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Handlingsplan för skolans arbete med hedersrelaterade frågor
    

 
Inledning 

 

Hedersrelaterat förtryck, hot och våld innebär att individens rätt till 

självbestämmande kränks. Framför allt handlar det om ungdomar som vill 

nyttja den frihet det demokratiska samhället erbjuder och som då riskerar att 

hamna på kollisionskurs med familjens traditionella värderingar. 

 
 

Uttalad Värdegemenskap för Birgittaskolan: 

 

 ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med 

förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.”  De 

mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, 

kultur eller sammanhang. Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter 

 Att utsätta en individ för förtryck, hot och våld i olika former av begränsningar och 

bestraffningar och/eller tvång (i namn av kultur eller annan benämning) är ett 

lagbrott och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. 

”Det som kallas hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor 

generellt, sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar. När det 

gäller hedersrelaterat tänkande är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet 

central och starkt knuten till ett kollektiv. I "hederstänkandet" står föreställningar om 

oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors 

och kvinnors faktiska eller påstådda beteende.”, Regeringens skrivelse, 2007/08:39 , 

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot 

 

 Läs mer på om hedersrelaterade frågor på NCK:s kunskapsbank 

 

Skolverkets rekommendationer: 
(läs vidare i: TILL REKTOR: Hedersrelaterat våld och förtryck - Skolans ansvar och möjligheter, 

skolverket, 2010) 
 

Arbetet ska göras i tre nivåer;  

1. nå alla flickor och pojkar och deras föräldrar,  

2. upptäcka utsatthet hos flickor och pojkar,  

3. ge stöd och skydd i akuta situationer.  

mailto:komvux@linkoping.se
mailto:birgittaskolan@linkoping.se
http://www.manskligarattigheter.se/
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/21/42/ef0318b1.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/21/42/ef0318b1.pdf
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Hedersrelaterat_vald_och_fortryck/
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2493
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Handlingsplan: 

Vi använder oss av handlingsplanen när: 
- En elev själv berättar om sin livssituation och/eller visar tecken på att hon/han är utsatt 

för hot, våld och/eller förtryck i sin familj och/eller släkt. 
- En annan elev eller person berättar/meddelar/uppmärksammar att en elev är utsatt för 

hot och/eller våld eller förtryck i sin familj och/eller släkt. 

 

För närmare beskrivning och definition se Handboken, ”Om våld i hederns namn, 

länsstyrelsen i Östergötland, 2008. 

 

Mål: 
- Att skapa en trygghet för eleven. 

- Arbeta med jämställdhet och mänskliga rättigheter.  

- Att ha dialog kring grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 

- Återskapa en förtroendefull relation med eleven i ett tidigt stadium för att förebygga 

att eleven utsätts för brott mot dennes mänskliga rättigheter. 

 

 

Genomförande: 

Förebyggande åtgärder: 

Gällande Alla elever på Birgittaskolan: 

- Ge klara signaler att skolan bekämpar alla former av förtryck, inklusive 

hedersförtryck. 

- Ha undervisningar och dialog om demokratiska och mänskliga rättigheter.  

- Ge eleverna konkret information om jämställdhet och rätten att bestämma över sitt liv 

samt samhällets stöd i olika former.  

 

Gällande personal:  

För att kunna se, upptäcka och stödja individen i ett tidigt stadium behöver personalen 

resurser och rutiner inom verksamheten samt rutiner för samverkan med externa myndighet 

och verksamheter. 

 

- Kontinuerlig information om hedersrelaterade frågor.  

- Möjlighet till konsultation i enskilda fall. 

- Tydlig organisation för intern och extern samverkan 

-  

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/hedersfortryck/SiteCollectionDocuments/Publikationer/om_vald_2010.pdf
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Direkta åtgärder: 

- Personal lyssnar och tar samtalet på allvar. 

- Rektorn och kuratorn kontaktas direkt (OBS! Myndiga elevers medgivande krävs inför 

alla kontakter). Motivera eleven till kontakt med skolkuratorn. 

- Kuratorn gör en riskbedömning. 

- Rektor och kuratorn ska samordna interna och externa stödjande resurser kring eleven. 

- Alla är noga med sekretessen. 

- Åtgärder dokumenteras noga.  

 
Stödjande åtgärder: 

 

- Information om rådgivning och stöd inom Linköpings kommun finns på; Rådgivning 

och stöd inom Linköpings Kommun,  

-  Råd & Stöds mottagning på 013-20 69 68 

- Socialförvaltningens mottagning på 013-20 61 88 ( OBS! Man kan konsultera 

anonymt för handledning i hantering av frågan.)  

- Vårdcentralen, Flyktingmedicin, andra kliniker på Landstinget. 

- Vid behov av personligt skydd eller misstankar om brott kontakta polisen.  

- En nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld finns på; 

Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50, här finns information i flera språk. 

- Information över frivilliga organisationer finns på: Hjälp för dig som själv är utsatt 

- Beträffande skolans ansvar och möjligheter se TILL REKTOR: Hedersrelaterat våld 

och förtryck - Skolans ansvar och möjligheter, skolverket nov2010. 

 

Senare åtgärder: 

 

- Eleven kan erbjudas fortsatt stödsamtal och uppföljning hos skolkuratorn.  

- Om eleven är utsatt för ett allvarligt och konkret hot kan hon/ han söka skyddade 

personuppgifter hos Skatteverket. 
- Om eleven bryter med sin familj, flyttar till skyddad boende eller omhändertas och 

placeras på annan skola övergår ansvaret för stöd till berörd myndighet och den nya 

skolan.  

- OBS! när eleven omhändertas eller skyddas genom socialkontorets - eller andra 

verksamheters åtgärder skyddas uppgifterna av en sk starkt sekretess.  

 

 

 

 

 

 

http://www.linkoping.se/Global/St%C3%B6d%20och%20omsorg/Erbjudande%20om%20socialt%20st%C3%B6d/Linkopingskommun_socialtjanstens_oppenvard_A5_folder_webb.pdf
http://www.linkoping.se/Global/St%C3%B6d%20och%20omsorg/Erbjudande%20om%20socialt%20st%C3%B6d/Linkopingskommun_socialtjanstens_oppenvard_A5_folder_webb.pdf
http://www.kvinnofridslinjen.se/
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/hedersfortryck/Sv/Pages/soka-hjalp.aspx
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2493
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2493
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter.4.18e1b10334ebe8bc80001711.html
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter.4.18e1b10334ebe8bc80001711.html
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Konsultativt stöd inom grund- gymnasie- samt komvux utbildning i Linköpings 

kommun: 

Shohreh Valikhany arbetar inom Sektionen för resurs- och stödverksamhet och erbjuder: 
 

- Personalinformation 

- Konsultation i enskilt ärende 

- Dialog i nätverksträffar  

 

För bokning kontakta via: valsho@linkoping.se 

 

Utvärdering och revidering av ovanstående handlingsplan sker fortlöpande varje läsår.   

 

 

Relaterade länkar: 
Regeringens skrivelse, 2007/08:39 , Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot 

Läs mer på om hedersrelaterade frågor på NCK:s kunskapsbank 

Rådgivning och stöd– Hit kan du vända dig, Information om sociala stödinsatser, socialtjänstens öppenvård, 

Linköpings kommun 

Om våld i hederns namn 

Hjälp för dig som själv är utsatt 

Kvinnofridslinjen 

TILL REKTOR: Hedersrelaterat våld och förtryck - Skolans ansvar och möjligheter 

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter 

 

Samlad information om rättigheterna och samhällets stödfunktioner finns i flera språk 

på:  
www.dinarattigheter.se 

     

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:valsho@linkoping.se
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/21/42/ef0318b1.pdf
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Hedersrelaterat_vald_och_fortryck/
http://www.linkoping.se/Global/St%C3%B6d%20och%20omsorg/Erbjudande%20om%20socialt%20st%C3%B6d/Linkopingskommun_socialtjanstens_oppenvard_A5_folder_webb.pdf
http://www.linkoping.se/Global/St%C3%B6d%20och%20omsorg/Erbjudande%20om%20socialt%20st%C3%B6d/Linkopingskommun_socialtjanstens_oppenvard_A5_folder_webb.pdf
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/hedersfortryck/SiteCollectionDocuments/Publikationer/om_vald_2010.pdf
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/hedersfortryck/Sv/Pages/soka-hjalp.aspx
http://www.kvinnofridslinjen.se/
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2493
http://www.manskligarattigheter.se/
http://www.dinarattigheter.se/

