
 

 

 

 

 

 

Särskolans plan mot diskriminering 

och kränkande behandling 
 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 

År: 2016 



 

Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Grundsärskola åk 1-9 

Ansvariga för planen 
Pedagoger: Emma Johansson, Pernilla Johansson, Maud Johansson 

Rektor Anders Englund 

Vår vision 
Lär för livet – Lust att lära och möjlighet att lyckas. 

Planen gäller från 
2016-01-01 

Planen gäller till 
2016-12-31 

År 
2016 

Elevernas delaktighet 
Utifrån elevernas förutsättningar har vi pratat om innehållet i planen. Eleverna har varit aktiva i 

kartläggningen genom samtal enskilt med vuxen, diskussioner i grupp och med hjälp av personal. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Visat att planen finns på föräldramöte och utvecklingssamtal. 

 

Personalens delaktighet 
Diskussioner med all personal på Apt. 

Förankring av planen 
Under klassråd, enskilda samtal, Apt och föräldramöte. 

 



 

Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Fjolårets plan utvärderas på Apt, klassråd och enskilda samtal med elever. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Rektor, personal och elever. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Vi har inte konstaterat något behov av nya åtgärder utifrån utvärderingen av förra årets plan. 

Det har förekommit ett litet antal kränkningar. Det har dokumenterats och vi har samtalat med 

berörda parter.  

Årets plan ska utvärderas senast 
2016-12-01 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Genom kontinuerliga samtal kring likabehandlingsplanen vid i klasserna på klassråd och på Apt där all 

personal är med. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Anders Englund 



 

Främjande insatser 

Namn 
Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning. 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling och funktionsnedsättning. 

Mål och uppföljning 
Eleverna ska ha kunskap om och förståelse för hur det är att leva med 

olika funktionsnedsättningar.  

Insats 
Kontinuerliga samtal i vardagen. 

Ansvarig 
Lärarna i respektive klass. 

Datum när det ska vara klart 
December 2016. 

 

Namn 
Främja likabehandling gällande diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. 

Mål och uppföljning 
Eleverna ska bemöta varandra på ett respektfullt sätt. 

Insats 
Kontinuerliga samtal i vardagen. Uppmärksamma gott uppförande. 

Ansvarig 
All personal. 

Datum när det ska vara klart 
December 2016. 

 



 

Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Enkäter.  

Samtal i grupp och enskilt. 

Observationer gjorda av personal. 

 

Diskussioner på Apt. 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 

trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 
 

Eleverna har, utifrån sina förutsättningar, medverkat i kartläggningen genom enkäter, i enskilda 

samtal, klassvisa diskussioner och med hjälp av personal.  

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Diskussion på Apt där all personal deltar. 

Det finns alltid personal med vid ombyten till bad och idrott, vid förflyttningar, från och till taxi och i 

matsalen. 

Resultat och analys 
 

Karläggningen visar att eleverna trivs i skolan, de känner sig trygga och de uttrycker att det inte finns 

många otrygga platser. De äldre eleverna kan känna sig osäkra när de skall gå till Alléskolan för att ha 

olika övningsämnen. 



 

Förebyggande åtgärder 

Namn 
Att motverka förekomsten av verbala kränkningar 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Alla på skolan ska använda sig av ett respektfullt och vårdat språk. 

Åtgärd 
All personal i enheten har läst boken lösningsinriktad pedagogik. Genom att läsa 

gemensamlitteratur har vi en gemensam bas att utgå ifrån. Den lösningsinriktade pedagogiken kan 

vi använda oss av såväl i det främjande/förebyggande arbetet som i utredande arbete. 

Motivera åtgärd 
Vi arbetar utifrån värdegrundsarbetet "KAMRAT" som behandlar bl.a. attityder och kroppsspråk. 

Ansvarig 
All personal på skolan 

Datum när det ska vara klart 
Arbetet pågår under hela läsåret 

 



 

Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Trakasserier och kränkande behandling ska inte förekomma.  

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Personalen skall hela tiden vara uppmärksamma på vad som sker. 

Elevenkäter. 

Samtal i olika former. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Elevassistenter, lärare och rektor. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
Den pedagog som uppmärksammat kränkningen startar utredning och använder 

dokumentationsblankett, i samråd med klasslärare åtgärdar, följer upp och avslutar. Om problemet 

kvarstår startar en mer omfattande utredning. 

Personal som ser, hör eller får kännedom om en diskriminering, trakasserier eller kränkande 

behandling ska, i samråd med klassläraren dokumentera händelsen. Läraren kartlägger, åtgärdar och 

följer upp och dokumenterar detta på blanketten ”Dokumentation gällande diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling” 

Läraren anmäler omgående till rektor. 

 

Rektor anmäler till huvudmannen. 

Läraren följer upp och avslutar ärendet. 

Om det inte har upphört startar en större utredning och dokumenteras på blanketten ”Utredning i 

ärende gällande diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling”. Utredningen 

innehåller kartläggning, uppföljning, avstämning och avslutning.  

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Utredning startar omgående. 

Rutiner för uppföljning 
Den som har dokumenterat ansvarar för att en uppföljning sker. I dokumentationen ska tydligt 

framgå när uppföljningen ska ske. 

Rutiner för dokumentation 
Personal som ser, hör eller får kännedom om en diskriminering, trakasserier eller kränkande 

behandling skall dokumentera händelsen i samråd med klassläraren. Läraren kartlägger, åtgärdar och 

följer upp och dokumenterar detta på blanketten #Dokumentation gällande diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling”. 



Om vidare utredning blir aktuell används ” Utredning i ärende gällande diskriminering, trakasserier 

och/eller kränkande behandling”.  

Ansvarsförhållande 
All personal som ser, hör eller får kännedom ansvarar för dokumentationen i samråd med 

klassläraren. 

Läraren anmäler till rektor. 

Rektor anmäler till huvudman 

Rektor startar större utredning. 


