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Handlingsplanens syfte 
Lagmansgymnasiet ska stå för en kunskapsinriktad verksamhet där varje elev ges en möjlighet att 
utveckla sina kunskaper maximalt. En trygg skolvardag är en förutsättning för att lära och utvecklas. 
Handlingsplanens syfte är att vägleda och stödja Lagmansgymnasiets främjande, förebyggande 
samt åtgärdande arbete gällande kränkande behandling och diskriminering. Utöver vägledning för 
verksamhetens personal syftar handlingsplanen till att informera elever samt vårdnadshavare kring 
hur skolan förebygger, utreder och åtgärdar misstänkta fall av kränkande behandling och 
diskriminering. 
 
Handlingsplanen har sitt ursprung i aktuella lagar och styrdokument, däribland:  

• Diskrimineringslagen (2008:567). 
• Skollagen 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling. 
• Förordning (2016:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan för 

kränkande behandling.  
• Skolverkets allmänna råd. 
• Kommunövergripande bestämmelser gällande hantering av kränkande behandling, 

diskriminering samt hot eller våld. 

Lagmansgymnasiets mål 
Målet med det förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet som beskrivs i handlingsplanen 
är följande:  
 

- Alla elever känner sig trygga och trivs på skolan. 
- Alla elever utvecklar sina kunskaper så mycket som möjligt. 
- Diskriminering och kränkande behandling förekommer inte på skolan. 

Kvalitetssäkring och ansvarsfördelning 
1. Handlingsplanen utvärderas i slutet av läsåret i klassråd, elevråd och av all personal. Rektor 

och elevhälsoteamet (EHT) sammanställer utvärderingarna och lägger fram ett förslag på 
en nyupprättad handlingsplan mot kränkande behandling och diskriminering. 

2. Beslut av nyupprättad handlingsplan sker under slutet av läsåret av rektor. 
3. Eleverna görs delaktiga i det pågående arbetet utifrån handlingsplanen samt vid revidering 

genom elevråd samt elevenkät.  
4. Rektor ansvarar för att handlingsplanen förankras i verksamheten, för såväl elever som 

personal. Förankring sker genom arbetsplatsträffar (till personal) samt två gånger per 
läsår av mentor vid klassråd. Handlingsplanen finns även tillgänglig digitalt på skolans 
hemsida. All ny personal på skolan delges handlingsplanen vid introduktion.  
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Det förebyggande arbetet 
För att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter 
och möjligheter ska verksamheten arbeta fortlöpande i fyra 
steg: 

1. UNDERSÖK 
2. ANALYSER 
3. ÅTGÄRDA 
4. FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA  

   

1. UNDERSÖKNING   
 

Skyddsrond: En skyddsrond med skolledning, skyddsombud samt vaktmästare görs årligen för att 
upptäcka och kartlägga riskmiljöer och den psykosociala miljön bland elever och personalen.  
Ansvar: Rektor 

 
Elevenkät: Elevenkät genomförs vartannat år av Skolinspektionen (åk 2) och övriga år av 
Lagmansgymnasiet (samtliga elever). I elevenkäten ställs frågor bland annat angående trygghet och 
trivsel på skolan.  
Ansvar: Rektor, pedagog, kurator 
 
Utvecklingssamtal: I samband med varje termins utvecklingssamtal får eleverna besvara frågor 
om trivsel och kränkningar  
Ansvar: Mentor 
 
Drogvaneenkät: Genomförs årligen för elever i åk 1. Resultatet jämförs med andra kommuner.  
 

2. ANALYS 
 

Vad som framkommit i de undersökande insatserna sammanfattas vid läsårsslut för analys av 
skolans personal. Resultat av enkätundersökningar redovisas för pedagoger och elever efter 
sammanställning.  
 
Vid de undersökande insatserna under läsåret 20/21 framkom:  
Elevenkät: En ökad grad av upplevd trygghet, ömsesidig respekt och jämlikhet på skolan, jämfört 
med elevenkät två år tidigare. Elevenkäten hade dock endast en svarsfrekvens på 65 % (289 av 442 
elever). 20 % av eleverna uppgav i elevenkäten att de under fjärrundervisningen inte visste vem de 
skulle vända sig till i skolan för att få hjälp.  
 
Skyddsrond: Skyddsrond med elever har genomförts. Under skyddsronderna framkom inget som 
behövde åtgärdas kring trygghet. Jämfört med tidigare år var deltagandet av elever vid skyddsrond 
längre, detta på grund av distansstudier. 
 
Drogvaneenkät (åk 1): En hög grad av trygghet framkommer utifrån elevernas svar. 98,3% svarar 
ja på frågan om de känner sig trygga i skolan. Det är den högsta siffran av skattad trygghet bland 
kommunerna som jämförs i drogvaneenkäten.   
 
Övrigt: Under distansstudier framkom att vissa elever kände sig ensamma eller hade svårigheter 
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att klara av sina studier. Vid behov erbjöds därför undantag från distansstudier för vissa elever.  
 

3. ÅTGÄRDER 
 

Elevenkät: Elevrådsrepresentanter har presenterats årets resultat av elevenkäten. 
Elevrådsrepresentanterna har därefter tillsammans med ansvarig mentor visat sammanställning av 
svar för respektive klass samt öppnat för diskussion. Klasserna fick därefter komma för förslag på 
åtgärder.  
 
Samtal med elevhälsoteamet (EHT): Under läsåret 21/22 erbjuds alla elever i åk 2 ett enskilt 
samtal med kurator. Samtliga elever i åk 3 erbjuds ett samtal med SYV. Insatserna görs bland annat 
som åtgärd efter tidigare fjärrundervisning, där ett större antal elever enligt elevenkäten inte visste 
vart de skulle vända sig vid behov av hjälp.   
 
Ökad tjänst specialpedagog: Under läsåret 21/22 har Lagmansgymnasiet en utökad satsning 
med ytterligare en specialpedagog, med särskilt fokus på matematik.  

Förebyggande och främjande insatser:  
 

- Skolan har ordningsregler som gås igenom i början på varje läsår med elever och personal. 
Ordningsreglerna finns även uppsatta i skolans klassrum.  
Ansvarig: rektor, mentorer 

 
- Undervisande lärare för statistik över elevers närvaro i Dexter. Vid hög frånvaro tillämpas 

bestämmelser i ”Handlingsplan vid hög frånvaro”. 
Ansvarig: undervisande lärare, mentorer 
 

- Undervisande lärare och/eller mentor beslutar om fast klassrumsplacering och indelningar 
vid grupparbete.  
Ansvarig: undervisande lärare/mentor 

 
- Regelbundet ges tillfällen för personalen till föreläsning kring värdegrundsfrågor. 

Ansvarig: rektor 
 

- Samtliga elever erbjuds hälsosamtal med skolsköterska under utbildningen. Eleverna 
erbjuds även ett enskilt samtal med kurator under åk 2, samt enskilt samtal med SYV under 
åk 3.  

            Ansvarig: skolsköterska, kurator, SYV.   
 

- Elevhälsoteamet kan vid behov erbjuda konsultation till pedagoger. Bland annat vid 
veckovisa EHT-möten med bokningsbara tider för rådgivning/konsultation.  
Ansvarig: rektor, EHT 
 

- Pedagoger som av rektor har beviljats pedagogisk lunch i matsalen skall särskilt ansvara för 
att alla elever känner sig välkomna och trygga i matsalen.   

            Ansvarig: rektor, pedagoger  
 

- Temavecka kring relationer, samtycke och sex genomförs på skolan under vecka 6. 
Ansvarig: Pedagogisk personal, EHT.  
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Diskriminering och kränkande behandling  

Begreppsförklaringar:  
 
Diskriminering: När en individ behandlas sämre än andra på grund av någon av nedanstående 
diskrimineringsgrunder:  
 

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

 

Kränkande behandling: Ett uppträdande som kränker en annan persons värdighet men där 
uppträdandet inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling 
kan utföras av en eller flera personer och kan riktas mot en eller flera personer.  
 
Exempel på uppträdande som förminskar en persons värdighet:  
 

- Fysiska:  knuffar, slag, förstör någons kläder eller egendom m.m. 
- Verbala:  elaka ord, ryktesspridning, hot, svordomar, öknamn m.m.  
- Psykosociala: utfrysning, miner, suckar, fniss, skratt m.m. 
- Text och bild: klotter, kränkande meddelanden via sms/e-post/sociala medier.  

Åtgärder vid kränkning/diskriminering 

All personal på skolan har en skyldighet att agera vid upptäckten av eller misstanke om en elevs 
utsatthet. Eleven som upplever sig ha blivit illa behandlad måste tas på allvar. Rektor är 
huvudansvarig för att utreda och följa upp misstänkt diskriminering och kränkande behandling.  
 
Nedanstående arbetsgång gäller vid misstänkt kränkande behandling och/eller diskriminering. 
Samma arbetsgång gäller oavsett vem som utsätter eller vem som blir utsatt i skolans verksamhet. 
Bildstöd som visualiserar arbetsflödet vid misstänkt kränkning finns på sida 8. 
 
Akut skede:  

- Varje vuxen som ser/uppfattar en misstänkt kränkning/diskriminering ska gripa in för att 
stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. 

- Informera rektor och mentor.  
- Informera eventuella vårdnadshavare.  
- Berörd personal dokumenterar händelseförloppet. 
- Erbjud vid behov av stöd till utsatt/utsatta elever. 

 
Utredning:  

- Rektor tar beslut om utredning av misstänkt kränkning ska inledas. 
- Rektor anmäler misstänkt kränkning till bildningsnämnd. Kopia på anmälningen skickas 

till eventuell vårdnadshavare.  
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- Samtal med berörda enligt utredningsmall (sida 9) 
- Rektor tar beslut om eventuella åtgärder för att förhindra liknande situationer. 
- Om skolpersonal diskriminerar eller kränker en elev eller en kollega kan det hanteras 

inom ramen för den arbetsrättsliga lagstiftningen. Brottsliga gärningar polisanmäls. 
- Rektor skickar uppföljningsblankett till bildningsförvaltning.  

 
Uppföljning:  

- Uppföljande samtal (efter cirka 2 veckor eller annan bestämd tid) med inblandade. 
- Om kränkningar upphört återger rektor detta till mentor, eventuella vårdnadshavare.  
- Rektor fattar beslut om att avsluta utredning.  
- Om kränkningar fortgår kallas den/de som kränker och eventuella vårdnadshavare till 

rektorn. Ett åtgärdsprogram upprättas och rektor beslutar om vidare åtgärder. Vid behov 
fortsatta samtal med den/de som kränker. Elev som kränker annan/andra elever kan flyttas 
för att skapa trygghet för övriga elever och för att undervisningens kvalitet ska bibehållas. 

- Om kränkningar ändå inte upphör, trots upprepade samtal, rådfråga Socialtjänsten 
och/eller polisen. Vid behov anmälan till socialtjänsten och/eller polisen. 
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Ärendegång vid misstänkt kränkning (bildstöd)  
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Kontaktuppgifter 
 
Rektor är ansvarig för att handlingsplanen upprättas, uppdateras och efterlevs. Kontakta rektor om 
du har synpunkter på eller kommentarer till planen. 
 

Kontaktuppgifter Rektorer: 

• Susanne Schiller-Harvey, tel. 0512-311 91, susanne.schillerharvey@edu.vara.se 
Rektor IN, IM, EE, NA, TE 
 

• Lena Ottosson-Burge, tel. 0512-311 94, lena.ottossonburge@edu.vara.se 
Rektor SA, BF, BA, EK, FT 

 

Övriga relevanta kontaktuppgifter till personal på enheten: 

• Ansvarig mentor, söks via Dexter eller expedition tel. 0512-311 86 

• Kurator Edit Strand, tel. 0512-313 67, edit.strand@edu.vara.se 
 
• Skolsköterska Yvonne Svantesson, tel. 0512-311 93, yvonne.svantesson@edu.vara.se 

 
• Bildningschef André Essebro, tel. 0512-311 90 

 
• Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se) Tel. 08-120 20 700, do@do.se 

 
• Barn- och Elevombudet (www.skolinspektionen.se/beo) Tel. 08-586 080 00 

beo@skolinspektionen.se 
 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:Pernilla.blomberg@vara.se
mailto:yvonne.svantesson@edu.vara.se
http://www.do.se/
http://www.skolinspektionen.se/beo
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Enhet: Lagmansgymnasiet 
Dnr: 

Utredningsmall 
Vid misstanke om diskriminering och/eller kränkande behandling. 

 
Personuppgifter 
Namn Personnummer 

Adress 

Telefonnummer 

Skola och klass 

Mentor/Klassföreståndare 

 
Handläggning av utredningen. 
Utredarens namn Datum för start av utredningen 

Ansvarig rektor 

 
Anledning till utredningen 
 
 
 

Datum när anmälan nådde skolan 
 

 
Har den drabbade varit utsatt tidigare? (Kortfattad beskrivning) 
 

 
Åtgärder som vidtagits tidigare. 
 
 

 
Den drabbades beskrivning av sin situation 
 
 

 
Andra inblandade personers versioner. 
Namn 
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Namn 

 
 

 
Förslag till åtgärder (utsatt, vårdnadshavare, andra inblandades, skolans förslag) 
 
 
 

 
 
Åtgärdsplan. 
Åtgärd Ansvarig Övrigt 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
Uppföljning. 
Datum Plats 

 
Delges elev  
Datum: ___________ 

 
Delges vårdnadshavare  
Datum: ___________ 

 
 
Ärendet avslutat, datum: ______ 
 
 
 
_____________________________  
Ansvarig rektor  
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