
 

Rektor Jeanette Wessman 

0459-38605 

6 Elevernas medverkan 

Årets kartläggning genomfördes via samtal. 

 

Lagstöd 

Denna plan är upprättad i enlighet med 3 kap. 16§ Diskrimineringslagen samt 6 

kap.8 § skollagen. Planen utvärderas och revideras varje år. Uppföljning av åtgär-

der sker löpande och i enlighet med lagtext som kommer att redovisas i slutet av 

denna plan. 

En person är skyddad mot diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrun-

derna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. 

Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehand-

lingsplan medan det i skollagen framgår att verksamheten ska upprätta en årlig plan 

mot kränkande behandling. För att få en tydlighet och ett helhetstänkande i planar-

betet kan dessa med fördel skrivas ihop i en och samma plan. Detta är en sådan 

sammansatt plan. 
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S I D A  2   

1 Främjande insatser 

Under 2016 genomfördes följande främjande insatser: 

Klassråd och  elevråd genomfördes kontinuerligt. Vår aktuella plan mot diskriminering togs dock 

inte upp som en stående punkt vid ordinarie konferens. Planen har tagits upp i elevhälsan och vid 

samrådstillfällena.  

Under 2017 ska: 

 Planen tas upp  till diskussion i klassråd och elevråd. Ansvarig  är rektor. 

Vi följer upp att så har skett, vid nästa års utvärdering av ”Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling”. 

2 Slutsats av kartläggning av organisation 

Kontinuerligt arbete görs för att förbättra rutinerna mot kränkande behandling och diskriminering. 

3 Slutsatser av kartläggningen av elevernas trygghet och trivsel 

På Trojaskolan behöver vi arbeta med det grova och ibland nedsättande språk som kan före-

komma på till exempel raster. Eleverna lyfter också att de upplever korridoren som ett stökigt om-

råde, här kan vi också fokusera vårt arbete. 

4 Förebyggande insatser 

Under 2016 genomfördes följande förebyggande insatser: 

F-3 Vi arbetade förebyggande med samtal och värdegrundsarbete genom olika övningar . 

4-6: Vi följde regelbundet upp stämningen i klasserna på olika sätt. 

Under 2017 ska: 

Samtliga klasser fortsätta med samtal , övningar och utvärderingar.  

 

 

 

 

 

 
 5 Rutiner 

Så snart skolan får kännedom om att kränkning, diskriminering eller trakasserier har 
eller kan ha inträffat föreligger skyldighet att skyndsamt utreda uppgifterna. Inom 
grundskolan på Trojaskolan går detta arbete till på följande sätt (med hänsyn tagen till 
barnets/elevens ålder). 

 

1. All personal som får kännedom om en händelse som uppfattas kränkande är skyl-
dig att omgående stoppa kränkningen och påtala att den inte accepteras. 
 

2. Personal som fått 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 (Skollagen 6 kap10 §). 
 

3. Rektor är skyldig att snarast utreda omständigheterna kring kränkningen och att 
informera elevhälsan samt skriftligt informera huvudman. 
 

4. Det som framkommer skall dokumenteras. 
 

5. Rektor eller den rektor har utsett, är skyldig att se till att vårdnadshavare till in-
blandade elever informeras skyndsamt.  
 

6. Uppföljning i form av enskilda samtal med berörda elever skall ske inom en vecka 
av rektor/ansvarig personal. Vid dessa samtal ska även vårdnadshavare ges möj-
lighet att delta. 
 

7. Om kränkningen inte upphör tas ärendet upp i den lokala elevhälsan, där rektor 
beslutar om vidare utredning, upprättande av handlingsplan/åtgärdsprogram 
mm. 
 

8. Om personal misstänks ha kränkt en elev skall rektor ansvara för utredningen. 

 

9. Skolledning kontaktar/anmäler till socialförvaltning (SoL 14 kap1 §) samt polis för 
vidare utredning när misstanke om brott föreligger. 

 

 

 


