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1. VISION
En trygg miljö är en grundförutsättning för lärande och utveckling. Vår vision är en skola som präglas
av ett öppet klimat med respekt för människors olikheter. Alla ska ha möjlighet att ge uttryck för sin
personlighet och egenart utan risk för att utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande
behandling. Trivs du så lyckas du är vår vision.
Genom den här planen vill vi driva ett arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter för våra
elever samt för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi
vill hitta och stärka de positiva förutsättningar som finns för detta. Vi vill också säkra hanteringen av
de ärenden som uppkommer, så att alla vet vem som agerar och hur.
Gällande planering för arbetet med likabehandlingsplanen ser ut som följer:
-Oktober-november: kartläggning.
-December: kartläggning återkopplas till elever och personal.
-Januari: utvärdering av föregående års plan samt definition av nya mål som vi kan arbeta mot under
hela året.

Kunskap
&
Handlingsplan
er

Relationer
Hur bygger vi dem?

Värderingar
Som märks i handling.
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2. LAGSTÖD
2.1 Skollag (2010:800)
Utdrag ur skollagen 6 kap
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 påbörjas eller genomföras under
det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i
efterföljande års plan.
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling
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 rektorn. En 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).

2.2 Diskrimineringslag (2008:567)
Utdrag ur diskrimineringslagen 3 kap
Inledande bestämmelser
1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka
diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2016:828).
Arbetet med aktiva åtgärder
2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom
att
1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder
för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
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3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3. Lag (2016:828).
3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande.
Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Lag (2016:828).
Utbildningsanordnaren ska:
 inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva, förebyggande och främjande
åtgärder.
 ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella
trakasserier.
 följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns enligt första stycket
Utbildningsanordnaren ska varje år skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder.
Dokumentationen ska innehålla en redogörelse för alla delar av arbetet, en redogörelse för de
åtgärder som vidtas och planeras samt en redogörelse för hur samverkansskyldigheten fullgörs.

3. ANSVAR
Enligt Läroplanen för gymnasieskolan juli 2018 ska alla som arbetar i skolan:







medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för
människor även utanför den närmaste gruppen,
i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt
land,
aktivt främja likabehandling av individer och grupper,
uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra
alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, och
visa respekt för den enskilde eleven och ha ett demokratiskt förhållningssätt.
i skolans arbete med normer och värden uppmärksamma de möjligheter och risker som den
ökade digitaliseringen medför

Enligt Läroplanen för gymnasieskolan juli 2018 ska läraren:






klargöra det svenska samhällets grundläggande demokratiska värden och de mänskliga
rättigheterna samt med eleverna diskutera konflikter som kan uppstå mellan dessa värden
och rättigheter och faktiska händelser,
öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar och
problemställningar samt konsekvenserna av dessa,
klargöra skolans normer och regler och hur dessa är en grund för arbetet, och
tillsammans med eleverna diskutera och utveckla regler för arbetet och samvaron i gruppen.

På Malenagymnasiet är det rektors ansvar att:
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årligen upprätta, utvärdera och revidera plan mot kränkande behandling och diskriminering i
samarbete med personal och elever,
se till att all personal, alla elever och alla vårdnadshavare känner till planen mot kränkande
behandling och diskriminering,
se till att utredning görs och att åtgärder vidtas om skolan får kännedom om att
diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling förekommer,
se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld/upptäckt
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtagits.

Det är alla elevers ansvar att:
 påtala diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling som förekommer på
skolan,
 ha kännedom om och följa planen mot kränkande behandling och diskriminering.

4. BEGREPP
4.1 Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra
elever och det har samband med:
•
•
•
•
•

•
•

Etnisk tillhörighet - att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av sin hudfärg, sitt
etniska eller nationella ursprung eller sitt språk.
Religion eller annan trosuppfattning - att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund
av sin religion eller trosuppfattning.
Funktionsnedsättning - att bli annorlunda eller orättvist behandlad för att eleven har
varaktiga begränsningar i sin fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga förmåga.
Kön - att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av sin könstillhörighet.
Könsöverskridande identitet eller uttryck - att bli annorlunda eller orättvist behandlad på
grund av hur eleven uppfattar sitt kön eller hur denne uttrycker eller uppfattas uttrycka sig i
relation till kön, dvs. hur eleven beter sig eller hur denne ser ut kopplat till kön.
Sexuell läggning - att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av att eleven är
homosexuell, bisexuell eller heterosexuell.
Ålder - att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av sin ålder, dvs. sin uppnådda
levnadslängd.

4.1.1 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 många flickor på just detta program.
4.1.2 Indirekt diskriminering
Skolan kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det sker när skolan gör på ett sätt som
verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar någon utifrån någon av
6
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diskrimineringsgrunderna. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt
diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl behöver annan mat.
4.1.3 Bristande tillgänglighet
Skolan kan vidare även diskriminera personer med funktionsnedsättning utifrån att sådana åtgärder
för tillgänglighet inte har upprättats för att den personen ska komma i en jämförbar situation med
personer utan denna funktionsnedsättning.

4.2 Trakasserier, kränkande behandling och sexuella trakasserier.
Gemensamt för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling är att det
handlar om ett uppträdande som kränker någons värdighet. Det är ett uttryck för makt och
förtryck. Trakasserier har samband med någon av diskrimineringsgrunderna medan sexuella
trakasserier innebär ett uppträdande av sexuell natur.

4.3 Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och

•
•
•
•
•
•

återkommande. När en person kränks vid upprepade tillfällen kallas det mobbing. 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, fotografier och internetmeddelanden)
Skadegörelse, stöld
Hot om våld

Trakasserier
Trakasserier är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med
diskrimineringsgrunderna.
Kränkande behandling
Kränkning är uppträdande som kränker en elevs
värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.
Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller att rycka någon i håret.
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5. FRÄMJANDE ÅTGÄRDER
 Vår vision är att lärmiljön ska vara så flexibel så möjligt. Det ska finnas grupprum, större och
mindre salar, möjlighet att både öppna upp, få in ljus men också skärma av.
 Vi tillämpar system med mentorer där varje elev ska få stöd och stimulans för att nå så långt
som möjligt. Mentorerna ska ha vetskap om varje elevs studiesituation och stödja dem för
att uppnå sina mål.
 Alla elever i årskurs 1 erbjuds hälsosamtal med skolsköterska där frågor om elevernas
välbefinnande och trivsel tas upp.
 Elevhälsan har regelbundet träffar med arbetslagen för avstämning av situationerna i
klasserna utifrån innehållet i plan mot kränkande behandling och diskriminering.
 Elevhälsan träffas varannan vecka för uppföljning av elever i svårigheter.
 All personal skall förvissa sig om att elever inte blir utsatt för någon form av diskriminering,
trakasserier eller kränkande behandling. Trygghet och trivsel är en stående punkt vid
utvecklingssamtalen en gång per termin.
 Om personal uppmärksammar någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande
behandling ska anmälan upprättas i DF respons och som då kommer till rektor.
 Vid varje läsårsstart besöker elevhälsan de nya eleverna i årskurs 1 för presentation och
kontaktskapande.
 Plan mot kränkande behandling och diskriminering ska vara ett levande dokument, som finns
tillgängligt på skolans hemsida. Efter varje revidering uppdateras all personal om innehållet.
 Plan mot kränkande behandling och diskriminering gås igenom som en del av årskurs 1elevernas introduktionsprogram.
 Under läsåret genomför elevhälsan enskilda samtal med varje elev i åk 1 utifrån studiero,
trygghet och trivsel. Vid behov deltar elevhälsan även på utvecklingssamtal.
 Under läsåret strävar vi efter att genomföra programöverskridande aktiviteter, för att öka
förståelsen och sammanhållningen mellan eleverna.
 Vi strävar efter elevaktiv demokrati både formellt och informellt mellan lärare och elever.
 Strävan är att ta upp aktuella händelser, utifrån skolans värdegrund, till diskussion direkt i
klassrummet.
 Det räcker inte med att läsa upp planen mot kränkande behandling och diskriminering utan
all personal måste hjälpas åt med att tydliggöra och konkretisera innehållet.
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6. UTVÄRDERING av MÅL FÖR 2019
Mål

Åtgärd

Ansvarig

Främja
likvärdighet.

-Behandla eleverna rättvist/lika
utifrån att alla faktiskt har olika
behov. Diskutera detta
regelbundet med eleverna.

All personal

- Lyfta diskussion i klassrummet
om jämställdhet, jämlikhet m.m.
när eleverna vill. Ta tillfället i akt.

Undervisande
lärare

Öka trygghet och
studiero

- Uppdatera ordningsreglerna så
att alla känner att de vill, kan och Elevhälsan/Rek
ska följa dem samt revidera dem tor
tillsammans med
elevskyddsombuden
-Fortsätta att jobba för färre
Skolledningen
elever i grupperna, även i de
gymnasiegemensamma ämnena.
-Mer samarbete mellan karaktär
och gem-lärare. (T ex skriv APLdagbok på Engelska).

Undervisande
lärare

-Jobba ämnesövergripande.

Undervisande
lärare samt
schemaläggare

-Fortsätta jobba med
gemensamma aktivitetsdagar.
Malenadagar
-Arbete med strukturerad
undervisning enligt givna
riktlinjer
Agera vid
kränkningar.
Förbättra
språkbruket,
både mellan
eleverna och
mellan elever och
lärare samt
mellan personal.

Utvärdering

All personal

Undervisande
lärare

- Prata om det i personalen hur vi
agerar rent konkret om vi hör
kränkning. Vilka strider ska vi ta.

All personal

-Ta diskussion med elever om
vilka ord som är skällsord. Vilket
värde ligger i orden.

All personal

-Få in tydlighet kring detta i
ordningsreglerna.

EHT
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Öka tryggheten i
åk1.

-Viktigt att planera in enskilda
samtal för att både prata social
utveckling och kunskaper.
-Göra friendsenkät för att
jämföra och få mer kunskap om
varför åk 1 är mest otrygga.

Mentorer

Elevhälsan

A-lag 1
-Friluftsdag med gemenskap
Mer värdegrundsarbete i början
av åk 1.

A-lag 1 +
elevhälsan
All personal

Mer vuxennärvaro
Göra otrygga
platser tryggare

Mer vuxennärvaro
Schemaplanering

All personal

Minska
kränkningar på
nätet
Bättre
kännedom om
planer och
tillvägagångssätt.
För att få fler att
göra anmälan
direkt samt för
att få en samsyn
och känna
trygghet i
agerandet.

Info till personal och elever.

EHT

Återkommande diskussioner för
att medvetandegöra personalen
om hur man agerar och
dokumenterar.

Elevhälsan,
skolledningen

Bättre återkoppling mellan
elevhälsa och arbetslag

All personal

Lättare att hitta dokumenten.

Per Skoog

Ny anmälningsätt av kränkningar

EHT
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7. KARTLÄGGNING OCH NULÄGESANALYS
Vad har gjorts under 2019
Höstterminen 2019 började med uppstartsdag för alla elever i årskurs ett. Under denna dag var åk 2
och 3 inte på skolan utan de var på APL. Eleverna i åk 2 och 3 får under uppstartsdagarna en skriftlig
uppgift som utgår från plan
Höstterminen avslutades med ”Julmarknad” där alla deltar i olika aktiviteter.
Under vårterminen 2019 har samtliga elever i årskurs 1 deltagit i en tema-dag med fokus på psykisk
ohälsa vilket genomfördes av Hjärnkoll.

7.1

Hur har kartläggningen genomförts?

I november 2019 genomfördes en digital enkät bland alla elever samt all personal om kränkande
behandling och trakaserier. Eleverna genomförde enkäten enskilt och resultatet sammanställdes
sedan både programvis och för hela skolan. Lärarna i respektive årskurs fick ta del av materialet för
sina egna klasser och eleverna fick klassvis ta del av resultatet för hela skolan. Resultaten
återkopplades till elevskyddsombuden under vårterminen 2019 i form av muntlig genomgång samt
diskussion kring risk-frågor. Av diskussionerna framgick att större arbete behöver läggas på att öka
tryggheten mellan elever och vuxna i skolan för att fler elever ska känna att de har någon att vända
sig till när de blivit utsatta. Vidare behövs även eleverna informeras om alternativa vägar de kan
vända sig till när de mår dåligt om de inte känner att de vill vända sig till någon vuxen i skolan eller
hemma.

7.2

Nulägesanalys

Det finns ett antal elever som ofta eller ibland känner sig otrygga i skolan (22 elever), samt elever
som känner alltid känner otrygga i skolan(3 elever). Otrygga platser är i idrottshall, omklädningsrum,
korridorer samt matsal. Mestadels kan vi se en otrygghet bland elever i åk 1 och det är också där det
förekommit mest kränkningar. De flesta kränkningar, elev gentemot elev, är verbala. Det finns också
enstaka elever som känt sig kränkta av personal, och bland de kommentarer som går att utläsa
handlar det då om skämt om känsliga saker, grova skämt samt fysisk utputad från lektionssalen.
finns en hel del elever som tycker att skolans personal ibland eller aldrig säger till när de får veta att
elever behandlas illa (57 elever). Somliga elever upplever att där inte är någon vuxen på skolan de
kan säga till när de blivit kränkta(18 elever). Både bland personal och bland elever finns det en
osäkerhet kring vad som står i likabehandlingsplanen. En del av personalen är också osäker på hur en
ska agera vid förekomst av kränkningar och önskar mer kunskap inom likabehandlingsområdet. Ett
nytt elektroniskt förfaringssätt gällande anmälan om kränkande behandling har tagits i bruk under
2018. Under året 2019 inkom åtta fall av anmälningar om kränkande behandling. Dessa utreddes och
dokumenterades, specifika uppgifter finns i arkivet DF respons.

11

Malenagymnasiet

7.3



Spridning av planen och likabehandlingsarbetet
Kurator arbetar för att få ut planen till våra elever och vårdnadshavare.
I samband med föräldramöte för åk 1 presenterades vilka policydokument och
handlingsplaner som skolan har och var man kan hitta dessa.
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8. RUTINER VID MISSTANKE OM DISKRIMINERING, TRAKASSERIER
ELLER KRÄNKANDE BEHANDLING
Ett nytt förfaringssätt gällande anmälan om kränkande behandling togs i bruk 2018.
För att säkerhetsställa arbetet med främjande av likabehandling tar skolan tag i alla observerade och
rapporterade händelser där diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling har förekommit
eller misstänks ha förekommit. Kränkande behandling kan se olika ut och därför kan det vara aktuellt
med olika typer av åtgärder. Dessa kan vara på individnivå, grupp- och/eller organisationsnivå.
Följande arbetsgång tillämpas:
Elev utsätter annan elev för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
1. Direkt tillrättavisning av den personal som uppmärksammat händelsen.
2. Samtal med inblandade parter (För Lathund för ett första samtal utifrån misstanke om
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling se bilaga 1)

3. Anmäler omedelbart händelsen till rektorn via DF respons. Rektorn beslutar om utredning
ska påbörjas
4. Utsedda personer i elevhälsan och i arbetslagen ansvarar för att utredning genomförs,
dokumenteras och att lämpliga åtgärder vidtas och följs upp.
5. Omyndig elevs vårdnadshavare kontaktas alltid, av rektorn utsedd person, när utredning
påbörjas.
Personal utsätter elev för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling alternativ elev
kränker personal.
1. Om möjligt direkt samtal med inblandad personal och elev.
2. Anmäler omedelbart händelsen till rektorn muntligt. Anmälan följs sedan upp skriftligt i DF
respons. Skyldigheten att utreda kvarstår dock även om anmälan är muntlig.
3. Rektorn beslutar om utredning ska påbörjas.
4. Rektorn ansvarar för att utredning genomförs, dokumenteras och att lämpliga åtgärder
vidtas och följs upp.
5. Omyndig elevs vårdnadshavare kontaktas alltid av rektorn utsedd person när utredning
påbörjas.
I alla fall där en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling ska
rektorn skyndsamt informera huvudmannen om händelsen, utredningen och åtgärderna.
Om en elev själv utsätts för, eller uppmärksammar att någon elev eller någon bland personalen
utsätter en annan elev, för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling uppmanas
denne att informera personalen om händelsen som sedan går vidare enligt arbetsgången ovan.
Skolans skyldighet att utreda gäller även om anmälan inkommer anonymt från en elev.
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Malenagymnasiet
Elevhälsan ansvara för att djupare analysera uppmärksammade fall för att utveckla generellt
förebyggande åtgärder så som exempelvis förändringar i den fysiska miljön eller när det gäller
bemötande och liknande.

Bilaga 1

Lathund för ett första samtal utifrån misstanke om
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling
Samtal kring diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling kan vara svåra att hålla
och är ofta fulla av känslor. Rätt utförda kan de dock fungera som ett bra sätt att fånga upp
både kränkta och kränkande elevers upplevelser och skapa en bra grund att bygga det
fortsatta arbetet på. I inledningsskedet kan du som lärare tänka på följande för att skapa så
goda förutsättningar som möjligt för samtalet/samtalen.





Diskutera inte den pågående situationen i klassrummet
Ställ aldrig den kränkande personen till svars för det denne gjort inför hela klassen
Sammanför inte den kränkta med den kränkande för samtal

Det är viktigt att den kränkta eleven inte ska behöva berätta om händelsen/händelserna vid
för många tillfällen eller till för många personer. I det första samtalet bör du som lärare
därför inte pressa fram mer information än vad som är nödvändigt för att göra en anmälan.
Om eleven själv uttrycker en vilja att fortsätta samtalet är det såklart viktigt att du lyssnar
och bekräftar eleven. Dokumentera vad som framkommit under samtalet som en del i den
eventuellt kommande utredningen.
Ta elevens berättelse och känslor på allvar. Bekräfta känslorna utan att lägga ord i munnen
på eleven och berätta för dem vad de känner. Var konkret i ditt bekräftande genom att t.ex.
säga ”Jag förstår att du är ledsen”. Undvik att säga saker som ”Jag förstår hur du har det” då
du faktiskt inte gör det.
Undvik att dra paralleller till dig själv och dina upplevelser och erfarenheter. Detta flyttar
fokus från det aktuella problem som eleven har vilket är det ni faktiskt ska prata om.
Ibland är tystnaden den viktigaste delen i ett samtal. Våga vara tyst. Eleven kan behöva lång
tid för att tänka efter och för att våga öppna upp sig.
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