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Huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i skollagen ansvarar 

för att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att 

motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Det innebär att 

huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att främja, förebygga och förhindra att 

barn och elever utsätts för kränkande behandling och diskriminering. Huvudmannen ska också 

se till att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering för varje 

verksamhet. 
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Handlingsplan mot kränkande behandling och diskriminering  

Inledning  

Förskolor och skolor som lyder under skollagen ska vara fria från kränkande behandling, 

mobbning och diskriminering. Förskolor och skolor ska arbeta aktivt för att motverka 

diskriminering och annan kränkande behandling. Huvudmannen ska se till att det en gång per 

år, för varje särskild verksamhet, upprättas en plan mot kränkande behandling och 

diskriminering. Det övergripande syftet med planen är att förebygga och motverka kränkande 

och diskriminerande behandling, och tanken är att planen ska vara ”levande” i den meningen 

att den ständigt ska vara aktuell i verksamhetens dagliga arbete. Planen mot kränkande 

behandling och diskriminering utvärderas årligen. 

Vision 

I Ovanåkers kommun känner sig alla barn, elever och vuxna trygga och bemöts och behandlas 

med respekt för dem de är. Utbildningen karakteriseras av tolerans, öppenhet och trivsel samt 

av goda relationer mellan barn, elever och personal. 

Mål 

Utbildningen i Ovanåker kommun ska vara fri från förekomst av diskriminering, trakasserier 

och annan kränkande behandling. I utbildningen känner sig alla barn, elever och vuxna trygga 

och bemöts och behandlas med respekt för den de är. Utbildningen karakteriseras av trivsel, 

öppenhet samt förståelse för allas förväntningar och individuella behov. 

Rutiner för akuta situationer  

När personal får veta att ett barn eller en elev kan ha blivit utsatt för diskriminering, 

kränkningar och trakasserier/sexuella trakasserier inom förskolan och skolan har rektor ansvar 

för att det skyndsamt rapporteras, i STELLA, till huvudman.  

• Personal respektive rektor anmäler skyndsamt diskriminering och kränkningar 

• Diskriminering och kränkningar mellan barn eller elever ska skyndsamt utredas, 

åtgärdas och dokumenteras 

• Diskriminering och kränkningar av personal XXXXXX  mot barn eller elever ska 

skyndsamt utredas, åtgärdas och dokumenteras. 

• Förskollärare, lärare eller annan personal ska skyndsamt anmäla till rektor. 

• Rektor ansvarar för att anmälan sker skyndsamt till huvudman. 

Om det visar sig att någon har blivit utsatt för diskriminering, kränkningar och 

trakasserier/sexuella trakasserier måste den verksamhetsansvariga också skyndsamt 

genomföra åtgärder som syftar till att dessa ska upphöra. 
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Redovisning av hur åtgärderna i den föregående handlingsplanen har genomförts. 

(följa upp och utvärdera) 

Visionen är att skolan ska arbeta med att förankra människans okränkbarhet. Målet är att 

utifrån demokratins grundprinciper  

• skapa en medvetenhet om människors lika värde.  

• väcka empati för att skapa en förståelse och respekt för sina medmänniskor.  

• upprätthålla Lagen (2010:800 samt diskrimineringslagen 2008:567) om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling. 

Runemoskolan har jobbat med dessa punkter genom att anmäla sig till en digital kurs som 

heter Alla rätt som de påbörjat men inte avslutats. Personalen på skolan ska informera både 

elever och vårdnadshavare om hur de ska gå till väga samt de olika åtgärderna vid en eventuell 

kränkande eller diskriminerande handling, det görs på föräldramöte samt på lektionstid. 

För att upptäcka kränkande eller diskriminerande handlingar har Runemoskolan rastvakter ute 

på rasterna eftersom de flesta kränkningarna sker på skolgården och inte i klassrummet. Det 

finns ett schema så alla vet vem som ska vara rastvakt. 

De åtgärder som vi jobbat med från förra årets plan är: 

• Värdegrunden genom att anmäla oss till digitala kursen Alla rätt. Vi har även jobbat 

med att ge eleverna kunskaper om deras rättigheter och skyldigheter. 

• Trygghet genom att revidera skolans trivselregler och förankra dessa hos elever och 

vårdnadshavare. Vi går igenom med eleverna var på skolan det skulle kunna kännas 

otryggt för att sedan tillsammans se vad vi kan göra för att trygga upp dessa platser. Vi 

fortsätter även att ha samtal med elever kontinuerligt samt att vi tar upp tryggheten 

på utvecklingssamtalen. Vi kommer även göra en trivselenkät. 

• Språkbruk och konflikthantering är något vi behöver förbättra och det har vi gjort 

genom att diskutera hur man kan lösa olika situationer ifall man inte kommer överens. 

Vi tycker att vi har arbetat med språkbruket men behöver fortsätta med det. Vi har haft 

trygghet som en punkt på utvecklingssamtalen. Vi har bara hunnit påbörja den digitala kursen 

Alla rätt. 

 

Översikt över de åtgärder som behövs för att främja, förebygga och förhindra 

kränkningar och diskriminering (undersöka risker och hinder) 

(analysera orsaker) 

• God kommunikation mellan skola hem 

• Revidera skolans regler tillsammans med eleverna om eleverna får vara med och 

påverka och känna sig delaktiga är chansen till att reglerna följs mycket större. 

• Trygghetsvandring på skolan med elevrådet för att eleverna ska få berätta var de 

upplever att det kan ske kränkningar och där de kan känna sig otrygg. 



    

5 (8) 

• Diskussion om trygghet i lärargruppen samt med eleverna för att alla ska ha chansen 

och berätta var de känner att kränkningar kan ske och varför. 

• Rastvakter med väst på sig under alla raster, schema ska finnas. Dessa behöver röra sig 

runt hela skolgården, främst vid baksidan där eleverna bygger kojor och på 

fotbollsplanen eftersom det är tufft och ibland mindre bra språkbruk där enligt 

eleverna själva. 

• Fadderverksamhet ska fortsätta för att stärka gemenskapen på skolan. De yngre 

eleverna känner sig ibland rädda för de äldre eleverna då de är stora. Om vi har en 

fungerande fadderverksamhet får de yngre eleverna lära känna de äldre eleverna och 

kan då bli mindre rädd. 

• Vuxna i korridoren när eleverna är på väg ut/in från raster och vid hemgång då 

eleverna upplever att det är stökigt där samt att vi släpper ut några elever i taget.  

• Bestämda platser som lärarna bestämmer för att eleverna ska kännas sig trygga och 

att ingen elev ska säga åt en annan elev var den ska sitta. 

• Rastaktiviteter för att alla elever ska känna att de har något att göra på rasterna, om 

eleverna har något att göra är risken att det blir bråk och kränkningar mindre. 

• Slutföra den digitala kursen Alla rätt för att få fler verktyg att använda sig av i arbetet 

kring värdegrunden. 

 

Redovisning av vilka av dessa åtgärder verksamheten planerar att påbörja eller 

genomföra under det kommande året (åtgärda) 
 

• Rastaktiviteter för att alla elever ska ha möjlighet att något att göra på rasterna 

uppföljning senast 22/12 om insatsen påbörjat samt hur den fortlöper-Rektor ansvarar 

för att uppföljning sker och lärare ansvarar att insatsen påbörjas och fortlöper. 

• Diskussioner i lärargruppen om hur vi vill ha det och vad vi kan göra för att få det 

bättre. Även en diskussion under konferenstid om hur pojkar respektive flickor kränker 

varandra då forskning visar att vi lättare upptäcker de kränkningar som pojkar gör. 

Uppföljning senast 31/8-23 rektor ansvarar för att diskussionen återupptas. 

• Rastvakterna ska ha västar på sig för att synas bättre samt att de ska röra sig såsom 

eleverna önskar främst mellan kojorna i skogen och fotbollsplanen. Uppföljning 22/12 

ifall vi behöver ändra var rastvakterna behöver befinna sig, rektor ansvarar för 

uppföljningen och lärare ansvarar för var de rör sig när de är rastvakt. 

• Fadderverksamheten ska fortsätta-lärarna ansvarar för att den fortlöper kontinuerligt 

över läsåret- lärarna ansvarar och uppföljning sker senast 20/6-23 

• Vuxna ska finnas i korridoren i anslutning till rasten samt hemgång, eleverna ska 

släppas ut några i taget- lärare ansvarar. Uppföljning ska ske genom elevenkät senast 

22/12-22 rektor ansvarar för att enkäten genomförs. 

• Eleverna ska ha bestämda platser som lärarna bestämmer-lärare ansvarar uppföljning 

senast 20/6-23 
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• God kommunikation mellan skola och hem-lärarna ansvarar för att ta kontakt med 

hemmet vid behov. 

• Revidera trivselregler-rektor ansvarar för att det genomförs och ska vara klart senast 

30/9-22 

• Slutföra den digitala kursen Alla rätt-rektor ansvarar och uppföljning samt utvärdering 

ska ske senast 22/12-22. 

 

Redogörelse för hur barn och elever kan medverka i arbetet. 
Eleverna ska medverka i handlingsplanen genom att vara med och kartlägga områden där 

kränkningar eller diskrimineringar sker samt peka ut otrygga platser. Det ska ske i mindre 

grupper samt att elevrådet ska vara med och diskutera eventuella åtgärder.  

Lärarna ansvarar för att prata med eleverna om otrygga platser senast 16/9-22 

Rektor ansvarar för att samtala med elevrådet senast 23/9-22 

Rektor och lärare ansvarar för att en sammanställning sker och att åtgärder planeras senast 

30/9-22 

En utvärdering av de åtgärder vi beslutar att göra ska ske innan 22/12 via en enkät-rektor 

ansvarar för att göra enkäten och lärare ansvarar för att eleverna genomför dessa. Resultatet 

ska diskuteras i lärargruppen innan 10/1-23 och eventuella nya åtgärder sättas in. 

 

Ange i planen vem som är ansvarig för att respektive åtgärd genomförs. Skriv också hur 

åtgärderna ska följas upp och utvärderas. (Fyra steg i arbete med aktiva åtgärder mot 

diskriminering) 

 

Skickas till BUF senast 30 september 
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Definitioner 

Vad är kränkande behandling?  

Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt fall. 

I dagligt tal kan kränkande behandling omfatta många olika situationer, medan kränkande 

behandling i skollagens mening är ett snävare begrepp. I skollagen definieras kränkande 

behandling som ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, 

kränker ett barns eller en elevs värdighet. Både diskriminering och kränkande behandling är 

förbjudet i förskolor, skolor och andra verksamheter som lyder under skollagen. Skyldigheten 

att förebygga och åtgärda diskriminering och kränkande behandling regleras dock till stor del i 

olika lagar: diskrimineringslagen respektive skollagen. 

Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är barnet 

eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är 

oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt skollagen måste 

kränkningen vara märkbar och tydlig. Det framgår av förarbetena till bestämmelserna. I 

förarbetena anges också att den som kränker någon måste förstå att uppträdandet upplevs 

som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är kränkande, men om 

det inte är det måste barnet eller eleven klargöra för den som kränker att beteendet är 

ovälkommet. Det är viktigt att komma ihåg att det kan vara svårt för ett barn eller en elev att 

förmedla sin känsla av att ha blivit kränkt. Särskilt yngre barn kan ha svårt att sätta ord på sina 

känslor på samma sätt som äldre barn och vuxna. Barnet eller eleven kan därför behöva ta 

hjälp av personalen i verksamheten.  

Källor: 6 kapitlet 3 § skollagen och proposition 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – om 

förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, sidan 136- 

137. 

Vad är diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier?  

Diskriminering regleras i diskrimineringslagen. Förenklat är diskriminering att någon 

missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna: 

• kön 

• könsöverskridande identitet eller uttryck 

• etnisk tillhörighet 

• religion eller annan trosuppfattning 

• funktionsnedsättning 
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• sexuell läggning 

• ålder. 

Det finns sex former av diskriminering. Två av dessa är trakasserier och sexuella trakasserier. 

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

någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

Om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på 

sätt som avses i diskrimineringslagen gäller samma regler för skolpersonalens respektive 

rektorns anmälningsskyldighet som när det gäller upplevd kränkande behandling. 

Källor: 6 kapitlet 3 och 10 §§ skollagen och 1 kapitlet 4 § diskrimineringslagen. 

  


