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Likabehandlingsplan / Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Wasaskolan 

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) 

Definitioner av diskriminering och annan kränkande 
behandling samt trakasserier. 

Diskriminering 
Du får inte negativt peka ut någon i en grupp på grund av följande så kallade 
diskrimineringsgrunder: 

 Kön 
 Etnisk tillhörighet 
 Religion eller annan trosuppfattning 
 Sexuell läggning 
 Funktionshinder 
 Könsöverskridande identitet eller uttryck 
 Ålder 

Kränkning 
Du får inte utföra en handling som får någon annan att känna sig sårad och/eller 
nedvärderad. 

Trakasserier 
Du får inte utsätta någon för obehag eller förföljelse upprepade gånger. 

Vision/Värdegrund 
 På Wasaskolan arbetar alla för att stärka vår tillit, respekt, hänsyn ansvar i en 

samarbetande arbetskultur som positivt påverkar relationerna på skolan. 
 Verksamheten genomsyras av att alla människor är lika mycket värda. 
 Inga former av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling 

förekommer. Verksamheten präglas av respekt för varandra. 
 Alla kommer till skolan och känner sig trygga. 
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Kartläggning och nulägesanalys  

Wasaskolans styrkor 
Eleverna trivs och känner sig trygga. Onsdagarna upplevs som en värdefull 
resursdag. Den gör att man kan få stöd att nå sina mål. Skolan har små klasser där 
alla blir sedda och man lätt får hjälp. Eleverna uppskattar våra resurspersoner, 
såsom specialpedagog och ungdomscoach. Våra elever på hockeygymnasiet är 
mycket nöjda med skolans organisation. Skolan har en bra cafeteria med bra utbud 
och maten på skolan uppskattas av eleverna. Wasaskolans elever känner att de kan 
påverka sin utbildning och miljön i skolan.  

Var förekommer diskriminering och annan kränkande behandling?  
 Grupperingar kan förekomma både i skolan och i klasserna. 
 Några elever känner visst obehag vid passagen i D-korridoren. 

När förekommer diskriminering och annan kränkande behandling? 
 Dagtid på skolan. 

Hur diskriminerar eller kränker man? 
 Med blickar  
 Vissa elever känner utanförskap. 

Mål 
 Förbättra arbetsmiljön i D-korridoren. 
 Förbättra gemenskapen och samarbetet både i klassen och i skolan.  
 Arbeta för att ingen ska utsättas för negativa blickar. 
 Fortsätta bygga på samarbetet med AMB. 

Åtgärder  
 Alla på skolan måste säga till om man ser eller hör någon som kränker, 

diskriminerar eller trakasserar. Lärare och Elevskyddsombuden bör vara särskilt 
uppmärksamma. 

 Vi har ett bra bemötande mot varandra. Exempelvis genom att hälsa då vi möts. 
 Läraren ska styra över gruppindelningar och klassrumsplaceringar. 
 Alla mentorer ska vid behov ta upp ovanstående i sina klasser.  Finns misstanke 

om kränkning/diskriminering rapporteras detta omedelbart till rektor. 
 Elevskyddsombuden har som speciellt uppdrag att bevaka den psykosociala 

arbetsmiljön. 
 Kurator träffar elevskyddsombuden minst en gång/läsår för att stämma av läget i 

klasserna och rapporterar till rektor, Elevhälsan och Elevforum. 
 Mentorerna går igenom Likabehandlingsplanen varje läsårsstart. 
 På sikt vill vi skapa ett faddersystem för alla nya elever på Wasaskolan. 
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 Undervisningen ska ge möjlighet till integrationsaktiviteter. 
 Samarbetsaktiviteter och teambildningsövningar genomförs regelbundet i alla 

årskurser, med tonvikt på första läsåret. 
 Samarbetet med AMB ska fortsätta. Speciella samarbetsaktiviteter och 

inspirationsföreläsningar anordnas för båda skolorna. 
 Skolan ska anordna friluftsdagar med aktiviteter för alla. 
 Skolan utarbetar en tidsplan där samarbetsaktiviteter etc tidsbestäms. 

Rutiner när det skett diskriminering, kränkande 
behandling eller trakasserier 
All personal ska omgående kontakta mentor, skolkurator eller skolsköterska när 
någon elev är utsatt och far illa. 

Vara noga med att det är beteendet, inte personen, som vi kritiserar. 

Elever ska kunna vända sig till vilken som helst i personalgruppen de har förtroende 
för, eller till vald elevskyddsombud när de upplever eller ser något av ovanstående. 

Denna/denne vänder sig till EHT som har ansvar för att utreda, åtgärda och följa 
upp, när det blir känt att någon känner sig trakasserad eller utsatt för annan 
kränkning.  

När elevhälsan får kännedom om trakasseri eller annan kränkande behandling 
påbörjas skyndsamt en utredning av den uppkomna situationen. Den utsatta eleven 
kallas till samtal omkring det inträffade, eventuellt tillsammans med 
vårdnadshavare om det är överenskommet. Samtalet dokumenteras och 
uppföljningsdatum bestäms. 

Även den som misstänks ha utfört kränkningen kallas till samtal. Är det flera 
inblandade ser man till att de inte kan ha kontakt med varandra innan de inledande 
samtalen är genomförda.  

Om kränkningen inte upphör kallar rektor till möte för vidare åtgärder. 

Tiden efter en uppkommen och utredd händelse kommer både den person som 
tidigare varit utsatt och den person som har utsatt någon annan att stöttas så länge 
det behövs. 

Uppföljning och utvärdering 
Resultatet ska mätas i en elevenkät och kompletteras med en diskussion med 
personalgruppen, elevforum, där elevskyddsombuden ingår, för att ta reda på om 
åtgärderna haft effekt. 

Uppdaterad 2017-03-21 
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