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Fengersfors skola 
 
 

  

Fengersfors skola ligger i Fengersfors samhälle, ca 25 km sydväst om Åmål, i ett naturskönt område 
med närhet till skogen, Knarrbysjön och idrottsplatsen.  

 
 

Likabehandlingsplan och åtgärder mot kränkande 
behandling. 

 
 

Bakgrund  
Skollagen (2010:800, kap 6) beskriver arbetet med åtgärder för att motverka kränkande 
behandling och diskrimineringslagen (2008:567) visar på diskrimineringsgrunderna.  
 
Definitioner 

 Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra 
elever och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion/ annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/ 
uttryck eller ålder. 

o Direkt diskriminering sker när en elev missgynnas som en följd av exempelvis 
elevens kön. 

o Indirekt diskriminering sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett 
förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en 
elev p.g.a. exempelvis religion. 

 Trakasserier är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband 
med kön, etnisk tillhörighet, religion/ annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet/ uttryck eller ålder. Både skolpersonal och 
elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när en elev 
kränks utifrån ovanstående gällande förälder eller syskon. 

 Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte 
har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut 
någon, knuffas etc. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till kränkande 
behandling. 

 



o Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att de kan vara 
fysiska (slag, knuffar), verbala (hot, svordomar, öknamn), psykosociala 
(utfrysning, grimaser, ”alla går när man kommer”), texter och bilder 
(teckningar, lappar, sms, mms, foton, chattrum och meddelanden på olika 
webbcommunities). 

 Repressalier är när personalen utsätter en elev för straff eller annan form av negativ 
behandling p.g.a. att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för 
diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. 

 Befogade tillsägelser är när skolans personal måste tillrättavisa en elev för att skapa 
god miljö för hela klassen/ skolan. En befogad tillrättavisning är inte kränkning i 
lagens mening, även om eleven i fråga kan uppleva det som kränkande. 

     
Utifrån dessa lagar och definitioner har Fengersfors skola utarbetat följande 
likabehandlingsplan. 
 

 

Främjande/ förebyggande insatser:  
 Tydliga ordningsregler som gås igenom med alla elever och all personal vid varje 

terminsstart. 
 Rastvakter och rastvärdar finns på skolgård och andra utrymmen enligt fastställt 

schema. De har speciell uppsikt över otrygga ställen. 
 Personal äter pedagogisk lunch med eleverna i matsalen varje dag. 
 Livskunskap enligt plan i alla årskurser.  
 Skolsköterskan har hälsosamtal/hälsoenkät i F-klass varje läsår. 
 Elevhälsogruppen sammanträder varje vecka och behandlar elevhälso- och 

likabehandlingsfrågor samt följer upp elevernas situation.  
 All nyanställd personal informeras om likabehandlingsplanen. 
 All personal uppdateras om skolans likabehandlingsplan vid varje terminsstart. 
 Föräldrar informeras varje läsår vid första föräldramötet om likabehandlingsplanen. 
 Skolrådet ser över ordningsreglerna utifrån elevernas och skolans behov vid möte i 

september varje läsår. 
 Likabehandlingsplanen finns med som stående punkt på arbetslagsträffarna varje 

månad. 
 Klassråd sammanträder varje vecka och tar upp frågor kring kränkningar.  
 Skolrådet sammanträder varje månad och tar upp frågor från klassråd och har även 

som stående punkt frågor kring likabehandling. 
 Rektor informerar sig fortlöpande om det sociala nuläget i klasserna. 
 Skolan är organiserad i B- form. I klassen tränas därmed eleverna att ta hänsyn till 

varandra i arbetssituationen. Idrottslektioner och musiklektioner sker även i grupp med 
elever från flera årskurser. Även här måste hänsyn tränas. 

 All personal har ett gemensamt ansvar för alla skolans elever. 
 Kartläggning av otrygga ställen i september varje år. Klasserna samtalar om otrygga 

ställen på skolgården och markerar på en karta. 
 Klassråd/skolråd sammanställer otrygga ställen på skolan gemensamt med rektor 
 Personalen är uppmärksam på kränkningar såväl mellan elev-elev som mellan vuxen-

elev/elev-vuxen. Allt anmäls enligt rutiner.  
 Trivselenkät görs med alla elever, årligen i november. 
 

 
 
 
 
 



 Arbetslagens uppgift: 
 

 Gå igenom skolans värdegrund och ordningsregler vid terminsstarten i augusti. 
 Vid utvecklingssamtal, gruppdiskussioner och andra samtal med elever ständigt ta upp 

frågan om trivsel och kamratrelationer. 
 Vara uppmärksam på elevers lekar och aktiviteter under raster. 
 Dagligen kontrollera närvaron bland eleverna och vid ovisshet kontakta 

vårdnadshavare. 
 
 

Alla i skolan som får kännedom om kränkande handling har 
skyldighet att agera. 

 
Åtgärder vid diskriminering och kränkande behandling. 
 
Rutiner: 
Direkt agerande genom följande 3 steg: 
 

1. tydlig tillsägelse 
2. enskilda samtal med de inblandade 

dokumentation/ information enligt Barn- o utbildningsförvaltningens rutiner 
3. information till vårdnadshavare 

 
Vid diskriminering och kränkande behandling mellan vuxen–vuxen, mellan vuxen–elev 
mellan elev-vuxen ageras enligt p. 2 ovan. Rektor ansvarar för kartläggning och uppföljning. 
Vid händelse mellan vuxen-vuxen erbjuds facklig företrädare att vara med. 
 
Vårdnadshavare anmäler kränkningar till skolan, som sedan följer utarbetade rutiner. 
Anmälan kan även skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Bilagor: Barn- o utbildningsförvaltningens rutiner, anmälningsblankett incidentrapport 
 
 
 
 
Uppföljning/ utvärdering av Likabehandlingsplanen sker; 

 i arbetslaget vid varje APT, en gång/ mån. 
 bland eleverna vid varje klassråd och skolråd. 
 i verksamhetsrådet, med deltagande av vårdnadshavare, personal och elever vid sista 

mötet varje termin. 
 i elevenkäten i maj varje år. 

 
 
En revidering av likabehandlingsplanen sker vid läsårets utvärdering i maj. Därefter sker 
genomgång med elever och vårdnadshavare med ev ytterligare revidering av planen i början 
av läsåret. Dessutom sker nödvändiga förändringar under läsåret, beroende på uppkomna 
situationer. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tidsplan för insatser enligt likabehandlingsplanen. 

Åtgärd Genomförande 
När? 

Uppföljning 
När? 

Ansvar 

Genomgång av 
likabehandlingsplan 
för personal. 

På konferens vid 
läsårets uppstart v 
33. 

På APT en gång/ 
mån. 
Allmän genomgång 
vid utvärdering i 
maj. 

Arbetslagsledare 
Rektor 

Genomgång av 
likabehandlingsplan 
för elever. 

Under första 
läsårsveckan i 
augusti. 

Vid varje klassråd 
och elevråd. 

Klassföreståndare 
Rektor 

Genomgång av 
likabehandlingsplan 
för vårdnadshavare. 
Information kring 
mobilanvändning. 

Vid första 
föräldramötet på 
höstterminen. 

Vid möte med 
föräldraföreningen 
under våren. 

Rektor 

 
Genomgång av 
skolans 
ordningsregler med 
eleverna 

Under första 
läsårsveckan i 
augusti. 

Elevrådet ser över 
reglerna på möte i 
september. 

Rektor 

Genomgång av 
skolans 
ordningsregler med 
all personal. 

På konferens vid 
läsårets uppstart v. 
33 

Vid läsårets 
utvärdering i maj. 

Arbetslagsledare 

Kartläggning av 
otrygga ställen. 

I klassråd varje 
september. 
Sammanställs i 
elevrådet. 

Kontinuerligt vid 
samtal under läsåret 
i klassråd och 
utvecklingssamtal. 

Rektor  
Klassföreståndare 

Rastvaktsschema Vid läsårsstart Kontinuerligt varje 
vecka. 

Arbetslagsledare 

 
Lektioner 
livskunskap 

Under läsåret enl 
plan för varje 
årskurs 

Efter varje läsårs 
slut.  

Rektor 

Elevenkät November varje 
år. 

Efter sammanst. i 
januari. 

Rektor 
Klassföreståndare 

Hälsosamtal, 
hälsoenkät 

F-klass 
 

Elevhälsogrupp  Skolsköterska 

Elevhälsogruppens 
sammanträden 

Varje vecka under 
läsåret. 

I samband med 
sammanträdena. 

Rektor 

 
Utvärdering/ analys: 
 
Planen har fungerat bra. Det var en lugn elevgrupp under läsåret 15/16. Genom 
samtal med eleverna har vi arbetat förebyggande. Viktigaste arbete var allas 
delaktighet och lika värde. Inför läsår 2016/ 2017 ska vi utöka vår kunskap om 
andra kulturers seder och värderingar, samt vara bättre på att dokumentera 
incidenter som uppstår under året. Vi planerar göra en genomgång av planen 
med hjälp av en tolk, lägga ut planen på hemsidan. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barn‐ och utbildningsförvaltningen 
     2013‐09‐10 
 
 
Rutiner för hantering av anmälan om diskriminering och kränkande 
behandling 
 

1. Anmälan  
En anmälan om diskriminering och/eller kränkande behandling kan komma till 
kommunens kännedom på flera sätt: 

o Anmälan lämnas till förskola/skola/gymnasieskola av personal eller enskild person. 
o Anmälan lämnas till Barn‐ och utbildningsförvaltningen av personal eller enskild 

person. 
o Anmälan lämnas till Barn‐ och utbildningsnämnden från enskild person, personal, 

Skolinspektionen, Barn‐ och elevombudet, diskrimineringsombudsmannen eller 
andra myndigheter. 

 
2. Rutiner 
I varje förskolas/skolas Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan ska 
anges: 

o HUR en anmälan kan komma till Åmåls kommuns kännedom enligt punkt 1 Anmälan. 
o HUR en anmälan rapporteras till förskolechef/rektor för vidare information till 

huvudmannen enligt punkt 3 Hantering av anmälan 
 

Planen gås igenom med all nyanställd personal och med all personal i augusti varje år. 
Förskolan/skolan/gymnasieskolan bestämmer själv hur rapportering till förskolechef/rektor 
ska gå till. 
 

3. Hantering av anmälan 
Varje incident som ett barn eller en elev upplever som diskriminerande/kränkande ska 
dokumenteras. 
För anmälan som lämnas till en förskola/skola/gymnasieskola gäller följande: 

o Hanteringen av incidenten hanteras på respektive förskola/skola/gymnasieskola i 
enlighet med plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan. 

För anmälan som lämnas till Barn‐ och utbildningsförvaltningen gäller följande: 



o Anmälan registreras och sekretessmarkeras av registrator/nämndsekreterare, 
som kommunicerar ärendet med förvaltningschef och/eller enhetschef, vilken 
delegerar ärendet till ansvarig förskolechef/rektor. 

o Hanteringen av incidenten hanteras på respektive förskola/skola/gymnasieskola i 
enlighet med plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan. 

För anmälan som lämnas till Barn‐ och utbildningsnämnden gäller följande: 
o Anmälan registreras och sekretessmarkeras av registrator/nämndsekreterare, 

som kommunicerar ärendet med förvaltningschef och/eller enhetschef, vilken 
delegerar ärendet till ansvarig förskolechef/rektor. 

o Hanteringen av incidenten hanteras på respektive förskola/skola/gymnasieskola i 
enlighet med plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan. 

 
Anmälan som lämnas av Skolinspektionen, Barn‐ och elevombudet, 
diskrimineringsombudsmannen eller andra myndigheter hanteras enligt Barn‐ och 
utbildningsförvaltningens sedvanliga rutiner 
 
Dokumentation av anmälan görs på därför avsedd blankett, se bilaga 1, och innehåller 
följande information: 

o Förskolans/skolans/gymnasieskolans namn 
o Barnets/elevens namn 
o Barnets/elevens födelsedatum 
o Barnets/elevens klass/grupptillhörighet 
o Berörd personals namn  
o Beskrivning av händelse 
o Beskrivning av åtgärder  
o Underskrift av ansvarig förskolechef/rektor 

 
Anmälan diarieförs på förskolan/skolan/gymnasieskolan och originalet läggs tillsammans 
med övriga handlingar som rör ärendet i elevakten (skola/gymnasieskola). För barn inom 
förskolan förvaras handlingarna på Enheten Förskola. 
 

4. Rapportering till huvudmannen 
Ansvarig förskolechef/rektor ansvarar för kontinuerlig och i akuta fall omedelbar 
rapportering till huvudmannen. 
 
Dokumentation av anmälan görs på därför avsedd blankett, se bilaga 2, och innehåller 
följande information: 

1. Förskolans/skolans/gymnasieskolans namn 
2. Ålder och klass/grupptillhörighet 
3. Beskrivning av händelse 
4. Beskrivning av åtgärder 
5. Underskrift av ansvarig förskolechef/rektor 

 
Dokumentationen skickas skyndsamt med kommunens internpost till Barn‐ och 
utbildningsnämndens registrator/nämndsekreterare vilken registrerar anmälan.  
Anmälan hanteras endast av registrator/nämndsekreterare, enhetschef och förvaltningschef. 
Förvaltningschef kommunicerar ärendet med nämndens ordförande.  
Registrator/nämndsekreterare följer upp ärendet med rektor/förskolechef inom en vecka. 
 
En sammanställning av samtliga inkomna ärenden rapporteras till Barn‐ och 
utbildningsnämnden samt Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott, det vill säga vid  
två tillfällen per månad. 
 



 
5. Vid mycket allvarliga kränkningar 
Förskolechef/rektor kontaktar omedelbart i följande ordning tills kontakt nåtts: 

1. Förvaltningschef 
2. S f förvaltningschef 
3. Enhetschef 
4. Registrator/nämndsekreterare 

 
Barn‐ och utbildningsförvaltningen informerar nämndens ordförande alternativt vice 
ordförande samma dag.  
 
En skriftlig anmälan lämnas av förskolan/skolan/ gymnasieskolan på därför avsedd blankett, 
se bilaga 2. 
 
Annan pedagogisk verksamhet: 
I Åmåls kommun vilar all annan pedagogisk verksamhet på samma grund som verksamheten 
inom förskola, skola och gymnasieskola. Ovanstående rutiner gäller därför även för: 

1. Öppen förskola 
2. Pedagogisk omsorg 
3. Omsorg på obekväm arbetstid 

 
 
 
 
 
Catrin Eriksson 
Förvaltningschef Åmåls kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 


