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Kommungemensam vision för alla kommunens skolor 

 

All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och 

annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter! 

Riktlinjerna i vår likabehandlingsplan grundar sig på bestämmelserna i skollagen, lagen om 

förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever, förordningen om 

barns och elevers deltagande i arbetet med likabehandlingsplanen. Denna likabehandlingsplan 

ska upprättas en gång per år och ställer krav på att vi ska förebygga och förhindra trakasserier 

och kränkande behandling samt en skyldighet att utreda omständigheterna när det kommit till 

personalens kännedom att ett barn eller en elev blivit utsatt för trakasserier eller kränkande 

behandling. Likabehandlingsplanen ska också tydliggöra ansvarsfördelningen mellan rektor 

och personal vid respektive enhet. Vi har som absoluta mål och fokus att våra förskolor, 

familjedaghem, fritidshem samt skolor är fria från diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. Uppdraget är att arbeta för barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och 

mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Verksamheten skall sträva efter 

att arbeta främjande för alla barns lärande. 

  

Rektor har ordet 

 

Att arbeta aktivt mot diskriminering och kränkande behandling är ett viktigt uppdrag i varje 

skola. Våra elever ska uppleva en trygg miljö och känna ett tillitsfullt förtroende till alla som 

arbetar i skolan. Just de grundläggande behoven är oerhört viktiga för att eleven ska kunna 

fokusera, vilja lära och kunna ta till sig nya kunskaper utifrån sin unika och individuella 

förmåga. Att ta tillvara elevers och vårdnadshavares tankar och förslag är viktiga för ett 

framgångsrikt arbete med att främja upplevelsen av just trygghet och tillit.  

 

För att vi på Glömminge skola ska kunna vara en miljö som präglas av allas lika värde och 

rättigheter behöver vi agera både förebyggande och aktivt om någon form av diskriminering, 

trakasseri eller annan kränkande behandling uppmärksammas. Vi ska vara en miljö där våra 

elever känner glädje över sin dag och förtroende nog för att berätta när något känns fel. 

 

Märta Permudd  

Glömminge skola 

 

 

 

 

 

 

 



Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 

Skola F-6 och fritidshemmet 

 

Ansvarig för planen 

Rektor Märta Permudd och Biträdande rektor Maria Keinvall  

Läsåret: 2021-2022 

Planen gäller från: 2021-10-01 

Planen gäller till och med: 2022-10-01 

Planen följs upp 2 gånger per läsår och revideras 1 gång per läsår. 

Elevernas delaktighet 

Eleverna görs delaktiga genom klassråd, fritidshemssamlingar, elevråd, trivselenkäter, 

utvecklingssamtal, mentorssamtal, hälsosamtal och kamratråd. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling görs känd och diskuteras vid 

föräldramöten och föräldraråd.  Planen mot diskriminering och kränkande behandling 

aktualiseras i enskilda ärenden. 

Personalens delaktighet 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling tas fram i samverkan med all personal 

vid uppföljning och revidering, vid arbetsplatsträffar, lärarlagsmöten, personalmöten och i 

elevhälsans möten. Personalen är delaktiga i det systematiska värdegrundsarbetet genom 

gemensamma uppföljningar av analyser av områden i behov av åtgärder, samt uppföljning av 

åtgärder utifrån underlag, planering och genomförande. Lärarna tar fram aktiva mätbara 

åtgärder för att förebygga och främja elevernas trygghet och trivsel. 

Förankring av planen 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling presenteras för och förankras hos all 

personal av skolledning. Planen mot diskriminering och kränkande behandling presenteras för 

och förankras hos elever på mentorstid och görs levande som en naturlig del i undervisningen. 

Planen kommuniceras via skolans hemsida samt bifogas som information till vårdnadshavare 

under höstterminen. 

 

Målsättning  
·  Alla elever känner trivsel, trygghet och uppmuntras till lärande, 

·  Skolans förhållningssätt bygger på grundläggande demokratiska värderingar och 

genomsyrar undervisningen, möten och andra aktiviteter, 

·  Våra elever har kunskaper om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och demokrati, 

·  Eleverna har en god kommunikativ förmåga som demokratisk kompetens, 

·  Skolans värdegrund omfattar alla och kommer till uttryck i vardagliga praktiska handlingar, 

· Verksamheten är fri från diskriminering och kränkningar, 

· Elever ses som individer med sina unika förutsättningar, 

· Elever ses utifrån sina möjligheter istället för sina begränsningar.  



Främjande och förebyggande insatser för att motverka 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

 

Glömminge skolans arbetssätt innebär att tillgängligheten till lärare och andra vuxna på 

skolan är hög under en stor del av skoldagen. För Glömminge Skola är det av stor vikt att 

eleverna känner sig trygga och sedda i skolan både under lektioner och på raster. Skolan har 

exempelvis satsat på att ha en stor mängd rastvärdar för att minimera konflikter på raster och 

därigenom öka elevernas trivsel på skolan. Glömminge Skola ser att det är av stor vikt att 

eleverna har förtroende för skolans personal och att de igenom det även känner att de kan 

kontakta personalen ifall konflikter skulle uppstå. Det främjande arbetet sker vidare på 

organisations-, grupp- och individnivå.  

Organisationsnivå 

Skolledningen ansvarar för att planen mot diskriminering och kränkande behandling upprättas 

och den systematiskt följs upp och utvärderas för nya åtgärder samt att den ingår i 

introduktionen av nyanställd personal. Rektor aktualiserar planen årligen vid varje 

terminsstart med all personal. Planen mot diskriminering och kränkande behandling är en 

stående punkt vid personalmöten. Skolan har ett upprättat trygghetsteam och elevhälsoteam 

som arbetar kontinuerligt med att fastställa, kommunicera, utveckla och förbättra rutiner i 

skolans trygghetsarbete. Skolan har rastvärdar som ska trygga raster, innan skolan börjat och 

medan barnen väntar på bussen efter skoldagens slut. Skolan har gemensamma ordningsregler 

som följs upp kontinuerligt på alla nivåer. Regler synliggörs och utformas tillsammans med 

eleverna. 

Skolan har även ett Kamratråd. Syftet med rådet är att skapa ett forum för eleverna där de kan 

uppmärksamma orosmoment eller olika problem som de upplever finns på skolan. Skolan kan 

sedan åtgärda detta och förebygga uppkomsten av liknande problem i framtiden. I rådet finns 

representanter från samtliga klasser och de deltar i kamratrådsmöten som leds av 

trygghetsteamet. Eleverna får även tillsammans med trygghetsteamet vara med och forma 

olika gruppstärkande övningar som ska leda till att främja trivsel på skolan. Trygghetsteamet 

är också skolans experter på att hantera kränkningsärenden. Där innefattar trygghetsteamets 

uppgift att stötta utsatta elever och att utreda kränkningsärenden. Skolan har vuxenstyrda 

rastaktiviteter på alla lunchraster och på många förmiddagsraster. Detta har gjorts för att alla 

barn ska ha möjlighet att delta i regelstyrda leker tillsammans med andra elever. Många barn 

upplever det som tryggt att innan vet vad de ska göra på rasten och att det är tillsammans med 

en vuxen. Glömminge skola har nu använt det nya rastsystemet under läsåret och det har 

resulterat i färre konflikter mellan elever på rasterna och skolans personal upplever att de nu 

har större möjlighet att se alla eleverna på rasterna. Glömmingeskolans personal har gått 

utbildning om neuropsykiatriska funktionsvariationer för att kunna bemöta och anpassa 

skolan efter dessa elevers behov på bästa möjliga sätt. Skolan har i samband med denna 

satsning skapat en intern arbetsgrupp med lokal som kallas för “Studion”. Denna miljö är 

anpassad för barn med speciella behov och är till för att ge dessa barn den bästa möjliga 

skolgången. Studion är fortfarande igång men verksamheten har nu även byggts ut till att 

inkludera fler elever som har behov av att bara sitta i lugn och ro och studera. Ett viktigt 

arbetssätt skolan är att skapa tydlighet, trygghet och förutsägbarhet för barnen. Detta sätt att 

arbeta gynnar samtliga barn på Glömminge skola. Skolans pedagogiska personal träffas även 

regelbundet och kollegialt för att bland annat diskutera elevers trygghet och trivsel i skolan 

Gruppnivå 

Glömmingeskolan arbetar även med fadderverksamhet. Den är uppbyggd så att äldre elever 



agerar som faddrar för de yngre. Syftet med detta är att skapa en större gemenskap inom 

skolan där elever från olika åldersspann känner varandra och därigenom minskar riskerna för 

kränkningar. Fadderverksamheten har varit begränsad detta läsår på grund av Covid-19. 

Skolan arbetar återkommande med värdegrunden och hur vi är mot varandra genom olika 

övningar och arbetssätt med utgångspunkt från Friends kamratövningar och andra 

gruppstärkande och förebyggande åtgärder. Syftet med detta är att ständigt hålla 

värdegrunden levande i verksamheten och samtidigt ge barnen verktyg för att alla ska trivas i 

skolan. Skolans personal bestämmer över gruppering och klassrumsplacering för att det ska 

bli bra för samtliga elever. En del klasser använder även “lekgrupper”, “kompisbänk” eller 

“förberedelser inför raster” som en del i trygghetsarbetet. Fritidshemmen genomför även 

gemensamma regellekar och fri lek med vuxen insyn där barnen får träna bl. a. sin 

konflikthantering och turtagning.  

Skolan är ständigt uppmärksamma på den eventuella på kränkningar och trakasserier för att 

snabbt upptäcka dem och åtgärda dem. Glömmingeskolan har även möten där de kan 

bestämma vilka elever som har behov av extra stöttning på raster av skolpersonal och 

därigenom säkerställa att dessa barn får det de behöver för att få en god skoldag. Skolkurator 

och skolsköterska arbetar även i skolans klasser, utöver alla lärare, med värderingsövningar, 

informationslektioner och gruppstärkande övningar för att förbättra skolklimatet. 

Skolkuratorn har även ett samarbete med polisen, Barnahus och aktiv skola som besöker 

skolan i förebyggande syfte.  

Individnivå 

Elevhälsoteamet ansvarar för överlämningar från förskolor och för nya elever kommer till rätt 

skolpersonals kännedom, detta så att den enskilde medarbetaren kan möta alla barn där de är. 

All skolpersonal är uppmärksam på elever som visar tecken på alla former av utsatthet och 

även på de elever som utsätter andra. Personalen pratar med eleverna och deras 

vårdnadshavare om det som framkommer. Detta möte dokumenteras och lämnas till 

rektor.  Lärarna lyfter även elevernas mående, trivsel och trygghet på utvecklingssamtalen. 

Alla lärare går igenom planen mot diskriminering och kränkande behandling med sina elever 

och gör den förståelig med hänsyn till mognadsnivå och förmåga. Skolsköterska genomför 

hälsosamtal i förskoleklass, tvåan och fyran. Skolkurator och skolsköterska finns tillgängliga 

på skolan för de elever som har behov av extra stöttning. 

Uppföljning och utvärdering av mål och insatser 20/21 

Följande var målen och insatserna för 20/21. 

Trygghetsenkäterna visade överlag ett mycket gott resultat och att en stor majoritet av barnen 

trivs bra och känner sig trygga på Glömminge skola. Skolan har följande insatser för att skapa 

en känsla av trygghet för alla barnen på skolan:  

 

1. Det kommer fortsatt vara en stor tillgänglighet av vuxna ute på raster och i andra relevanta 

miljöer i skola. 

2. Skolan kommer även fortsättningsvis agera på alla former av kränkningar och konflikter 

som sker i skol-sammanhanget. 

3. De elever som är i behov av extra stöttning kommer även fortsättningsvis få stöttning för 

deras skull och även för att andra elever ska känna sig trygga i skolsammanhanget. 

4. Rastaktiviteter kommer att finnas tillgängligt för alla elever. 

5. Alla former av sporter som utförs på raster kommer att regleras av personal om behov finns 



av det. 

6. Rastbod och organisationen runt den kommer fortsättningsvis få stöttning 

7. Med start höstterminen 20 kommer färre elever vara ute på rast samtidigt, personaltätheten 

per elev kommer vara detsamma som tidigare.  

8. Ordningsreglerna är fortsatt mycket aktuella 

9. Skolans utbildningssatsning kort påminnelse på NPF leder till en ökad förmåga för 

personalen att bemöta barn med speciella behov. 

10. Skolans personal kommer även fortsättningsvis skapa trygghet genom förutsägbarhet för 

alla elever med genomgångar om hur dagen kommer att se ut och vad skolan förväntar sig av 

eleverna.  

Skolan har genomfört samtliga ovanstående insatser med ett gott utfall för trygghet på 

Glömminge skola. Se “årets trygghetsenkäter” för mer i detalj beskrivning av barnens 

trygghet under denna perioden. 

Det framkom i skolans dåvarande kartläggning att det fanns ett behov av att utveckla 

kunskaper runt ämnen aktuella för diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck och funktionsnedsättning. För att möta behoven av ökad kunskap kring de två 

första grunderna skulle ett utvecklingsarbete om sex och samlevnadsundervisning genomföras 

på skolan. Utbildningsinsatsen skulle bland annat innehålla kroppsspråkets betydelse, 

fördjupad kunskap i könsroller, könsidentitet, självkänsla och barns liv på internet. Denna 

utbildning slutfördes inte på grund av bland annat Covid-19 och den ökade arbetsbelastning 

för personalen på grund av pandemin. Skolan skulle även fortsätta arbetet  med att höja 

personalens kunskap om NPF och öka kunskapen för samtlig personal om andra relevanta 

medicinska diagnoser. Kunskapshöjningen är genomförd och personalen besitter nu mer 

kunskap i dessa områden än tidigare. 

Kartläggning av utvecklingsområden för 2021/2022 
 

Utgångspunkten är att alla barn och elever ska kunna delta i all verksamhet på lika villkor 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I årets kartläggning av 

diskrimineringsgrunder kommer skolans fokus vara på följande grunder: Kön och 

könsöverskridande identitet och uttryck. Detta för att skolan ser ett behov av att öka sina 

kunskaper i dessa områden. Alla eleverna ska också känna sig trygga på Glömminge skola.  

 

Kartläggning av diskrimineringsgrunderna 
Nedan presenteras hur grunderna analyseras och åtgärdas på Glömminge skola.  

 Diskrimineringsgrund kön: 

Risk/hinder Analys orsak Åtgärd Utvärdering 



Att skolan 

återskapar rådande 

samhällsnormer 

gällande kön och 

jämställdhet. 

Om skolan som 

organisation och 

enskilda lärare saknar 

djupgående kunskaper 

om könsnormer och dess 

existens finns en risk att 

vi återskapar negativa 

könsmönster omedvetet i 

verksamheten. 

Kompetensutveckling inom 

jämställdhet/normkritik 

samt könsnormer för 

samtlig skolpersonal. 

  

 Utvärdering sker löpande under läsåret 2020 - 2021  

Skola:  
 

Fritidshem: 
 

 

Diskrimineringsgrund könsidentitet eller könsuttryck: 

Risk/hinder Analys orsak Åtgärd Utvärdering 

Att skolan 

återskapar 

rådande 

samhällsnormer 

gällande kön och 

jämställdhet. 

Om skolan som 

organisation och 

enskilda lärare saknar 

djupgående kunskaper 

om könsnormer, 

könsidentitet eller 

könsuttryck och dess 

existens finns en risk 

att vi återskapar 

negativa könsmönster 

omedvetet i 

verksamheten. 

Kompetensutveckling inom 

jämställdhet/normkritik/sex 

och samlevnad samt 

könsnormer för samtlig 

skolpersonal 

 

 Utvärdering sker löpande under läsåret 2020 - 2021  

Skola:  
 

Fritidshem: 
 

 



Sammanställning av årets trygghetsenkäter 

Skolan har under 2020 påverkats mycket av Covid-19, där även trygghetsarbetet har påverkats 

negativt med många sjuka i personalen och inställda möten. Men trots pandemin har skolan 

fortfarande hög trygghet och trivsel bland eleverna. Glömmingeskolan har även i år ett lågt 

antal kränkningsärenden på skola. Detta kan förklaras genom att skolan har ett väl organiserat 

förebyggande arbete, stor vuxennärvaro på raster och ett aktivt och undersökande 

trygghetsteam. Teamet tar regelbundet pulsen på skolans klasser. Glömminge skola har 

övergripande tre olika trivselmätningar på skolan. Dessa är en kommunövergripande 

undersökning, Trygghetsteamets undersökning och fritidsverksamhetens undersökning. 

Glömminge skola har i år haft goda resultat på undersökningarna där en stor majoritet trivs 

och känner sig trygga på skolan. Förra läsåret uppgavs fotbollsplanen som den mest otrygga 

platsen på skolan. Efter föregående års insatser upplever inte barnen fotbollsplanen som 

otrygg längre.  

Trivselenkäterna som skickades ut på kommunnivå och som sedan genomförs i åk tre, fyra, 

och sex är där följande % satser kommer från. Enkäten är uppbyggt utifrån påstående där 

eleverna kan välja mellan instämmer helt (1) till instämmer inte alls (4) och vet inte. I denna 

mätning svarade 83 elever. En hög andel av eleverna på Glömminge skola upplever att de 

känner sig trygga på skolan (98 % åk 3,4 och 100% åk 6). Det är 8% av eleverna i 6:an som 

säger att personalen inte gör något när de upptäcker kränkningar på skolan. Det är en ökning 

på 8% sedan förra året. 5 % (instämmer helt) av samtliga tillfrågade elever i åk 3-4 upplever 

att personalen inte agerar. Det är en ökning på 2% sedan förra året. 100% av åk 6 känner sig 

trygga i skolan. Årskurs 3 och 4 känner sig mer trygga än genomsnittet i kommunens alla 

skolor (Glömminge: 98% kommunens genomsnitt: 92%) 

I årets Trygghetsteamsmätning svarade 87 elever i fsk-2. Trygghetsmätning som genomfördes 

i förskoleklass till åk 2 genomfördes på papper, men även den kommer att genomföras digitalt 

nästa läsår för att få ut mer av undersökningen. Årets undersökning visar att barnen trivs bra 

på skolan och en majoritet är glada när de går till skolan. Även en majoritet av barnen uppger 

att de trivs på skolgården och att de är snälla mot varandra i klasserna. I årets 

Trygghetsteamsmätning i 3-6 svarade 128 elever. Den plats som flest elever uppger som 

otryggast är i klassrummet (3 st.), toaletterna (3 st.) och sedan rasterna (2 st.). Bland åk 3-6 

uppger 91% att de trivs mycket bra eller ganska bra på skolan. 5 % uppger att de trivs sådär 

och 2 % uppger att de trivs dåligt. 91 % uppger att de ha flera vänner i skolan. 8.7 % uppger 

att de har 2-3 vänner och 0.8 % uppger att de har ingen vän i skolan. 59 % av alla tillfrågade 

uppgav att de aldrig var rädd i skolan. 31 % var det sällan, 9 % ibland och 0.8 % ofta. Det har 

framkommit i Fritids trygghetsenkät att av 99 tillfrågade fritidselever så känner sig 89 mycket 

trygga och 9 känner sig trygga. 1 barn uppger att den känner sig otrygg i 

fritidsverksamheten. 69 av 99 tillfrågade på fritids upplevde att barnen alltid respekterade 

varandra på fritids. medan 29 upplevde att barnen ofta respekterade varandra. 1 barn upplevde 

att barnen inte respekterade varandra på fritids. Sammanfattningsvis visar årets enkäter ett 

gott resultat där eleverna känner sig trygga och upplever att skolans personal agerar och 

förhindrar kränkningar. 

Skolan har genomfört en kunskapshöjning i NPF med ett gott resultat. Personalen på skolan 

upplever att deras kunskaper har ökat i ämnet. Det i sig kan förklara till vissa del elevernas 

goda trivsel på skolan. Skolan såg också ett behov av att utbilda fler i personalen i medicinska 

diagnoser av relevans för skolans elever. Utvald skolpersonal har genomgått utbildning för 

medicinska frågor för att ge dessa barn rätt stöttning i skolan ifall ordinarie personal är 



frånvarande. En organisation i skolan har byggts upp för att se till att utbildade vikarier 

hjälper dessa barn med deras medicinska behov. 

Glömminges mål 21/22 utifrån kartläggningen 
 

Glömminge skola har även nu goda resultat på trygghetsmätningarna. Där det framkommer att 

en stor majoritet trivs på skolan och känner sig trygga. Men vi som arbetar på skolan är inte 

nöjda förens alla elever trivs och mår bra. Det har framkommit att det finns ett arbete kvar att 

göra för att skapa trivsel för samtliga elever. Där skolan har ett arbete med att ytterligare 

förbättra tryggheten och trivsel för samtliga elever på skola.  

Skolan kommer att fortsätta med följande insatser under läsåret 21/22  

1. Det kommer fortsatt vara en stor tillgänglighet av vuxna ute på raster och i andra relevanta 

miljöer i skola. 

 

2. Skolan kommer även fortsättningsvis agera på alla former av kränkningar och konflikter 

som sker i skolsammanhang. 

 

3. De elever som är i behov av extra stöttning kommer även fortsättningsvis få denna stöttning 

för deras skull och även för att andra elever ska känna sig trygga i skolsammanhang. 

 

4. Rastaktiviteter kommer att finnas tillgängligt för alla elever. 

 

5. Alla former av sporter som utförs på raster kommer att regleras av personal om behov finns 

av det. 

 

6. Rastbod och organisationen runt den, kommer fortsättningsvis få stöttning 

 

7. Raster med färre elever ute samtidigt kommer att fortsätta. Då det har visat leda till en 

minskning av konflikter och otrygghet.  

 

8. Ordningsreglerna är fortsatt mycket aktuella 

 

9. Skolans personal kommer även fortsättningsvis skapa trygghet genom förutsägbarhet för 

alla elever med genomgångar om hur dagen kommer att se ut och vad skolan förväntar sig av 

eleverna.  

10. Informationsbrev till VH om skolans trygghetsarbete går till 

11. Trygghetsteamet ger alla klasser värderingsövningar att genomföra. Som i en del i att 

skapa trygghet på skolan. 

Skolan kommer återigen att diskutera i samtliga klasser om toaletterna för att skapa en 

trygghet för alla eleverna i det forumet. Skolan kommer i år igen att arbeta med 

diskrimineringsgrunderna kön och könsöverskridande identitet. Glömminge skola ser 

fortfarande ett behov av att öka kunskapen kring hur könsnormer påverkar pojkar och flickors 

resultat men även om hur de påverkar elevernas trivsel i skolan. Detta är ett aktuellt ämne på 

Glömminge skola även då vi tyvärr var tvungna att avbryta kunskapshöjningen om sex och 

samlevnadsundervisningen. Detta läsår kommer vi återigen att börja arbeta med en 

kunskapshöjning och en medvetenhetsgörande process hos samtlig personal om könets 



betydelse för att skapa ett klimat som till ännu större del inkluderar alla. Genom att öka våra 

kunskaper i ämnet ytterligare kommer det kunna leda till att samtliga elevers skolresultat och 

mående ökar. Därigenom också skapa en grogrund för ett livslångt gott mående och lärande 

för våra elever. 

 

Utvärdering av planen samt beskrivning av 

händelseförlopp vid kränkningar.  

 Planen ska utvärderas enligt följande 

 

1. Under året kommer vi göra regelbundna ny analyser av skolan utifrån 

diskrimineringsgrunderna  

2. Kontinuerligt under  LÅ 21/22 genomförs undersökningar i alla klasser av trygghetsteamet. 

Mentorerna sammanställer resultaten och sänder sammanställningen till trygghetsteamet. 

3. I juni 2022 ska 

a)   planen utvärderas 

b)  analys av kartläggningarna som är gjorda under våren 

4. september 2022 sammanställs och upprättas 2022/2023 års plan 

Ansvarsfördelningen mellan rektor och personal 
 

Rektors ansvar är att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans rutin för 

likabehandling. I detta ansvar ingår: 

1. Förebyggande och främjande insatser för likabehandling och strategier för hur man främjar 

en god lärandemiljö. 

2. Akuta insatser när alla former av kränkningar uppstår. 

3. Rutiner för hur personal ska agera vid olika kränkningar inte bara mellan elever, utan även 

mellan vuxna och elever. 

4. Rutiner för ansvar och kommunikation mellan rektor, personal, elever och föräldrar vid 

olika former av kränkningar. 

5. Strategi för hur och när utvärdering av likabehandlingsplanen ska genomföras. 

6. Rutiner för anmälan till socialtjänsten 

7. Elevrådet och kamratrådet har uppföljning av likabehandlingsplanen en gång per år. 

Rektor och trygghetsteam sammankallar 

8. Avstämning med elever inför fritidshemmets föräldraträffar samt utvecklingssamtal om 

elevernas upplevelse av sin tid på fritidshemmet. Fritidspedagog ansvarar 



 

9. Arbetsmiljöenkät görs i februari månad av elever i år 5 Rektorns ansvar 

10. Observationer av barnen och platser på enheten kontinuerligt under hela året Alla vuxna 

på enheten ansvarar 

11. Personalträff varje vecka där vi tar upp klimatet på skolan Allas ansvar 

12. Regelbundna individuella avstämningar via enkäter. Detta återkopplas i personalgruppen 

för ev vidare handlingar. Trygghetsteamet ansvarar för att skicka ut enkäter 

13. Personalen ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande med Likabehandlingsplanen 

ständigt i åtanke i skolan. Detta kan bland annat göras genom att personalen arbetar med 

klassklimatet och elevernas trivsel i skolan men även genom att arbeta med Friends eller 

andra former av värderingsövningar. Personalen ansvarar även för att omedelbart agera i 

akuta situationer. 

Handlingsplan vid kränkande behandling och trakasserier 

och trakasserier mellan elever 
 

Det viktigaste är att en vuxen ser, får veta eller uppmärksammar att ett barn har upplevt sig 

trakasserat eller kränkt. Som barn/elev eller som vårdnadshavare så kan man prata med 

mentorn i första hand. Om man av någon anledning inte känner att det går så kontaktar man 

rektor eller skolkuratorn. 

Akuta åtgärder 

Den vuxne som ser eller får kännedom om att något inträffar ska direkt ingripa med 

tillsägelse. Dokumentera i ett händelseblad “Utredning och åtgärder i samband med 

trakasserier och kränkande behandling” och meddela barnets mentor. Glöm inte återkoppling 

till vårdnadshavare. Detta måste ske skyndsamt. Rektor ska informeras om det som har hänt 

och även om återkopplingen. Anmälan sker till huvudmannen via blanketten ”Anmälan om 

kränkande behandling”. 

Uppföljning och dokumentation 

 

1) Den personal som har upptäckt kränkningar eller trakasserier, informerar mentor och 

tillsammans anmäler de skriftligt på händelsebladet framtaget av Mörbylånga kommun. 

Vårdnadshavare anmäler till mentor som anmäler skriftligt. 

2) En representant från Trygghetsteamet talar med den som utsatts för kränkningen för att 

klargöra vad som hänt och om det hänt tidigare. Förklara att kränkningar ej får förekomma 

och att skolan nu kommer att åtgärda detta. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare, 

men klargör även att eleven genast ska komma till mentor om något händer innan dess. 

Dokumentera samtalet i händelsebladet . 

3) Trygghetsteamet talar sedan med den/de som utfört kränkningen, om flera personer deltagit 

talar de vuxna med dem en och en. Förklara att kränkningar inte accepteras och inte heller får 

förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. Gör upp en plan för hur detta ska gå till. 

Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare. Dokumentera samtalet i händelsebladet. 



4) Trygghetsteamet/mentorer kontaktar inblandade elevers vårdnadshavare skyndsamt och 

berättar om vad som hänt och vad som nu beslutats. Dokumentera samtalen i händelsebladet. 

5) Personal i fritidshemmet och skolan får vid behov kortfattad information om situationen 

och att eleverna behöver hållas under uppsikt. 

6) Vid behov finns även kurator tillgänglig vid skolan. 

7) Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 2 och 3. Därefter kontaktas 

vårdnadshavarna för att delges information om hur det gått. Eleverna hålls även 

fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtalen i händelsebladet.  

8) Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever som mobbar 

tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos rektor, en så kallad elevhälsakonferens 

(EHK). Ett åtgärdsprogram upprättas för att komma till rätta med problemet. Samtalet 

dokumenteras i EHK-protokoll. 

9) Åtgärdsprogrammet följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, rektor. Även detta 

samtal dokumenteras i EHK-protokoll. 

10) Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphört vidtas ytterligare åtgärder, t ex 

kontakt med socialtjänst. 

Handlingsplan vid kränkande behandling och trakasserier 

mellan vuxen och elev 

 

1) Händelsen anmäls till rektor 

2) Vårdnadshavare kontaktas 

3) Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs och händelsen anmäls 

till huvudmannen. 

4) Rektor följer upp ärendet med eleven och hans/hennes vårdnadshavare 

5) Rektor träffar regelbundet under den period behov finns, den personal som kränkt eleven 

och samtalar om hur undervisningen med berörd elev fungerar 

6) Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med huvudmannen. Eleven kan även vända 

sig till Barn- och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO) 

Dokumentation av utredning av trakasserier och 

kränkningar 
 

Den som upptäcker eller får kännedom om trakasserier och kränkningar fyller i ett 

händelseblad framtaget av Mörbylånga kommun där man beskriver vad som har hänt, vilka 

som är inblandade och vilka åtgärder som har gjorts. Där ska också framgå hur uppföljning 

ska ske och även denna ska dokumenteras på händelsebladet. 



En kopia av händelsebladet ska förvaras hos mentorerna för de inblandade för att mentor ska 

kunna skapa sig en hel bild av elevens situation (om det förekommer vid upprepade tillfällen 

eller olika situationer t ex) en kopia ska förvaras hos rektor och diarieföras. Ärendet ska 

anmälas till huvudmannen för skolan. 

Vid upptäckt av diskriminering 

 

Rektor ansvarar för kartläggning och dokumentation av situationen med hjälp av barn, elever, 

personal och vårdnadshavare. Därefter vidtar rektor de åtgärder som kartläggningen har visat 

på behov av, t ex fatta beslut, upprätta nya rutiner osv. Även åtgärderna dokumenteras. 

Vid oro för ert barns trivsel och mående i skolan kontaktar ni i första hand barnets mentor. 

Ifall det av någon anledning inte går kan ni kontakta nedanstående personal. 

Märta Permudd Rektor, 47488 

Maria Keinvall Biträdande rektor 0733631805  

Jesper Almgren, Skolkurator 47638 

Sofie Jonasson, Skolsyster, 47229 

 

Trygghetsteamet 

 

Elin Olander 

Martina Rudestig 

Fredrik Alvarmo 

Jesper Almgren (skolkurator 0485 47638) 

Sofie Jonasson (sjuksköterska 0485 47229)  

Du kan nå all personal på skolan via den gemensamma telefonen 0485 – 472 92 (detta är 

skolans telefon, svarar ingen så tala in ett meddelande så ringer de upp). 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

Lagar och definition av begrepp 

Lagar som styr likabehandlingsarbetet 

Skollag 2010:800 6 kap. 

Ändamålet med bestämmelserna i kapitlet är att motverka kränkande behandling av barn och 

elever. 

Diskrimineringslag 2008:567 1 kap. 1 § 

”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder.” 

Definition av begrepp 

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever 

och missgynnandet har samband med, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck 

eller ålder. 

Trakasserier är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med 

diskrimineringsgrunderna. Både skolans personal och elever kan göra sig skyldiga till 

trakasserier. Det är exempelvis trakasserier när ett barn/elev kränkningen kan kopplas till en 

eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. 

Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte är 

kopplat till någon diskrimineringsgrund. 

Kränkningarna kan vara 

• fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) 

• verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög) 

• psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) 

• text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms. och mms.) 

Både skolans personal och elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. 

(enligt: Förebygga diskriminering och kränkande behandling, DO, BEO och 

Skolinspektionen) 

De sju diskrimineringsgrunderna 

Kön: Begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering 

omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. 



Etnisk tillhörighet: Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska 

ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer 

har samma nationstillhörighet, som till exempel finländare, polacker eller svenskar. Etniskt 

ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster. Som exempel kan 

nämnas att en person tillhör någon av de nationella minoriteterna såsom samer och romer. 

Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk 

diskriminering. 

Religion och 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. 

Funktionsnedsättning: Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Det kan vara till följd av 

en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

Tillfälliga begränsningar av en persons funktionsförmåga är inte en funktionsnedsättning i 

diskrimineringslagens mening. Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, 

psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något 

som en person är. En funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer 

som till exempel allergier, dyslexi, hörsel- och synskador med mera. 

Sexuell läggning: Lagen definierar sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell och 

bisexuell läggning. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck: Med könsöverskridande identitet eller uttryck 

avses att någon inte definierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel (eller på 

annat) sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Begreppet omfattar dels en persons 

mentala eller självupplevda könsbild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas personens 

sociala kön, till exempel genom kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr. 

Diskrimineringsgrunden avser vad som ofta brukar kallas transpersoner. Det är ett 

paraplybegrepp för människor som bryter mot samhällets normer för könsidentitet och 

könsuttryck. Även en person som identifierar sig som transsexuell men inte tänker ändra sin 

könstillhörighet omfattas av denna grund och därmed av skyddet mot diskriminering. 

Ålder: Ålder innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder omfattas av lagens 

skydd mot diskriminering. 

  

Det finns även olika former av diskriminering. Det kan antingen vara direkt diskriminering 

eller indirekt diskriminering. Direkt diskriminering är när någon missgynnas i förhållande till 

andra och detta har ett samband med diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering är när 

skolan har rutiner eller bestämmelser som verkar neutrala men som i praktiken missgynnar en 

elev med visst kön, religion o.s.v 

 

 

 



Bilaga 2  

Ordningsregler 2021-2022 

Enligt skollagen 5 kap 5 §: 

”Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av 

eleverna och följas upp på varje skolenhet. 

Rektor beslutar om ordningsregler.” 

De här reglerna är ordningsregler som får konsekvenser när man bryter mot dem: 

● Lyssna när någon annan talar. 

● Sluta när någon säger ”SLUTA”. 

● Var rädd om allt och alla. 

● Du får ta med värdesaker till skolan under eget ansvar. 

● Vi låter andra vara ifred på toaletten.  

● Vänta på säker plats på skolskjutsen. 

● Det ska vara lugnt på skolskjutsen och bälte ska användas. 

● Snöbollskastning får endast ske om det är en organiserad lek på bestämd plats. 

● Vi har en mobilfri skola för elever under skoltid.  

● Vi har nolltolerans för skojbråk.  

 

Överenskommet Ht 21 

Rektor, personal & elevråd vid Glömmingeskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Konsekvensbeskrivning 

Om en elev inte följer de regler som vi gemensamt kommit fram till får det följande 

konsekvenser: 

Steg 1  Den i personalen, som uppmärksammar/blir uppmärksammad på en elev som 

inte följer ordningsreglerna ger en tillsägelse till eleven om vilka regler som råder vid 

Glömmingeskolan.  

Steg 2 VARNING (GULT KORT) 

Om man inte ändrar på sitt beteende trots att man har fått en tillsägelse, eller om det man har 

gjort redan från början bedöms som allvarligt, ska läraren ha ett samtal med eleven och övriga 

inblandade. Vårdnadshavarna underrättas om vad som skett och vilka åtgärder som vidtagits.  

Konsekvenser kan även vara disciplinära åtgärder: 

5 kap 6 §: ”lärare får visa ut en elev --- om 

1. eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och 

2.  eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren” 

5 kap 8 § lärare eller rektor --- besluta att en elev ska stanna kvar i skolan under uppsikt 

högst en timme --- eller infinna sig i skolan högst en timme innan --- 

5 kap 22 § ”Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på 

ett sätt som är störande --- eller fara för säkerheten” 

enl ER 110302 stör eleven i matkön ska denne ställa sig sist 

 

Steg 3 ALLVARLIG KONSEKVENS (RÖTT KORT) 

I händelse av att ovanstående åtgärder inte ger effekt arrangeras ett samtal med eleven, 

vårdnadshavare, övriga inblandade och lärare. Samtalet ska utmynna i en utredning enligt 

skollagen 5 kap 9 § där det tydligt anges vad det är som brister och vilka åtgärder och vilken 

uppföljning man har kommit överens om. Överenskommelsen dokumenteras.  

Om en elev, trots att vårdnadshavare har informerats enligt steg 2, inte ändrar sitt beteende på 

skolskjutsen, kommer eleven att ha en fast placering i direkt anslutning till busschauffören på 

bussen. Detta gäller under en överenskommen tid varefter man själv åter får välja placering 

utifrån att man har ett lugnt uppförande och bemötande på skolskjutsen. 

Om förhållandet inte förbättras beslutar rektor om vidare åtgärder enligt skollagen 5 kap 10 § 

”--- ska rektorn se till att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende” 



Åtgärderna ska utgå utifrån den utredning som beskrivs i steg 3, de ska dokumenteras och 

elev och vårdnadshavare ska informeras om dem. 

 

Rektors åtgärder kan även vara: 

5 kap 11 § Skriftlig varning 

5 kap 12 § Tillfällig omplacering 

  

Steg 4 Om inget av de ovanstående åtgärderna hjälper stegras konsekvenserna enligt 

skollagen eller andra lagar som reglerar den aktuella händelsen. 

 


