
 
 

 

 

Likabehandlingsplan  
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Vedums skola och barnsomsorgs vision Växthuset: 

”Se det goda och låt det växa. 

Här växer jag, mina kunskaper, 

mina förmågor och mina 

värderingar.” 

 

Ansvarig för planen:  

Rektor Karin Lindqvist Bankler  



 
 

  



 
 

Barnens delaktighet 
Vid upprättandet av planen får barnen komma med förslag och idéer på åtgärder utifrån 

riskfaktorerna från kartläggningen via fritidsråd eller samtal. 

Kontinuerligt tas planen upp för uppföljning och utvärdering på fritidsråd och i samtal. 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vid upprättandet av planen skickas en remiss hem till alla vårdnadshavarer, där de kan läsa och ge 

respons. 

När vi utvärderat planen får vårdnadshavare ta del av utvärderingen i ett hembrev. 

 

Personalens delaktighet 
Inför upprättandet av planen deltar alla pedagoger i kartläggningen och framtagning av riskfaktorer. 

Alla pedagoger deltar i utvärderingen av planen. 

 

Förankring av planen 
Barn: Alla barn får information om innehållet i planen varje termin. 

 

Vårdnadshavare: Alla vårdnadshavare informeras på inskolningssamtal om planen. 

På hemsidan, www.vara.se/barnutbildning/grundforskolor/vedum,  finns planen där alla 

vårdnadshavare har möjlighet att läsa den. 

 

Personal: All pedagogisk personal informeras om den aktuella planen så alla känner till innehållet. 

Rektor ansvarar för information till övrig personal. 

  

http://www.vara.se/barnutbildning/grundforskolor/vedum


 
 

Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Utvärdering av planen har skett genom diskussioner på fritidsråd, i samtal med barnen, på 

planeringstid och på trygghetsteam. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Elever och pedagoger. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
2015-06-15, 2015-06-24 

Normkritiskt förhållningssätt 

Vi tänker på att benämna barnen vid namn och inte kön, men vi kan förbättra oss ytterligare. 

Vi kan bli bättre på att erbjuda barnen litteratur från olika kulturer. Den som lånar böcker måste 

tänka på detta. 

Den multireligiösa almanackan har vi haft uppsatt men inte använt oss av så mycket. Vi ska hitta nya 

rutiner kring arbetet med almanackan ev. en ansvarig personal. Vi kan också tillsammans titta 

igenom almanackan och ta fram några ”saker” vi kan lyfta med jämna mellanrum på tex våra 

samlingar. 

Att anpassa gemensamma aktiviteter så alla barn kan delta, så alla känner sig lika värda, har vi jobbat 

mycket med. Förflyttningar och anpassningar under eftermiddagarna. Detta diskuteras dagligen. 

Att vi pedagoger uppmärksammar hur olika material presenteras kan vi bli bättre på. Vi har inte 

kollat utbudet. 

Det finns olika alternativ för social gemenskap för barnen i olika åldrar på fritids.  

 

Kränkande behandling 

Vi pedagoger styr gruppsammansättningar och placeringar. Vi har delat in barnen i nya 

”samlingsgrupper” för att få det lugnare och för att minimera risken för kränkande behandling. 

Vi fortsätter med nolltoleransarbetet och fritids har nu med en representant. 

Barnens delaktighet har i år skett via fritidsråd, inflytande pärm och olika röstningar. Vi har inte 

arbetet så mycket med inflytandepärmen då vi inte prioriterat detta arbete. 

Vi har inte läst böcker eller sett filmer utifrån likabehandlingsplanen. Vi har däremot haft samtal 

utifrån likabehandlingsplanen och nolltoleransmeningarna, både planerade och vid behov. Under 

hösten har vi läst ”Knyst är tyst” och Betty och Robban och på Bläckfisken har vi arbetat fram 

”kompiskort” tillsammans där alla barn fått skriva hur de vill ha det på fritids. 



 
 

Trygghetsteamet har ansvarat för att hålla likabehandlingsplanen aktuell och det är en styrka att ha 

med representanter från alla verksamheter samt kurator och rektor. 

Kamratstödjarna har ansvarat för att tillsammans med klasserna ta fram gemensamma regler som vi 

på fritids sedan följt upp. Vi har samlat dessa på gemensamma tavlor. Kamratstödjarrådet har bytt 

namn till Trivselrådet eftersom rådet arbetar med att främja trivsel på skolan. Vi har tillsammans 

med skolan döpt om våra ”skolregler” till trivselregler och vi har samarbetat för att de ska passa båda 

verksamheterna. 

Vi har genomfört en kartläggning där alla barn fått besvara om nolltoleransen följs på fritids. Det 

finns inga speciellt utsatta platser. Det som kom fram var att språkbruket inte alltid var ok och att 

reglerna inom olika lekar inte alls följs. Detta får vi jobba vidare med i höst. Vi har gjort en ny 

kartläggning, intervjufrågor, som ligger till grund för nästa års likabehandlingsplan. 

Regler 

Vi behöver följa upp och justera de gemensamma reglerna återkommande så att de är aktuella och 

stämmer med våra lekar.  Vi börjar med att justera Kingen-reglerna. Vi ser många vinster med 

gemensamma regler men samtidigt många utmaningar. Det underlättar för våra gemensamma barn 

på skola och fritids att samma regler gäller. En av utmaningarna är att hitta tid för gemensamma 

diskussioner för vilka regler som ska gälla och hur vi möter barnens önskemål om förändringar. 

 

Maktförhållande 

Några, oftast de som startar leken, brukar ändra reglerna eller bestämma lite mer särskilt på Kingen.  

Barnen kan hjälpas åt att lugnt och vänligt säga emot när regler ändras eller ta hjälp av en vuxen. Vi 

ser att vissa barn bestämmer mer än andra. Därför är det viktigt att vuxna finns bredvid. 

 

Att använda sig av timstocken är jättebra för att undvika maktmissbruk. Fungerar bra då det inte 

behöver bli någon diskussion kring vems tur eller när byte ska ske. 

 

Vi har inte samtalat kring maktstrukturer, ledare och följare, med barnen. När vi läste boken ”Knyst 

är tyst” och Betty och Robban på hösten samtalade vi med barnen kring dessa begrepp.  

 

Årets plan ska utvärderas senast 

2016-12-31 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Barnen utvärderar planen på fritidsråd och genom samtal. 

Trygghetsteamet och pedagogerna på fritids utvärderar planen på personalmöten/planeringar 

genom diskussioner. 

Rektor och övrig personal utvärderar planen tillsammans genom diskussioner. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Rektor Karin Lindqvist Bankler  



 
 

  



 
 

Främjande insatser 

Normkritiskt förhållningssätt 

Områden som berörs av insatsen 
Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 

Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

 

Mål och uppföljning 
Mål: Öka medvetenheten kring ett normkritiskt förhållningssätt i verksamheten. 

Uppföljning: Pedagogerna samlas två gånger per år för erfarenhetsutbyte och gemensam 

uppföljning. Rektor ansvarar för uppföljning med övrig personal. 

 

Insats 
Kön, könsidentitet eller könsuttryck: Benämna barnen vid namn och inte kön vid 

gruppindelningar. Ansvarig: Alla pedagoger 

Etnisk tillhörighet: Erbjuda pedagoger och barn litteratur från olika kulturer. Ansvarig: Maria 

Fredriksson kontaktar biblioteket. 

Religion eller annan trosuppfattning: Under 2016 använda en multireligiös almanacka och 

uppmärksamma betydelsefulla kalenderdagar från religioner och kulturer världen runt. 

Ansvarig: Helena Svensson Buller köper in multireligiösa almanackor. 

Funktionsnedsättning: Anpassa de gemensamma aktiviteterna och hur de utformas så att 

alla elever kan delta. Det kan handla om att hitta sätt att kunna hänga med på aktiviteter 

eller utflykter. På så sätt visar fritids genom handling att alla elever är lika mycket värda. 

Ansvarig: Alla pedagoger 

Sexuell läggning: Pedagogerna är uppmärksamma på hur olika material (spel, lekar, 

böcker) presenterar familjer. Ansvarig: Alla pedagoger 

Ålder: Se till att det finns olika alternativ för social gemenskap och aktiviteter där elever i 

olika åldrar och från olika årskurser umgås och samarbetar. Ansvarig: Alla pedagoger 

Ansvarig 

Rektor Karin Lindqvist Bankler 

Datum när det ska vara klart 
2016-12-31 



 
 

 

Kränkande behandling 

 

Mål och uppföljning 
Mål: Alla barn och vuxna ska känna trygghet på fritids. 

Uppföljning: Pedagogerna samlas två gånger per år för erfarenhetsutbyte och uppföljning. 

Barnen får fylla i en trivsel och trygghetsenkät på våren (fritidsfrågor). 

Rektor ansvarar för uppföljning med övrig personal. 

 

Insats 
Pedagoger styr gruppsammansättningar och till viss del placeringar. Ansvarig: Alla 

pedagoger 

Fortsätta nolltoleransarbetet med övriga föreningar och verksamheter i samhället. Ansvarig: 

Sarah 

Vi finns med bland barnen i deras aktiviteter, ute och inne. Ansvarig: Alla pedagoger 

Barnen är delaktiga i fritids verksamhet via fritidsråd, inflytandepärm och olika röstningar. 

Ansvarig: Alla pedagoger 

Återkommande samtal (bokläsning, kortfilmer) utifrån likabehandlingsplanen och 

nolltoleransmeningarna. Trivselregler görs tillsammans med skolan.   Ansvarig: Alla 

pedagoger 

Vi har ett trygghetsteam på skolan där olika yrkeskategorier ingår. Ansvarig: Rektor  

Informera om likabehandlingsplanen för ny personal. Ansvarig: Rektor 

Tydliga dokumentationsrutiner vid kränkningar. Ansvarig: Trygghetsteamet 

 

Ansvarig 

Rektor Karin Lindqvist Bankler 

Datum när det ska vara klart 
2016-12-31 



 
 

Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Intervjufrågor, observationer och sociogram. 

 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling och ålder 

 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
Barnen har enskilt fått svara på intervjufrågor angående sin leksituation på fritids. 

Barnen har deltagit i diskussioner kring analysen av kartläggningen. 

 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Personalen har intervjuat barnen efter att de lekt, inne eller ute och sedan sammanställt barnens 

svar. 

 

Resultat och analys 
Aktiviteter som barnen gjorde var t.ex. Kingen, lekte, snurrdatten, pratade, spelade spel och målade. 

Svaren på frågorna och våra observationer visar att alla barn väljer en aktivitet och att Kingen 

dominerar uteleken. Platser eleverna var på var t.ex. Kingenplan, lekborgen, hela skolgården, 

tennisplanen, snurrorna och vid ”hästhagen”.  Alla barn är tillsammans med någon, några eller 

många andra kamrater under leken. Övervägande delen av barnen tycker att leken är mycket bra 

eller bra. Ett barn gillade inte leken. De flesta säger att det inte hänt något speciellt. Några blev 

osams och några upplevde att inte alla följde reglerna på dunken och Kingen. Barnen uppger flera 

olika strategier för hur de vet vad de ska göra på leken t.ex. jag gör det som är roligast, jag tänker ut 

vad jag ska göra innan, jag går runt och ser vad andra gör, bestämmer med någon annan. Nästan alla 

känner att de kan be en vuxen om hjälp. Sju barn uppger att de inte kan det eller inte vet. Vi ska lyfta 

detta med barnen. Vi vill att alla barn ska känna att de alltid kan be en vuxen om hjälp om de 

behöver det. 

Leken inne visar inte på något område som kräver åtgärd. 

De riskfaktorer som framkom i intervjuerna och som vi vill arbeta vidare med är: 

Öka mångfalden av uteaktiviteter: För att undvika konflikter som kan uppstå när många barn är på 

samma ställe och för att få fler barn att vara mer fysiskt aktiva vill vi arbeta för fler aktiviteter. 

  



 
 

Förebyggande åtgärder 

Öka mångfalden av uteaktiviteter 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, funktionsnedsättning, ålder 

 

Mål och uppföljning 
Mål: Att uteleken blir uppskattad och där möjlighet till rörelse finns. 

Uppföljning: Utvärdering sker på fritidsråd och diskussioner i arbetslaget. 

Motivera åtgärd 
Arbetslaget kommer att arbeta med att utveckla uteleken på eftermiddagarna t.ex. med 

olika material eller lekar. Ansvarig: Alla pedagoger 

Representanter från Nolltoleransgruppen fortsätter arbetet med skolgårdens utformning. 

Ansvarig: Eva Lindau, Marie Burge 

 

Åtgärd 
För att undvika konflikter som kan uppstå när många elever är på samma ställe och för att få 

fler elever att vara mer fysiskt aktiva vill vi arbeta för fler uteaktiviteter. 

 

Ansvarig 
Rektor Karin Lindqvist Bankler 

 

Datum när det ska vara klart 
2016-12-31 

 

 

 

 



 
 

Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Dessa meningar har tagits fram av barn/elever, vårdnadshavare, personal, ledare i föreningar och 

verksamheter i Vedums samhälle: 

 Jag är lika mycket värd som du. Du är lika mycket värd som jag. 

 Jag är en bra kompis. 

 Jag använder ett trevligt språk. 

 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Personal och föräldrar är uppmärksamma på kännetecken som kan tyda på att en elev är utsatt för 

trakasserier eller kränkande behandling. 

Daglig kontakt med vårdnadshavare. 

Lyhörda för vårdnadshavares och barns oro. 

Sociogram 4 gånger/år. 

Fritidsfrågor till barn och vårdnadshavare. 

 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Vi rekommenderar att vårdnadshavare i första hand vänder sig till personal på fritidshemmet: 0512-

31632 

I andra hand någon i trygghetsteamet på skolan. I trygghetsteamet ingår: 

Rektor Karin Lindqvist Bankler 0512-31635 

Kurator Madelene Friberg 0512-31707 

Specialpedagog Eva Lindau 0512-31631 

Lärare åk 4-6 Maria Fredriksson 0512-31631 

Lärare åk 1-3 Helena Svensson-Buller 0512-31630 

Förskollärare Sarah Tengblad 0512-31632 

 

 

 



 
 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 

 
1. Samla information och vidta om möjligt åtgärder som stoppar kränkningen. (Klasslärare) 

2. Om åtgärder inte är tillräckliga anmäls ärendet till Trygghetsteamet och vårdnadshavare 

informeras. (Klasslärare) 

3. Rektor informeras. (Trygghetsteamet) 

4. Ärendet anmäls till nämnden. (Rektor) 

5. En utredning öppnas och information samlas. (Trygghetsteamet) 

6. Samtal med inblandade, en och en.  Kränkningarna upphör. (Trygghetsteamet) 

7. Klasslärare informeras. (Trygghetsteamet)  

8. Vårdnadshavare kontaktas. (Klasslärare) 

9. Upprepa individsamtal för att säkerställa att kränkningarna upphört.  (Trygghetsteamet) 

10. Om kränkningarna inte upphör sker samtal med rektor som beslutar om vidare åtgärder.  (Rektor) 

11. Åtgärder enligt Skollagen (Rektor): 

 skriftlig varning 

 avstängning max 1 vecka, får bara ske om andra åtgärder inte haft effekt och 

om det är nödvändigt för andra elevers trygghet och studiero 

 tillfällig omplacering max 4 veckor 

 permanent omplacering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
1. Samla information och starta utredning. (Rektor) 

2. Båda parter ska få möjlighet till samtal med varandra. Detta samtal kan ske enskilt, tillsammans 

med förälder, klasslärare, rektor eller annan vuxen. Allt efter parternas önskemål och ärendets art. 

(Rektor) 

3. Eventuella ytterligare åtgärder vidtas. (Rektor) 

 

 

Rutiner för uppföljning 
När barn kränks av andra barn följs åtgärderna upp och utvärderas kontinuerligt. 

(Fritidspersonal/Trygghetsteamet) 

När barn kränks av personal följs åtgärderna upp och utvärderas kontinuerligt. (Rektor) 

 

 

Rutiner för dokumentation 
Trygghetsteamet har tagit fram nya digitala dokumentationsrutiner. Den personal som ser händelsen 

ansvarar för dokumentation. Vid utredningar hos trygghetsteamet dokumenterar ansvarig 

handläggare tillsammans med klasslärare. 

 

Ansvarsförhållande 
Rektor är ytterst ansvarig för att likabehandlingsplanen upprättas, genomförs och följs. Ansvaret för 

genomförandet av planens olika delar delas upp på personalen. Om personal misstänks för kränkning 

av en elev ska närmsta chef ansvara för utredningen.  

 

 

 

 

 



 
 

Begrepp 

Trakasserier och kränkande behandling  

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som 
kränker en elevs värdighet. Kränkande behandling är när någon eller några kränker principen om alla 
människors lika värde. Kränkningar är uttryck för makt och förtryck. Kränkningar kan utföras av en 
eller flera personer och riktas mot en eller flera. Det kan utföras av och drabba såväl barn som vuxna. 
En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. En viktig 
utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar, och inte får 
avfärdas. 

Trakasserier och kränkande behandling kan vara 

 fysiska (slag, knuffar) 

 verbala (hot, svordomar, öknamn) 

 psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) 

 texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms och fotografier) 

Skillnaden mellan trakasserier och kränkningar är att trakasserier har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna. 

 

Diskrimineringsgrunderna  

 Kön (När barn/elever blir olika behandlade beroende på om de är pojkar eller flickor) 

 Etnisk tillhörighet (När ett barn/elev blir orättvist behandlat för att han eller hon har en viss 
hudfärg, kommer från ett visst land eller hör till ett visst folk.) 

 Religion eller annan trosuppfattning (När ett barn/elev blir orättvist behandlat för att det har 
en viss eller ingen religiös tro.) 

 Funktionsnedsättning (När ett barn/elev blir orättvist behandlat på grund av en varaktig fysisk, 
psykisk eller begåvningsmässig begränsning. Som funktionsnedsättning räknas både sådana 
som syns, som att man använder rullstol, och sådana som inte märks så lätt, som exempelvis 
allergi, ADHD och dyslexi.) 

 Sexuell läggning (När ett barn/elev blir illa behandlat på grund av sin sexuella läggning: hetero-
, bi- eller homosexualitet.) 

 Könsöverskridande identitet eller uttryck (När barn/elev blir illa behandlad pga. hur de bryter 
mot samhällets/gruppens normer kring könsidentitet och könsuttryck t.ex. om en kille sminkar 
sig.) 

 Ålder (När barn/elev särbehandlas pga. ålder t.ex. barn/elev retas för att han/hon är äldre 
eller yngre än gruppen.) 



 
 

 


