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Alla verksamheter som lyder under skollagen samt diskrimineringslagen såsom försko-

leklass, skola samt fritidshem, ska varje år upprätta en plan över hur arbetet med 

likabehandling och arbetet mot kränkande behandling genomförs på skolan/enheten. 

Planen ska innehålla tre delar; beskriva det främjande arbetet (friluftsdagar, trivselak-

tiviteter där hela skolan deltar), förebyggande arbetet (rastvakter, kartläggningar) 

samt beskriva  det åtgärdande arbetet (vidta åtgärder som påbörjas genast). 

Förra läsårets plan kring kränkande behandling och likabehandling ska utvärderas i 

aktuell plan. Planen ska utgå från de kartläggningar som genomförts bland eleverna. 

Utvärdering av likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling 2015-2016: 

I planen för 2015-2016 har målet varit att få skogsområdet på skolgården att kännas 

tryggare. Arbetet i skogen tycks ha haft viss effekt då det är färre antal barn som kän-

ner sig otrygga där enl. kartläggning 2016. 

Aktuell plan 2016-2017 kommer att utvärderas vid höstens 2017 kartläggning samt vid 

elevrådsmöten. 

 

Plan mot diskriminering och 

kränkande behandling 

Linnerydskolan åk f-6 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, föräldrarådsmöte, 
klassråd, elevråd samt årliga hälsosamtal hos skolsköterska. Skolan arbetar också aktivt med 
trivselskapande aktiviteter såsom Änglamarken, förnyade uteleksaker; ny sandlåda, bandy-
klubbor och bandymål. En kompisgunga har kommit på plats. Vissa arbetsområden i skolan 
aktiverar samtliga årskurser från f-6, detta bidrar till att bygga relationer, och  ger samarbets-
träning. Många elever deltar i fotbollen på rasterna. Det är en liten grupp pedagoger i Linne-
rydskolan och planering av främjande aktiviteter görs oftast tillsammans i lärarlaget. 

Förebyggande arbete: 

På Linnerydskolan har kartläggningen gjorts efter ett frågeformulär med diskussionsområden. 
Diskussionerna har förts på klassrådstid tillsamman med klasslärare. Samtliga klasser har 
arbetat med samma frågor. Läraren har sammanställt klassens synpunkter, elevhälsa och 
rektor har därefter sammanfattat  kartläggningen. 

I kartläggningen framkommer att de allra flesta eleverna trivs mycket bra på Linnerydskolan. 
Eleverna upplever att skolarbetet är roligt. De yngre barnen tycker att man kan vara sig själv i 
skolan, de äldre eleverna tycker att en viss norm råder ang. kläder, fritidsintressen etc. 

På frågan om alla elever i skolan har det bra uppger barnen att det händer att vissa barn inte 
är delaktiga i leken. Det finns barn som går själva på rasterna och eleverna tycker att det finns 
barn på skolan som inte har det bra.  

Målsättning för detta läsåret är att ha fadderverksamhet av olika slag, bl.a. ”läsprojektet” där 
yngre och äldre elever sammarbetar. Skolan ska arbeta mot att göra olika saker där äldre och 
yngre elever gör saker tillsammans. Under hösten är planerad en vänskapsvecka för att skapa 
bättre arbetsmiljö för barnen.  

Det har även planerats en IT dag med upplysning om hur barn kan använda sig av nätet. För-
äldrarna kommer att få föreläsning på kvällen inom samma tema.  

Rasterna upplevs av de flesta eleverna som positiva dock framkommer att det kan vara svårt 
att hitta rastvakten, skolområdet är stort med stora ytor på både fram- och baksida, ett litet 
skogsområde samt fotbollsplan.  

Rektor och kurator har gjort en kartläggning genom observationer på rasterna. Även samtliga 
pedagoger har fått svara på  intervju kring rastaktiviteterna.  

Skolan har dubbelbemannade raster  med rastvakter som har förstärkts med bl.annat senio-
rer i skolan. En person cirkulerar runt och en är centralt placerad där eleverna vet att de finns. 
Västar användas så att det är tydligt vem som är rastvakt. För att främja olika sorters aktivite-
ter planerar man att måla olika figurer och rutmönster för lekar på skolgårdens asfalt, bl. 
annat en sol dit man kan gå om man letar efter någon att leka med. 

 

 

 

 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 kränkningen 
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 upp-
gifterna, 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. 

 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 under 
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 skyndsamt 
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. 

Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan .  

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

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


