
Det finns två lagar som ska skydda elever från kränkningar och trakasserier i 

skolan;  Diskrimineringslagen och Skollagen (6 kap). Ytterligare information 

finns på barn och elevombudets hemsida. 

                                       Skolverkets bild. 

 

Alla verksamheter som lyder under Skollagen samt Diskrimineringslagen; skola, för-

skoleklass samt fritidshem, ska varje läsår upprätta en likabehandlingsplan samt en 

plan mot kränkande behandling. Dessa båda planer kan sammanföras till en plan. 

Planen ska innehålla tre delar; beskriva det främjande, förebyggande samt åtgärd-

ande arbetet. Förra läsårets plan ska utvärderas. 

Utvärdering av plan för läsåret 2015/2016 

Verbala kränkningar och elevers språkbruk uppmärksammades i förra årets kartlägg-

ning. Det pågår från skolans sida ett ständigt pågående arbete för att minska dessa. 

Bland annat genom att skolgårdsgränser har förtydligats; det finns olika indelningar 

på skolgården beroende på ålder.  

Det har även skett uppstrukturering av lekar, främst kojbyggen. Detta för att skapa 

trygghet bland eleverna och för att undvika kollisioner.  

Arbetet som gjorts för att få en lugnare situation /högt ljud i matsalen har haft effekt; 

ingen elev har tagit upp det i nuvarande kartläggning.  

 

 

 

 

 

 

Plan mot diskriminering och 

kränkande behandling 

Örmoskolan F-3 samt Fritidshem  L Ä S Å R E T  

2 0 1 6 - 2 0 1 7  



Främjande arbete: 

Det främjande arbetet genomförs genom regelbundna elevhälsamöten, klassråd, elevråd 

samt årliga hälsosamtal hos skolsköterska förskoleklass samt åk. 2.  

Föräldraföreningen och skolan anordnar  gemensamma aktiviteter, ex. utedagar vid Mo-

rotaviken.  Rektor kallar till föräldrarådsmöten där rektor och förskolechef deltar. 

Förebyggande arbete/åtgärdande arbete: 

Inför arbetet med planen genomförs en kartläggning av elevernas upplevelse kring likabe-

handling och kränkande behandling. På Örmoskolan har kartläggningen gjorts genom  att  

använda de svar som givits i attitydenkäterna. Det har diskuterats i samtliga grupper samt 

diskussion på elevrådets möte. Detta görs för att kunna förebygga otrygga miljöer, kränk-

ningar samt diskrimineringar.  

På Örmoskolan har höstterminens analys visat att: skolgården är stor och kan inte till fullo 

övervakas av personal. Vissa delar av skolgården beskrivs av några barn som skrämmande 

och att där förekommer en del bråk kring kojbygge.  Vissa barn säger att de inte alltid får 

vara med och leka. 

Trygghetsvandring har genomförts 2016-2017 då rektor och elevrådsrepresentanter gått 

igenom skolgårdsmiljö för att identifiera otrygga platser. Det som bland annat framkom av 

denna rundvandring var att barnen ofta känner sig trygga då det finns någon vuxen i närhet-

en . 

Det framkom att en del elever slåss med pinnar. För att motverka detta  ser skolan till att 

eleverna har raster vid olika tidpunkter så att inte alla klasser är ute samtidigt och även för 

att alla elever ska kunna ta del av samtliga aktiviteter utan konkurrens.  

Det förekommer även rastaktiviteter på rasterna för att styra upp leken och för att alla ele-

ver ska känna att de har någonting att göra.  

Målsättningen för läsåret 2016-2017 är att alla elever ska känna sig trygga på rasterna samt 

få vara delaktiga i lekarna.  

En vuxen behöver stå i närheten av  området där kojorna byggs. Varje klass ska tillsammans 

med sin lärare se över skolområdet och dess gränser. Platser där man inte får vara utan en 

vuxen ska visas/märkas ut, med olika gränser för olika åldersgrupper. 

Värdegrundsdiskussioner är ett återkommande moment i undervisningen. Fritidshemmet 

arbetar under hösten 2016med tema kränkningar, utfrysningar och kamratskap. Detta görs 

genom filmer, forumteater och samarbetsövningar. Det är även något som genomsyrar allt 

dagliga arbete på Örmoskolan , samt där även Elevhälsan är inkluderad.  

 

Åtgärdande arbete: 

Om kränkande behandling eller diskriminering  förekommer ska det åtgärdande arbetet följa 

handlingsplan enligt nedan; 

 All personal som blir uppmärksammad på eller själv uppmärksammar en händelse 

som kan uppfattas som kränkande behandling är skyldig att omgående stoppa kränk-

ningen och markera att det inte accepteras. 

 Den som har uppmärksammat kränkningen meddelar klassläraren vad som hänt. 

 Klassläraren är skyldig att tillsammans med annan berörd personal genast utreda 

uppgifterna, dvs prata med de inblandade en och en. 

 De inblandade informeras om att skolan inte accepterar kränkningar. 

 Det som framkommer under samtalen ska dokumenteras. Klassläraren förvarar 

denna dokumentation. 

 Vårdnadshavare till elever som är inblandade ska informeras samma dag. Klasslärare 

ansvarar för att detta sker, samt dokumenterar detta. 

 Vårdnadshavare till elever som är inblandade ska informeras samma dag. Klasslärare 

ansvarar för att detta sker, samt dokumenterar detta. 

 Uppföljning i form av enskilda samtal med berörda elever ska genomföras inom en 

vecka.. Klasslärare ansvarar för att detta sker samt dokumenterar det. 

 Om kränkningen inte upphör tas ärendet upp vid elevhälsamötet. Fyll i blanketten om 

misstanke om kränkande behandling. Den finns på Tingsryds kommuns intranät un-

der fliken barn-och utbildningsnämnden och blanketter. 

 Vid elevhälsamötet fattas beslut om vidare utredning. Ansvarig för utredningen utses. 

Fattade beslut ska klart framgå i elevhälsaprotokollet. Utredningen ska ske skynd-

samt och ligga till grund för de åtgärder som anses nödvändiga. 

 Beslut om åtgärder fattas i elevhälsamötet där klasslärare, annan berörd personal, 

rektor samt  elevhälsa deltar. Åtgärderna ska beskrivas i en konkret formulerad hand-

lingsplan. Ansvarsfördelning ska tydligt framgå. Rektor ansvarar för att uppföljning 

sker i kommande elevhälsamöte. 

 Om personal misstänks för kränkning av elev ska rektor ansvara för utredningen. 

http://www.skolinspektionen.se/beo/ 

 

 

 

 


