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DEL 1 

 
Inledning  

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det systematiska 

kvalitetsarbetet. Huvudregeln är att det ska finnas en plan för varje enskild verksamhet t.ex. 

varje förskole- eller skolenhet. Planen avspeglar och utgår från förhållandena i varje enskild 

verksamhet och speglar det innevarande årets främjande och förebyggande arbete. Planen ska 

ses som en dokumentation av det arbete och de rutiner som upprättas och revideras varje år. I 

planen kopplas det främjande och förebyggande arbetet ihop med de rutiner som måste finnas 

för att verksamheten effektivt ska kunna agera om ett barn eller en elev upplever sig 

trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.  

Barn och elever ska aktivt uppmuntras och ges verkliga möjligheteter att påverka och bli 

delaktiga i arbetet. Det är viktigt att i planen åskådliggöra hur det ska gå till. För att underlätta 

arbetet är det bra om bestämmelsernas innehåll och centrala begrepp förklaras i planen.  

Detta underlättar för elever, vårdnadshavare och personal att få kunskaper om sina rättigheter 

och skyldigheter. Planen ska upprättas årligen och alltid finnas tillgänglig för alla. 

Vision och grundsyn 

I Norrköpings kommuns förskolor, grundskolor, skolbarnsomsorg, gymnasieskolor och 

vuxenutbildning ska alla barn och elever kunna känna sig trygga och ha lika rättigheter oavsett 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder. Ingen form av kränkande behandling, mobbing, rasistiska yttringar och 

hedersrelaterat våld ska förekomma. 

Var och en har ett ansvar för att utifrån sina egna förutsättningar bidra till att skapa den goda 

lärandemiljön och arbetsplatsen. 

Beskrivning av verksamheten 

Vikbolandsskolan 2 är en F-6 verksamhet med ca 270 elever. Verksamheten inrymmer 
också fritidshem. Årskurs 4 och 6 inryms i samma byggnad som Vikbolandsskolan 1 
(årskurs 7-9). Årskurs 5 bedrivs i paviljong och årskurs F-3 bedrivs i en separat byggnad- 
bägge på skolans område.  
 
Ledningen består av rektor, biträdande rektor samt två lagledare- en för årskurs 4-6 och 
en för årskurs F-3.  
 
Vikbolandsskolan 2 har ett trygghetsteam och ett elevhälsoteam.  

Medverkande i framtagandet av planen 

Planen har arbetats fram gemensamt av trygghetsteam och rektorer.  
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Planens giltighetstid  

Planen gäller från januari 2022 till september 2022 

Förankring av planen 

Arbetet med planen är ett arbete som genom diskussioner i personalgruppen, elevgrupper samt 

i trygghetsteamet ska genomsyra skolans verksamhet.   

Planen görs känd för vårdnadshavare samt allmänheten genom att den publiceras på skolans 

öppna blogg samt publiceras på skolans hemsida.  

Planen presenteras för personal vid varje läsårsstart av rektorer, mentorer för respektive klass 

ansvarar sedan för att presentera den för eleverna.  

Definitioner av centrala begrepp 

Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har 
lika rättigheter och möjligheter oavsett någon diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock 
inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. 
 

Med diskrimineringsgrunden: 

 kön menas att någon, utifrån att definieras som kvinna eller man, inte får 
diskrimineras. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som 
planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. 

 könsöverskridande identitet eller uttryck menas 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 menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat 
liknande förhållande 

 funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en 
sjukdom fanns vidfödelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå 

 sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell 
läggning 

 religion eller annan trosuppfattning Med religion avses religiösa åskådningar som 
exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning 
innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös 
åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism. Politiska åskådningar och 
etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion omfattas 
inte av diskrimineringslagens skydd. 

 Ålder menas uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder omfattas av 
lagens skydd mot diskriminering. Gäller inte åldersanpassade aktiviteter i skola, 
förskola, fritidshem eller på fritidsgård.  

Med trakasserier menas ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet 
och har samband med diskrimineringsgrunderna 
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Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon 
diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. 
 
Med elev avses den som utbildas eller söker till annan utbildning än förskola som regleras 
i skollagen. Med barn menas den som deltar i eller söker till förskolan eller annan 
pedagogisk verksamhet enligt 25 kapitlet skollagen. 
 
Huvudman: Den som är huvudman för skollagsreglerad verksamhet, dvs. den ansvariga 
kommunala nämnden eller styrelsen för fristående verksamheter. 
 

ur Skolverkets Allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” Bilaga 1 sid 47-48 

När en elev blir kränkt av skolpersonal eller utan att kränkningen har en koppling till 

diskrimineringsgrunder är det frågan om kränkande behandling. Systematiska kränkningar kallas 

för mobbing. 

DEL 2 
 
Regler om aktiva åtgärder mot diskriminering 

Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kapitlet diskrimineringslagen. För 
förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen är en av nyheterna i 
diskrimineringslagen att skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder har utvidgats till att 
omfatta alla diskrimineringsgrunder.  
 
Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för 
lika rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder1. 
Lagen medför skyldighet att genomföra arbetet med aktiva åtgärder enligt ett 
övergripande ramverk. Det finns också 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. 

Aktiva åtgärder kring alla diskrimineringsgrunder 

I Norrköpings kommun är anmälan om kränkande behandling och diskriminering utformad så 

att en kränkning särskilt ska beakta om händelsen även består av någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna och/ eller sexuella trakasserier. I och med det så kan förebyggande 

arbete och åtgärder särskilt riktas mot ett aktuellt problem. Den personal som dokumenterar 

och anmäler en kränkning behöver själv avgöra om situationen även består av diskriminering. 

                                                 
1 Det är tillåtet att särbehandla av skäl som har samband med ålder 

 vid tillämpning av bestämmelser som tar hänsyn till ålder i förskolan. En sådan 
bestämmelse kan finnas till exempel i skollagen eller i någon annan förordning.  

 om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga 
för att uppnå syftet. 
 

Ur ”Lika rättigheter i förskolan” utgiven av Diskrimineringsombudsmannen 
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Diskrimineringsgrunderna uppmärksammas även genom den digitala trygghetsenkät som 

eleverna ombeds fylla i under höstterminen. Ansvarig för att distribuera enkäten är kurator och 

mentorer ansvarar för att eleverna ges tid att fylla i den. En sammanställning görs sedan 

centralt av statistiker vid Utbildningskontoret och resultatet delges sedan skolan och blir en 

grund för det fortsatta arbetet.  

Ansvarsfördelning mellan professioner i alla nivåer av verksamheten 
i arbete mot diskriminering (t.ex. rektor, trygghetsteam, arbetslag, mentor) 

Samtlig personal oavsett titel har skyldighet att uppmärksamma- och anmäla situationer som 

kan handla om diskriminering. Detta gäller både om situationen har uppstått mellan elever men 

även om en elev upplever sig diskriminerad av en personal.  

 

Mentorer/klasslärares ansvar: 

Att uppmärksamma sina elevers mående genom den dagliga kontakten, utvecklingssamtal och 

vid behov extra mentorssamtal/struktursamtal. Mentor följer upp om eleven eventuellt tidigare 

har varit utsatt för diskriminerande behandling. Mentorer tar hjälp av trygghetsteamet, 

skolkurator eller i vissa fall rektorer vid uppmärksammade och återkommande problem. 

 

Trygghetsteamets ansvar: 

Att följa upp anmälningar om diskriminerande behandling samt planera för- och vidta åtgärder 

för respektive situation. Exempel på åtgärder kan vara enskilda elevsamtal (med- eller utan 

vårdnadshavare), gruppsamtal med elever, dokumentation, samarbete med mentor/klasslärare 

om trygghetsskapande anpassningar i verksamheten.  

 

Kurators ansvar: 

Att utöver ovanstående- säkerställa att dokumentationen finns och uppfyller de krav som finns. 

Anmälningar om diskriminering skickas till huvudman på delegation.  

 

Rektorers ansvar: 

Att ha ett övergripande ansvar för att leda trygghetsarbetet och vara delaktig i de möten med 

elever och föräldrar som krävs för att få diskriminering att upphöra. Rektor ansvarar för 

disciplinära åtgärder som varningar (skriftliga- och muntliga), avstängning eller annan 

skolplacering i de fall det krävs.  

 

Elevhälsoteamets ansvar: 

Att stödja trygghetsteamet i mer komplexa ärenden som kräver fler kompetenser/samverkan.  

Främjande arbete 

Verksamhetens främjande arbete är ständigt pågående. Det bedrivs långsiktigt, gäller alla, sker 

kontinuerligt både på- och utanför lektionstid. Detta arbete är en viktig del vid planering och 

genomförande av både undervisningen och den undervisningsfria tid som eleverna har. 
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Exempel på aktiviteter som främjar är: Skoljoggen, FN-dagen, Lucia, gemensamma idrottsdagar 

och vänskapsvecka. Tema-arbete med ”stopp min kropp” genomförs också av representant från 

trygghetsteamet.  

 

Novahuset bjuds in till höstterminen för att föreläsa om sexuellt våld på internet för såväl elever 

som för vårdnadshavare från årskurs 4 och över.  

 

Ytterligare exempel är när nya förskoleklasselever börjar på skolan. Då är eleverna i årskurs 3 

mottagande faddrar. Varje förskoleklasselev ges vid starten en ros av sin fadder- varje fadder får 

i sin tur en ros av förskoleklasseleverna när de sedan slutar årskurs 3.  

 

Alla lärare ska ha samma positiva förväntningar på alla klasser och på alla enskilda elever. När 

gruppkonstellationer skapas görs detta med utgångspunkt i att alla elever kommer till sin rätt. 

Undervisningen planeras och differentieras så att alla elever utmanas och utvecklas- utifrån var 

och ens egna förutsättningar. Eleverna ges möjlighet att kontinuerligt samtala om värderingar 

och bemötande av såväl andra elever som vuxna.  

Förebyggande arbete 

All personal i respektive arbetslag, med stöd av varandra, ansvarar för och säkerställer såväl det 

förebyggande som det främjande arbetet. Genom skolans ovan beskrivna värdegrundsarbete 

strävar vi efter att tidigt upptäcka och motverka förekomsten av diskriminering och kränkande 

behandling. 

 

Trygghetsteamet arbetar utifrån de fyra stegen som finns beskrivna i kommande stycke. 

Hur det aktiva arbetet kommer att följas och dokumenteras löpande 

Trygghetsteamet har möte varje vecka där rektorer deltar där nya anmälningar hanteras, 

pågående ärenden följs upp och beslut tas om dessa kan avslutas eller behöver fortgå. Möten 

dokumenteras i anteckningar.  

 

Trygghetsteamet arbetar och hanterar ärenden generellt utifrån fyra övergripande steg; 

 

1. Undersöka 

Var finns risker? hinder?  

2. Analysera 

Varför ser det ut som det gör? Vad beror det på?  

3. Åtgärda 

Vad kan vi göra? Hur kan vi göra det?  

4. Följa upp och utvärdera 

Hur gick det? Vilket blev resultatet? Hur fortsätter vi? 

 

Utöver dessa möten sker ett verksamhetsnära aktivt arbete av trygghetsteamet tillsammans 
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med elever och personal.  

 

Klassråd, matråd och elevråd sker kontinuerligt vilka blir viktiga forum för elevernas åsikter som 

de vill lyfta och framföra. Dessa möten dokumenteras digitalt på Google Drive.  

 

Arbetslagen har möten varje vecka på måndagar mellan 15:30-16:30 (utom när APT infaller, ca 3 

måndagar per termin). Där tas övergripande trygghetsfrågor (ej enskilda elevärenden) upp vid 

behov och dokumentation görs i Google Drive i respektive arbetslags mapp.  

 

DEL 3 

 
Ansvarsfördelning mellan professioner i alla nivåer av verksamheten 
i arbete mot kränkande behandling (t.ex. rektor, trygghetsteam, arbetslag, 

mentor) 

Samtlig personal oavsett titel har skyldighet att uppmärksamma- och anmäla situationer som 

kan handla om kränkande behandling. Detta gäller både om situationen har uppstått mellan 

elever men även om en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling av en personal.  

 

Mentorer/klasslärares ansvar: 

Att uppmärksamma sina elevers mående genom den dagliga kontakten, utvecklingssamtal och 

vid behov extra mentorssamtal/struktursamtal. Mentor följer upp om eleven eventuellt tidigare 

har varit utsatt för kränkande behandling. Mentorer tar hjälp av trygghetsteamet, skolkurator 

eller i vissa fall rektorer vid uppmärksammade och återkommande problem. 

 

Trygghetsteamets ansvar: 

Att följa upp anmälningar om kränkande behandling samt planera för- och vidta åtgärder för 

respektive situation. Exempel på åtgärder kan vara enskilda elevsamtal (med- eller utan 

vårdnadshavare), gruppsamtal med elever, dokumentation, samarbete med mentor/klasslärare 

om trygghetsskapande anpassningar i verksamheten.  

 

Kurators ansvar: 

Att utöver ovanstående- säkerställa att dokumentationen finns och uppfyller de krav som finns. 

Kränkningsanmälningar skickas till huvudman på delegation.  

 

Rektorers ansvar: 

Att ha ett övergripande ansvar för att leda trygghetsarbetet och vara delaktig i de möten med 

elever och föräldrar som krävs för att få kränkande behandling att upphöra. Rektor ansvarar för 

disciplinära åtgärder som varningar (skriftliga- och muntliga), avstängning eller annan 

skolplacering i de fall det krävs.  

 

Elevhälsoteamets ansvar: 

Att stödja trygghetsteamet i mer komplexa ärenden som kräver fler kompetenser/samverkan.  
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Uppföljning och utvärdering av förra årets åtgärder 

Årskurs F-3: 

Vi har fokuserat på tryggheten på skolgården då det i trygghetsenkäten framgick att eleverna 

efterfrågade fler vuxna. Det bekräftades även i vårt arbete med de fyra stegen. Det resulterade i 

att vi hade fler vuxna ute på rasterna och vid specifika områden där vi visste att det uppstått 

konflikter. Detta gav en tryggare miljö för eleverna och färre konflikter att reda i för personal. Vi 

hade även vuxna i omklädningsrummen på idrotten och schemalagda bussvärdar. Vi har jobbat 

klassöverskridande och elever som har haft svårt med koncentrationen i sitt eget klassrum har 

varit välkomna till andra klasser. Detta har skapat ett lugnare klimat för både eleven och resten 

av klassen. Handlingsplaner har upprättats i form av daglig kontakt med personal, uppföljning av 

strategier för att bryta dåliga mönster, kuratorkontakter och regelbundna möten med 

vårdnadshavare.  

 

Årskurs 4-6: 

Vi samordnade rastaktiviteter två dagar i veckan på lunchrasterna. De var planerade och 

uppstyrda aktiviteter av vuxna. Det gav eleverna något att göra. Vi har haft riktad insatts i en åk 

4 utifrån att studie ro inte har infunnits sig och det har varit mycket konflikter på raster. Där har 

vi arbetat med de delar som eleverna själva tagit upp i helklass. Andra terminen fokuserade vi 

på kill/tjejgrupp. Schemalagd personal har funnits vid skolbussarna, rasterna samt 

omklädningsrum. På vårterminen pga. Covid-19 har eleverna inte haft idrott inomhus där av 

inget behov av extra personal i omklädningsrummen. Personal har pratat med eleverna om 

skojbråk, sociala medier, språkbruk och vi har arbetat med konsekvenstrappan samt haft olika 

lösningar för att öka tryggheten. Handlingsplaner i form av daglig kontakt med personal, 

uppföljning av strategier för att bryta dåliga mönster, kuratorkontakter och regelbundna möten 

med vårdnadshavare har kontinuerligt gjorts under året. 

Resultat av kartläggning av nuläget 

Resultatet visade på att elever till stor del upplever trygghet under sin skoldag, fri från 
trakasserier och kränkande behandling. Men det finns även elever som upplever sig 
vara/ha varit utsatta för diskriminering och/eller kränkande behandling.  
 
Högre grad av trygghet finns hos eleverna när vuxnas närvaro är känd och nära. 

Analys av kartläggning av nuläget 

Analys årskurs F-3: 

 Vi har sett att konflikterna minskade tack vare vårt arbete med att trygga skolgårdsmiljön. 

Tryggheten ökade i och med de åtgärder vi gjorde utifrån kartläggningen vi gjorde av otrygga 

platser. Trots dessa insatser finns det fortfarande olika platser på skolan där eleverna känner sig 

otrygga. Matsalen, omklädningsrum och fotbollsplanen är några av dem. Detta är något vi 

måste fortsätta jobba med under nästa läsår. Många elever har någon att vara med under 

skoltid och även att ha något att göra på rasterna.  
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Analys årskurs 4-6: 

Vi har sett att bråk har minskat då vi har haft styrda aktiviteter på raster för att eleverna har haft 

annat att göra. Strukturerad användning av konsekvenser har också medfört att konflikter 

minskat. Alla elever i en åk4 som gjorde utvärderingen av kill/tjejgrupp och i helklass är nöjda. 

De har själva sett en förändring både i klassrummet och på raster.  

Under våren har vi låtit eleverna svara på en enkät om språkbruk på skolan. Där framkom att 

större delen av eleverna har hört dåligt språkbruk, på skolgården, under raster och att eleverna 

själva struntar i det. Vi behöver fortsätta göra eleverna medvetna om språket och agera när 

någon uttrycker sig på ett olämpligt sätt.  

Under året har personal genomgått en NPF utbildning vilket medfört att NPF anpassningar har 

gjorts i alla klassrum. 

Årets planerade åtgärder 

Vi arbetar fortsatt med allt ovanstående innehåll. Vi arbetar aktivt för att implementera och 

säkerställa att alla elever, alla vårdnadshavare och all personal känner till planen och dess 

innehåll. De ska också känna till vart den finns.  

Vi lägger extra fokus på att all personal ska ha samma förhållningssätt, se alla elever som allas 

ansvar och direkt ingripa och agera när diskriminering och/eller kränkande behandling upptäcks. 

Vi arbetar för att kunna säkerställa att all personal känner till våra rutiner och agerar därefter.  

 

Vårt mål är att erbjuda elever tryggare raster genom att ha organiserade rastaktiviteter med 

delaktiga vuxna- samt tydliggöra rastvärdar för eleverna. Varselvästar ska användas av alla 

rastvärdar för att eleverna snabbt ska kunna se vart en vuxen är.  

Delaktighet och inflytande 

Elevernas delaktighet:  

Elever ska fortlöpande göras delaktiga och ha möjligheten till inflytande över sin tid i skolan 

samt på fritidshemmet. Detta bland annat genom elevråd, klassråd, matråd men även i den 

dagliga verksamheten.  

 

Vårdnadshavarnas delaktighet:  

Vårdnadshavarna görs delaktiga och har möjlighet att påverka genom olika typer av forum 

exempelvis föräldramöten, skolråd och vid utvecklingssamtal. Varje klass har minst ett 

föräldramöte per läsår och erbjuder ett utvecklingssamtal per termin. 

 

Vid behov kallas det till extra föräldramöten eller enskilda samtal med vårdnadshavare.  

 

Utifrån rådande pandemi har inte föräldramöten och andra fysiska möten kunnat genomföras i 

den utsträckning som önskats.  

 

Personalens delaktighet:  
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Personal ska vara väl insatta i planen, ge feedback och synpunkter vid behov på innehåll. Förslag 

på trygghetsskapande arbete delges kollegor och var och en ansvarar för att se sig själv delaktig 

i skolans gemensamma arbete. Trygghetsteam och personal samverkar.  

Främjande arbete 

Det främjande arbetet med skolans värdegrund är en ständigt pågående process som omfattar 

alla sammanhang i skolan och på fritidshemmet: i undervisningen, på rasterna, i möten mellan 

elever och skolpersonal. Det handlar om relationer mellan människor, språkbruk och om hur vi 

behandlar varandra. 

Förebyggande arbete 

All personal i respektive arbetslag, med stöd av varandra, ansvarar för och säkerställer såväl det 

förebyggande som det främjande arbetet. Genom skolans ovan beskrivna värdegrundsarbete 

strävar vi efter att tidigt upptäcka och motverka förekomsten av diskriminering och kränkande 

behandling. 

Åtgärdande arbete och ärendegång 

Rutin för anmälan om kränkande behandling behandlas och implementeras bland såväl ny- som 

befintlig personal. Prioriterat är att varje steg är genomfört innan ärendet/anmälan skickas till 

trygghetsteamets representanter via e-post.  

 

Trygghetsteamet säkerställer att anmälningar tas omhand och hanteras. Rektorer delges vid 

trygghetsteamsmöte om anmälningar, innehåll och åtgärder diskuteras och planeras. Ansvar 

fördelas.  

 

Allt arbete rörande diskriminering och kränkande behandling ska ske skyndsamt.  

Rutiner vid nätkränkningar 

Kränkningar på internet rörande skolans elever ska hanteras på samma sätt som kränkning i 

skolans fysiska verksamhet.  

 

Som tidigare nämnts är Novahusets föreläsningar en del i att upplysa såväl elever, personal som 

vårdnadshavare om vad som sker på internet.  

Sekretess, handläggning och dokumentation (utlämnande av 
dokument) 

Anmälningar om kränkandebehandling och diskriminering innehåller ofta uppgifter om elevers 

personliga förhållanden och omfattas därmed av sekretess. Handlingar som tillhör ärendet ska 

förvaras på ett säkert sätt så att inte obehöriga får tillgång till dem. Ärendet ska diarieföras och 

handlingar kan efter sekretessprövning lämnas ut om uppgifter begärs ut. Vårdnadshavare får ta 

del av den dokumentation som upprättats kring det egna barnet. Det är trots sekretessen 
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tillåtet att skicka handlingar i ärenden via kommunens mail till diariet. Ärendet i sin helhet ska 

förvaras i den utsatte elevens akt som finns på enheten. 

DEL 4 

För ytterligare stöd 

Elever och vårdnadshavare ska få information om hur man anmäler kränkningar och 

diskriminering som sker i och i samband med verksamheten.  

Så här informeras elever och vårdnadshavare  

Skolans personal informerar elever och vårdnadshavare övergripande genom föräldramöten, 

skolråd, blogg och klassvisa veckobrev. Uppgifter rörande eget barn ges antingen via e-post, 

telefonsamtal eller möte (digitalt eller fysiskt).  

 

Planen publiceras på hemsida samt blogg.  

 

Eleverna informeras övergripande i undervisningen. Uppgifter som rör enskild ges antingen via 

trygghetsteamet eller mentor/klasslärare.  

 

Presentation av Trygghetsteamet och Elevhälsoteam 

Vid varje terminsstart presenteras trygghetsteamet för personal. Då presenteras teamets 

uppdrag samt alla representanter. Kort genomgång ges om hur ärenden hanteras och om 

kommande termins fokusområden/arbete.  

 

Trygghetsteamet går till varje klass och presenterar sig och sitt uppdrag.  

Barn- och Elevombudet i Norrköpings kommun 

Om du som elev, ditt barn eller någon annan har utsatts för kränkande behandling ska du 
kontakta den som är ansvarig för verksamheten, till exempel rektor/chef. Behöver du 
ytterligare hjälp kan du vända dig till BeoN, Barn- och elevombudet i Norrköpings 
kommun, Stephan Andersson:  

Telefon: 011 15 60 66          
E-post: stephan.andersson@norrkoping.se 

Vad kan man göra hemma? 

Det är av stor betydelse är att hemmet och verksamheten har en öppen dialog och 

känner stöd och förtroende för varandra. Vårdnadshavare bör prata med barnet/eleven 

hemma, vara lyhörd och uppmärksam på eventuella signaler. Vid minsta misstanke om 

att något inte är som det ska vara bör personal i verksamheten skyndsamt kontaktas. 
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Bilaga 1 

Skollagen 2010:800 

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. 

Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och 

förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 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. 

Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för 

kränkande behandling. 

Personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt 
för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 
detta till förskolechefen eller rektorn. En rektor som får kännedom om att ett 
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband 
med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen 
är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 
kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas 
för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om 
ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella 
trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). 

För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade 
med en skolenhet gäller första och andra styckena för den personal som 
huvudmannen utser. 

Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för 
repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt 
detta kapitel eller anmält eller påtalat att någon handlat i strid med 
bestämmelserna i kapitlet. 

Skollagen 6 Kap 6-11§§  

Diskrimineringslagen 2008:567  

4 § I denna lag avses med diskriminering 
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än 
någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar 
situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet 
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eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en 
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men 
som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss 
könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller 
annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss 
ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat 
syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, 
3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas 
genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den 
personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna 
funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan 
författning, och med hänsyn till 
- de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, 
- varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan 
verksamhetsutövaren och den enskilde, samt 
- andra omständigheter av betydelse, 
4. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har 
samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 
5. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons 
värdighet, 
6. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon 
på ett sätt som avses i 1-5 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller 
beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som 
gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. Lag (2014:958). 

Förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer 
mot diskriminering och kränkande behandling 

Den 1 januari 2017 ändrades också förordningen om barns och elevers 
deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. 
Förordningen reglerar från och med den 1 januari 2017 endast barns och elevers 
deltagande i arbetet med planen mot kränkande behandling. Förordningens 
rubrik har ändrats till förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet 
med en plan mot kränkande behandling. Barns och elevers deltagande i arbetet 
med aktiva åtgärder mot diskriminering regleras från och med den 1 januari 2017 
i diskrimineringslagen. 

Andra lagar, konventioner och förordningar 

Denna plan bygger även på andra lagar, konventioner och förordningar t.ex. 

Barnkonventionen, Arbetsmiljölagen, Europakonventionen artikel 14, 

Regeringsformen 1 kap 2 §, Brottsbalken, Socialtjänstlagen 14 kap 1§. 


