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Ett prioriterat arbete 
Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola garanterat fri från diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. En trygg och meningsfull skolvardag är en 
förutsättning för att barn och elever ska lära och utvecklas och forskning visar att ett 
systematiskt arbete mot kränkningar ger resultat.  
 
För Prolympia Virserum är det viktigt att värna om mänskliga rättigheter och att 
implementera FN:s barnkonvention i skola och förskola.  
 
Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna och 
likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten och avspeglas i förhållningssätt, 
undervisning, regler och rutiner. Likabehandlingsarbetet ska utgå från diskrimineringslagen, 
Skollagen och skolans värdegrund. Värdegrunden ska i sin tur bottna i skolans styrdokument.  
 
Alla barn och elever i verksamheten har samma rättigheter – oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller könsuttryck och ålder. Barn och elever har rätt att vistas i 
verksamheten utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling och lagen ger att 
skolan ska garantera barn och elever trygghet och arbetsro.  
 
Enligt Skollagen och Diskrimineringslagen måste verksamheterna arbeta aktivt och 
systematiskt för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. Verksamheten ska också aktivt främja lika rättigheter 
och möjligheter. 
 

Vår vision 
På Prolympia tar all verksamhet 
sin utgångspunkt i att individens 
välmående och väl fungerande 
grupper utgör grunden för en 
positiv och stimulerande 
inlärningsmiljö. Vi strävar efter 
att verksamheten skall 
genomsyras av ömsesidig respekt 
och omtanke. 
 
Det förebyggande arbetet skall 
prioriteras och vara kontinuerligt. 
All personal på skolan har en 
skyldighet att främja, förebygga 
och åtgärda all form av 
diskriminering och kränkande behandling.  
 
Prolympia bygger sin verksamhet på de fyra hörnstenarna: 

- trygghet - är en förutsättning för välmående och kunskapande, 
- kunskap - individens förkunskaper och förutsättningar är utgångspunkten för lärande, 
- idrott - fysisk aktivitet är en viktig faktor för att uppnå god hälsa, 
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- hälsa - innebär att må bra, både fysiskt och psykiskt, samt att utveckla verktyg för att 
använda sina resurser. 

 
Salutogent förhållningssätt 
I vårt arbete med eleverna är vår utgångspunkt att förstärka det positiva, d.v.s. att vi utgår från 
vad individen kan. Ett salutogent förhållnings innebär även att vi förlägger fokus på eleven 
styrkor, snarare än riskfaktorer. Utifrån individens styrkor arbetar vi vidare med de 
utvecklingsområden som finns. 
 
I mötet med varje individ tar vi vår utgångspunkt i att trygghet, positiva förväntningar från 
vuxenvärlden och en känsla av sammanhang (att förstå sig själv i relation till omvärlden och 
omvärlden i relation till sig själv) utgör grunden för en meningsfull och stimulerande 
skolmiljö. Vi strävar efter att möta varje elev där den befinner sig, såväl kunskapsmässigt som 
socialt. Den pedagogiska verksamheten skall planeras utifrån varje elevs förmågor och behov. 
Några konkreta exempel på Prolympias elevsyn är: 
 

- Vi förstärker det positiva och utgår från det i våra möten med vår omgivning 
(salutogent förhållningssätt). 

- Vår utgångspunkt är att alla elever vill och kan.  
- Vi möter alla elever där de befinner sig, såväl kunskapsmässigt som socialt. 

 

Aktiva åtgärder  
Arbetet med aktiva åtgärder innebär att skolan ska bedriva ett 
förebyggande och främjande arbete genom att: 

- Undersöka om det finns risker för diskriminering – 
inklusive olika former av trakasserier – eller repressalier 
(bestraffning) eller andra hinder för enskildas rättigheter 
och möjligheter 

- Analysera orsakerna till de risker och hinder som 
upptäckts 

- Åtgärda – genomföra åtgärder för att förebygga 
diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter 

- Följa upp och utvärdera arbetet 

Arbetet med aktiva åtgärder skall genomföras och dokumenteras löpande. Detta innebär att 
utöver nedanstående insatser så arbetar Prolympia med aktiva åtgärder under hela läsåret. 
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Kartläggning 
Vår metod för att få en bild av hur eleverna har det i skolan. 
 
Insatser/arbetssätt När Ansvar 
Trivselenkät Februari/mars Mentorer 
Analys och uppdatering 
av likabehandlingsplan 

November/december Kurator 

Uppföljning av 
likabehandlingsplan 

Maj EHT 

 
Annat kartläggningsarbete: 

• Samtal i samband med rast 
• Klassråd/fritidshemråd och elevråd 
• Utvecklingssamtal 
• Möten med elevhälsan 

 

Resultat av utvärdering av fjolårets plan 
Planen har i stort sett fungerat bra. Vi har skapat rastschema för att öka 
personaltillgängligheten på de platser som eleverna har önskat, detta för att öka tryggheten på 
rasterna. 
 
I klasserna behöver vi arbeta med att förbättra studieron. 
 
I övrigt förekom det en del insatser utifrån kontinuerliga utvärderingar. I en klass där det varit 
bekymmer med studiero har det tillkommit insatser i form av; rastaktivteter för klassen, extra 
resurs från oktober, extern person har arbetat med bemötande i klassen och kuratorerna har 
pratat om nätetik i klassen. I andra klasser där det behovet av förbättrad studiero framkommit 
har man ökat andelen resurstimmar i klassen. Det har även förekommit klassbyte för att öka 
studieron för både elev och klasskamrater. 
 

Främjande insatser  
Diskrimineringsgrunderna; Kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder berörs i 
insatserna.  
 

Värdegrundsarbete 
- Schemalagt arbete med värdegrundsfrågor i årskurs F-9 
- Årskurs 6-9 kommer under vårterminen arbeta med värdegrund vid fyra tillfällen i 

åldersblandade grupper  
- Elevdemokrati 
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Gemensamma aktiviteter 
- Prolympiad vid läsårets början 
- FN-dagen 
- Nobelfriande i december 
- Skolbio där man diskuterar värdegrund (År 6-9) 
- Disco som anordnas av elever på högstadiet 
- Barnkonventionens dag den 20 november uppmärksammas med aktiviteter för att 

stärka kunskapen om barnkonventionen. Elever i högstadiet berör även de 
mänskliga rättigheterna 

 

Information och trygghet 
- Elever skall veta vem/vilka de kan vända sig till vid händelser så om kränkande 

behandling, mobbning, olyckor eller dylikt. Information vid skolstart samt 
lättillgänglig information i klassrummet och på SchoolSoft 

- Vårdnadshavare skall veta vem/vilka de kan vända sig till vid händelser så som 
kränkande behandling, mobbning, olyckor eller dylikt. Denna information delges 
vid föräldramöten, utvecklingssamtal samt på SchoolSoft 

 

Kompetensutveckling i förhållningssätt 
- Tina Thörner kommer till skolan vid flera tillfällen för att arbeta med 

Bemötandekoden med personalen  
- Tina Thörner arbetar med eleverna i klassrummen vid flera tillfällen  

 

Idrott och friluftsliv 
- Friluftlivsaktiviteter för att skapa lag av klasserna 
- Skolskog – samarbetsövningar i klasserna 
- Använda idrotten som en arena som integration 

 

Motverka otrygghet i klassrum, korridorer och på skolgård 
- Rastvärdar som cirkulerar på skolgården 
- Informera om de ordningsregeler som finns på skolan för eleverna vid skolstart 
- Informera om de trygghetsregler som finns för klassrummet vid skolstart 
- Ordningsregler och trygghetsregler finns tillgängligt på SchoolSoft för 

vårdnadshavare 
- Låta elevrådet komma med förslag på åtgärder för att motverka otrygghet i skolan 
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Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande 
behandling 

- Närvaro av vuxna för god uppsikt över alla platser där eleverna befinner sig under 
skoltid. 

- Elevhälsa varje vecka på arbetslagsmöte och elevhälsoteam. 
- Mitterminkonferens. 
- Personal äter tillsammans med eleverna i matsalen 
- Personal rör sig medvetet bland eleverna i korridorerna och tar kaffepaus i kafeterian.  

 

Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling 
Vid diskriminering och/eller kränkande behandling skall personal vid situationen agera direkt. 
Samtal skall ske med utsättaren/-na där tydligt exempel på diskrimineringen och/eller 
kränkande behandlingen skall framföras och tydligt informera om att vi ser allvarligt på 
händelsen och kräver att det omedelbart upphörs. Samtal med den utsatta. Erbjuda fortsatt 
stöd. Rutin skall fortsätta enligt handlingsplan.  
 
  

”Världen som klassrum”  
- Projekt med andra länder med syfte att främja internationell förståelse 
- Toleransresa inkl. elevutbyten med Polen inom projektet ”Freedom in the Spirit of 

Peace and Equality” (projektet grundar sig i de mänskliga rättigheterna) 
 

”Trygghetssäcken” 
- Riktade aktiviteter på fritidshem med fokus på lek, demokrati och delaktighet, 

attityd och inställning, självkännedom, empati, idrott och hälsa, lärande och 
utveckling  

 

Sex och samlevnadstema 
- Generellt ska identitets-, köns- och samlevnadsfrågor behandlas i alla 

arbetsområden där de kan behandlas på ett naturligt sätt  
- Årskurs 3 arbetar med tema Kroppen 
- Årskurs 5 förs samtal med utgångspunkt i frågor som eleverna själva framfört 

anonymt 
- Årskurs 8 genomförs sex- och samlevnadstema ämnesövergripande där frågor om 

kön, könsidentitet, köns uttryck eller sexuell läggning är ett centralt innehåll 
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Så här gör vi för att alla ska känna till vår plan 
Så här förankrar vi arbete kring planen: 
 
Insatser/arbetssätt När Ansvar 
Klassråd/Fritids VT Mentor/Fritidspersonal 
Föräldramöte HT Mentor 
Föräldraråd VT Skolledning 

 
 
Så här informerar i om planen: 
 
Insatser/arbetssätt När Ansvar 
Klassen/klassråd/fritids Februari Mentor/Fritidspersonal 
Föräldraråd Mars Skolledning 
SchoolSoft mars Dataansvarig 

 

Så här har eleverna varit delaktiga i arbetet 
Så här arbetar vi med elevernas delaktighet i arbetet med likabehandling och kränkningar: 
 
Insatser/arbetssätt När Ansvar 
Trivselenkät VT Mentor/fritidspersonal 
Värdegrundsarbete Kontinuerligt All personal 
Klassråd 1 gång/vecka Mentor 

 
Så här ska vi involvera elever i arbetet med att upprätta, följa upp och revidera denna plan: 
 
Insatser/arbetssätt När Ansvar 
Diskutera på klassråden och 
fritids 

I slutet av HT All personal 

 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Mentor, elevhälsopersonal, biträdande rektor, rektor eller den personalen som Du känner 
förtroende för. Kontaktuppgifter finns på www.prolympia.se eller på SchoolSoft.  
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Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra 
elever 
Vid diskriminering och/eller kränkning skall händelserapport fyllas i, vid behov med en 
bilaga som mer utförligt beskriver insatserna, och lämnas skyndsamt till Rektor. Rektor i sin 
tur skickar anmälan skyndsamt till huvudman.  
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Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Vid diskriminering och/eller kränkning ska detta anmälas till rektor skyndsamt. 
Händelserapport fylls i av rektor som skickar den vidare till huvudman skyndsamt, vid behov 
med en bilaga som mer utförligt beskriver insatserna.  
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Bilaga A - Begrepp 
Normkritiskt perspektiv 
Normkritiskt perspektiv innebär att synliggöra och ifrågasätta normer och föreställningar som 
ligger till grund för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Att tillhöra en 
norm är något som anses vanligt och inte brukar ifrågasättas, innebär fördelar. Ofta blir 
fördelen synlig först då man bryter mot normen. 
 
Diskriminering 
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och 
behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, eller ålder. 
Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 
 
Direkt diskriminering 
Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till 
någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett 
visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta 
program. 
 
Indirekt diskriminering 
Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som 
verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband 
med diskrimineringsgrunderna. 
Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever 
som på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat. 
 
Trakasserier och kränkande behandling 
Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs 
värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (jämför kränkande 
behandling nedan). 
Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande 
generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper. 
Det kan också handla om att någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller 
liknande. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev eller student känner sig 
förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. 
 
Kränkande behandling 
Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs 
värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. 
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande 
som kränker en elevs värdighet. Några exempel kan vara slag, öknamn, utfrysning och 
kränkande bilder eller meddelande på sociala medier (till exempel Facebook). 
Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller 
kränkande behandling. 
 
Exempel på händelser som kan vara det som i lagen benämns kränkande behandling: 
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Carl blir ofta kontaktad via msn av elever på skolan. Där kallar de honom ”pucko” och 
”tjockis”. De har också lagt ut bilder av Carl på Lunarstorm. Bilderna har tagits i duschen 
efter gymnastiken. 
Lisa är stökig i klassrummet och vill inte lugna ner sig trots lärarens tillsägelse. Ett gräl som 
uppstår emellan dem slutar med att läraren ger Lisa en örfil. 
 
Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka på rasterna. Han är hellre ensam än att 
behöva höra de andra säga att han inte får vara med. Skolans personal tror att Oliver är ensam 
för att han tycker om det. ”Han är en ensamvarg”, säger klassläraren. Oliver orkar inte 
förklara hur det egentligen ligger till. 
 
Sexuella trakasserier 
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan 
handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt 
anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Det är personen som är utsatt som 
avgör vad som är kränkande. 
 
Repressalier 
Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund 
av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat 
förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, 
exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller 
kränkande behandling. 
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Bilaga B - Diskrimineringsgrunderna 
Kön 
Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Exempel på 
händelser som kan vara diskriminering och trakasserier: 
Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder henne 
med argumentet ”Det är för hårt arbete för en tjej”. [diskriminering]. 
Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt att gå 
med i dansgruppen. [trakasserier på grund av kön]. 
Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och hånglar 
med vem som helst. [sexuella trakasserier]. 
 
Könsidentitet eller könsuttryck 
 
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte 
identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för 
att tillhöra ett annat kön. 
Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller 
könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att 
det som skyddas är en avvikelse från ”det normala”. 
Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan 
vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. 
 
Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: 
Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig med 
mascara och läppglans. [trakasserier]. 
Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn på sitt gymnasium för att 
tala om problem i familjen. Skolkuratorn ifrågasätter Kims könsidentitet och istället för att få 
prata om sina problem hemma, måste Kim förklara och försvara vad intergender betyder och 
innebär. [diskriminering]. 
Alex, som klär sig i kjol och klänning, blir utföst av de andra tjejerna från skolans tjejtoalett 
eftersom de tycker att Alex är för mycket kille för att få gå in där. [trakasserier]. 
 
Etnisk tillhörighet 
Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, 
hudfärg eller annat liknande förhållande. 
Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, 
same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska 
tillhörigheter. 
 
Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: 
En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt 
svenska barn vid antagning av nya elever för att inte få en alltför segregerad elevgrupp. 
[diskriminering]. 
Thomas, som är mörkhyad, får många kommentarer från de andra eleverna om sitt hår och sin 
hudfärg. Många vill ta och känna på honom. Klassföreståndaren avfärdar honom med att ”Ja, 
men du vet ju att du är annorlunda. Det är klart att de andra är nyfikna på dig. De menar ju 
inget illa”. [trakasserier]. 
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Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på proven. 
Läraren vill inte ge Maria A, då svenska inte är hennes modersmål.[diskriminering]. 
 
Religion eller annan trosuppfattning 
Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens 
proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband 
med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av 
diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och 
värderingar som inte har samband med religion faller utanför. 
 
Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: Vincent, vars familj är 
med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det av några klasskamrater. De säger det på skämt, men 
han tycker inte att det är roligt. [trakasserier] 
Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI-undervisningen med motiveringen ”Huvudduk 
är ett tecken på kvinnoförtryck”. Det innebär att Leila utestängs från sin utbildning. 
[diskriminering] 
Rebecka är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på hennes skåp. [trakasserier] 
 
Funktionsnedsättning 
Med funktionshinder menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada 
eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 
 
DO använder sig av Handisams beteckning funktionsnedsättning – och inte funktionshinder 
eftersom hindren finns i samhället och inte hos personen. 
 
Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: 
På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och 
en förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. [diskriminering]  
Elenas pappa har en CP-skada. Hon blir arg och ledsen när andra elever i skolan ropar ”Din 
pappa är jävla CP.” [trakasserier] 
Patrik, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan sitta still. Han 
lämnar hela tiden sin plats. En dag klarar lärarvikarien inte av situationen utan skickar hem 
Patrik med orden ”ADHD-barn borde inte få gå på högstadiet!” [diskriminering och 
trakasserier] 
 
Sexuell läggning 
Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller 
heterosexuell läggning. 
 
Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier som har samband med 
sexuell läggning: 
Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast kallar de 
henne ”äckliga lebb”. [trakasserier] 
Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han svårt 
att få vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam. 
James vill inte vända sig till sin lärare eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, men 
inte gör något. [trakasserier] 
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På skolan ordnas en avslutningsbal. Elin och Anna, som är ett par, får inte dansa den första 
uppvisningsdansen tillsammans. [diskriminering] 
 
Ålder 
Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. 
Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika 
ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av 
ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan. 
Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en 
tillämpning av skollagen. 
 
Exempel på händelser som kan vara trakasserier: 
Malte är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad på grund av detta. [trakasserier] 
Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna i hennes klass. Hon blir sårad när de andra 
klasskamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, men de fortsätter i alla 
fall. [trakasserier] 
 
  
  



 
 

 
 

16 

Bilaga C - Likabehandlingsarbetet regleras i skollagen och i 
diskrimineringslagen. 
 
Skollagen 2010:800 
6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 
Ändamål och tillämpningsområde 
1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. 
Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag. 
 
Diskriminering 
2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt 
denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567). 
 
Definitioner 
3 § i detta kapitel avses 

- elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 § den som söker annan utbildning än förskola 
enligt denna lag, 

- barn: den som deltar i eller söker plats i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet 
enligt 25 kap., 

- personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, och 
- kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. 
 
Ansvar för personalen 
5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta 
kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget 
 
Aktiva åtgärder Målinriktat arbete 
6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 
Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§. 
 
Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 
7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att 
barn och elever utsätts för kränkande behandling. 
 
Plan mot kränkande behandling 
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 
elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörja 
eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna 
har genomförts ska tas in i efterföljande årsplan. 
 
Förbud mot kränkande behandling 
9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande 
behandling. 
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 
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10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 
skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får 
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är 
skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 
behandling i framtiden. Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på 
motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller 
sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). 
 
För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en 
skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som 
huvudmannen utser. 
 
Förbud mot repressalier 
11 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på 
grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller 
påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet. 
 
Diskrimineringslagen 2008:567 
Utbildning Målinriktat arbete 
14 § En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt 
skollagen (2010:800), utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildning som kan 
leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska 
inom ramen för denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika 
rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till 
verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder eller sexuell läggning. 
Närmare föreskrifter om utbildningsanordnarens skyldigheter finns i 15 och 16 §§. Lag 
(2010:861) 
 
Att förebygga och förhindra trakasserier 
15 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska vidta åtgärder för att förebygga och 
förhindra att något barn eller någon elev eller student som deltar i eller söker till 
verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning eller för sexuella 
trakasserier. 
 
Likabehandlingsplan 
16 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt 
över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, 
elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels 
förebygga och förhindra trakasserier som avses i 15 §. Planen ska innehålla en redogörelse för 
vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det 
kommande året. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har 
genomförts ska tas in i efterföljande årsplan. 
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Övrigt 
I vår verksamhet har vi även läroplanen (lgr 11) och FN:s barnkonvention att förhålla oss till. 
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Bilaga D - EPA-modellen – Ett utvärderingsverktyg 
 
Syfte 
Metodiken tillgodoser demokratiskt inflytande och transparens över en arbetsprocess. 
  
Metodiken följer ett tidschema för de olika faserna i metoden.  
Det är viktigt att personal går igenom vad ska göras innan eleverna börjar med de egna 
tankarna. Det är av stor vikt att alla vet vad de ska göra och hur det ska utföras.  
 
Instruktioner 
Efter genomförd insats skall eleverna göra en kvantitativ utvärdering och ansvarig personal en 
kvalitativ utvärdering. 
Eleverna utvärderar vad de har upplevt av insatsen och vad som kan förbättras.  
Elevernas tankar sammanställs som en tankekarta på tavlan. 
 
E – Egna tankar: Eleverna skriver en lista med egna tankar som svar på den aktuella frågan. 
Detta sker under tystnad i två minuter. Viktigt att man är tydlig med att det skall göras under 
tystnad.  
 
P – Parvisa tankar eller grupper: Eleverna skall dels lyssna på varandra samt dels delge 
sina egna tankar kring den aktuella frågan. När de har lyssnat på varandra skall de välja ut de 
fyra viktigaste gemensamma tankarna. Detta sker under 5 minuter eller längre om ansvarig 
personal ser behovet av längre tid.  
 
A – Allas tankar om den aktuella frågan: Parets/gruppens tankar presenteras genom att skriva 
ner dem på tavlan. Tankarna får inte kommenteras men förtydligande frågor får ställas.  
 
Sammanställning: Ansvarig personal sammanställer elevernas utvärdering på ett dokument 
när eleverna lämnat salen och skriver sin utvärdering på samma dokument. Dokumentet skall 
sedan sparas i likabehandlingsmappen.  
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Bilaga E - Prolympias mål med fritidshemsverksamheten – 
Trygghetssäcken 
 
Vårt mål är att alla barn i fritidsverksamheten ska ha en ”ryggsäck”. Denna ”ryggsäck” vill vi 
fylla med verktyg och strategier som de behöver för att möta livets alla utmaningar när de 
lämnar PROLYMPiA. 
Vidare presenteras metoder som vi använder oss av för att nå våra uppsatta mål: 
 
Attityd och inställning 
Mål: 

• Att öka respekten för varandra, 
• att öka respekten för vårt gemensamma material, och att våga testa nya saker. 

 
Metod: 

• Vi arbetar med livskunskap vid ett flertal gånger i veckan. Livskunskap innefattar 
samtal i olika former, samarbetsövningar, värderingsövningar med mera. 

• Vi genomför aktivitetsgrupper en gång i veckan. 
• Vi genomför annorlunda lovaktiviteter. 
• Vi synliggör sakers värde genom att ha diskussioner om materials värde samt en 

hållbar utveckling. 
 
Demokrati och delaktighet 
Mål: 

• att öka kunskaperna om demokratins principer, och 
• att utveckla elevens förmåga att arbeta i demokratiska former. 

 
Metod: 

• Vi synliggör sakers värde genom att diskutera värdet på material och miljö och pratar 
om hur mitt agerande påverkar resten av gruppen. 

• Vi arbetar med livskunskap ett flertal gånger i veckan. Livskunskap innefattar samtal i 
olika former, samarbetsövningar, värderingsövningar med mera. 

• Vi låter barnen välja olika aktiviteter och vid tillfällen vara med och bestämma genom 
röstning. 

• Genom fritidsråd har barnen möjlighet att komma med förslag på vad verksamheten 
kan innehålla. 

 
Självkännedom och empati 
Mål: 

• Att känna glädje i att hjälpa varandra, 
• att förstå sina egna känslor och därigenom förstå andras känslor, och 
• att stärka självkänslan. 

 
 
Metod: 

• Vi arbetar med livskunskap ett flertal gånger i veckan. Livskunskap innefattar samtal i 
olika former, samarbetsövningar, värderingsövningar med mera. 
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• Alla elever får vara med och ansvara för en aktivitet. Ansvaret ökar med ålder och 
mognad. 

 
Lek 
Mål: 

• Att ha roligt, 
• att stärka Jaget, 
• att stärka motoriken, 
• att utveckla språk och kommunikation, 
• att lära sig lösa problem, och 
• att lära känna alla sina sinnen. 

 
Metod: 

• Genom fri lek, organiserad lek och genom en inbjudande lekmiljö. 
 
Kreativitet och fantasi 
Mål: 
Att utveckla sin kreativitet och fantasi. 
 
Metod: 

• Genom att fritidshemmets verksamhet ska vara inspirerande, 
• genom att uppmuntra elevers spontana idéer och kreativitet, och 
• genom att erbjuda möjlighet att skapa i varierande material och få prova olika 

metoder. 
 
Idrott och hälsa 
Mål: 

• Att skapa ett livslångt intresse för idrott och hälsa, 
• att ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan, 
• att prova nya idrotter, 
• att stödja elevernas motoriska utveckling, 
• att ge dem en god kroppsuppfattning, 
• att utveckla sin sociala förmåga genom lek, 
• att kunna samarbeta, och 
• att stärka självkänslan. 

 
Metod: 

• Genom tillgång till idrottshallen bedriva aktiviteter där. 
• genom utflykter, 
• genom organiserad och fria lekar både inne och ute, och 
• genom att samtala kring idrottshändelser samt fairplay. 

 
Lärande och utveckling 
Mål: 

• Att stödja eleverna i deras personliga utveckling. 
• Att ta tillvara på elevernas nyfikenhet och lust att lära. 
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Metod: 
• Genom att prova olika fritidsaktiviteter, 
• genom att lära sig praktiska vardagsgöromål, 
• genom organiserade 
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Bilaga F – Ordningsregler 
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