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Likabehandlingsplan/plan mot kränkande 

behandling läsåret 2022-2023 
 
Inom verksamheterna i område Väst möter vi varandra med respekt. Vi tar 
gemensamt ansvar för att alla ska känna sig trygga och värdefulla. Vi tar avstånd från 
alla tendenser till diskriminering och kränkande behandling  
 
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 
solidaritet mellan människor. 1 Kap. 5§ Skollagen. 
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Skolans uppdrag 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till 

barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 

och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar 

också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. Skollagen (2010:800) 1 kap 4 §  

Sedan 1 januari 2009 regleras likbehandlingsarbetet i tre regelverk: 
● Diskrimineringslagen 3 kapitlet 16§ (likabehandlingsplan) 
● 14 a 8§ kapitlet i skollagen (plan mot kränkande behandling) 
● FN:s barnkonvention som tillkom till detta arbete 1 januari 2020 

 
Denna handledning utgår från en sammanförd plan, framöver kallad 
likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Planen är ett gemensamt 
dokument för alla verksamheter inom verksamhetsområde Väst och benämns skola i 
texten (förskola, dagbarnvårdare, öppen förskola, skolbarnomsorg, skola, fritidsklubb 
och fritidsgård). 
 
Syftet med planarbetet ska vara att främja barns/elevers lika rättigheter oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. 

 
Vad står begreppen för? 
 
Diskriminering är när ett barn/elev behandlas sämre än andra barn/elever och 
missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.  
 
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett 
uppträdande som kränker ett barns/elevs värdighet. 
 
Trakasserier och kränkande behandling kan vara:  

● fysiska (t.ex. slag, knuffar) 
● verbala (t.ex. hot, svordomar, öknamn och könsord) 
● psykosociala (t.ex. utfrysning, grimaser) 
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● texter och bilder (t.ex. sms, mms, lappar, meddelande på Internet och sociala 
medier) 

 
Trakasserier har samband med: 

● kön 
● könsidentitet eller könsuttryck 
● etnisk tillhörighet 
● religion eller annan trosuppfattning 
● funktionsnedsättning 
● sexuell läggning 
● ålder 

 
Både skolpersonal och barn/elever kan göra sig skyldiga till trakasserier och/eller 
kränkande behandling. I vårt arbete utgår vi också från Barnkonventionen och dess 
fyra grundläggande principer: 
 
De fyra grundprinciperna är: 

● Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får 
diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land 
som har ratificerat den. 

●  Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas 
vad som bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är 
konventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje 
enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.  

● Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln 
handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, 
moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. 

● Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem 
beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska 
hänsyn tas till barnets ålder och mognad.  

Våra mål 
 
I verksamheterna inom skolområde Väst: 

● behandlar alla varandra lika och ställer samma krav och förväntningar på 
varandra 

● får barnen/eleverna lika stort utrymme och inflytande i skolan, verbalt och på 
andra sätt 

● lever sig barnen/eleverna in i och förstår andra människors situation 
● accepterar barnen/eleverna varandras egenvärde, integritet och identitet 
● behandlas inget barn/elev illa 
● accepterar barnen/eleverna att man kan ha olika uppfattningar 
● accepterar barnen/ eleverna inte ett nedlåtande och kränkande språkbruk 
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Strukturer och ordningsregler 
 

● På skolan finns rutiner för arbetet mot mobbing och kränkande behandling, se 
bilaga 2. 

● Vi har ordningsregler som barn/elever och personal gemensamt har tagit fram. 
Ordningsreglerna revideras varje år. Varje stadium utarbetar sina 
ordningsregler som passar åldersgruppen och verksamheten. 

● På skolan har vi en fysisk miljö som är välanpassad för personer med 
funktionsnedsättning. Vi har byggnader i ett våningsplan. Dörröppnare och 
handikapptoaletter finns. 

● Vi har möjlighet att tillgodose barns/elevers behov utifrån lagstiftningen. Några 
exempel på åtgärder som kan vidtas: 
• teckentolk anlitas 
• inlästa läromedel används  
• mobbingteamet aktiveras 
• kränkande behandling dokumenteras och åtgärdas 

● Vi tillhandahåller tolk så att vi kan kommunicera med föräldrarna vid möten 
och utvecklingssamtal.  

 
Uppföljning 

 
Likabehandlingsplanen revideras årligen av AMoR-gruppen/skolledningen och 
aktualiseras varje höst inför skolstarten. Arbetslagen följer upp målen i 
likabehandlingsplanen i slutet av varje läsår. Varje höst går elevrådet igenom skolans 
mål och klassrepresentanterna för informationen till sina klasser.  
På höstens föräldramöte får vårdnadshavarna information om planen. Planen läggs 
årligen ut på hemsidan.   
 
3 augusti 2022 
Hyllinge skola i Skolområde Väst 
 
Cecilia Jönsson, rektor 
Claes Rindbro, bitr. rektor åk 7-9 
Fredrik Wilén, bitr. rektor åk F-6 och fritidshemmet 
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Bilaga 1 
 
Förebyggande arbete 

Aktivitet Ansvarig 

Ingen vuxen accepterar ett dåligt eller aggressivt 

beteende, inte ens på skoj. 

All personal 

2-3 vuxna från varje lärararbetslag är med i 

AMoRgruppen. 

Arbetslagen 

Regelbundna värderingsövningar och diskussioner 

genomförs i klasserna minst 3 ggr/termin och klass. 

All undervisande personal 

Rastvärdsbemanning sker dagligen.  All berörd personal 

Material att använda kring kränkande behandling 

ska finnas i personalrummet. 

AMoR och all personal 

En fältsekreterare besöker skolan vissa dagar och 

deltar i det förebyggande arbetet. 

Fältsekreterare 

Handledare/mentorer informerar om 

likabehandlingsplan och ordningsregler på 

föräldramöte vid läsårets början. Då pratar man 

också om föräldrarnas del i det förebyggande 

arbetet. Utökad info ges till föräldrar via mail 

och/eller månadsbrev/bloggar. 

Handledare/Mentorer 

 

Handledare/mentorer informerar om 

likabehandlingsplan och gällande ordningsregler på 

elevtid vid läsårets början. 

Handledare/Mentorer och berörd 

personal. 

Diskussioner i allmänt värdegrundsarbete och 

likabehandling sker vid behov i tvärgrupper 

Elevhälsan och all undervisande personal 

Arbetslagen anordnar aktiviteter kring 

värdegrundsfrågor. 

Arbetslagen 

Skolans elever har tillsammans med personalen 

varit med och utformat skolans ordningsregler. 

Elever och personal 

Varje termin genomförs utvecklingssamtal då även 

likabehandling diskuteras som en separat punkt. 

Handledare/Mentorer 

Arbetslagen på förskolorna arbetar systematiskt 

med värdegrundsarbete.                                                     

Pedagoger 

I samband med att skolan tar emot nya elever och 

personal ges information om skolans policy och 

likabehandlingsplan. 

Skolledning/inskolningspersonal 

 

 

Information om likabehandlingsplanen ges på 

förskolans föräldraråd. 

Bitr. förskolechef 

Olika former av barn och elevråd finns i 

verksamheterna i Hyllinge. 

Pedagoger 

Skolan har vid behov regelbundna kontakter och 

samverkan med socialtjänst och polis. 

All berörd personal 

Hälsosamtal sker i åk.1, 4 och 7 Skolsköterskan 

Varje år görs en utvärdering inom arbetslaget. Arbetslagen 
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Bilaga 2 
 
Arbetsgång för handläggning av kränkande behandling och mobbing 
 
Kränkande behandling: 

1. Vid kränkande behandling kontaktar den utsatte en vuxen på skolan, som 
informerar den kränkande elevens handledare.  

2. Elevernas handledare pratar med berörda elever och dokumenterar samtalen 
digitalt i blanketten för kränkande behandling. Anmälan görs i Stella och 
därigenom delges huvudman. Den som gör anmälan i Stella skriver också 
utförligt in utredningen.  https://astorp.miljodata.se/Lisa/base.aspx 

3. Skolledare slutför utredningen med eventuella åtgärder. 
4. När anmälan görs i Stella går den också till nämnden som föredrar ärendena 

vid sina möten.  
5. Handledare kontaktar elevernas vårdnadshavare. 
6. Handledare informerar sitt/sina arbetslag om händelsen för att få hjälp av 

kollegorna med arbetet mot kränkning. 
7. Vid upprepning kontaktas AMoR-gruppen och utreds som ett mobbingärende. 

 
Mobbing: 

1. Skolan får information om misstänkt mobbing. 
2. AMoR-gruppen kontaktas. 
3. AMoR samlar diskret in information om eventuell mobbing. Först samtalar man 

med den som kom med information till AMoR-gruppen, därefter samtalar man 
snarast med den utsatte. 

4. Alla samtal dokumenteras och elever skriver under att AMoR:s anteckningar 
stämmer. 

5. Den utsattes vårdnadshavare kontaktas av AMoR-gruppen samma dag och 
under utredningstiden ska det finnas kontakt mellan den utsatte elevens 
vårdnadshavare och AMoR-gruppen. 

6. Då AMoR-gruppen får kännedom om eventuell mobbing, ska utredningssamtal 
med de eventuella utövarna påbörjas snarast. Undervisande lärare informeras 
i förväg och tystnadskrav gäller, d.v.s. elev ska inte förvarnas eller informeras. 

7. Utövarnas vårdnadshavare kontaktas av AMoR-gruppen samma dag som 
samtal förts med berörda elever.  

8. AMoR-gruppen informerar handledare om pågående fall. 
9. Efter en tid, rimligtvis en vecka, hålls uppföljningssamtal med berörda elever 

var för sig varpå berörda vårdnadshavare informeras. 
10. Har ingen förändring skett vid uppföljningssamtalet upprättas snarast ett 

åtgärdsprogram vid en träff där elev, vårdnadshavare, handledare och någon 
från AMoR-gruppen deltar.  

11. Handledaren ansvarar för att en eventuell handlingsplan upprättas och följs 
upp. 

12. Efter avslutat AMoR-ärende fyller representanter för AMoR i blanketten 
”Avslutat ärende”. 

13. Ärendet arkiveras på säker plats av AMoR-gruppen. 

https://astorp.miljodata.se/Lisa/base.aspx

