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1. Grunduppgifter 
Elma Schools policy 
Elma School är en skola där elever och personal kommer från alla världens hörn och speglar                
olikheterna i dagens samhälle. På skolan gäller nolltolerans mot alla former av            
diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. 
 
Vi lever upp till den lagstiftning som finns mot diskriminering och kränkande behandling             
genom att i vårt dagliga arbete vara uppmärksamma på och motverka förhållanden och             
beteeenden som inte är i linje med en öppen och generös hållning mot varandra. 
 
Vi skapar goda relationer mellan elever, personal och vårdnadshavare. Goda relationer med            
elevernas vårdnadshavare och personalen gagnar elevernas förutsättningar för trygg skolgång          
och optimalt lärande. 
 
1.1 Verksamhetsformer 
Grundskola F-9 
 
1.2 Ansvarig för planen 
Rektor 
 
1.3 Planens giltighet 
Från 2019-08-12 - 2020-06-09 
 
1.4 Delaktighet 
Eleverna fyller i enkäter vid två gånger per termin, gällande trygghet och trivsel. Därefter har               
varje mentor gruppdiskussioner och värderingsövningar i klassen. Eleverna får analysera          
svaren och utifrån det komma med förslag på egna insatser på förbättringar.            
Arbetslagsledarna ansvarar för att detta verkställs i alla klasser. 
Vid klassråd, elevråd och utvecklingssamtal är trygghetsfrågor samt trivseln i skolan en            
punkt. Elevrådsrepresentanterna ansvarar för att alla elever blir informerade om vad som            
avhandlas på elevrådet. Minnesanteckningar från dessa möten ska skrivas och finnas           
tillgängliga i alla klasser. 
Vårdnadshavare informeras löpande under läsåret med det pågående arbetet under          
föräldramöten, den vardagliga kontakten samt vid utvecklingssamtalen och via veckobreven. 
Är elever inblandade i kränkningsärenden kontaktas vårdnadshavare och skolan utreder          
ärendet vidare. 
All personal på skolan ska vara väl förtrogen med Likabehandlingsplanen och har ansvar att              
följa denna och hålla sig uppdaterad. 
En aktuell version av Likabehandlingsplanen ska finnas på skolans hemsida. 
 
1.5 Förankring av planen  
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I skolans folder Handlingsplan för mottagandet av nya elever till Elma School, ingår att              
informera till nya vårdnadshavare om skolans Likabehandlingsplan och värdegrundsplan. Där          
presenteras skolans faddersystem som innebär att alla nya elever får en fadder med samma              
modersmål. Eleven får stöd med att förstå skolans rutiner och lagar och regler som gäller               
diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Mentorerna ansvarar för att          
detta verkställs gällande samtliga elever på skolan. 
Vid föräldramöten är Likabehandlingsplanen en stående punkt. Synpunkter från         
vårdnadshavare om planens innehåll och förslag på ändringar och tillägg vidarebefordras till            
berörd mentor som ansvarar för återkopplingen. 
Personalen deltar i arbetet genom att Likabehandlingsplanen diskuteras på studiedagar och           
arbetslagsmöten. Minst två studiedagar/läsår ägnas åt Likabehandlingsplanen. Synpunkter        
under processens gång vidarebefordras till rektor som ansvarar för återkopplingen. 
 
2. Utvärdering  
2.1 Utvärdering av fjolårets plan 
Inför revidering har elever och personal genomfört en större undersökning med fokus på             
trygghet i skolan. Enkäten är en del av skolans arbete tillsammans med Friends. Resultatet              
har återkopplats till mentorer. Eleverna har under året även genomfört skolans egen enkät             
gällande trygghet och trivsel i skolan. Rektor sammanställer, reviderar och presenterar den            
nya planen för remiss. 
 
2.2 Delaktiga i utvärdering av fjolårets plan 
Elever, vårdnadshavare, personal, skolchef och rektor. 
 
2.3 Utvärderingens resultat av fjolårets plan samt analys av fjolårets plan 
Önskan kring ett arbete med värdegrund och förhållningssätt samt arbete med frågor kring             
Likabehandlingsplanen framkom vid utvärderingen. Under hela läsåret kommer vi att arbeta           
med dessa frågor tillsammans med eleverna, vårdnadshavare, personal samt skolledning. 
Vi ser också att vi behöver arbeta vidare med frågor kring arbetsro i klassrummen, detta               
utvecklingsområde fortsätter.  
Ett annat område som vi behöver arbeta vidare kring är att trygga övergångar såsom vid               
utevistelse, på väg till idrotten, morgontiden och på fritids ute på gården. Vi ser ett behov av                 
att flera vuxna behöver vara närvarande för att trygga eleverna vid dessa övergångar.  
Skolan tillämpar mobilfria lektioner vilket gynnar arbetsron för eleverna.  
 
2.4 Utvärdering av årets plan 
Utvärdering av årets plan ska ske senast 2020-06-17. Planen kommer att utvärderas i             
arbetslag och vid elevråd samt skolledning. De förslag som framkommit vid enkäterna            
kommer att ligga som en grund i arbetet med Likabehandlingsplanen. När planen ligger ute              
på vår hemsida kommer vårdnadshavare att informeras så att det kan gå igenom den              
tillsammans med sina barn. 
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2.5 Ansvarig för utvärdering av årets plan 
Rektor 
 
3. Främjande insatser 
En stor del av vårt främjande arbete kommer att vara beaktandet av diskrimineringsgrunderna             
(se bilaga). 
 
3.1 Medvetenhet kring genusperspektivet 
Kön, könsidentitet eller könsuttryck samt sexuell läggning. 
 
Mål 
Inga elever på skolan ska utsättas för diskriminering och trakasserier med anledning av sitt              
kön, könsidentitet eller könsuttryck samt sexuella läggning. All personal på skolan tillämpar            
ett normkritiskt förhållningssätt som genomsyrar undervisningen och alla övriga aktiviteter          
som förekommer inom ramen för skolans verksamhet. 
 
Insats 
På skolan eftersträvar vi ett öppet klimat, alla ska ha rätt att vara den man vill, se ut som man                    
vill göra och älska den man vill. 
Skolan kommer under läsåret att bygga upp en bank med böcker i ämnet genusvetenskap i               
skolans bibliotek. 
På skolan eftersträvar vi ett öppet klimat, alla ska ha rätt att vara den man vill, se ut som man                    
vill göra och älska den man vill. 
 
Ansvariga 
All personal på skolan. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Påbörjas vid läsårets start och är pågående processarbete. 
 
3.2 Elma Schools likabehandlingsplan och diskrimineringsgrunder f-9 
Följande områden berörs av insatsen 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller          
annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. 
 
Mål 
Alla elever, vårdnadshavare och personal ska känna till innehållet i Elma Schools            
Likabehandlingsplan och vad diskrimineringsgrunderna anger. 
 
Insats 
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Planen ska finnas tillgänglig i samtliga klassrum, vid gemensamma utrymmen samt           
expeditionen. Planen är också en stående punkt vid föräldramöten. Arbetslagsledarna          
ansvarar för att vikarier och tillfällig personal informeras. 
Där det är aktuellt kommer lärarna att koppla undervisningen till diskrimineringsgrunderna           
under läsåret. 
 
Ansvariga 
Skolledning och all personal på skolan. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Juni 2020. 
 
3.3 Sammanhållning över stadier och ålder 
Områden som berörs av insatsen 
Ålder 
 
Mål 
Elma Schools elever ska känna trygghet och samhörighet över åldersgränserna.  
 
Insats 
Varje termin anordnar skolan flera gemensamma aktiviteter där eleverna ges möjlighet att            
umgås över åldersgränserna såsom vid öppet hus, firande av högtider samt jul- och             
sommaravslutningar. 
 
Ansvarig 
All personal på skolan. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Juni 2020. 
 
3.4 Etnicitet 
Mål 
Inga elever på skolan ska utsättas utsättas för diskriminering eller trakasserier på grund av sin               
etniska tillhörighet. 
 
Insats 
Under läsåret ska arbetet med värdegrunden intensifieras. I So-undervisningen på          
mellanstadiet tas bland annat olika minoriteters historia upp.På FN-dagen tar skolan upp            
barnens rättigheter och Barnkonventionen. 
 
 
 

5 



Ansvarig 
All personal på skolan 
 
Uppföljning och utvärdering 
Arbetet pågår fortlöpande under läsåret.  
 
 
3.5 Elevernas medbestämmande 
Mål 
Eleverna ska känna att de har inflytande och är delaktiga på genom demokratiska möten och               
därav möjlighet att påverka sin situation i skolvardagen. Utifrån ålder och mognad tränas             
eleverna i att delta i den demokratiska processen. 
 
Insats 
Eleverna har regelbundna klassråd där deras synpunkter på skolan fångas upp och lyfts vidare              
till elevrådet. 
Varje klass har en elevrådsrepresentant som deltar i regelbundna möten tillsammans med            
skolans rektor. 
 
Ansvarig 
Rektor 
 
Uppföljning och utvärdering 
Ständigt pågående arbete. 
 
3.6 Kompetensutveckling 
Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller          
annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. 
 
Mål 
All personal på skolan ska vara uppdaterad kring de områden där kränkningar och             
diskriminering ofta äger rum. 
 
Insats 
Föreläsningar och workshops kommer att erbjudas under året.  
 
Ansvarig 
Rektor 
 
Uppföljning och utvärdering 
Ständigt pågående arbete. 
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3.7 Arbete med HBQT 
Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck och sexuell läggning 
 
Mål 
Personalen som ingår i elevhälsan på Elma School skall ha kompetens att            
verksamhetsanpassa utifrån ett HBTQ-perspektiv. All personal på skolan ska bidra till en            
välkomnande och inkluderande miljö. 
 
Insats 
Skolan har tagit fram en elevhälsoplan där det även framgår hur övergripande HBTQ-frågor             
skall hanteras. När genomgång av diskrimineringsgrunderna sker i klasserna ges frågor kring            
HBTQ särskild tyngd. 
 
Ansvarig 
Rektor och elevhälsopersonal. 
 
 
 
3.8 Trygghet och trivsel 
Mål 
Skolan ska vara en plats där eleverna känner trygghet och stolthet och skolgården ska vara en                
trygg plats för gemenskap, glädje och lek. 
 
Insats 
Skolan ska ha fyra rastvakter på skolgården vid varje rast. För att ytterligare öka tryggheten               
finns också trygghetsteamets representanter med färgglada västar med texten         
“Trygghetsteam” på ryggen. En elev per klass får detta uppdrag en termin i taget. Fokus för                
dessa trygghetsteamsrepresentanter skall ligga på att upptäcka och motverka         
utanförskap/kränkande behandling. Trygghetsteamet ska under oktober månad ha en         
utbildning för samtliga elever så att alla vet vad syftet med trygghetsteamet innebär och vilka               
mandat dessa individer har att ingripa i olika situationer. Teamet ska under hösten informera              
samtlig personal så att inga missförstånd uppstår. Detta kommer att ske under ett             
personalmöte där samtlig personal närvarar. 
Frågor kring trygghet och trivsel tas även upp vid utvecklingssamtalen. 
 
 
Ansvarig 
Mentorer, antimobbningsgruppen, rastvakter, arbetslagsledarna som ansvarar för att        
tillräckligt antal vuxna finns på skolgården vid varje rast. 
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Uppföljning och utvärdering 
Vid läsårets start och ständigt pågående arbete. 
 
3.7 Faddersystemet 
Skolan ska vara en trygg plats för alla elever. 
 
Mål 
Alla yngre elever på skolan ska ha tillgång till en fadder från de högre åldrarna. 
 
Insats 
För att öka de yngre elevernas trygghet kommer skolans faddersystem att utökas. Alla elever              
i årskurs F-3 ska erbjudas en fadder från de högre klasserna. Under höstterminen förbereder              
arbetslagen detta. Arbetslagsledarna håller i detta arbete. 
 
Ansvarig 
Arbetslagsledarna för årskurs 1-3, 4-5 och 6-9, mentorer. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Senast vid tidpunkten för höstlovet. Samtliga elever år F-3 ska under tidsperioden ha tilldelats              
en fadder.  
 
 
4. Kartläggning och analys 
Mål 
Elma School ska vara en skola där elever och lärare kommer från världens alla hörn och som                 
då speglar olikheterna i dagens samhälle. På skolan ska alla känna sig trygga och välkomna! 
 
4.1 Metoder för kartläggning samt resultat 
Samtal tillsammans med elever och vårdnadshavare. 
 
Enkätundersökningar som görs tillsammans med eleverna under läsåret, en gång på           
höstterminen och en gång på vårterminen. Resultatet från elevernas enkäter gör att vi kan              
arbeta förebyggande för att öka trygghet och trivsel generellt, men också för att se över de                
områden vi behöver utveckla ytterligare.  
 
Trygghetsteamets aktiva arbete.  
 
4.2 Områden som berörs av kartläggningen 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller          
annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. 
 
4.2 Analys och förebyggande åtgärder 

8 



Aktuell kartläggning visar att vi under året behöver fokusera på följande områden;  
arbetsro i klassrummen, övergångar såsom vid utevistelse, på väg till idrotten, morgontiden            
och på fritids ute på gården. Här tänker vi att elevhälsan och Trygghetsteamet kommer att               
spela en central roll. Vi kommer också att fokusera mycket på arbetet med värdegrund och               
förhållningssätt samt det pågående arbetet med Likabehandlingsplanen. 
Vi ser också att det är viktigt att våra rutiner kring hur vi hanterar kränkningar ständigt hålls                 
aktuella, särskilt då det kommer nya elever och vid nyanställningar av personal. Arbetet med              
dessa frågor kommer att lyftas under studiedagar under läsåret så att alla känner sig trygga               
med vilka rutiner som är gällande. 
 
5. Rutiner för utredning och dokumentation 
 
5.1 Rutin för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Genom trygga relationer mellan elever och vuxna på skolan har vi lättare för att upptäcka och                
förebygga utsatthet. 
Under raster och vid övergångar ser vi till att det finns vuxna tillgängliga för att trygga                
elevernas skolmiljö. 
Under utvecklingssamtalen lyfts frågor kring trivsel och trygghet. 
Skolan för ett ständigt arbete med frågor rörande diskriminering och kränkningar tillsammans            
med eleverna på skolan och informerar dem vart man vänder sig om man upplever              
kränkningar. 
 
5.2 Ansvaret gällande anmälningsplikt 
All personal på skolan har ansvar för att anmäla till skolans rektor om de fått kännedom om                 
eller bevittnat att kränkningar av någon elev inträffat. Rektor startar sedan skyndsamt en             
utredning i ärendet. Denna arbetsgång ska vara känd av personal, elever och vårdnadshavare.  
 
5.3 Vem vänder man sig till? 
Är man som elev utsatt för misstänkt eller uttalad diskriminering, trakasserier eller kränkande             
behandling tar man som elev eller vårdnadshavare kontakt med mentor, någon i            
Trygghetsteamet eller rektor. Som elev eller vårdnadshavare kan man även vända sig till             
någon annan anställd på skolan som man känner förtroende för. 
 
5.5 Rutin för om en elev upplever kränkningar av andra elever 
All personal som bevittnar eller på annat sätt får kännedom om kränkande behandling eller              
trakasserier ingriper genast genom att avbryta handlingen. Händelsen ska även dokumenteras           
på avsedd blankett och informera mentor eller klasslärare. Händelsen anmäls sen skyndsamt            
vidare till rektor. 
Vidare utreder mentor/klasslärare händelsen skyndsamt med berörda parter genom enskilda          
samtal som dokumenteras och kontakt tas med vårdnadshavare. 
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Dokumentationen lämnas sen vidare till skolans kurator som fattar beslut kring vidare            
hantering och utredning. 
Är kränkningen av allvarlig karaktär fattar rektor och kurator beslut om en anmälan till              
socialtjänsten eller polisen skall göras. 
Kurator ansvarar för att utredningen dokumenteras och avslutas. 
 
5.5 Rutin för om en elev upplever sig kränkt av personal 
Blir en elev utsatt för kränkningar av en vuxen så ska man som kollega och/eller chef reagera                 
och påtala händelsen. Samma sak gäller om en vårdnadshavare uppger att barnet blivit kränkt              
av en vuxen. 
Rektor har samtal med berörd personal, som dokumenteras. Rektor beslutar också kring vilka             
åtgärder som ska vidtas.  
Inom en vecka ska uppföljning ske med elev/vårdnadshavare och vuxen. 
Vid de tillfällen en elev blir utsatt av kränkningar från en vuxen hanteras detta enligt               
bestämmelser i arbetsmiljölagen. 
 
5.6 Rutin för uppföljning och utvärdering 
Enligt respektive handlingsplan 
 
5.7 Rutin för dokumentation 
Enligt respektive handlingsplan 
 
Samtliga ärenden som utreds enligt Elma Schools Likabehandlingsplan skall skyndsamt          
anmälas till skolans huvudman. 
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6. Bilagor 
6.1 Definition av begrepp: 
Alla på Elma School ska kunna vara på skolan utan att utsättas för diskriminering eller               
kränkande behandling - alla har samma rättigheter till likabehandling. 
 
Diskriminering 
Detta sker när någon missgynnas eller särbehandlas utifrån någon av          
diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Med direkt         
diskriminering menar man att en individ behandlas sämre än alla andra. Indirekt            
diskriminering innebär att alla behandlas lika. 
 
Diskrimineringsgrunderna som regleras i lag är följande: 
 
Etnisk tillhörighet (etnicitet) - man blir sämre behandlad på grund av sin hudfärg, sitt              
nationella- eller etniska ursprung, ibland även sitt språk och namn. 
Religion eller annan trosuppfattning - man blir sämre behandlad med anledning av sin             
religion eller trosuppfattning. 
Funktionsvariation - man blir sämre behandlad på grund av sin varaktiga funktionsvariation            
gällande den fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga förmågan. 
Kön- man behandlas sämre på grund av den egna könsidentiteten. Här inkluderas också             
transsexualism. 
Könsidentitet och könsuttryck - att man blir sämre behandlad med anledning av hur man              
uppfattar kön, hur man uttrycker kön eller uppfattas uttrycka sig i förhållande till kön.              
Gällande könsöverskridande identitet menas att du genom olika attribut såsom kläder och            
smink vill förknippas med motsatt kön. 
Sexuell läggning - att bli sämre behandlad med anledning av att man är bi-, homo-, eller                
heterosexuell. 
Ålder - att bli sämre behandlad med anledning av ålder, det vill säga upplevd levnadslängd. 
 
Trakasserier och kränkande behandling 
Trakasserier innebär att någon genom sitt beteende kränker någon annans värdighet och som             
är direkt kopplat till diskrimineringsgrunderna. 
 
Kränkande behandling innebär att någon kränker någon annans värdighet, men behöver inte            
hänga ihop med någon av diskrimineringsgrunderna. 
 
Exempel på trakasserier och kränkande behandling: 
Fysiska (knuffar och slag) 
Verbala (svordomar, öknamn och hot) 
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Psykosociala (blickar, utfrysning och grimaser) 
Texter och bilder (teckningar, lappar, foto, text-och bildmeddelanden på olika sociala           
medier). 
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6.2 Dokumentation - diskriminering och kränkande behandling: 

 
 

Elma School 

Dokumentation av diskriminering eller kränkande behandling 
(Blanketten används av mentor/klasslärare/kurator) 

 
 

Barn/elev som blivit utsatt: 

Barn/elev som utsätter: 

Utredare: 

 
Utredning: 

 

 
Åtgärder: 

 

 
När och hur ska samtalet följas upp: 

 

 
 

Signatur: Datum: 

 
Uppföljningssamtal 
 

 

 
 

Signatur: Datum: 
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Ärendet avslutat 
 

Signatur: Datum: 
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