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Plan mot diskriminering och kränkande behandling

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.

Enligt 6 kap. 7 § Skollagen ska huvudmannen även se till att det genomförs åtgärder för att förebygga

och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

Skolan ska beskriva det främjande och förebyggande arbetet i Likabehandlingsplanen.

I enlighet med Skolverkets föreskrifter har skolkurator, lärare, elever hjälpts åt att ta fram en

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling för att skapa en trygg

skolmiljö.

Skolans redogörelse för hur man genomfört de åtgärder man

planerade i föregående års plan (utvärdering av åtgärderna)

Ett mål för läsåret 20/21 var att se över skolans lokaler och miljö för att öka trivseln och skapa

förutsättningar för en studiefokuserad miljö. I samband med det ville vi även se över platser på

skolan som kan uppfattas som otrygga som till exempel ett område med skåp där det är svårt för

medarbetare att ha en överblick. Med hjälp av vår fastighetsavdelning gjorde vi en ordentlig översyn

av våra lokaler. Biblioteket flyttade vi till en öppen yta i anslutning till matsalen. Under jullovet

målades även stora delar av skolan om och vi fick en ny caféhörna till eleverna. Vi flyttade elevskåpen

till bättre platser där vi har uppsikt och fick avskärmade studieplatser. Under sommarlovet fick vi en

ljuddämpande matta i matsalen som fick stor effekt på studiemiljön. Dessa förändringar har

tillsammans bidragit till en bättre trivsel och trygghet på skolan och har mottagits positiv av såväl

elever som medarbetare.

Eleverna blev tidigt på höstterminen delaktiga i arbetet med att förbättra den studiefokuserade

miljön på skolan. De fick svara på en enkät för att kartlägga vad vi på skolan behöver arbeta med.

Diskussionerna skedde i studiegrupperna och det framgick bland annat att lärare på skolan behöver

förbättra sitt ledarskap i klassrummet genom att förhålla sig konsekvent till de regler vi har för att

skapa en trygg och god studiefokuserad miljö. Eleverna upplevde att lärarna ofta var alltför snälla

mot elever som störde ordningen. I samband med detta har vi i medarbetargruppen försökt att skapa

en samsyn om vad ledarskap i klassrummet betyder för oss på vår skola, vi har även gått igenom vår

konsekvenstrappa så att alla är införstådda i de olika stegen och känner sig trygga att använda den
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när olika situationer uppstår. Det har lett till att lärarna känner sig mer trygga i sitt ledarskap och

säkra på vilka befogenheter de har.

Ett annat mål för läsåret 20/21 var att EHT skulle auskultera lektioner i större utsträckning än

tidigare. Detta för att identifiera klassrumsklimat och snabbt kunna arbeta förebyggande. Till en

början fungerade det bra men det blev svårare att genomföra längre fram på läsåret eftersom skolan

övergick till distansundervisning.

I en klass i årskurs 1 var det i början av höstterminen bitvis en utmaning att upprätthålla den

studiefokuserade miljön. En direkt åtgärd blev då att ha ytterligare personal med på lektionerna. Det

upprättades ett schema där kurator, specialpedagog och studiecoacher kunde vara med och vi

anställde även en extra person på timanställning som närvarade på lektioner under en period. Efter

flera veckors intensivt arbete med gruppen blev det studiero i klassen.

För att öka tryggheten och förbättra den studiefokuserade miljön på skolan hade vi som mål att öka

vuxennärvaron i de allmänna utrymmena genom att lärare hade en del av sin planeringstid utanför

lärarrummet. Det har fungerat till viss del men inte i den grad vi hade önskat.

Vår plan för läsåret 20/21 var även att vi skulle genomföra kvällsaktiviteter utanför skoltid för att

stärka gruppsammanhållningen och tryggheten i klasserna samt för att främja relationen mellan

studiecoacher och elever. Även detta har varit svårt att genomföra på grund av restriktioner i

samband med pandemin då inga klassaktiviteter fick genomföras utanför skoltid.

Ett annat mål var att förbättra arbetet med att skriva kränkningsanmälningar när sådan uppstått. På

skolan har vi tidigare haft en kultur där kränkningar uppmärksammats och arbetats med men inte

alltid dokumenteras på rätt sätt i KB process. I början på läsåret 20/21 lyfte kurator programmet KB

process för personalen. Personal kunde även boka in sig på “öppen mottagning” för att få stöd och

hjälp med rutinerna. I vårt utvecklingsarbete för att dokumentera kränkningsanmälningar har det

skett en förbättring men vi ser att vi behöver arbeta vidare med detta under nästa läsåret. Målet är

att alla medarbetare ska känna till och kunna följa våra rutiner.

Tidigt under höstterminen hamnade vi i ett krisläge då n-ordet förekommit under lektionstid. Ordet

förekom i en skönlitterär bok och i en ordbok på en lektion där man diskuterade källkritik. Detta

ledde till stor oro och ryktesspridning på skolan. Vi bestämde oss då för att ha en schemabrytande

dag med samtal i alla klasser på skolan. Dessa samtal blev grunden för en handlingsplan för

värderingsarbetet för alla årskurser. I handlingsplanen skapade man aktiviteter som skulle leda till en

ökad förståelse mellan människor. Ett exempel är att eleverna i årskurs 3 tittade på filmen Raskortet

och diskuterade frågor. En sak som blev tydlig för oss är att vi måste skapa mer utrymme för dialog

mellan oss och eleverna. Nästa läsåret kommer vi därför ha en klassträff varje vecka där det finns tid

för värderingsarbete, diskussion för skolutveckling, elevinflytande och elevaktiviteter.
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Skolans främjande arbete för att  förhindra kränkande behandling av

elever

Trygghetsskapande och hälsofrämjande arbete (EHT)

Under vårterminen kommer kurator, specialpedagog och syv i olika omgångar hålla i hälsofrämjande

workshops för alla årskurser på skolan. Dessa workshops ska utformas utifrån vad den specifika

årskursen har för behov. Workshopen kommer bland annat behandla motivation och mental hälsa i

skolan.

Studiecoach samtal

Studiecoachtiden är obligatorisk för alla elever på skolan. Under den tiden finns utrymme till att

diskutera, reflektera och planera upp sina studier med stöd av sin studiecoach. Där finns även

utrymme till att prata om trivsel och mående. Som studiecoach på KG Västerås är relationen till

elever ytterst viktig i många avseenden, kanske framförallt som en trygg person elever kan vända sig

till vid oro eller funderingar. Vi tror att en som studiecoach tidigt kan fånga upp signaler som tyder på

otrygghet och snabbt agera och sätta in stödinsatser.

Aktiviteter i studiegruppen

Alla studiecoacher planerar och genomför aktiviteter som har till syfte att stärka samhörigheten och

öka trivseln i studiegruppen. Både lärare och elever upplever att det finns ett behov av att även få

umgås på ett “lättsammare” sätt och lära känna varandra utanför klassrummen. Nu när

restriktionerna släppt är det möjligt igen.

Starta en likabehandlingsgrupp

I skolans demokratiska uppdrag ingår att ge eleverna inflytande och delaktighet. Där ingår också att

arbeta för alla barns lika rättigheter genom att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Syftet med att starta en likabehandlingsgrupp är bland annat att strukturera arbetet kring

likabehandling. Vilka behov finns i studiegrupperna/programmen/årskurserna?Vad behöver vi göra

mer utav? I vilka kurser behandlar vi likabehandling? Likabehandlingsgruppen kommer bestå av en

representant från varje programlag samt kurator. Även ett samarbete med elevrådet kommer ske

löpande.

Starta ett elevråd

Vi har tidigare inte haft ett elevråd på skolan utan istället en elevkår. För att öka elevinflytandet

kommer vi att starta ett elevråd. Elevrådet leds av två medarbetare och två representanter från varje

klass.
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Värdegrundsarbete i samband med machofabriken

Vi arbetar med material från machofabriken på studiegruppstid. Några av de ämnen som behandlas

är normer, våld, samtycke och utsatthet på nätet.

Auskultationer

Auskultationer sker löpande under läsåret. Studiecoacher auskulterar varandra på studiecoachtid,

förstelärare, EHT och rektor auskulterar lektioner.

Studiefokuserad miljö - vuxennärvaro

Studiefokuserad miljö är fortsatt ett av skolans prioriterade områden och innebär ett fortsatt starkt

arbete med att skapa en lugn och trygg miljö med fler lärare ute i de allmänna utrymmena. Lärare

kommer numer vara schemalagda utanför klassrummen.

Skolans mål och åtgärder för läsåret

Mål Åtgärd Ansvarig

Starta en

likabehandlingsgrupp bland

medarbetare

Under september bjuder kuratorn in en medarbetare ur

varje programlag till ett startmöte för

likabehandlingsgruppen

kurator

Förankra arbetet med Plan

mot diskriminering och

kränkande behandling för

personal och elever.

Den 26 oktober 2021 har skolan en schemabrytande

halvdag där alla studiegrupper ska arbeta med

värdegrundsfrågor kopplat till likabehandlingsplanen. Vi

lyfter även FN dagen som är den 24 oktober. Dagen

kommer sammanställas och utvärderas för att sedan

presenteras för kollegiet och elever.

Studiecoach-an

svarig, rektor,

EHT

Fortsätta arbetet mot

diskriminering i alla kurser.

Likabehandlingsarbetet ska genomsyra alla kurser. Ämneslärare

Starta upp ett elevråd Koordinator/

en lärare

Fånga upp signaler på

otrygghet eller utanförskap i

ett tidigt skede.

Som studiecoach vara uppmärksam på signaler som

tyder på otrygghet/utanförskap.

Genom att analysera enkäter/LU uppmärksamma

Ämneslärare,

studiecoacher

och EHT
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elever/grupper som signalerar otrygghet.

Fortsatt aktivt arbete med

ett av våra prioriterade

områden: studiefokuserad

miljö

Genom ett förbättrat ledarskap samt större

vuxennärvaro i de allmänna utrymmena och se till att

det är lugn och ro i undervisningen.

Alla

Öka

gruppsammanhållningen

inom programmen,

studiegrupperna och

årskurserna för en ökad

trygghet och trivsel

Ordna aktiviteter både inom programmen men också

för hela skolan.

Alla

Arbeta med machokultur Att arbeta med jämställdhet och våld mot unga.

Materialet består av filmer, övningar och

samtalsunderlag som ifrågasätter destruktiva normer.

Alla

Klassträff för alla klasser på

skolan varje vecka

Att det finns tid för värderingsarbete, diskussion för

skolutveckling, elevinflytande och elevaktiviteter.

Alla

Rutiner för att anmäla
Huvudmannens riktlinjer för anmälan om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling:

Steg 1 Anmäla kränkande behandling

Elev som upplever sig ha sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande

behandling (nedan kallat kränkning) ska informera en medarbetare på skolan som då skyndsamt gör

en kränkningsanmälan via länk från Kunskapsporten till Draftit.

Följande steg hanteras av rektor, biträdande rektor samt kurator på skolan.

Under arbetets gång finns möjlighet att delegera ärendet, att begära komplettering av den som

anmälde ärendet samt att redigera rapporten.

Steg 2 Utredning

Utredningen fortgår tills allt gjorts för att få klarhet i om den anmälda händelsen objektivt är att anse

som kränkande behandling. Det innebär att utredningen fortsätter tills det finns ett rimligt svar på
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frågan vad som skett och om det som skett varit en kränkning i lagens mening.

Om händelsen inte rent objektivt är att anse som en kränkning, bör den elev som känner sig utsatt få

stöd i sin känsla. Men eftersom det inte finns någon som kan anses ha kränkt eleven kan vi heller inte

vidta någon åtgärd mot någon annan.

Steg 3 Åtgärder

Om utredningen visar att en kränkning skett, genomför skolan aktiva åtgärder så att kränkningen

upphör. Skolans ansvar för detta är långtgående.

De åtgärder som genomförs ska såväl rikta sig mot den som kränker och den som utsatts för en

kränkning.

I varje enskilt fall bedöms det om en anmälan ska göras till andra myndigheter. Ansvarig är rektor.

Steg 4 Uppföljning

Åtgärderna följs upp kontinuerligt för att säkerställa att åtgärderna leder till att kränkningarna

upphör.

Steg 5 Avsluta ärende

Rektor är den som har behörighet att avsluta ett ärende.

Huvudmannen tar del av ärendet och godkänner att ärendet avslutas eller kontaktar skolan för

ytterligare åtgärder i ärendet.
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Så här kan man göra om det förekommer diskriminering, trakasserier, kränkande behandling:

● Stödjande samtal med den som utsatts för diskriminering eller kränkning

● Samtala med den/de som utfört handlingarna. Samtalen kan ledas av rektor,  studiecoach,

elevhälsopersonal tillsammans eller var för sig, beroende på aktuell situation. För omyndiga

elever kan det vara aktuellt att vårdnadshavare deltar.

● Fortsatta uppföljningssamtal med dem/de som utsatt, samt kontroll efter viss tid med den

utsatte att kränkningarna har upphört.

● Trepartsamtal med de inblandade eleverna.

● Upprätta Åtgärdsprogram för konkreta psykosociala åtgärder, för den som utsatt

● Rektor kallar föräldrar, elev, berörd studiecoach och någon från Elevhälsoteamet till möte.

● Samtal med berörda vårdnadshavare eller föräldramöte med samtliga inblandade.

● Samtalshjälp utifrån, t.ex. kontakt med BUP.

● Anmälan till Socialtjänsten.

● Eventuell polisanmälan. Det finns dock ingen laglig skyldighet att göra en polisanmälan. Den

ersätter heller inte anmälningsskyldigheten enligt Socialtjänstlagen.

● Är det fråga om en lärare eller annan anställd som kränker elever kan även arbetsrättsliga

åtgärder vidtas.

● Särskild utbildning och information för elever och medarbetare i frågor som aktualiseras

genom resultaten från de årliga enkätundersökningarna eller av ett enskilt fall.

● Rektor utvärderar och följer upp varje anmälans åtgärder och resultat.

Rätten till likabehandling

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan ska ha samma
rättigheter. 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.

Främja Likabehandling

I syfte att alla elever ska känna sig trygga och utvecklas.

Främjande arbete;

➢ bedrivs systematiskt och är en del i det vardagliga arbetet med eleverna

➢ bygger på kunskap om hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling uppstår

➢ bygger på faktorer som skapar en trygg miljö där elever blir respekterade som de är

➢ medarbetare diskuterar egna normer och attityder samt de som genomsyrar den

pedagogiska verksamheten

➢ elever är delaktiga i återkommande diskussioner om normer, attityder och hur goda

relationer kan vårdas

➢ diskussioner kring vad trygghet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa innebär för eleverna

➢ eleverna behöver ha kunskap om sina rättigheter och skyldigheter

➢ vardagligt värdegrundsarbete
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➢ skolan har gemensamma rutiner och förhållningssätt som är förankrade i verksamheten

Kränkningar och trakasserier
Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen och 6 kap. 10§ skollagen är en huvudman som får kännedom
om att ett barn eller en elev som deltar i eller söker till verksamheten anser sig ha blivit utsatt för
trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig
att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna eller kränkningarna.

Att bli kränkt eller mobbad är att bli utsatt upprepade gånger för negativa handlingar från en eller
flera elever eller vuxna, dessa handlingar kan vara:

* Fysiska (T.ex. att bli utsatt för slag eller knuffar)
* Verbala (T.ex. att bli hotad, nedvärderad och/eller bli kallad öknamn)
* Psykosociala (T.ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning)
* Text- eller bildburna (T.ex. genom klotter, lappar, sms, mejl, mms eller sociala medier)

Kränkande behandling är handlingar som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen
kränker individens värdighet. Kränkningar kan vara synliga och
handfasta eller så kan de vara dolda och subtila. Kränkande behandling kan uttryckas genom
nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjligande eller fysiskt våld. Kränkningar kan även handla om
att frysa ut eller hota någon annan. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller så kan det
vara systematiskt och/eller återkommande. Om det sker upprepade gånger och över tid kan det
betecknas som mobbning. Mobbning innebär att den som är utsatt är i ett underläge och känner sig
kränkt.

Trakasserier är 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. Om någon ur
personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering.

Kränkningar på nätet

Skolan har en skyldighet att ingripa vid trakasserier och kränkande behandling och lagen gör ingen

skillnad på om kränkningarna sker på skolgården eller på nätet. Om påstådda kränkningarna har en

koppling till verksamheten är den skyldig att utreda det inträffade.

Diskriminering

Lagens definition av diskriminering innebär på ett förenklat sätt att någon missgynnas eller kränks.

Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju

diskrimineringsgrunderna.

Det är förbjudet att diskriminera på grund av

● kön
● könsöverskridande identitet eller uttryck
● etnisk tillhörighet
● religion eller trosuppfattning
● funktionsnedsättning
● sexuell läggning
● ålder

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen. Följande är exempel på sådant
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som kan vara diskriminering:

● En elev får ett sämre betyg och det har samband med hens etniska tillhörighet.
● En lärare trakasserar en elev och det har samband med elevens könsuttryck.
● Skolan tillåter inte samkönade par att gå tillsammans som par på skoldansen.
● En lärare är sexuellt närgången mot en elev.
● En lärare hindrar en elev från att vara med på gymnastiken för att hon bär huvudduk.
● En elev med dyslexi får inte stöd i undervisningen.

Anmälningsskyldighet

Enligt 6 kap. 10 § skollagen är en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att

ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband

med verksamheten skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller

rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande

behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
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