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Likabehandlingsplanen upprättas varje år i enlighet med de nationella 

styrdokumenten, Skollagen, Skolverkets Allmänna råd och riktlinjer och syftar till att 

klargöra och säkerställa verksamhetens arbete för allas rätt till en trygg arbetsmiljö. 

 

 

 

VÄRDEGRUNDSMÅL 
 
 

● Vi vill att alla på vår skola ska trivas och 

känna trygghet. 

 

● Vi vill att alla ska respektera och acceptera 

varandra. 

 

● Vi vill att alla ska känna lust att lära, ha 

arbetsro och möjlighet att göra ett bra arbete. 

 
 

 

Värdegrunden genomsyrar hela vår verksamhet, det handlar om relationer mellan 

människor och om hur vi behandlar varandra. 

  

Vi vill skapa förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder.  
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Arbetet med värdegrunden är en ständigt pågående process. 

 

 

VÅRT UPPDRAG 

 

Vreta Kloster skola och fritidshem vill med denna plan visa avståndstagande från alla 

tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling i enlighet med 

Skollagens 6 kapitel. 

I planen anges hur Vreta Kloster skola arbetar för att stärka arbete som främjar barns 

och elevers olika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och 

förhindra trakasserier och annan kränkande särbehandling. 

Alla barn/elever ska känna sig trygga och bli bemötta med respekt. 

Rektor är ytterst ansvarig för arbetet mot trakasserier och annan kränkande 

behandling. 

 
TILL DIG SOM ELEV 

 

Vårt mål är att du ska trivas och känna att du blir bemött på ett respektfullt och 

rättvist sätt i skolan och på fritidshemmet. Det är en förutsättning för att du ska 

kunna tillgodogöra dig de kunskaper du behöver. 

 

Om du någon gång blir utsatt för mobbning, våld, hot eller annan kränkande 

behandling, vill vi att du omedelbart kontaktar en vuxen på skolan. Detta gäller även 

om du känner till att någon annan blir utsatt.  

 

TILL DIG SOM FÖRÄLDER 

 

Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande behandling 

eller omvänt misstänker att ditt eller något annat barn utsätter andra för kränkande 

behandling – kontakta någon av skolans personal. 

 

Exempel på kontakter/ stödfunktioner: 

Rektor Karin Ström 205216 

Bitr. rektor Carita Woode Lundqvist 206013 

Skolkurator Jessica Möller 072 200 03 14   

Skolpsykolog Sofia Turner 206844 

 
DEFINITION AV KRÄNKANDE BEHANDLING 

 
● Kränkande behandling kan äga rum i alla miljöer – när som helst. 

● En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiskt 

återkommande. 

● Kränkningar kan vara brist på bemötande som klart avviker från 

grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och 

värdighet. 
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● En elevs upplevelse av att ha bli kränkt 

 
Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Gemensamt för all kränkande 

behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. 

Kränkningar kan riktas mot en eller flera personer.  

 

 

Kränkningar kan t.ex.  vara; 

● fysiska ( t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) 

● psykiska (t.ex. att bli hotad, hånad eller bli kallad för elaka saker) 

● psykosociala ( t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning ) 

● sexuella (t.ex. att fysiskt bli berörd på ett sätt som upplevs obehagligt) 

● text- och bildburna ( t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms, mms, övriga 

sociala medier) 

 

Skolan vill uppnå målen i likabehandlingsplanen genom att: 

● främja jämställdhet mellan könen. 

● aktivt motverka alla former av rasistiska beteenden och diskrimineringar. 

● motverka alla former av negativ särbehandling. 

● ingen utsätts för kränkande behandling. 

● alla känner att de blir respekterade och lyssnade på. 

● eleverna vet vem de kan vända sig till när likabehandlingsplanen inte följs. 

● alla vuxna på skolan medvetet och aktivt arbetar för att 

likabehandlingsplanen följs. 

● ingen diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

● revidering av likabehandlingsplanen görs varje läsårsstart av personal, 

elever och föräldrar. 

● likabehandlingsplanen förankras hos personal, elever, föräldrar och 

lärarstudenter. 

 

Skolans personal tar ansvar för att var och en får möjlighet att: 

 

● utveckla en god självkänsla och empatisk förmåga. 

● respektera andra människors egenvärde. 

● ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling samt medverka till att bistå andra människor. 

● utveckla sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade 

på kunskaper och personliga erfarenheter. 

● leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen. 

 

ORGANISATION & ANSVAR 

 

Skolledningens ansvar: 
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● Huvudansvar för att mobbning och kränkande särbehandling inte 

förekommer. 

● Leda och organisera detta arbete. 

 

Skolans antimobbningsteam (AMT)har ansvar för arbetet mot mobbning, 

innebär att: 

● Arbeta efter den handlingsplan som är tagen. 

● Ha möten varannan vecka för att planera preventiva åtgärder, utreda 

pågående ärenden och planera insatser. 

 

Elevhälsoteamet (EHT)  

● EHT möts varannan vecka.  

● Skolsköterska, psykolog, kurator, rektorer, logoped och specialpedagog ingår i 
elevhälsoteamet och arbetar tillsammans för att främja elevernas 

måluppfyllelse. 

● För personal på skolan/ fritidshemmet finns också regelbundna ”Öppet EHT” 

för konsultation. 

 

Elevmedverkan 

● Elevrådet sammanträder varje månad med 2 representanter/klass. Ärenden på 

elevrådet initieras av frågor som kommit upp på klassrådet, vilka hålls minst 

varannan vecka. Likabehandlingsplanen behandlas på klassråd och elevråd. 

● Utvärdering av verksamheten med elevdeltagande i olika sammanhang görs 

kontinuerligt. 

● Inflytandet ska öka i och med elevernas ökande ålder och mognad. 

 

Pedagogerna i skolan och på fritidshemmet har ansvar för: 

● att tillsammans med eleverna arbeta med befintliga regler som är 

gemensamma för hela skolan. 

● enskilda elevers situation i gruppen. 

● att information om enskilda elever vidarebefordras till antimobbningsteamet 

alternativt till  kurator eller skolsköterska. 

● att värdegrundsarbetet regelbundet ingår som en naturlig del i ordinarie 

undervisning. 

● att informera eleverna om vem de kan vända sig till om de känner sig kränkta. 

En elev ska kunna vända sig till en vuxen de har förtroende för. 

● att tillsammans med eleverna utvärdera och vidareutveckla arbetet. 

● att en årlig trivselenkät genomförs. 

 

Arbetsmiljögrupp och skyddsombud 

● Ska ha möjlighet att följa upp, utvärdera och vidareutveckla arbetet. 

● Ska fortlöpande med skyddsronder och enkäter undersöka elevernas 

arbetsmiljö. 

 

Föräldrasamverkan 
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● Forum är bl.a. samrådsgrupp, föräldramöten och temakvällar, på 

fritidshemmet även Drop-in och daglig tamburkontakt. 

 

FÖREBYGGANDE ARBETSSÄTT 

 
● Personalens förhållningssätt – personalen som finns i verksamheten ska 

fungera som förebilder. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns och elevers 

förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle. Personalen ska ha kunskap om innebörden av Lagen 

om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever. 

● Kompetensutveckling – får personalen genom att gå kurser inom området, 

genom litteratur och genom värdegrundsdiskussioner. 

● Uppsikt över barnen på raster  – på rasterna finns rastvärdar och 

rastaktivitetspersonal tillgängliga för eleverna. När elever väntar på buss finns 

bussvakter. 

● All verksamhet skall ha som mål att utveckla allas empatiska förmåga.  
● Skolan har sina trivselregler, se bilaga ”Trivselregler”, som tas fram av 

skolledning, personal, elever och föräldrar i samråd.  

● Genom aktivt arbete med skolans värdegrund och vision, olika övningar 

i socialt samspel, diskussioner och samtal lyssnar vi på varandra och lär oss 

respektera andras åsikter. Förankring av värdegrundsarbetet sker även via 

samråd och föräldrasamtal/möte. 

● Kartläggning genomförs med hjälp av Trivselenkät f-1 och 

Attitydundersökning i övriga klasser. 

 

Arbetsgång vid kränkande behandling (barn-barn) 

All upplevd kränkning ska tas på allvar. Alla vuxna i skola och i fritidshem är skyldiga 

att skyndsamt anmäla kränkande behandling till rektor som omgående ska anmäla 

till huvudmannen.  

  

1. Den vuxne som fått vetskap om eventuell kränkning meddelar rektor som 

informerar huvudmannen (skolområdeschefen). 

2. Berörd personal utreder och stödjer de inblandade att lösa konflikten.  

3. Vårdnadshavare informeras om att kränkningsanmälan är gjord/ görs. 

 

Åtgärder som kan vidtas: 

● Antimobbningssamtal via antimobbningsteamet. Vårdnadshavare underrättas 

i förväg om att antimobbningssamtal kommer att hållas. 

● Samtal mellan barn/förälder, personal och rektor. 

● Rektor anlitar kommunens handledningsteam. 

● Miljöbyte för elev. 

● Polisanmälan. 

 

Arbetsgång vid konflikt och kränkande behandling (vuxen-barn) 
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All upplevd kränkning ska tas på allvar. Alla vuxna i skola/fritidshem är skyldiga att 

skyndsamt anmäla kränkande behandling till rektor som omgående ska anmäla till 
huvudmannen. En sammanställning görs i slutet av varje månad. 

 

1. Elev, förälder eller annan vuxen påtalar kränkningen för rektor, 

antimobbing-gruppen/arbetslaget eller annan vuxen. 

2. Den vuxne som fått vetskap om eventuell kränkning meddelar rektor som 

informerar huvudmannen. 

3. Vårdnadshavare underrättas. 

4. Rektor inhämtar information och sätter in nödvändiga åtgärder. 

5. Bedöms kränkningen som allvarlig d.v.s. är kränkningen att betrakta som en 

brottslig handling ska ledningen göra en polisanmälan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER LÄSÅRET  2016-2017 

 

● Klasserna och fritidshemsavdelningarna har utarbetat egna regler som man         

har arbetat med utifrån ålder, behov och förutsättningar.  

 

● Rastaktiviteter varje dag har varit ett verktyg för att skapa trygghet på            

rasterna. Eleverna vet att det alltid finns en aktivitet på förmiddagsrasten. Det            

är relativt många elever från mellanstadiet som är delaktiga i lekarna eller            

hjälper till med att styra upp dem.  

  

● Fadderverksamheten är viktigt. Flera klasser har haft fadderverksamheten det         

här läsåret. Det har ibland varit svårt att hitta tider som passar.  

 

● Skol-IF har utvecklats vidare. De flesta eleverna i årskurs 6 har varit            

engagerade i att leda aktiviteter för fritidshemselever efter skoltid.  

 

● Sociala mediers påverkan och innebörd: 

Åk 4-6 fick besök av ”Säkra varje Unge”. Föräldrar och personal ck gå på              

föreläsning om sexuella övergrepp med Åsa Kastbom.  

 

● Genomförande och uppföljning av kommunens attitydundersökning samt       

skolans egen trivselenkät har gjorts. Skolutvecklingsplanen grundar sig bl.a. på          

attitydundersökningen som en grund för utveckling. De platser som barnen          

pekar ut som otrygga är återkommande. Höga gräset var en sådan plats och             

det är nu inte en del av skolgården. 
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● Att flickor och pojkar ska behandlas lika har skolan arbetat med mycket under             

läsåret bland annat via diskussioner i klasserna och på elevrådet.          

Toalettfrågan (införande av pojktoalett) har diskuterats på elevråd och i          

ledningsgruppen. Det är viktigt att lyfta pojkar med positiv bekräftelse så att            

det inte bara tycker att de får ”skäll”/ negativ bekräftelse. Skolans personal            

strävar efter att se individerna, inte om man är icka eller pojke. Vissa elever              

upplever fortfarande att ickor och pojkar behandlas olika. 

● EHT-arbetet och temat med barn som far illa har löpt på under hela läsåret på               

kvällsmöten. Arbetslagen har diskuterat, lärt av varandra samt tagit del av           

varandras erfarenheter. Tema-arbetet stärker oss som pedagoger.  

● Öppet EHT har varierat beroende på elevärenden och EHT- personal.  

 

● Konkretisera visionen - den hålls levande och som nyanställd får man med            

den i informationen. Visionspunkterna sitter uppsatt i skolan. Det var positivt           

att arbetslaget valde två gemensamma punkter och en egen. Genom att           

prioritera tre delar av Visionen individuellt på medarbetarsamtalet hålls den          

levande. 

● AMT ansvarade för Värdegrundsdag v.t. 2017. 

 

 

 

 

 

 

ARBETSPLAN LÄSÅRET 2017-2018 

 

● En ny plan mot kränkande behandling utifrån nya centrala riktlinjerna ska tas            

fram under läsåret. 

● Rastaktiviteterna fortsätter. Information om vilka aktiviteter som genomförs        

presenteras i god tid i klasserna. Möjlighet för årskurs 6 att leda rastaktivitet. 

● Fadderverksamheten schemaläggs i a-lagen. 

● Skol-IF fortsätter. 

● Fortsatt arbete med sociala mediers påverkan, möjligheter och innebörd         

fortsätter. Arbetet riktas också till de yngre barnen. 

● Rastvakterna cirkulerar på skolgården och särskilt på de platser som eleverna           

upplever som otrygga. (Tex toaletterna).  

● EHT-temat ”barn som far illa” fortsätter. 

● Öppet EHT ersätts med ökad tillgänglighet av EHT-teamet. 

● AMT organiserar förlängd värdegrundsrast ht. 2017. 

● Visionen ska hållas levande via medarbetarsamtal och pedagogerna prioriterar         

vad man ska fokusera på.  

● AMT observerar i högre grad eleverna på raster. 

● AMT ansvarar för halv värdegrundsdag på vårterminen. 

● Bodvärdsystem som kan utveckla elevernas ansvar och även ge möjligheter till           

relationsskapande införs efter höstlovet. 
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Linköping, Vreta kloster skola 

2017-11-15  

 
 
DEFINITIONER AV ORD 

 

● Diskriminering: är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande 

behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder. 

Diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

● Trakasserier: Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs 

värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

● Mobbning: En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet 

och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. 

● Rasism: En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån 

uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och 

att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka, 

utnyttja eller kontrollera. 

● Främlingsfientlighet: Rädsla för; stark motvilja mot grupper som 

definieras genom fysiska/etniska eller beteendemässiga karakteristika. 

● Homofobi: En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp 

eller ett samhälle och som ger uttryck för en starkt negativ syn på homo- och 

bisexualitet och homo- eller bisexuella personer. 

● Sexism: Negativ betraktelse- eller handlingssätt mot en individ vars 

könsidentitet och/eller köns-uttryck skiljer sig från normen för det kön som 

registrerats för personen vid födseln. 

 

 
 
 
 

 
Bilaga: regler 

 
 
Rättigheter Skyldigheter 
 
Jag har rätt till undervisning. Jag passar tider och använder  

skoltiden till lärande. 
 
Jag har rätt till en bra och Jag ser till att hålla rent och  
trivsam arbetsmiljö. snyggt efter mig och respekterar 

skolans och andras egendom. 
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Jag har rätt till ett bra arbetsklimat. Jag visar hänsyn så det blir 
studiero och följer givna 
instruktioner från all personal. 
Jag har all medhavd elektronisk 
utrustning avstängd under 
skoldagen och i skolans lokaler 
om inte annan överenskommelse 
finns. 

 
Jag har rätt att känna mig trygg. Jag har ett gott uppförande, visar 

respekt och utsätter ingen för 
kränkningar. 

 
Jag har rätt till paus och rekreation. Jag är ute på raster om inte annat 

bestämts. Jag följer skolans regler 
gällande snöbollskastning, 
uteförråd med mera. 
 

Jag har rätt till en trivsam måltid. Jag använder ett trevligt 
bordsskick så alla får matro. 

 
 
 
 
Konsekvenser vid regelbrott 

 
● Tillsägelse.  
● Upprepade regelbrott – kontakt med hemmet. 
● Den pedagog som uppmärksammar regelbrott kontaktar klasslärare och 

de bestämmer vem som kontaktar vårdnadshavare. 
 
 
Konsekvenser vid förstörelse/skadar någon annan 

 
● Tillsägelse - kontakta vårdnadshavare - informera ledningen. 
● Vid skadegörelse görs en bedömning av situationen. Vid en enkel 

skadegörelse av t.ex. en linjal kan lärare be elev att ta med sig en ny. Vid 
större skadegörelse kontaktas ledningen för bedömning om eventuell 
ersättningsskyldighet. 

● Skade/ tillbudsanmälan upprättas av den pedagog som var närvarande. 
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● Vid kränkande behandling skrivs rapport enligt mall och lämnas till 
ledningen.  

 
 

……………………………………………………………………………… 
Talongen avskiljes och lämnas till klasslärare. 
 
Vreta kloster skola 2016-2017 
Undertecknade vårdnadshavare och elev har tagit del av Vreta Kloster skolas regeldokument 
” Rättigheter – Skyldigheter” och ”Konsekvenser vid regelbrott/förstörelse/skadar någon 
annan” och har tillsammans gått igenom dokumenten och diskuterat innebörden i dessa. 
 
 
Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift elev 
 
……………………………………..                              ………………………………….. 
 
Underskrift vårdnadshavare 2 
 
 
…………………………………….. 
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