
   

  

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på 
Brattåsskolan/Östergårdsskolan 

Läsår: 
Planen gäller år 2018 



Inledning 
Organisationsförändring på Brattås/Östergårdsskolan gäller från och med höstterminen 2017. 
På Östergårdsskolan kommer det att gå elever från förskoleklass till årskurs 2. På 
Brattåsskolan kommer det att gå elever från årskurs 3 till årskurs 5, samt 
montessoriverksamhet från förskoleklass till årskurs 5.  Hösttermin 2017 och vårtermin 2018 
är ett mellanår innan organisationsförändringen träder i full kraft.   
Undantaget för läsåret 2017/2018 är att Östergårdsskolan har en årskurs 5, samt att 
Brattåsskolan har elever i årskurs 2. 

Syfte 
Från och med januari 2017 gäller nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering. Skolans 
skyldigheter är att arbeta med aktiva åtgärder har utvidgats till att omfatta alla 
diskrimineringsgrunder. Nytt är också en skyldighet att genomföra arbetet med aktiva åtgärder 
enligt ett övergripande ramverk. Det har också införts en skyldighet att ha riktlinjer och 
rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Kravet på 
en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation. 

Vision 
Brattåsskolan och Östergårdsskolan skall vara en trygg arbetsplats för både barn och vuxna. 
Vi vill att alla elever skall känna sig sedda, trygga och känna sig som en del av skolans 
gemenskap. Vi vill skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar 
umgängestonen. 

Begreppsdefinition 
Vad är kränkande behandling? 
Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet skollagen. Med kränkande 
behandling avses ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen, kränker ett barns eller en elevs värdighet. 
Diskriminering enligt diskrimineringslagen är förenklat att någon missgynnas eller kränks. 
Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Det finns sex former av diskriminering; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, 
bristande tillgänglighet, trakasserier och instruktioner att diskriminera. 
Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har 
samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder). 
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns eller en elevs 
värdighet. 
Gemensamt för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling är att det handlar 
om ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet. 



Utvärdering av resultatet i föregående plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 
Analys av elevenkäter från vårterminen 2017 visar att: 
Skola 
I skolan har eleverna utvecklat förmågan att framföra konstruktiv kritik. 
Skolan behöver fortfarande öka elevers medvetenhet om möjliga vägar till inflytande och 
delaktighet.  
Elevernas känsla av lugn och arbetsro behöver öka. 

Förskoleklass 
Eleverna i förskoleklassen har utvecklat tryggheten i att uttala sig i grupp. 
Eleverna trivs i sin förskoleklass. 
Fritidshem 
Eleverna trivs och känner sig trygga på fritidshemmet. 
Fritidshemmet behöver fortsätta arbetet med att öka elevernas medvetenhet om möjliga vägar 
till inflytande och delaktighet. 

Utvecklingsområde 
Läsårets utvecklingsområde 2018 blir att Brattåsskolan och Östergårdsskolan ska använda sig 
av en gemensam plan mot kränkande behandling, eftersom vi är samma enhet. Utmaningen 
blir att använda sig av de förebyggande åtgärderna och arbetssätten på ett likartat sätt. 
Dessutom ska vi använda oss av liknande åtgärder när /om en kränkande behandling inträffat. 
Arbetsgången och rutinerna ska se likartade ut vid sådana tillfällen, oberoende av ålder hos 
drabbat barn. 
 Ett nytt utvecklingsområde för Brattås/Östergård är att fokusera kring digitalisering och 
kunskap om den digitala värld vi lever i. Vi vill öka elevernas medvetenhet om etik på nätet 
samt kring kommunikation i sociala medier.  

Konkreta åtgärder 
Göra nya enkäter. 
Temadag/Värdegrund 
Vi utvecklar trivselledarprogrammet 
Öka kunskapen hos både pedagoger och elever kring digitalisering 



Förebyggande/främjande insatser 
När ett nytt läsår börjar ägnas de två första veckorna till värdegrundsarbete med eleverna. 
Ordinarie schema stryks för samtal, övningar och aktiviteter kring trivsel, ordningsregler och 
värdegrund. Veckorna avslutas med en skolgemensam ceremoni där dessa veckor knyts ihop 
med att klasserna presenterar ett uppdrag kring värdegrunden som de jobbat med . 
Därefter fortsätter arbetet med att kontinuerligt arbeta med värdegrunden genom 
värderingsövningar/trivselsamtal under läsåret, i förebyggande syfte. 
Under hösten arbetar klasserna med FN-veckan med särskilt fokus på barnkonventionen. Då 
fokuserar vi även på vilken nytta och glädje vi kan ha av kulturell/religiös mångfald. 
Skolan är med och röstar i “Worlds childrens prize”, En internationell omröstning där en 
barnrättskämpe utses som gjort någonting extra värdefull för världens barn. 
Skolan deltar i trivselledarprogrammet. Detta innebär att de elever som är trivselledare 
genomför rastaktiviteter som är öppna för alla enligt ett känt schema. Trivselledarna får sin 
utbildning via en särskild utbildningsdag. 
På vårterminen 2018 genomförs gruppstärkande övningar i trygghetsgrupper. Detta är 
åldersblandade grupper i syfte att stärka gemenskapen och tryggheten mellan yngre och äldre 
elever på skolan. 
Vi har ett genomtänkt rastvaktssystem för pedagogerna med en tydlig uppdelning av områden 
för att finnas nära eleverna. 
Vi arbetar enligt policyn “alla barn är allas barn”. Vuxna ingriper snabbt och reder i eventuella 
konflikter direkt. 
Vuxna närvarar vid rasters start och slut för att förebygga konflikter.  
Elever är med och påverkar värdegrundsarbetet genom klassråd och elevråd. 
Via trivselenkäter årligen ger eleverna sina synpunkter på allmän trivsel och trygghet. 

Tillgänglighetsmodellen 
I vårt förebyggande och främjande arbete utgår vi från tillgänglighetsmodellen för att skapa 
en tillgänglig lärmiljö. Modellen består av fyra områden och visar hur dessa samspelar med 
varandra. 



Verksamheten har även planer för kris samt hot och våld. Se separata handlingar.

!  

Arbetsgång vid kränkande behandling/trakasserier 
Det förebyggande arbetet ska omfatta kartläggning, analys, mål och åtgärder samt uppföljning 
och utvärdering. 

Att upptäcka kränkande behandling 
 I grundskola, förskoleklass och på fritids genomförs enkäter och kartläggningar som anpassas 
efter elevernas mognad 
Samtal, informella eller vid samlingar / klassråd 
Observationer, vid raster, måltider, omklädningsrum, undervisning och lek. 
Signaler från vårdnadshavare  
Utvärderingar i klassen/i gruppen 
Via utvecklingssamtal/IUP 
Beakta signaler som till exempel nedstämdhet, oro, frånvaro, humörsvängningar 
Uppsikt över alla elevutrymmen, övergångar vid aktiviteter samt riskbedömning i de olika 
situationerna 
Uppmärksamma och åtgärda om elever upplever sig kränkta av någon vuxen i närheten 
Lyfta observationer och elevers upplevelser vid arbetslagsmöten 

Arbetsgång vid uppgift om kränkande behandling/trakasserier, att utreda, 
åtgärda och följa upp 
 1. Kännedom 
Ärenden om kränkande behandling börjar med att personal får kännedom om att en elev 
känner sig kränkt eller trakasserad. Det kan vara eleven själv som berättar, ett annat barn 
berättar, en förälder berättar eller personalen som ser något som händer. 

2. Anmälan 



När misstanke om att kränkande behandling inträffat ska detta anmälas samma dag till rektor. 
Anmälan sker på blanketten Anmälan till förskolechef/rektor/chef pedagogisk omsorg om 
kränkande behandling/trakasserier. Blanketten finns Mölndals stads intranät (bilaga 1). 
Anmälan ska också göras via LISA. 

3. Anmälan till huvudman 
När rektor får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig kränkt eller trakasserad ska 
denne samma vecka anmäla detta till huvudman, d v s Skolförvaltningen på särskild blankett. 
Anmälan diarieförs och förvaras i elevakten. 

4. Utredning 
4.1 Rektor delegerar uppgiften att skyndsamt utreda omständigheterna kring de anmälda 
kränkningarna till ansvarig personal, som samlar information och kunskap kring vad som 
hänt. 
4.2 Ansvarig pedagog pratar med de inblandade. Både den som upplever sig kränkt och den 
som uppges stått för kränkningen blir informerade om vilka åtgärder som nu gäller. 
Vårdnadshavare till båda parter informeras skriftligt eller muntligt av pedagog inom 24 
timmar. 
4.3 Om ansvarig personal upplever att samtalen inte leder till önskat resultat eller när elev/
föräldrar inte känner sig nöjda med åtgärderna kan hjälp tas av elevhälsoteamet eller rektor. 
Dessutom informeras vårdnadshavare om fortsatt samtalsstöd från elevhälsoteamet. 

 5. Dokumentera utredningen 
Dokumentera samtalen under utredningen och var noga med att datera händelser samt notera 
vilka barn/elever och vuxna personer som är inblandade. 
Diarieför och förvara i elevakten! 

6. Informera berörda vårdnadshavare 
Informera vårdnadshavare under hela processen. 

7. Vidta åtgärder 
Rektor beslutar om eventuella åtgärder. Eventuella åtgärder ska leda till att kränkningarna 
upphör och kan vara både på individ-, grupp-, och organisationsnivå. Det kan även vara något 
barn/någon elev som behöver stöd i att hantera situationen och bearbeta det inträffade eller 
upplevelsen. 

8. Dokumentera åtgärderna. 
Dokumentera skolans åtgärder för att kunna följa upp om åtgärderna haft önskad effekt. 

9. Följ upp och utvärdera åtgärderna 

10. Dokumentera utvärdering och ev nya åtgärder. 

Arbetsgång vid misstanke om vuxnas kränkning av barn och elever 
1. Kännedom  



Ärenden om kränkande behandling börjar med att personal på enheten får kännedom om att 
ett barn eller en elev känner sig kränkt eller trakasserad av en vuxen. Det kan vara barnet/
eleven som själv berättar, ett annat barn/annan elev berättar, en förälder berättar eller 
personalen själv som ser något som händer.  

2. Anmälan till förskolechefen/rektorn  
När någon personal har fått kännedom om att ett barn eller en elev känner sig kränkt eller 
trakasserad av en vuxen ska denne samma dag anmäla detta till förskolechefen/rektorn. Om 
det är förskolechefen eller rektorn som sägs ha varit den som kränker ska anmälan i stället ske 
till förvaltningskontoret direkt. Anmälan kan ske på särskild blankett - Anmälan om 
kränkande behandling/trakasserier, eller på annat sätt som förskolechef/rektor beslutat.  

3. Anmälan till huvudmannen  
När förskolechefen/rektorn fått kännedom om att ett barn eller en elev känner sig kränkt eller 
trakasserad ska denne samma vecka anmäla detta till huvudmannen, dvs. Skolnämnden. 
Anmälan ska ske på särskild blankett och en kopia skickas till förvaltningskontoret. Nämnden 
blir vanligtvis informerad vid kommande nämndmöte. Diarieför och förvara anmälan i 
elevakten.  

4. Utredning  
Förskolechefen/rektorn är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de anmälda 
kränkningarna. Denna skyldighet är delegerad till förskolechefen/rektorn från nämnden, som 
skyndsamt ska se till att en utredning sker av två utomstående utredare. En utredning är enligt 
denna rutin obligatorisk. Skyldigheten att utreda innebär att samla så mycket information och 
kunskap kring vad som hänt att man kan bedöma vilka åtgärder som bör vidtas. Man bör prata 
med både den som känner sig utsatt och den/de som kan ha kränkt eller trakasserat. I övrigt 
kan utredningen vara mer eller mindre omfattande beroende på omständigheterna.  

a) Rektor delger de två utredarna anmälan om misstänkt kränkning av vuxen gentemot barn/
elev.  

b) Utredarna tar inom en vecka kontakt för möte med anmälande förskolechef/rektor där 
anmälaren intervjuas. Under mötet beslut antal intervjutillfällen, val av plats för intervjuerna, 
HR:s eventuella medverkan, fackets eventuella medverkan och eventuellt andra berörda 
parter. Av utredningsplanen bör det framgå på vilket sätt barnets/elevens upplevelse av 
situationen kommer att tas tillvara. Utredningens omfattning och metod kommer att anpassas 
utifrån varje enskilt fall.  

c) Utredarna bokar tider för de nödvändiga intervjuerna, och förskolechef/rektor ansvarar för 
att berörd personal och i förekommande fall barn/elev ges möjlighet att delta i utredningen.  

d) Förskolechef/rektor ansvarar för att vårdnadshavaren informeras.  

e) Berörda intervjuas enligt utredningsplanen. Utredningsplanen revideras vid behov under 
utredningens gång. Intervjuerna dokumenteras enligt bifogad utredningsmall.  



f) Samlingsdokumentet – Utredning av kränkande behandling, enligt 6 kap. 10§ skollagen 
(2010:800) fylls i efter varje intervju och avlutas med en sammanfattning av om vad som 
framkommit.  

g) Efter utredningens slut kontaktar de två utredarna förskolechef/rektor för ett gemensamt 
möte där utredningsunderlaget lämnas över.  

h) Förskolechef/rektor fattar utifrån utredningsunderlaget beslut om 1) kränkning har skett 2) 
kränkning har inte skett.  

i) Utredarnas uppdrag avslutas.  

j) Utredning med beslut skickas av förskolechef/rektor till huvudmannen dvs Skolnämnden. 
Vårdnadshavarna delges beslutet. 

5. Vidta åtgärder  
Med utredningen som grund ska förskolechefen/rektorn bedöma om skolan behöver vidta 
några åtgärder. Eventuella åtgärder ska leda till att kränkningarna upphör och kan vara både 
på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det kan även vara något barn/någon elev som 
behöver stöd i att hantera situationen och bearbeta det inträffade eller upplevelsen. Om beslut 
fattas att kränkning har skett vidtar rektor/förskolechef tillsammans med HR beslut om 
lämplig insats.  

6. Dokumentera åtgärderna  
Var noga med att dokumentera vilka åtgärder som skolan vidtar. Detta är nödvändigt för att 
kunna följa upp om åtgärderna haft önskad effekt.  

7. Följ upp och utvärdera åtgärderna  
För att kunna se om kränkningarna upphört och inte återkommer måste skolan vara noga med 
att följa upp ärendet och utvärdera de insatta åtgärderna. Om det visar sig att åtgärderna varit 
otillräckliga måste förskolechefen/rektorn sätta in andra eller kompletterande åtgärder så att 
situationen blir varaktigt löst. Uppföljningen av ärendet får inte avslutas förrän det är 
säkerställt att kränkningarna upphört. Uppföljning med utvärdering bör därför som rutin ske 
vid upprepade tillfällen.  

8. Dokumentera utvärdering och ev. nya åtgärder  
Dokumentera vad skolan kommer fram till vid uppföljningarna, dvs. om åtgärderna haft 
önskad effekt. Dokumentera även de eventuella nya åtgärder som skolan vidtar. Diarieför och 
förvara i elevakten. 
Barns och elevers delaktighet 
Denna plan kommer att presenteras i elevråd där eleverna har möjlighet att framföra sina 
åsikter. Elevrådsrepresentanter presenterar planen för övriga elever. Under vårterminen 
kommer det att genomföras elevenkäter där de får uttrycka sina åsikter gällande trygghet och 
trivsel på skolan. 
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Bilaga 

Styrdokument 1-4 

1.Skollagen (2010:800)  
6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling  
1 §  
Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan 
kränkande behandling.  
Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen.  
Lagen går längre än övriga diskrimineringslagar eftersom alla former av kränkande 
behandling, i vilket mobbning ingår, omfattas av den nya lagen. Enligt lagen är det således 
förbjudet att diskriminera barn och elever enligt ovan. Lagen innebär också att barn och 
elever får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling, som exempelvis mobbning.  
Lagen omfattar all verksamhet som beskrivs i skollagen och lyfter också fram att all personal 
har ansvar för att agera vid behov.  
6 §  
Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.  
7 §  
Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn 
och elever utsätts för kränkande behandling.  
8 §  
Huvudmannen ska 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. Planen 
ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller 
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 
genomförts ska tas in i efterföljande års plan 



2. Diskrimineringslag (2008:567) 
Lagens definition av diskriminering: 
En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller 
kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna 
• kön 
• könsöverskridande identitet eller uttryck 
• etnisk tillhörighet 
• religion eller annan trosuppfattning 
• funktionsnedsättning 
• sexuell läggning 
• ålder. 
Lagen förbjuder sex former av diskriminering; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, 
bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att 
diskriminera. 
Lagen skyddar endast individer 

3. FN:s barnkonvention (artikel 28)  
"Många av världens länder har anslutit sig till FN:s konvention för barns rättigheter.   
Enligt dessa får ingen kränkas. Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.   
Alla barn har också rätt till utbildning som ska förbereda barnet för livet, utveckla respekt för 
mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan 
folken”. 

4. Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot 
kränkande behandling 
1 § Denna förordning tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen 
(2010:800). Förordning (2011:681). 
2 § En plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska upprättas, 
följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet som 
planen gäller för. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska 
anpassas efter deras ålder och mognad. Förordning (2016:1011).


