö genomfördes i maj 21 en elevenkät. 
Utifrån den elevenkät som utfördes (där högsta betyg är 6), kan vi se att större delen av våra elever 
svarar att de trivs bra på skolan, 4.75.Enkäten visar också att de flesta upplever att de har någon att 
leka med på rasterna, 5.43. Eleverna upplever också att personalen bemöter dem på ett bra sätt,5.20 
samt att de vuxna gör ett bra jobb med att förhindra kränkningar, 4.68. Enkäten visar dock på en 
negativ trend vad gäller kränkningar, vilket kan bero på att detta är första året frågan ställs på detta 
sätt, eller så har kränkningarna ökat under pandemiåret. Enkäten visar att ca 40% av eleverna anser 
att de utsatts för någon form av kränkning under skoltid, 25% av eleverna uppger också att de själva 
kränker andra elever under skoltid. Utifrån att vi inte alls har fått in liknande mängd 
kränkningsrapporter behöver denna fråga analyseras av personalgruppen vid skolstart ht 21. 
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Under läsåret 2021/22 måste all skolpersonal börja terminen med att informera om vår 
likabehandlingsplan och dess innehåll för eleverna. Kopplat till detta behövs ett större arbete inledas 
med alla elevgrupper kring elevenkätens del gällande kränkningar.  Alla elever ska veta hur vi går 
tillväga vid kränkningar och vilka konsekvenser dessa kan få. Vi behöver aktivera eleverna med 
lärarledda rastlekar. Enkäten visar också tydligt vilka platser som eleverna anser vara otrygga: 
 
åk 1: en elev på fotbollsplan och en i lillskogen 
åk 2: en elev i omklädningsrummet, en i bussen, en på toaletten, en i korridoren, en i storskogen, en i 
matsalen när de stora eleverna kommer. 
åk 3: en elev i klassrummet och en i skogen 
åk 4 en elev i källaren, tre i omklädningsrummet och en på toaletten 
åk 5: fyra elever i omklädningsrummet, två i klassrum, en vid gungor och skogen. 
 
Vidare visar enkäten ett lågt omdöme 3.86 vad gäller delaktighet att planera skolarbete. 
 
Analys:  

1. Starta upp läsåret så att uteaktiviteter sker på ett tryggt och säkert sätt. 
2. Inspirationsdag för rastaktiviteter för våra elever vid skolstart. 
3. Läsåret kommer startas upp med kamratövningar. 
4. Ett större skolövergripande arbete vad gäller kränkande behandling startas upp. 
5. Vi behöver medvetandegöra eleverna på när de faktiskt är delaktiga i beslut. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Dokumentationsformulär för utredning och åtgärder av kränkande behandling 
Bilaga 2 – Åtgärdsprogram vid kränkande behandling 
Bilaga 3 – Uppföljning av åtgärdsprogram vid kränkande behandling 
Bilaga 4 - Resultat av elevenkät 
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Bilaga 1 Använd en blankett per elev. 

Dokumentationsformulär för utredning och åtgärder av kränkande 
behandling 
Ort och datum …………………………………… 
Anmälare 

Samtalsledare 

Utsatt elev (namn och klass) 

Ansvarig för uppföljning av utsatt elev 

Elev/elever som uppträtt kränkande (namn och klass) 

Ansvarig för uppföljning av den/de som uppträtt kränkande 

Målsman för utsatt elev informerad (namn och datum) 

Målsman för elev/elever som uppträtt kränkande informerad (namn och datum) 

Redogörelse av ärendet 
(Beskriv hur detta har uppdagats, vad som har hänt, vilka som varit inblandade). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakomliggande orsaker 
(Beskriv tidigare händelser). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärder 
(Beskriv vilka åtgärder som kommer att vidtas). 
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Datum för uppföljning och utvärdering …………… 

Samtalsledares underskrift Samtalsledares underskrift 

 
 

Närvarande vårdnadshavares underskrift 

Förälders/Vårdnadshavares underskrift Datum 

 
 
 
 

Uppföljning 
Datum …………… 
 

Utvärdering av åtgärder 
(Beskriv hur åtgärderna har påverkat situationen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ärendet avslutat:  Ja  Nej Nytt åtgärdsprogram upprättat ………... 
 
Ljungaskolan den ……………………… 
 
_______________________ _________________________ _____________________ 
Elevs underskrift Vårdnadshavares underskrift Samtalsledares underskrift 
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Bilaga 2 

Åtgärdsprogram vid kränkande behandling 
Ort och datum …………………………………… 
Namn 

Samtalsledare 

Närvarande 

Ansvarig för uppföljning 

Nuläge 
(Beskriv situationen idag). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mål 
(Ange ett kortsiktigt, konkret och mätbart mål att uppnå till uppföljningstillfälle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åtgärder 
(Beskriv vilka åtgärder som kommer att vidtas). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum för uppföljning och utvärdering …………… 

 
Ljungaskolan den ……………………… 
 
 
_______________________ _________________________ _____________________ 
Elevs underskrift Vårdnadshavares underskrift Samtalsledares underskrift 



- Likabehandlingsplan för Ljungaskolan - 

23 
 

Bilaga 3 

Uppföljning av åtgärdsprogram vid kränkande behandling 
Ort och datum …………………………………… 
Namn 

Samtalsledare 

Närvarande 

Ansvarig för uppföljning 

Nuläge 
(Beskriv situationen idag). 
 
 
 
 
 
Är målet uppnått? 
(Beskriv hur målet är uppnått. Om målet ej är uppnått beskriv varför). 
 
 
 
 

Utvärdering av åtgärder 
(Beskriv hur tidigare åtgärderna har påverkat situationen). 
 
 
 
 
 
Åtgärder 
(Beskriv vilka åtgärder som kommer att vidtas). 
 
 
 
 
 
 
Ärendet avslutat:  Ja  Nej  Nytt åtgärdsprogram upprättat ………... 
 

Datum för uppföljning och utvärdering …………… 

 
Ljungaskolan den ……………………… 
 

_______________________ _________________________ _____________________ 
Elevs underskrift Vårdnadshavares underskrift Samtalsledares underskrift 
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Bilaga 4 
Resultat av elevenkät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


