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Ribbybergsskolan  
Ribbybergsskolan är en F-6-skola med ca 500 elever. Skolan har ett stort upptagningsområde som 

sträcker sig från Västerhaninge och ända bort mot Nynäshamns kommungräns. Skolan har en fin 

omgivning med mycket skog och natur.  

 

Vår vision 
Ribbybergsskolans vision är att tillsammans når vi målet. Detta gäller i alla sammanhang – i 

samverkan med elever, vårdnadshavare och mellan personal på skolan.  

 

Ribbybergsskolans mål  
Hos oss på Ribbybergsskolan ska barnen känna att vi vuxna bryr oss om dem, och att det finns vuxna 

som lyssnar. Alla barn är alla vuxnas ansvar, vi arbetar för 100% måluppfyllelse och 100% trivsel och 

trygghet. 

 

Utbildning som omfattas av planen 
Årskurs F-6 och fritidshemmet.  

 

Ansvarig för planen 
Johanna Jozic, rektor.  

 

Tid, uppföljning och utvärdering 
Upprättad augusti 2020. Uppföljning sker löpande månadsvis, utvärdering sker i juni 2021.  

 

Bakgrund, lagar och styrdokument 
 

Sju diskrimineringsgrunder 
Kön 
Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Etnisk tillhörighet 
Religion eller annan trosuppfattning 
Funktionsnedsättning (t ex fysiska, neuropsykiatriska, intellektuella eller osynliga) 
Sexuell läggning 
Ålder 
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Diskrimineringslagen  
Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Utdrag ur diskrimineringslagen: 

5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan 

utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, 

student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i 

verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen 

eller uppdraget. Lag (2014:958). 

7 § Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller studerande 

som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband med 

verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren 

skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta 

de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. 

Skolan är ålagd att arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och för att verka för 

lika förutsättningar utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Med aktiva åtgärder menas det 

förebyggande och främjande arbete som ska pågå i hela skolans verksamhet. Detta arbete ska ske 

fortlöpande och åtgärder ska tidsplaneras och genomföras skyndsamt (lag 2016:828).  

 

Arbetet med aktiva åtgärder sker genom att:  

 undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier, eller om det finns andra 

hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten 

 analysera orsaker till upptäckta risker och hinder 

 vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas 

 följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3. Lag (2016:828). 

 

Skollagen kap 6 

8 § 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. 

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. 

10 § En lärare, förskollärare eller annan 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 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 

https://www.do.se/om-diskriminering/diskrimineringsforbud-inom-olika-omraden/diskriminering-inom-utbildningsomradet/
https://www.do.se/om-diskriminering/diskrimineringsforbud-inom-olika-omraden/diskriminering-inom-utbildningsomradet/
https://www.do.se/framja-och-atgarda/atgarder-vid-trakasserier-inom-utbildningsomradet/
https://www.do.se/framja-och-atgarda/atgarder-vid-trakasserier-inom-utbildningsomradet/
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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). 

 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och 
samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.” 

 

Definition av begrepp 

Diskriminering 
Diskriminering är när ett barn eller vuxen på osakliga grunder behandlar någon sämre än andra och 
missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. 

Direkt och indirekt diskriminering 
Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att någon 
behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation.  

Man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt 
diskriminering. Det innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 
kriterium eller handling som verkar neutralt men som i praktiken kan missgynna personer på grund 
av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Arbetsgivaren måste bevisa att 
tillämpningen av reglerna är nödvändig ur utbildningssynpunkt för att det inte ska vara indirekt 
diskriminering. 

Trakasserier och kränkande behandling 
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar 
om ett uppträdande som kränker ett barn eller en vuxens värdighet. Kränkningar kan utföras av en 
eller flera personer och riktas mot en eller flera. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller 
vara systematiska och återkommande. Både vuxna och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier och 
kränkande behandling.  

Trakasserier och kränkande behandling kan vara: 

 fysiska (slag, knuffar) 

 verbala (hot, svordomar, öknamn) 

 psykosociala (utfrysning, ”time out”, grimaser, alla går när man kommer) texter och bilder 
(teckningar, lappar och fotografier). 

 
Jämlikhet och jämställdhet 
Jämlikhet innebär rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår ifrån 
att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, social tillhörighet etc. 
Ojämlikhet innebär orättvisa förhållanden eller diskriminering av individer och grupper i samhället på 
grund av kön, etnicitet, sexuell läggning, social tillhörighet etc. 
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Jämställdhet anger målet och rör relationen män och kvinnor. Att kvinnor och män ska ha samma 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden.  
Ojämställdhet anger den faktiska situationen där jämställdhet ännu inte uppnåtts. 

 

Föregående års främjande insatser 
Sammanfattning av främjande insatser: 

 Klass-och rättighetsbaserat elevrådsarbete där frågor som inflytande, trivsel och trygghet 
lyfts. 

 Samtliga klasser har under läsåret haft minst en lektion i veckan avsatt för 
värdegrundsarbete med utgångspunkt i Barnkonventionens artiklar. 

 I flera klasser har klasskontrakt, utifrån Barnkonventionens artiklar, upprättats med 
gemensamma överenskommelser kring trivsel och trygghet.  

 Trygghetsteamet har planerat och genomfört gemensamma fadderdagar, en under ht-19 
och en under vt-20, i syfte att öka gemenskap och skapa större trygghet mellan 
årskurserna. I samband med fadderdagen under höstterminen har även Ribbybergsruset 
anordnats. 

 Åk F-5 har haft fadderklasser som har träffats regelbundet för att förstärka en ”vi känsla” 
och öka tryggheten på skolan. 

 Eleverna har skolpersonal (rastvärdar) närvarande kring sig vid raster och utelek. Skolans 
gränser är tydligt markerade.  

 Trivselledarna har lett trivsellekar på rasterna för att skapa trivsel och delaktighet. 
 Skolsyster har haft hälsosamtal med elever i åk 1 samt elever i åk 4. 
 Trygghetsteamet har introducerat Rädda barnens arbetsmaterial Stopp min kropp för 

pedagoger och lärare i åk F-4. Materialet syftar till att ha samtal om känslor, kroppen och 
gränser. 
 

Sammanfattning av förebyggande insatser: 
 Skolan har arbetat med tillgängliga lärmiljöer för att skapa delaktighet och tillgänglighet 

för alla elever. 
 Trygghetsteamet har introducerat Rädda barnens arbetsmaterial Stopp min kropp för 

pedagoger och lärare i åk F-4. Materialet syftar till att ha samtal om känslor, kroppen och 
gränser. 

 Skolkuratorn har haft stödsamtal med elever i åk F-6. 

 

Främjande insatser 
Syftar till att skapa en trygg skolmiljö och förstärka respekten för allas lika värde. Omfattar de sju 
diskrimineringsgrunderna. Främjande insatser riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och på utan 
förekommen anledning. 
 
Eleverna görs delaktiga i detta arbete genom:  
Genom att planen mot kränkande behandling och diskriminering finns tillgänglig för eleverna och 
diskuteras kontinuerligt t ex i klass-och elevråd. 

 
Främjande insatser för att motverka kränkande behandling utan att utgå från särskild 
diskrimineringsgrund 
 
Mål: 
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 Att öka samsynen hur vi arbetar med elevinflytande, demokrati och trygghet på skolan via 
klass- och elevråd. 

 Att göra planen mot kränkande behandling och diskriminering mer tillgänglig och aktiv i 
verksamheten. 

 Att utveckla fadderarbetet och samarbete mellan fadderklasserna 
 Att strukturera upp rastverksamheten med vuxenledda lekar för ökad förutsägbarhet, 

delaktighet och trygghet för eleverna. 
 Att fortsätta använda materialet Stopp min kropp för samtliga klasser i åk F-4. 
 Att löpande arbeta med Barnkonventionens artiklar under lektioner och i samtal och 

diskussioner med eleverna i åk F-6. 
 Att skapa tydliga strukturer i klassrum, vid övergångar, på raster samt på fritids. 
 Eleverna i mellanstadiet kommer att ha en genomgång i frågor som nätetik, nätmobbing 

och grooming genom stiftelsen Aktiv skola och föreläsningen Nätsmart under ht-20. 
 
Uppföljning och utvärdering: Följs upp i arbetslagen på arbetslagsmöte under november-20 
 
Ansvarig för insatser: Rektor tillsammans med all skolpersonal 
 

 

Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet  
 
Mål: 

 Att det material vi köper in och använder är representativt utifrån etnisk tillhörighet. 
 Att lyfta etnicitet i den dagliga dialogen så att vi inte bara utgår från vår egen norm. 

 
Uppföljning och utvärdering: Genomgång av material sker i juni-21 och augusti -21 i de olika 
ämnesgrupperna. 
 
Ansvarig för insatser: Rektor tillsammans med all skolpersonal 
 

 

Främja likabehandling oavsett kön 
 
Mål:  

 Att det material vi köper in och använder är representativt utifrån kön. 
 Att undvika att benämna barn med ”tjejer” och ”killar” eller använda begrepp som 

”tjejgrupper” och ”killgrupper”. Istället kan vi säga ”kom kompisar” till eleverna och 
använda begrepp som ”kompisgrupper” istället för könsdefinierade begrepp. 

 Att bemöta pojkar och flickor på samma omvårdande sätt vid exempelvis konflikter. 
 Att beskriva metoder för att säkerställa att pojkar och flickor får lika mycket talutrymme 

på lektionerna. 
 
Uppföljning och utvärdering: Genomgång av material sker i juni-21 och augusti -21 i de olika 
ämnesgrupperna. 
 
Ansvarig för insatser: Rektor tillsammans med all skolpersonal 
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Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning 
 
Mål: 

 Att det material vi köper in och använder är representativt utifrån funktionsnedsättning. 
 Att det finns tydliggörande pedagogik så som t ex bildstöd, tidshjälpmedel och seriesamtal. 
 Att det finns närvarande vuxna i ostrukturerade sammanhang som t ex raster, i 

omklädningsrum eller vid övergångar. 
 Att elever har fasta platser i matsal och klassrum. 
 Att beskriva metoder för att säkerställa att de med osynlig funktionsnedsättning (t ex syn-

och hörselnedsättningar, diabetes, dyslexi) får tillgänglig undervisning och fritids. 
 
Uppföljning och utvärdering: Genomgång av material sker i juni-21 och augusti -21 i de olika 
ämnesgrupperna. 
 
Ansvarig för insatser: Rektor tillsammans med all skolpersonal 
 
 

 

Främja likabehandling oavsett ålder 
 
Mål: 

 Att det material vi köper in och använder är representativt utifrån ålder. 
 Att ha närvarande vuxna för att säkerställa att alla elever, oavsett ålder, får tillgång till våra 

gemensamma utrymmen och material på raster och på fritids. 
 
Uppföljning och utvärdering: Genomgång av material sker i juni-21 och augusti -21 i de olika 
ämnesgrupperna. 
 
Ansvarig för insatser: Rektor tillsammans med all skolpersonal 
 

 

Främja likabehandling oavsett könsöverskridande identitet eller uttryck 
 
Mål: 

 Att det material vi köper in och använder är representativt utifrån könsöverskridande 
identitet eller uttryck. 

 Att uppmuntra eleverna att leka könsöverskridande på raster och på fritids. 
 
Uppföljning och utvärdering: Genomgång av material sker i juni-21 och augusti -21 i de olika 
ämnesgrupperna. 
 
Ansvarig för insatser: Rektor tillsammans med all skolpersonal 

 
 

Främja likabehandling oavsett sexuell läggning 
 
Mål: 
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 Att det material vi köper in och använder är representativt utifrån sexuell läggning samt 
visar och representerar olika familjekonstellationer. 

 
Uppföljning och utvärdering: Genomgång av material sker i juni-21 och augusti -21 i de olika 
ämnesgrupperna. 
 
Ansvarig för insatser: Rektor tillsammans med all skolpersonal 

 
 

Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning 
 
Mål: 

 Att det material vi köper in och använder är representativt utifrån religion och annan 
trosuppfattning. 

 Att lyfta olika religioner och olika trosuppfattningar i den dagliga dialogen. 
 
Uppföljning och utvärdering: Genomgång av material sker i juni-21 och augusti -21 i de olika 
ämnesgrupperna. 
 
Ansvarig för insatser: Rektor tillsammans med all skolpersonal 

 

 

Kartläggning och nulägesanalys 
Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling kan vara svåra att upptäcka. Därför är 

det viktigt att elever, personal och vårdnadshavare har en god kommunikation med varandra. 

Grunden för vår plan mot kränkande behandling är vår kartläggning av nuläget på skolan. Alla elever 

ska ges möjlighet att vara delaktiga i detta arbete löpande.  

Inomhus: 
 I miljön inomhus kan det uppstå hotfulla, och ibland farliga, situationer där det finns saxar 

och andra vassa föremål tillgängligt för eleverna. 
 I omklädningsrummen finns det inte alltid vuxna personer och det kan uppstå situationer 

där elever fotar/filmar varandra eller hotar med att fota/filma varandra. 
 I övergångar, mellan olika lektioner eller mellan lektion och rast, saknas det ofta vuxna och 

konflikter och/eller olika kränkande beteenden uppstår lättare. 
 

Utomhus: 
 Skogen är en plats där det ofta saknas en vuxen person vilket gör att konfliktsituationer 

mellan elever ibland uppstår. Det har även förekommit att elever i smyg använt sina 
mobiltelefoner i skogen. 

 I statistik från DF respons framkommer att skolgården, utifrån inkomna anmälningar, är en 
plats där de flesta kränkningar och konflikter mellan elever uppstår. 
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Genomförande och resultat 
Kartläggningen har baserats på skolans trygghetsenkät (F-6), en rättighetsbaserad enkät (F-6) den 
kommungemensamma skolenkäten (åk 5), hälsoenkät (åk 4), trygghetsvandringar, samt 
sammanställning av statistik från anmälda kränkningar i DF respons. 

 
Rättighetsbaserad enkät 
Den rättighetsbaserade enkäten med utgångspunkt från Barnkonventionens artiklar har besvarats 
av elever i åk F-6 under HT-19 med hjälp av elever från elevrådet. Några områden som har 
prioriterats är känner du dig trygg i skolan samt tycker du att vuxna på skolan gör något åt saken 
om du blir dåligt behandlad. Utifrån svaren i enkäten har en handlingsplan utformats för 
elevrådets arbete som ska genomsyra elevrådets arbete. 
 
Trivselenkät 
Skolans trygghetsenkät, som planerats och sammanställts av Trygghetsteamet, har genomförts vid 
två tillfällen för åk F-2 under VT-20 samt vid ett tillfälle för åk 3-6 under VT-20.  
 
Vid det senare tillfället för trivselenkäten för åk F-2 framkommer en ökning i otrygghet från det 
första tillfället. 11 elever svarar att de känner otrygghet i skolan, 9 i klassrummet och 13 på raster. 
Men överlag svarar de flesta elever att de trivs och känner sig trygga. 
 
I trivselenkäten för åk 3-6 svarar eleverna överlag att de trivs i skolan och upplever sig trygga.  
Följande områden utmärker sig till viss del och kan behöva ses över för områden att arbeta vidare 
med: 
 
Blir du påverkad av sådant som händer i sociala medier,  Har du någon att vara med på rasterna 
Verkar någon ensam i din klass, Har du kompisar på din fritid, Känner du dig stressad över 
skolarbetet 
  
Skolenkäten 
Skolenkäten har besvarats av elever åk 5, skolpersonal samt vårdnadshavare. Resultaten från 
enkäten visas i tabeller med indexvärden (0-10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv 
uppfattning och i de flesta frågor landar svaren på indexvärde 7. Frågan om stimulans (5,5) och 
studiero (5,1) har ett något lägre indexvärde i resultaten från elevernas svar. 
 
Hälsoenkät åk 4 
Skolsyster har ställt frågor utifrån en hälsoenkät till samtliga elever i åk 4 och de svar som varit 
något mer utmärkande än andra kring arbetsro i klassrummet där både att bli störd av andra 
elever som buller utifrån framkommer i svaren. 
 
Trygghetsvandringar 
Trygghetsvandringar har utförts i skolområdet, med hjälp av elevrådet, för att upptäcka miljöer 
som kan kännas otrygga för eleverna. Skogen är ett område som nämns av flera elever under 
trygghetsvandringarna. Eleverna har svarat att det är få vuxna i skogen, man kan ramla och göra 
sig illa eller bli träffad av bollar i skogen. Några har svarat att det känns otryggt att vara utanför 
gränsen. Trygghetsvandringar kommer från HT-20 att utföras med elever i F-3 vid 2-3 tillfällen per 
termin tillsammans med mentor eller fritidsresurs. 
 
DF-respons 
I statistik över anmälningar om kränkande behandling mellan perioden 2019/09-2020/05 visar att 
av anmälda kränkningar inträffar 35,8% under rast, 31,8% under lektionstid/verksamhetstid, 17,9% 
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sker i övergångar mellan lektioner, 10,6 % sker till eller från verksamheten och 3,9 % sker under 
annat. 

 

 

Förebyggande insatser 
Syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, och omfattar 
sådant som i en kartläggning av utbildningen identifierats som risker (se identifierade riskområden 
ovan).  
 
Eleverna görs delaktiga i detta arbete genom:  
Genom att frågor som rör trygghet och trivsel finns som en stående punkt i såväl klassråd som 
elevråd samt i det dagliga samtalet mellan elever och skolpersonal. Eleverna görs även delaktiga i 
detta arbete genom skolans trivselenkäter. 
 

 
Förebyggande insatser för att motverka kränkande behandling utan att utgå från särskild 
diskrimineringsgrund 
 
Mål: 

 Att strukturera upp rastverksamheten med vuxenledda lekar för ökad förutsägbarhet, 
delaktighet och trygghet för eleverna. 

 Varje klass i åk F-4 ska vid minst ett tillfälle per läsår ha arbetat med materialet Stopp min 
kropp med sin klass. 

 Att i största möjliga mån se till att det finns vuxna i omklädningsrummen med eleverna vid 
ombyte till idrott. 

 Att saxar och andra vassa föremål är placerade i låsta skåp eller på annat säkert sätt så att 
eleverna inte har tillgång till dem utan en vuxen. 

 Att det är tydligt markerat var gränserna för vart barnen får vara i skogen och att 
rastvakterna håller uppsikt över barnen så att de inte passerar gränserna. 

 Att se över att det finns vuxna bland eleverna i övergångar mellan lektioner mellan raster 
och/eller mellan lektioner och rast. 

 Eleverna får inte använda mobiltelefoner under skol- eller fritidstid. 
 
Uppföljning och utvärdering: Följs upp under studiedagar i juni-21 
 
Ansvarig för insatser: Rektor tillsammans med all skolpersonal 

 
 

Förebygga likabehandling oavsett etnisk tillhörighet  
 
Mål:  

 Att arbeta med Barnkonventionens artiklar fortlöpande i lektionsarbetet samt i det dagliga 
samtalet med eleverna. 

 
Uppföljning och utvärdering: Uppföljning av arbetet med Barnkonventionen sker under RBG 
konferens i november -20 och mars -21. 
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Ansvarig för insatser: Rektor tillsammans med all skolpersonal 
 

 

Förebygga likabehandling oavsett kön 
 
Mål:  

 Att arbeta med Barnkonventionens artiklar fortlöpande i lektionsarbetet samt i det dagliga 
samtalet med eleverna. 

 
Uppföljning och utvärdering: Uppföljning av arbetet med Barnkonventionen sker under RBG 
konferens i november -20 och mars -21. 
 
Ansvarig för insatser: Rektor tillsammans med all skolpersonal 
 

 

Förebygga likabehandling oavsett funktionsnedsättning 
 
Mål: 

 Att  det finns stöd och hjälp av vuxna i sociala sammanhang. 
 Att det finns anpassat läromedel. 
 Socialpedagog ger stöd i form av observationer i klasser samt handledning för personal  
 Att arbeta med Barnkonventionens artiklar fortlöpande i lektionsarbetet samt i det dagliga 

samtalet med eleverna. 
 Kompassen är en lärstudio som erbjuder en lugn verksamhet med få individer och 

omfattande vuxensupport både under lektioner samt raster. 
 
Uppföljning och utvärdering: Uppföljning av arbetet med Barnkonventionen sker under RBG 
konferens i november -20 och mars -21. 
 
Ansvarig för insatser: Rektor tillsammans med all skolpersonal 
 

 

Förebygga likabehandling oavsett ålder 
 
Mål:  

 Att arbeta med Barnkonventionens artiklar fortlöpande i lektionsarbetet samt i det dagliga 
samtalet med eleverna. 

 
Uppföljning och utvärdering: Uppföljning av arbetet med Barnkonventionen sker under RBG 
konferens i november -20 och mars -21. 
 
Ansvarig för insatser: Rektor tillsammans med all skolpersonal 

 
 

Förebygga likabehandling oavsett könsöverskridande identitet eller uttryck  
 
Mål: 
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 Att arbeta med Barnkonventionens artiklar fortlöpande i lektionsarbetet samt i det dagliga 
samtalet med eleverna. 
 

Uppföljning och utvärdering: Uppföljning av arbetet med Barnkonventionen sker under RBG 
konferens i november -20 och mars -21. 
 
Ansvarig för insatser: Rektor tillsammans med all skolpersonal 
 

 

Förebygga likabehandling oavsett sexuell läggning 
 
Mål 

 Att arbeta med Barnkonventionens artiklar fortlöpande i lektionsarbetet samt i det dagliga 
samtalet med eleverna. 

 
Uppföljning och utvärdering: Uppföljning av arbetet med Barnkonventionen sker under RBG 
konferens i november -20 och mars -21. 
 
Ansvarig för insatser: Rektor tillsammans med all skolpersonal 

 

Förebygga likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning 
 
Mål:  

 Att arbeta med Barnkonventionens artiklar fortlöpande i lektionsarbetet samt i det dagliga 
samtalet med eleverna. 

 
Uppföljning och utvärdering: Uppföljning av arbetet med Barnkonventionen sker under RBG 
konferens i november -20 och mars -21. 
 
Ansvarig för insatser: Rektor tillsammans med all skolpersonal 
 

 

Åtgärdande insatser 
Det krävs goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller 
kränkande behandling. Åtgärder ska påbörjas genast när det kommit signaler om att en elev känner 
sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Detta innebär att skolan måste vidta åtgärder som 
dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas. 
 

Ansvarsfördelning 
1. Rektor beslutar skyndsamt om utredning ska tillsättas om en elev blir diskriminerad eller kränkt.  
 
2. Om personal får kännedom om att en elev känner sig diskriminerad eller kränkt ska detta anmälas 
i DF-respons inom 24 timmar.   
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3. Upptäcks diskriminering eller kränkande behandling ska mentor informera vårdnadshavare så 
snart som möjligt.  
 

Rutiner vid diskriminering och kränkande behandling  
 Ansvarig personal informerar skyndsamt, inom 24 h, i DF-respons när diskriminering eller 

kränkning skett.  

 Samtal med berörda elever sker skyndsamt, helst samma dag.  

 Vårdnadshavare, både till den som kränks och den som kränker, kontaktas av mentor eller 
fritidspersonal inom 24 timmar. Ingen information om vem som utfört kränkningen meddelas 
den kränktes vårdnadshavare.  

 Om rektor beslutar att utredning ska genomföras görs detta skyndsamt av ansvarig personal. 
I utredningen ingår en analys och åtgärder som ska tillsättas snarast.  

 Återkoppling till berörda.  

 Åtgärder följs upp.  
 

Är det en elev som utfört kränkningen samtalar ansvarig personal både med eleven som känner sig 
utsatt, och med den eller de som utfört kränkningen. Den akuta situationen måste lösas, så att båda 
sidor utvecklar en förståelse för situationen, utifrån sin ålder och mognad.  
 
Om  man ser en kollega utföra en handling som bedöms vara kränkande för en elev, ingriper man 
omedelbart och ber lugnt kollegan lämna situationen, och tar själv över. Därefter ska biträdande 
rektor/rektor informeras som beslutar om insatser och åtgärder.  
 
Det krävs inga bevis om att en kränkning har ägt rum och skyldigheten att en utredning måste sättas 
igång är ett krav även om elever, vårdnadshavare eller personal inte vill. Åtgärderna måste leda till 
att diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling upphör både på kort och på lång 
sikt.  
 
I de fall det kan vara aktuellt att anmäla en kränkning till socialtjänsten eller polisen, tar rektor beslut 
om detta.  


