
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Likabehandlingsplan 
- plan för arbetet mot trakasserier, diskriminering 

och kränkande behandling 
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1. Syfte och bakgrund 

 
Inom skolans alla verksamheter råder ett absolut förbud för alla att kränka, 
diskriminera eller trakassera elever. All personal inom barn- och 
utbildningsförvaltningen har handlingsplikt och skyldighet att utreda och vidta 
åtgärder. 
Syftet med en likabehandlingsplan är att elever ska skyddas mot 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

 
2. Vision och arbetssätt 

 

 
S:t Olofsskolan bedriver ett målinriktat arbete för att främja elevers lika 
rättigheter, samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionshinder eller annan kränkande behandling. Detta görs genom att 
alla pedagoger arbetar med likabehandlingsplanen i klassråd, elevråd, 
fritidsråd samt klassrumsundervisning.  Pedagoger och elever samtalar 
om lämpligt/olämpligt språkbruk, känslor, trivselregler och 
värdegrundsfrågor. 
Skolan har en nolltoleransgrupp som bedrivs av pedagoger. Gruppens 
arbete handlar om tryggheten på skolan, för alla. Elever och personal ska 
må bra på S:t Olofsskolan.  
Gruppen träffas en gång i månaden och pratar om hur vi har det på 
skolan.  
 
 

3. Kartläggning av riskområden 
 
Nolltoleransgruppen har genomfört en trygghetsenkät med samtliga 
elever på skolan. Eleverna intervjuades enskilt och resultatet 
sammanställdes, analyserades och presenterades för all personal på 
skolan. 
Resultatet av enkäten visade att bland annat att toaletterna, 
omklädningsrummen, korridorer och skolgården var riskområden där 
elever inte kände sig trygga. 
Genom ökad vuxennärvaro i och kring omklädningsrum och korridorer så 



 

 

 

minskade oron i de områdena.  
Många samtal genomfördes i klassrummen om toalettetikett och 
situationen förbättrades även där efter en tid. 
Ute på skolgården ökades vuxennärvaron och fritids började introducera 
uppstyrda rastaktiviteter för att alla elever skulle känna att de är 
inkluderade och har något att göra på rasterna.  
Rasttiderna ändrades så att inte alla årskurser hade rast samtidigt, 
förskoleklass och lågstadiet hade rast för sig och mellanstadiet hade rast 
för sig. Detta visade sig ganska snart vara effektivt på elevernas mående 
då kränkningar minskade och eleverna kom in lugnare efter rasterna. 
 
 
 

4. Mål och åtgärder för det främjande arbetet kopplat till 
diskrimineringslag och skollag  
 

 Alla som vistas på skolan- elev, personal, vårdnadshavare eller 
annan besökare, ska bemötas jämlikt av både vuxna och barn. 

 Vi ska arbeta för att alla elever och personal på S:t Olofsskolan ska 
vara goda medmänniskor, ha god social kompetens och 
empatiförmåga. 

 Vi vill öka graden av medvetande om likabehandling hos både 
vuxna och barn, samt skapa en likabehandlingsplan som fungerar 
som ett levande redskap. 

 Vi ska utveckla likabehandlingsarbetet och skapa fungerande 
rutiner. 

 Vi ska kontinuerligt kartlägga trygghet och trivsel hos alla elever för 
att få kunskap om barnens upplevelse av in situation. 

 Den psykiska miljön ska vara öppen och tillåtande, med ett 
kontinuerligt arbete kring människors lika värde, så att kränkningar 
inte uppstår. Om kränkningar ändå uppstår, ska den som blivit kränkt 
bli sedd och åtgärder ska omedelbart sättas in för att stoppa 
kränkningen. 

 Vi ska bemöta varje enskild elev likvärdigt oavsett kön, etnisk eller 
kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, 
utryck eller ålder. 

 Vid schemaläggning tas hänsyn till elever med behov av särskilt 
stöd. 

 Vi serverar kost som är anpassad till elevernas särskilda behov av 
specialkost. 

 Elevernas vårdnadshavare har möjlighet att söka ledighet vid 
högtider. 

 
 
 
 
 



 

 

 

5. Gemensamt förhållningssätt 
 
På S:t Olofsskolan  

 Arbetar vi för goda relationer mellan elev och elev, pedagog och 
elev samt pedagog och vårdnadshavare. 

 Vill vi medvetandegöra eleverna om ordens innebörd och förbättra 
språkbruket. 

 Vill vi ge förståelse för att ett ord har ett värde, inget man bara 
kastar ur sig. 

 Arbetar alla pedagoger med likabehandlingsplanen i klassråd, 
elevråd, fritidsråd och i klassrumsundervisningen och samtalar om 
lämpligt/olämpligt språkbruk, känslor, trivselregler och 
värdegrundsfrågor. 

 Jobbar vi med likabehandlingsplanen som ett levande dokument 
och att eleverna känner sig delaktiga i upprättandet av 
likabehandlingsplanen. 

 Skapar vi ett kollektivt ansvar i klassen genom att synliggöra målen 
och vägen dit via gemensamma diskussioner och beslut genom 
demokrati.  

 Ser vi vårdnadshavare som viktiga samarbetspartners. 
 

 

 
6. Handlingsplan 

 
Januari - Utvärdera hur och om faddersystemet bidrar till att öka 

elevernas trygghet. Detta görs skriftligt. 
Ansvar: Nolltoleransgruppen ansvarar för att 
utvärderingen genomförs samt dokumenterar lärdomar 
som görs. 

 
April- LISA anmälningar och den systematiska dokumentationen 

som inkommit under året sammanställs och ligger till 
grund för utvärderingen. Detta är ett fortlöpande arbete. 
Ansvar: Alla lärare, rektor och EHT ansvarar. 

 
Maj -  Utvärdera hur och om faddersystemet bidrar till att öka 

elevernas känsla av trygghet. Detta görs skriftligt. 
Ansvar: Nolltoleransgruppen ansvarar för att 
utvärderingen genomförs samt dokumenterar lärdomarna 
som görs. 

 
Juni -  Resultatet av trygghetsenkäten presenteras för alla på 

skolan. För att öka förståelsen mellan lärare och elever 
kring vilka insatser de upplever att de behöver för att 
känna sig trygga och sedda, skall utvärderingen göras när 
underlaget samlats in från eleverna. Respektive 



 

 

 

klasslärare/pedagog läser av resultatet 
frånkartläggningen och ger förslag på åtgärder. 
Åtgärderna sammanställs och ligger till grund för 
likabehandlingsarbetet. 
Ansvar: Nolltoleransgruppen presenterar resultatet av 
trygghetsenkäten. Utvärdering och förslag till åtgärder 
ansvarar samtlig personal för. 

 
 Utvärdera likabehandlingsplanen inför kvalitetsrapporten. 

Ansvar: Rektor och alla lärare ansvarar tillsammans. 
 
Oktober -  LISA-anmälningar och den systematiska 

dokumentationen som inkommit under året sammanställs 
och ligger till grund för utvärderingen. Detta är ett 
fortlöpande arbete. 
Ansvar: Rektor, alla lärare och EHT ansvarar. 

 
 
 

7. Kompetensutvecklingsplan 

 Elevrådet arbetar med den lättlästa versionen som kommer att 
implementeras hos alla elever. Detta kommer att ske i respektive 
klass/grupp. 

 Allt eftersom enkäter eller annat material sammanställs av 
Nolltoleransgruppen kommer de att delge övriga lärare sina 
lärdomar och stämma av hur arbetet med Likabehandlingsplanen 
framskrider. Detta presenteras på ett APT. 

 
 

FRÄMJANDE ARBETE 

 

 

 
 
 

 

 

”Vi gör det goda livet möjligt” 

      Mod-Öppenhet-Helhetssyn 

 

 

”Alltid bästa möjliga möte 

för fortsatt lärande” 

 

 S:t Olofsskolans vision för det främjande, 

förebyggande och åtgärdande arbetet: 

Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad 

eller utsatt för annan kränkande behandling.  

 



 

 

 

8. Utvärdering av genomförda insatser 
Alla pedagoger har stämt av den årliga trygghetsenkäten och 
resultatprofiler. Alla pedagoger har stämt av i enlighet med vår 
kvalitetsklocka inför kvalitetsredovisningen i Juni. 
 
 

9. Barns/elevers delaktighet i arbetet 
 Alla klasser arbetar kontinuerligt med likabehandlingsplanen i 

klassrummen. 
 Vi strävar efter att skapa ett kollektivt ansvar i klasserna genom att 

synliggöra målen i likabehandlingsplanen och vägen dit via 
gemensamma diskussioner och beslut. 

 Eleverna är delaktiga i klass- och elevråd där vi tillsammans 
utformar en lättläst version av likabehandlingsplanen. 

 Varje klass har möjlighet att lämna synpunkter på åtgärder under 
upprättandet av likabehandlingsplanen och på så sätt bidrar vi till 
att eleverna får en förståelse och inblick i hur demokrati fungerar. 

 
 

10. Vårdnadshavares kännedom 

Information ges till vårdnadshavare på skolråd, föräldramöten och 
utvecklingssamtal. Vi ger även information digitalt via V-klass, e-post och 
S:t Olofsskolans Instagram. 

 
11. Rutiner för akuta situationer 

 
 
Rutiner när elev kränker elev 

 Den/de som upptäcker eller får vetskap om händelsen kontaktar 
klasslärare/mentor. 

 Klasslärare/mentor kontaktar omgående utsedd kontaktperson(er) med 
fördjupad kunskap om kränkning, trakasserier och diskriminering. 

 Föräldrar/vårdnadshavare kontaktas. 
 Skyndsam anmälan till LISA-systemet. Utöver anmälningsskyldigheten 

inträder också utrednings- och åtgärdsskyldighet. 
 En utredning utifrån händelsen påbörjas, där även förskolans atmosfär och 

skolans kultur ingår i kartläggningen. 
 I vissa situationer kan elevhälsan behöva kopplas in. 
 Upprätta tid för uppföljning och utvärdering. 

 

 

 

 



 

 

 

Rutiner när vuxen kränker, trakasserar eller diskriminerar elev 

 Förskolechef/rektor utreder och ansvarar för dokumentation, uppföljning 
och kontakt med barnets/elevens vårdnadshavare. 

 Anmälan går vidare till huvudman och i vissa fall kontaktas fackliga 
representanter. 

 

12. Kontaktuppgifter  

Rektor: Carina Cederholm 070-661 8193 
carina.cederholm@sundsvall.se 

Skolsköterska: Ingela Nordström Mukka 060-658 32 08 eller 070-327 3535 

Skyddsombud: Frida Arvidsson 
frida.arvidsson@edu.sundsvall.se 

Ansvarig klasslärare: Kontakt via V-klass 

Specialpedagog: Annica Löfvenring 070-319 1705 
annica.lofvenring@edu.sundsvall.se 

Specialpedagog: Bitten Lindström 073-656 0576 
bitten.lindstrom@edu.sundsvall.se 

Nolltoleransgruppen: Malin Nygren 
malin.nygren@edu.sundsvall.se 
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13.  Bilaga: definitioner och begrepp 

 

Diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen 

Med diskrimineringsgrund menas de kategorier av personer eller de karakteristika som skyddas av 

diskrimineringslagstiftningen: 

• Kön 

Diskriminering och trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt 

kopplade till barns könstillhörighet. Sexuella trakasserier är kränkningar av sexuell natur. De kan ta sig 

uttryck i sexualiserat språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt material. Vuxna i skolan måste 

vara uppmärksamma på och agera i situationer där barnens lek inte präglas av frivillighet, ömsesidig 

nyfikenhet och intresse. 

• Könsidentitet eller könsuttryck (i diskrimineringslagen könsöverskridande identitet eller uttryck) 

Att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin 

klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön 

• Etnisk tillhörighet 

Diskriminering och trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet kan vara förlöjligande eller 

skämt kopplat till en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg. 

Skolan/skolan har ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. 

• Religion eller annan trosuppfattning 

Skolan/skolan får inte missgynna någon elev/barn på grund av hans eller hennes religion. I skolan ska 

föräldrar kunna lämna sina barn utan att de blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 

åskådningen. Skolan är skyldig att se till barnets bästa och alla barn har rätt till kunskap och lärande, 

tankefrihet och religionsfrihet. Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin 

grund i eller har samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism eller agnosticism. 

• Funktionsnedsättning 

(i diskrimineringslagen funktionshinder) 

Funktionsnedsättningar kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell och påverka livet på olika sätt. Hit 

räknas både sådana som syns, och sådana som inte märks lika lätt, som exempelvis allergi, hörsel och 

synskador, ADHD och dyslexi. Graden av funktionsnedsättning har ingen betydelse. Anm. Funktionshinder 

uppstår när personer med funktionsnedsättning upplever begränsning i relation till omgivningen. 

Funktionshinder är inte en egenskap hos individen utan det är miljön som kan vara funktionshindrande. 

• Sexuell läggning 

Skolan/skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning. 

Med sexuell läggning menas homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet. Skolan har ett särskilt 

ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till barnen. 

 



 

 

 

 

• Ålder 

Det är fortsatt tillåtet att särbehandla på grund av ålder om: 

– särbehandling gäller tillämpning av bestämmelse i förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, 

särskola och specialskola samt om 

– särbehandling har ett berättigande syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga. 

 

Direkt diskriminering 

Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om 

diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

Direkt diskriminering känns igen genom likartade fall behandlas olika. Ett exempel kan vara när en flicka 

nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på 

detta program. 

Indirekt diskriminering 

Med indirekt diskriminering menas lika behandling av olika fall. Krav som verkar neutrala men som i 

praktiken innebär att en viss grupp missgynnas. Det sker t.ex. när skolan tillämpar en bestämmelse eller 

ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn med ett visst kön, 

viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 

Om exempelvis alla barn serveras samma mat, diskriminerar skolan indirekt de barn som på grund av 

religiösa skäl behöver annan mat. 

Bristande tillgänglighet 

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte 

vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan 

denna funktionsnedsättning. Den som låter bli att genomföra skäliga tillgänglighetsåtgärder kan kommat att göra 

sig skyldig till diskriminering. 

Trakasserier 

Ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna. Begreppet ”sexuella trakasserier” innebär ett handlande av sexuell natur som 

för den skull inte behöver ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Anm. Diskriminering är 

när en vuxen i skolan missgynnar ett barn och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

Trakasserier som utförs av skolans personal kan också vara diskriminering och kan t.ex. ske genom 

skolans regler, undervisning, läroböcker etc. 

Kränkande behandling enligt skollagen 

Skolan/skolan ska förebygga och förhindra det som i skollagen benämns som kränkande behandling 

såsom mobbning och rasistiska beteenden. Det definieras som ett uppträdande som, utan att ha någon 

koppling till någon särskild diskrimineringsgrund, kränker ett barns eller en elevs värdighet. Kränkningar 

kan vara fysiska, verbala, psykosociala, texter och bilder. 

 



 

 

 

 

Fler begrepp 

• Mobbning 

En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker 

tillfoga en annan skada eller obehag. 

• Rasism 

En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns 

biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima 

att förtrycka, utnyttja eller kontrollera. 

• Främlingsfientlighet 

Rädsla för och/eller stark motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller 

beteendemässiga karakteristika. 

• Homofobi 

En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck 

för en starkt negativ syn på homo- eller bisexuella personer. 

 

 

 


