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1. JURIDISK GRUND  

Likabehandlingsarbetet regleras i två lagar – diskrimineringslagen (2009:567) och skollagen (2010:800). 

Enligt 3 kap. 14 § diskrimineringslagen ska huvudmannen bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt 

främja lika rättigheter och möjligheter för de barn eller elever som deltar i eller söker till 

verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder 

eller sexuell läggning. Enligt 6 kap. 6 § skollagen ska huvudmannen även se till att det inom ramen för 

varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av 

barn och elever. Likabehandlingsplanen ska revideras årligen.  

Tillsynsmyndigheter är Diskrimineringsombudsmannen www.do.se och Barn- och elevombudet 

www.skolinspektionen.se/sv/BEO  

  

2. INLEDNING & SYFTE  

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling kommer vidare i texten att refereras till som 

likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen utgår från Södra skolans värdegrund och har till syfte 

att främja arbetet för elevers trygghet och motverka all form av diskriminering och kränkande 

behandling. Planen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet 

eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning eller ålder samt att förebygga, motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier 

och annan kränkande behandling.  

  

3. VISION  

 Alla ska känna sig trygga och känna en glädje i att gå till skolan.   

 Alla ska känna sig sedda, lika mycket värda och respekterade.    

 Alla ska ha möjlighet att utvecklas och lyckas  

 

 4. VÅRA FRAMGÅNGSFAKTORER  

 En skola som präglas av trygghet, positiv anda och engagemang  

 Varje elev får möjlighet att lyckas i skolan utifrån sina förutsättningar 

 ICDP - Vägledande samspel  

  

5. DELAKTIGHET & ANSVAR  

Vi ser likabehandlingsplanen som ett levande dokument där all personal, elever och föräldrar är 

delaktiga i upprättandet av planen. Arbetet sker i klassråd, elevråd, verksamhetsråd, arbetsplatsträffar, 

arbetsmiljöarbete/rond enligt fastställd tidsplan. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på Södra 

skolans hemsida www.amal.se/barn-utbildning/grundskola-forskoleklass-6/sodra-skolan/.  

 

Huvudansvaret ligger alltid på rektor men arbetsuppgifter kan vidarefördelas till lärare, 

fritidspedagoger eller andra vuxna i skolan.  

http://www.do.se/
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO
http://www.amal.se/barn-utbildning/grundskola-forskoleklass-6/sodra-skolan/
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6. DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING  

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom 

diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför 

diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till 

diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. 

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om någon ur personalen 

utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering. 

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet.  

Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller 

flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i 

verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier och kränkande behandling 

kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. 

Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum 

vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.  

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ 

handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada 

eller obehag. 

 

7. HANDLINGSPLAN  

Södra skolan ska vara en skola som präglas av trygghet, positiv anda och engagemang där varje elev får 

möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar med förhållningssättet ICDP – Vägledande 

samspel.  

 

På Södra skolan finns nedanstående forum där skolmiljön och elevernas situation uppmärksammas.  

Elevrådet sammankallas till möte månadsvis och likabehandlingsplanen är en stående punkt på 

dagordningen. Här kan eleverna lyfta frågor rörande exempelvis otrygga områden på skolområdet eller 

andra situationer som inte känns bekväma.  

 

Klassråd äger rum på regelbunden basis och här lyfter klassen bland annat de frågor som förs vidare 

till elevrådet men klassläraren kan även anse att ärenden behöver föras vidare direkt till 

elevhälsogruppen eller rektor.  

 

Arbetslagen träffas veckovis och diskuterar bland annat verksamheten där elevärenden är en 

återkommande punkt.  
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Klasskonferenser är det forum där enskilda elevfrågor uppmärksammas inom ramen för den egna 

klassen. Klasskonferensernas äger rum en gång per termin tillsammans med klasslärare, 

specialpedagog och rektor. Elevers kunskapsutveckling och sociala situation står i fokus.  

 

Elevhälsagruppen består av specialpedagog, rektor, kurator, skolsköterska och handhar ärenden 

rörande såväl elevers kunskapsutveckling som sociala samspel/situation. Elevhälsagruppen har ett 

utvecklat kontaktnät med BUP och socialtjänst och förmedlar kontakt i de ärenden som kräver det.  

 

Verksamhetsråd är ett forum för vårdnadshavare där de har möjlighet att diskutera och komma med 

synpunkter kring verksamheten samt dryfta frågor som är angelägna för dem. Medverkande i rådet är 

föräldrarepresentanter, personalrepresentanter och rektor. Likabehandlingsplanen är en stående 

punkt på dagordningen. Verksamhetsrådet sammankallas en gång per termin.  

 

Föräldramöten anordnas en till två gånger per läsår. Även här är skolans vision och 

likabehandlingsplanen viktiga punkter. 

Utvecklingssamtalen, en gång per termin, mellan elev, vårdnadshavare och lärare behandlar bland 

annat frågan om elevens trivsel på skolan och dennes kamratrelationer.  

Enkäter genomförs varje vår med eleverna gällande deras trivsel och hur de upplever bemötandet från 

pedagogisk personal. Resultatet ger en bild av eventuella brister i verksamheten som behöver åtgärdas 

för att skolan ska leva upp till likabehandlingsplanens vision. En enkät skickas även hem till 

vårdnadshavare med elev i fritidshem en gång per läsår. Vårdnadshavarna får svara på frågor om 

elevernas trivsel, trygghet, omsorg samt inne- och utemiljö.  

Arbetsmiljö/fastighetsrond genomförs en gång per år där eleverna är delaktiga i arbetet med att 

utvärdera och föreslå förbättringar beträffande den psykosociala och den fysiska miljön i skolan. På 

skolan finns ett elevskyddsombud som har till uppgift att ha fokus på och föra fram elevernas 

intressefrågor. Elevskyddsombudet är med i genomförandet av fastighetsronden.  

7.1. RASTER 

Ett väl utvecklat rastvärdssystem, som är schemalagt, gör att personal på ett tidigt stadium kan 

upptäcka och förebygga trakasserier och kränkningar.  Varje rast finns därför ett antal rastvärdar på 

plats ute på skolgården med eleverna. Dessa värdar bär reflexvästar för att eleverna snabbt ska kunna 

söka upp dem vid behov. Vissa raster anordnas även rastaktiviteter av fritidspedagogerna där alla 

elever inbjuds att delta. Även vid anslutning till skolans slut finns rastvärdar vid busshållplatsen.   

Utifrån de synpunkter som lyfts av eleverna, vid såväl klassråd som elevråd, angående vilka områden i 

skolan och på skolgården som upplevs som otrygga har vi stärkt upp närvaron av rastvärdar i och 

omkring dessa områden.  

 

8. RUTIN VID KRÄNKNINGSÄRENDE 

All form av kränkande behandling anmäls till elevhälsagruppen. Rektor ska skyndsamt rapportera till 
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huvudman så snart denne fått kännedom om att en elev upplevt sig ha blivit utsatt för trakasserier 

och/eller kränkande behandling.  

 

Ärendegång: 

1. Anmälan till elevhälsagrupp 

2. Rapportering till huvudman  

3. Utredning av ärendet – samtal med berörda parter. Vårdnadshavare underrättas. 

4. Ställningstagande till vidare insatser, såsom kuratorstöd, uppföljande samtal, förflyttning, etc. 

5. Uppföljning och eventuell avskrivning av ärendet. Ärendet dokumenteras skriftligt och förvaras 

i personakt. 

6. Vid kränkningsärende där en elev upplever sig kränkt av någon i personalen är det viktigt att 

eleverna och deras vårdnadshavare har kännedom om vilka vuxna de kan vända sig till. Det är 

viktigt att den som utreder ärendet inte är i beroendeställning till den som utredningen berör.  

 

Det är alltid den enskilde individens upplevelse som avgör vad som är kränkande. När en elev blivit 

kränkt utreds incidenten av involverad pedagogisk personal. Skolans personal har en lagstadgad 

skyldighet att anmäla till rektor när de fått kännedom om att en elev anser sig utsatt för kränkande 

behandling.  

 

9. NULÄGESANALYS 

Södra skolan har i dagsläget ca 280 elever, fördelade på 16 klasser. Skolans verksamheter innefattar en 

förskoleklass, åk 1-6, förberedelseverksamhet samt en träningsskola. Inför läsåret 2014/2015 har vi 

stärkt upp antalet vuxna ute på rasterna, vilket har gett en lugnare utemiljö med färre konflikter. 

Rasterna är också mer utspridda under dagen vilket gör att det är färre elever ute på skolgården 

samtidigt. Vi under detta läsår haft få kränkningsärenden och upplever att det överlag är en god 

atmosfär på skolan.  

  

Förvaltningen använder SKL:s enkät om trivsel och bemötande i skolan och har gjort det sedan 2011. 

Tendenserna vi kan uttyda från resultatet på enkäten är att eleverna överlag känner sig trygga och 

välkomna i skolan.  

 

Läsåret 11/12 besvarades enkäten av 199 elever. Eleverna uppgav då att 63 % kände sig trygga i skolan 

och 70 % upplevde att de kände sig välkomna i skolan. Läsåret 12/13 svarade 206 elever på enkäten Av 

de svarande uppgav 67 % att de kände sig trygga i skolan och 82 % uppgav att de kände sig välkomna i 

skolan. Enkäten såg något annorlunda ut för läsåret 13/14, frågan om trygghet i skolan fanns inte 

längre med. Av de 213 elever som svarade på enkäten uppgav dock drygt 93 % att de kände sig 

välkomna i skolan.  

 

Vi känner oss nöjda med att se en procentuell ökning av resultatet på enkäten där fler elever än 

föregående år uppger att de trivs på skolan. Målet måste dock vara att samtliga elever ska känna sig 

helt trygga och välkomna i skolan. Detta hoppas vi kunna uppnå genom att fortsätta att arbeta med 

ICDP - vägledande samspel, där eleven står i fokus.   
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Skolan har haft verksamhetsråd två gånger per läsår under det senaste läsåret. Vid ett av tillfällena 

kunde inte någon av föräldrarepresentanterna delta och vid det andra mötet deltog två 

representanter. Föräldrarepresentanterna har uppgett att de känner att de snarast representerar sig 

själva och inte vårdnadshavarna som grupp. Deltagandet från övriga vårdnadshavare har tyvärr inte 

varit högt. Försök har gjorts med att på förhand skicka hem information om mötet samt 

kontaktuppgifter till föräldrarepresentanterna. Det har inte förändrat resultatet.  

 

10.  FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 2015  

Utvärdera rastvärdssystemet samt utveckla arbetet med rastaktiviteter. Rastaktiviteterna ska syfta till 

att fånga upp och få med de elever som behöver stöd i det sociala samspelet.  

 

Hitta ett bra forum för samverkan med vårdnadshavare då vi gärna ser att de är med och aktivt 

påverkar vår verksamhet. Vi behöver hitta en annan kanal för att fånga upp vårdnadshavarnas 

intressefrågor.  

 

Hålla fast vid visionen att alla elever ska känna sig trygga och känna en glädje i att gå till skolan.  Alla 

elever ska känna sig sedda, lika mycket värda och respekterade och alla elever ska ha möjlighet att 

utvecklas och lyckas utifrån sina förutsättningar. 

 

Malin Brunzell 

Rektor  

Resultatet från enkäten genomförd läsåret 13/14, besvarad av åk F-3 

Resultatet från enkäten genomförd läsåret 13/14, besvarad av åk 4-6 
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11. SÖDRA SKOLANS VÄRDEGRUND 

  

Det är allas ansvar att vi mår bra och känner trygghet i vår skola.  

  

Som elev i Södra skolan strävar jag efter:  

  

 att vara hjälpsam och visa hänsyn  

 

 att bidra till att alla känner sig trygga och välkomna i skolan  

 

 att respektera andra, alla är lika mycket värda. Det är inte tillåtet att mobba eller kränka någon  

 

 att använda ett vårdat språk, inga kränkande ord, könsord eller svordomar 

 

 att bidra till att alla får arbetsro i klassrummet och matro i matsalen 

 

 att vara aktsam om vår gemensamma miljö i skolan 

 

  

  

Om du uppträder olämpligt eller bryter mot skolans regler trots att du blivit tillsagd kommer 

undervisande lärare att ha ett samtal med dig, samt vid behov ta kontakt med dina vårdnadshavare. 

Om du medvetet förstör eller orsakar skada på skolans egendom är du med och ersätter eller 

återställer den. Dina vårdnadshavare kallas till samrådsmöte vid upprepade förseelser.  

  

  

Klipp här ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

Vi har tagit del av Södra skolans värdegrund och regler och är medveten om vilka påföljder som gäller 

om en elev uppträder olämpligt eller bryter mot reglerna.  

  

Datum____________________  

  

  

Elevens namn_____________________________________________________________  

  

  

_________________________________  ______________________________  

Vårdnadshavare 1         Vårdnadshavare 2  
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12. REGLER FÖR SÖDRA SKOLAN  

  

  

 Elever får endast i samråd med undervisande lärare lämna skolan under skoltid.   

o Personalen på skolan har ansvar för dig under skoltid.  

 

 På raster ska alla elever vara ute på skolgården.  

o Det är viktigt att få frisk luft för att orka med skolarbetet en hel dag.   

 

 Godis/tuggummi lämnar vi hemma men tag gärna med en frukt.  

 

 Cykel, kickboard, skateboard eller inlines används endast till och från skolans område.  

o För allas säkerhet cyklar vi inte på skolgården under skoldagen. 

 

 Mobiltelefoner och MP3-spelare kan under lektionstid användas i samråd med 

undervisande lärare.    

o Mobiltelefoner, MP3-spelare eller liknande används endast i samråd med 

undervisande lärare. 

 

 Skolan ansvarar inte för och ersätter inte medtagna saker som förstörs eller försvinner.  

 

 Snöbollskastning är förbjuden med undantag av organiserad aktivitet som leds av vuxen. 

o Det bör finnas en vuxen nära i fall olyckan skulle vara framme så att hen snabbt 

kan ingripa.    

 

 Det är tillåtet att åka iskana vid gymnastiken (särskild backe) med hjälm på huvudet. Ta 

gärna med hjälm hemifrån. Det är endast tillåtet då det finns en vuxen med.  

o Det bör finnas en vuxen nära i fall olyckan skulle vara framme så att hen snabbt 

kan ingripa.    

 

 Fotboll spelas på fotbollsplanen. Ingen bollkastning mot byggnader.  

o Inga bollar får sparkas/kastas mot byggnaderna, då fönsterrutor kan råka krossas 

och fasaderna kan ta skada.  

 

 När skoldagen är slut lämnar eleverna skolans område.  

o När fritidshemmen är öppna, till 18.00 de flesta dagar, är det enbart barnen som 

är inskrivna i fritidshemsverksamheten som vistas på skolgården.   
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