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Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 
 
Den här planen avser all personal och alla elever på Åsedaskolan 7-9. 
 

Vision 
Åsedaskolan skall utmärkas av trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel samt av goda 
relationer mellan elever och medarbetare. Diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling ska eller får inte förekomma och direkt åtgärdas om de uppstår. 
 
Definition av begrepp 
 
• Likabehandling: alla elever ska behandlas på ett sätt som visar att de har lika 
rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det 
innebär dock inte att elever alltid ska behandlas lika utan det innebär att alla elever ska 
behandlas utifrån lika villkor. 
 
• Diskriminering och diskrimineringsgrund: när en grupp eller en individ blir sämre 
behandlad än någon annan och behandlingen har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 
ålder. 
 Direkt diskriminering: Enligt Diskrimineringsombudsmannen ”menas att en elev 
missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis elevens kön”. (Lika rättigheter i 
skolan – Handledning, Diskrimineringsombudsmannen, s.54) 
 
 Indirekt diskriminering: Enligt Diskrimineringsombudsmannen ”kan man också 
diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering. 
Skolans regler kan verkar vara neutrala, men i praktiken kanske de missgynnar en elev på 
ett sätt som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder” 
(Lika rättigheter i skolan – Handledning, Diskrimineringsombudsmannen, s.54).    
 
• Kön: ”Enligt diskrimineringslagen avser diskrimineringsgrunden kön att någon är 
flicka eller pojke, kvinna eller man. Även transsexuella personer, alltså personer som har 
ändrat eller kommer att ändra sin juridiska könstillhörighet, skyddas utifrån 
diskrimineringsgrunden kön”(Lika rättigheter i skolan – Handledning, 
Diskrimineringsombudsmannen, s.58). 
 
• Könsöverskridande identitet: ”I diskrimineringslagen används 
begreppet ”könsöverskridande identitet eller uttryck”. DO har istället valt att 
använda ”könsidentitet eller könsuttryck” eftersom lagens begrepp signalerar att det som 
skyddas är en avvikelse från ”det normala”.” (Lika rättigheter i skolan – Handledning, 
Diskrimineringsombudsmannen, s.58). 
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• Könsidentitet/ Könsuttryck: ”menar DO en persons identitet eller uttryck i form av 
kläder, kroppspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön.” 
((Lika rättigheter i skolan – Handledning, Diskrimineringsombudsmannen, s.58). 
 
• Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 
förhållande. 
 
• Funktionshinder/funktionsnedsättning: ”nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga till följd av skada eller sjukdom. Funktionsnedsättning 
beskriver inte ett statiskt tillstånd eller hur en person är. Funktionsförmågan varierar 
beroende på situation och miljön” (Lika rättigheter i skolan – Handledning, 
Diskrimineringsombudsmannen, s.60). 
 
• Sexuell läggning: Homosexualitet, bisexualitet, heterosexualitet. 
 
• Trakasserier/Kränkande behandling: ”kan vara fysiska, verbala, psykosociala, texter 
och bilder. Trakasserier är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har 
samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Det är trakasserier även 
när en elev kränks och det har samband med en anhörigs könsidentitet eller könsuttryck, 
ålder med mera. Det betraktas också som trakasserier när kränkningarna sker som har 
samband med felaktigt förmodad etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, och så 
vidare”. (Lika rättigheter i skolan – Handledning, Diskrimineringsombudsmannen, s.54-
55). 
 
• Sexuella trakasserier: ”Det kan handla om ovälkomna beröringar, tafsningar, skämt, 
förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande och upplevs kränkande. Det kan 
också handla om sexuell jargong”. (Lika rättigheter i skolan – Handledning, 
Diskrimineringsombudsmannen, s.55). 
 
 
Beskrivning av hur fjolårets plan har utvärderats 
 
Fjolårets plan har utvärderats av Trygghetsteamet på skolan genom att jämföra situationen 
på skolan bland kollegor och elever. Den har utvärderats av kollegor på 
kompetensutvecklingsdag samt granskats i ett flertal klasser på mentorstiden. 
 
Delaktiga i utvärderingen av den verksamhet som skolans plan omfattar 
 
Elever åk 7, 8 och 9, ht 2017, och personal. 
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Resultat av utvärdering av fjolårets plan 
 
Utvärdering av trygghetsenkät 2017 - 2018 
 
Maj 2018, vecka 19 och 20. 
TT (LuJo, AmHe, InSv, MoDa, JoJo) 
 
 
2017/18: 81,2 % av eleverna uppger att de känner sig trygga på Åsedaskolan. 
 
2017/18: 25,9 % av eleverna uppger att det finns andra elever som de är rädda för. Ett antal 
polisanmälningar gjordes för olaga hot, misshandel och inbrott under läsåret. 
 
2017/18: 18,2 % av eleverna uppger att det finns personal på skolan de är rädda för. 
Åtgärder vidtogs. 
 
2016/17: Fortfarande är den upplevda otryggheten större i klassrummet än på skolgården och i 
elevcaféet. Enligt uppgifter från elevrådet hade det skett en incident i något av klassrummen dagen 
innan enkätundersökningen, vilket delvis kan förklara resultatet. 
2017/18: 83,9 % av eleverna känner sig trygga i klassrummet. 
 
2016/17:  44 % av eleverna upplever otrygghet i korridorerna och 35 % av eleverna otrygghet i 
omklädningsrummen. 
2017/18: 16,8 % av eleverna upplever otrygghet i korridorerna, elevhallen och så vidare. 
Klar förbättring jämfört med läsåret innan. 
 
 
 
 
Årets plan ska utvärderas senast: 
 
Juni 2019. 
 
 
Hur ska planen utvärderas: 
Trygghetsteamet konstruerar frågor till stöd för elevernas utvärdering av planen som sker 
klassvis under mentors ledning. Skolans personal utvärderar planen under gemensam 
konferens. 
 
 
Främjande arbete 
Det främjande arbetet syftar till att förstärka respekten för allas lika värde och omfattar 
alla diskrimineringsgrunderna. Det bedrivs utan förekommen anledning och är en 
naturlig del i det vardagliga arbetet på skolan. Under höstterminen 2018 har beslut tagits 
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av trygghetsteamet att införa ett årshjul, med årligen återkommande aktiviteter. 
 
Det viktigaste främjande arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling på Åsedaskolan är att skolans verksamhet utformas på ett sätt som skapar 
goda relationer och miljöer. Det här tankesättet skall finnas med på organisationsnivå och i 
det dagliga arbetet på skolan. 
 
Kontakter med vuxna i skolans gemensamma lokaler, såsom matsal, elevhall och skolgård, 
är en viktig del i arbetet mot att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling. All skolans personal är viktig i det främjande arbetet för att alla elever ska 
känna sig respekterade. 
 
Klassföreståndartiden kommer att användas till värdegrundsarbete under ledning av 
mentorer / klassföreståndare. Arbetsområden / teman tas fram i samarbete mellan kurator, 
trygghetsteam och klassföreståndare. 
 
 
Främjande insatser Åsedaskolan 
Namn: 
Hälsovecka, vecka 48 
 
 
Mål och uppföljning 
Främja trygghet, hälsa, välbefinnande och skapa gemenskap för nya elever på högstadiet. 
Tre av skolans totalt nio klasser är nya konstellationer. 
 
Insats 
Tema hälsa, där den psykiska, fysiska och sociala hälsan ska stå i fokus. Olika aktiviteter 
kommer att erbjudas under veckan. Årskurs 8 och 9 kommer få föreläsningar kopplade till 
ämnet. 
Samtliga årskurser får under denna vecka ett utökat utbud av fysiska aktiviteter. 
 
 
Ansvarig 
Mentorer och rektor 
 
Datum när det ska vara klart 
Under vecka 48 
 
 
Namn: 
Fadderdag 
 
Områden som berörs av insatsen 
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Den allmänna tryggheten på skolan. Riktad insats mot nya årskurs 7 elever. 
 
Mål och uppföljning 
Öka tryggheten på skolan för samtliga elever. Förbättra övergången från årskurs 6 till 7. 
 
Insats 
Elevrådet, under fritidsledares ledning, genomför ett flertal aktiviteter med eleverna i 
årskurs 7. Mål att skapa en god gruppdynamik och samarbetsförmåga. 
 
Ansvarig 
Fritidsledare och elevråd, med visst stöd från övrig personal. 
 
Datum när det ska vara klart 
2018-08-21 
 
Namn: 
Bust da Breakz 
Dansföreställning med gruppen Freestyle Phanatix 
 
Områden som berörs av insatsen 
Identitet, kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. 
 
Mål och uppföljning 
Dansföreställning med fokus att utmana den manliga dominansen inom breakdance.   
 
Insats 
Dansföreställning i Amokabel arena, i Alstermo. Samtliga högstadielever i Uppvidinge 
kommun får möjlighet att titta på föreställningen. 
 
Ansvarig 
Uppvidinge kommuns barn- och ungdomskultursgrupp. 
 
 
Datum när det ska vara klart 
2019-02-15 
 
 
Namn: 
Undervisning och övrigt arbete på skolan 
 
Områden som berörs av insatsen 
Kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och 
funktionsnedsättning. 
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Mål och uppföljning 
Undervisningen och övrigt arbete på skolan skall alltid gå i linje med skolans värdegrund. 
Värdegrunden definieras i inledningen av skolans likabehandlingsplan under 
rubriken ”Vision”. Detta följs upp i samband med utvecklingssamtal varje termin samt en 
trygghetsenkät på vårterminen varje läsår. Vid behov genomför klassföreståndare även 
individuella samtal med elever. 
 
 
Insats 
Skolans personal tillämpar skolans värdegrund i sitt arbete. 
 
Ansvarig 
Skolans personal 
 
Datum när det ska vara klart 
Arbetet skall vara en ständigt pågående process. 
 
 
 
Kartläggning 
 
Kartläggningsmetoder 
Metod och ansvariga 
1. Trygghetsenkät varje termin 
2. Utvecklingssamtal 
3. Klassföreståndartid med mentorer varje vecka 
4. Elevrådet har möte med rektor och fritidsledare 
5. Föräldramöten och övrig föräldrakontakt. 
6. Skolsköterskan har hälsosamtal med årskurs 8. 
7. Arbetsmiljörond genomförs tillsammans med elever. 
8. Trygghetsteamet har möte varje vecka. 
9. Morgonmöten/avstämning varje dag för personalen. 
 
 
Områden som berörs i kartläggningen 
Kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och 
funktionsnedsättning. 
 
Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
De deltar genom att svara på enkäten, utvecklingssamtal, klassföreståndartid, elevråd 
samt är med under arbetsmiljöronden. 
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Hur personal har involverats i kartläggningen 
1. Trygghetsenkät genomförs av arbetslagen/mentorerna, analyseras av 
arbetslag/mentorer. 
2. Utvecklingssamtal där mentorer ansvarar för insamlandet av uppgifter. 
3. Genom klassföreståndartid en gång per vecka, där frågor om kränkningar och 
arbetsmiljö kan diskuteras. 
4. Fritidsledare och rektor tar frågor som rör arbetsmiljö och likabehandling till elevrådet, 
sista veckan varje månad. 
5. Under personalkonferensen tas varje vecka upp frågor under rubriken ”elevärenden” 
som är kopplade till arbetsmiljön för elever och personal. 
6. Skolans trygghetsteam har möte varannan eller varje onsdagsförmiddag där det 
upprättas individuellt riktade handlingsplaner, med uppföljning i varje ärende, för att 
säkra skolans likabehandlingsarbete och värdegrund. 
 
Resultat och analys 
Genom kartläggningen har vi sett att majoriteten av eleverna känner sig trygga och kan 
befinna sig var de vill inom skolans område utan känsla av otrygghet. Några elever har 
uttryckt en viss oro för att befinna sig i idrottssalens omklädningsrum. Flera elever har 
även uttryckt att språket som ibland används är av kränkande karaktär. Antalet 
nätkränkningar har fortsatt att minska däremot har de direkta konflikterna/kränkningarna 
ökat mellan elever. 
 
 
Förebyggande åtgärder 
 
Namn 
Förebygga kränkande språkbruk på mobiler, internet och i korridorerna. 
 
Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, kön och könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning. 
 
Mål och uppföljning 
Ingen elev ska ifrågasättas pga kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Detta följs upp i samband 
med mentorstid, utvecklingssamtal och den årliga trygghetsenkäten samt 
Trygghetsteamets kontinuerliga arbete. 
 
Åtgärd 
Temadag om sex- och samlevnad, föräldramöten, klassföreståndartid, samt kontinuerligt i 
all undervisning. Det är viktigt att all personal reagerar och agerar när kränkande språk 
används under förutsättning att personal får kännedom om när detta sker. 
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Föreläsning om identitet/homosexualitet senare i vår. 
 
Ansvarig 
All personal på skolan. 
 
Datum när det ska vara klart 
19 juni 2019 
 
 
 
 
 
Rutiner för akuta situationer 
 
Policy 
Det råder nolltolerans mot alla former av trakasserier och kränkande behandling. 
 
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
En centralt placerad fritidsledare som dagligen pratar med elever om upptäckt av 
trakasserier och kränkande behandling. Placering av lärares arbetsrum i anknytning till 
korridorer där det befinner sig elever. Det finns även ett trygghetsteam som har 
regelbundna träffar där skolans trygghetsarbete följs upp och utvärderas. En annan metod 
som används är att klassföreståndare genomför samtal med samtliga elever i klassen för 
att informera sig om trivsel samt vid de återkommande utvecklingssamtalen. 
 
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Angående kränkningar är mentorer, kurator, skolsköterska, rektor, skoladministratör och 
trygghetsteam samt övrig personal på skolan. 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
Trygghetsteamet och klassföreståndare pratar med var och en av eleverna. Den faktiska 
incidenten utreds och därefter bestäms åtgärden. Berörda vårdnadshavare informeras 
fortlöpande. Rektor informeras och tar beslut kring åtgärd och ska även vara delaktig i 
uppföljningen av ärendet. 
 Klassföreståndaren ger information till hemmet och är ansvarig för att åtgärder och 
uppföljning genomförs. 
 
Rutiner vid konflikt mellan elever 
Trygghetsteamet pratar med var och en av eleverna, därefter ska eleverna prata med 
varandra, där två vuxna har ansvar för samtalet, för att utreda och få en lösning på 
problemet. När det är möjligt ska eleverna skriva under ett avtal mellan sig och 
trygghetsteamets personal. Vårdnadshavare har kontaktats av mentor eller 
trygghetsteamet. Vårdnadshavare får uppföljning under utredningens gång, om inte de 
finns med vid samtalen. Vårdnadshavare meddelas snarast. 
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Rutiner för att utreda och åtgärda när personal kränks av elev 
Se Uppvidinge kommuns policy samt gällande lagstiftning. 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när personal kränks av personal 
Se Uppvidinge kommuns policy samt gällande lagstiftning. 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
De inblandade parterna hörs innan vidare åtgärd. Eleven möter annan personal under 
utredningens gång. Har kränkning skett tas personal ur tjänst för vidare utredning. I vissa 
fall tas personal ur tjänst direkt för vidare utredning. Rektor har ansvar för detta. Gällande 
lagstiftning ska följas. 
 
Rutiner för uppföljning 
Vid en kränkning tar lärare alt. trygghetsteamet kontakt med elev/elever omgående och 
informerar klassföreståndaren. Vårdnadshavare till de inblandade eleverna kontaktas 
omgående. Både kränkt elev och den/de kränkande eleverna får förklara vad som hänt vid 
ett enskilt första möte. Två personal medverkar. Andra mötet där de involverade eleverna, 
om vi bedömt det möjligt, är med sker dagen efter eller närmaste dag efter ledighet. 
Uppföljning med elever sker utifrån den bedömning trygghetsteamet och rektor gjort. 
 
 
 
Utvärdering 
Utvärdering görs av mentorer och trygghetsteam tillsammans med rektor under möten 
med trygghetsteamet. Avslutande samtal med elever sker efter bedömning av 
trygghetsteam och rektor. Trygghetsteamet bevakar och följer upp ärendet med mentor två 
till tre veckor efter avslutande samtal. Förälder meddelas under tiden om vad som händer. 
Vid behov vidtas åtgärder omedelbart. 
 
 
Rutiner för dokumentation 
Incidentrapport skrivs av den personal som upptäckte eller fick information om tillbudet. 
Incidentrapport skickas till rektor och trygghetsteam. Samtal med elever dokumenteras. 
Trygghetsteamet dokumenterar möten och ärendets gång. I dokumentationen framgår 
vem som fördelats vilket ansvar. 
 
När någon ser eller hör att någon utsatts för diskriminering, trakasserier eller annan 
kränkande handling tillämpas följande: 
1. Informera de inblandades klassföreståndare.  
2. Klassföreståndaren för den utsatte antecknar vad som inträffat. Informerar sedan 
klassföreståndaren till den eleven som utsatt någon. Denna information ska föras vidare 
till rektor och Trygghetsteam. 
3. Klassföreståndaren samt ytterligare någon personal samtalar sedan med den som blivit 
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utsatt, samt därefter med de elever som agerat kränkande, var och en för sig. Det går bra 
att ta hjälp av Trygghetsteamet. Det ska alltid vara två personal vid samtalen. 
4. Eleven uppmuntras sedan att berätta vad som har hänt för sina vårdnadshavare.  
5. Åtgärder ska ses över på individ-, grupp- och verksamhetsnivå.  
6. Klassföreståndaren ringer hem samma dag.  
7. Uppföljning sker inom en vecka. Föräldrar kontaktas igen. Därefter ytterligare 
uppföljning tills situationen upplevs som välfungerande av den som upplevt sig kränkt. 
8. Incidentrapport skrivs så fort den ansvarige har fått överblick av det inträffade. I de fall 
där personal är vittne till en incident, kan incidentrapport skrivas omgående. I de fall där 
ansvarige får information om en incident skrivs incidentrapport när personalen har 
tillräcklig överblick av händelsen. 
 
 
 
Ansvarsförhållande 
Mentorer tar emot information, informerar trygghetsteam, rektor och vårdnadshavare, 
samt informerar till ytterligare mentorer om deras elever är inblandade.  
Trygghetsteam och rektor ansvarar för att elevsamtal, uppföljning och avslutning av 
ärendet sker. 
 
Skollagen 
6 kap, Åtgärder mot kränkande behandling. 
10§, ”Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling...” 
 


