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Likabehandlingsplan 

1. Inledning 
Planen mot diskriminering och kränkande behandling finns för att Strömstiernaskolans elever ska 
veta att ingen elev ska acceptera att bli diskriminerad, trakasserad eller kränkt, om någon elev 
skulle uppleva detta ska hen och dess vårdnadshavare veta vem man ska vända sig till. Planen är 
också till för att rektorn och dess personal ska ha tydliga riktlinjer för hur man ska agera om 
diskriminering, trakasserier och kränkning upptäcks. 

Vad är kränkande behandling? 
Begrepp och definitioner 

Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon 
diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna. 

Mobbning är en form för kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad 
negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en 
annan skada eller obehag. 

Diskrimineringsgrunderna 
En person är skyddad mot diskriminering utifrån det som diskrimineringslagen kallar 
diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet/ 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck betyder att någon inte identifierar sig med sin 
biologiska könstillhörighet som kvinna/man genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för 
att tillhöra ett annat kön. 

Etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 
förhållande. 

Funktionshinder definieras som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 
begränsningar av en persons funktionsförmåga. Nedsättningen kan vara ett resultat av en 
skada/sjukdom, vara medfödd eller kan förväntas uppstå senare. 

Sexuell läggning utgår ifrån om man identifierar sig som homosexuell (samkön), heterosexuell 
(olika kön) eller bisexuell (sam/olika kön). 

Kränkande behandling menas att utsättas för ett uppträdande som utan samband med någon 
diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

* Skolverket påpekar att begreppet mobbning inte längre förekommer i författningarna. 

Skillnad på att bli diskriminerad och trakasserad? 
Diskriminering utgår ifrån makt, varför diskriminering inte kan ske mellan elever utan istället 
mellan personal och elev. 

Man kan bli diskriminerad, trakasserad eller kränkt i direkta möten med människor men också via 
Internet och telefon. Det kan vara en eller flera personer som riktar trakasserier och kränkande 
beteenden mot en eller flera elever. På Strömstiernaskolan accepterar vi inga av dessa beteenden 
och har en tydlig struktur i hur vi hanterar eventuella missförhållanden. Se rubrik: Rutiner 
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2. Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder  
Skolverket har ålagt huvudmannen att bedriva ett målinriktat arbete för att dels främja lika 
rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. 

Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i 
verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i verksamheten. Det 
förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade 
riskfaktorer. Det främjande och förebyggande arbetet på Strömstiernaskolan sker genom: 

• Det finns ett rastvänschema utifrån lärarnas schema. 
Schemat finns synligt i cafeterian och i personalrummet. 

• Övrig personal rör sig också ute i verksamheten. 

• Bussvärdar varje dag kl.15.40-16.00 på busshållplatsen. 
Skolvärd Juan må-on, elevcoach Ingela to-fr. 

• Bemannad cafeteria/bibliotek centralt i skolan. 

• Tydliga ordningsregler som är framtagna gemensamt skola – elev – vårdnadshavare 

• Tydliga och kända rutiner vid kränkningar. 

• Elevråd 

• Team Smarts verksamhet med antidrogarbete, trivselkvällar, etc. 

• Temadagar med värdegrundsarbeten, mm  

• Trivselenkät varje termin 

• Rastaktiviteter 

• Hälsofrämjande arbete även i klassrum med hjälp av 
klassplacering, tydliga strukturs lektion och ordningsregler 
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3. Strömstiernaskolans gemensamma ordningsregler 

Ordningsregler på Strömstiernaskolan 
• Vi visar hänsyn och tänker på vad vi säger till varandra.   

• Vi är alla ansvariga för studieron i klassrummet. 

• Alla kommer förberedda och i god tid till lektionerna. 

• Det är lärarna i arbetslaget som bestämmer hur datorn ska användas i klassrummet. 

• Inga mobiler på lektionerna.  

• Vi tar hand om skolans samtliga lokaler. Vi slänger skräp i papperskorgen. 

• Det är förbjudet att använda och förvara tobak, E-cig, alkohol och andra droger. 

• Energidryck är förbjudet på skolan 

• Skolan är ingen allmän plats, utan är en arbetsplats för elever och personal. 
Besökande till Strömstiernaskolan ska anmäla sitt besök till rektor eller biträdande rektor 
i god tid, men vårdnadshavare är alltid välkomna utan föranmälan.  

Dialog och samarbete är våra främsta verktyg för att hitta lösningar på svårigheter. 

Om du bryter mot ordningsreglerna händer följande: 
Tillsägelse:  Eleven får en tillsägelse av läraren med en motivering. Om eleven har en mobil 
med sig på lektionen ska den lämnas till undervisande lärare. Mobilen lämnas sedan till arbetslaget 
och eleven får hämta mobilen efter skolan slut. Om eleven vägrar att lämna mobilen så utvisas 
eleven från lektionen. Om eleven har energidryck ska den beslagtas. 

Utvisning: Utvisning från klassrummet kan ske om du har stört undervisningen eller på annat 
sätt uppträtt olämpligt och inte ändrat ditt beteende efter uppmaning från läraren. Du går till 
cafeterian/biblioteket och stannar där tills din lektion är slut. Läraren meddelar vårdnadshavare 
och mentor om utvisningen via blankett (Utvisning av elev i grundskolan ur 
undervisningslokal)  (Skollagen Kap 5, § 8) 

Utredning: Vid upprepad utvisning samråder mentor med vårdnadshavare. Om du vid 
upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om du gör dig skyldig till en 
allvarligare förseelse görs en utredning av EHT om åtgärder för att komma till rätta med 
svårigheterna. (Skollagen Kap 5, § 9-10)  

Skriftlig varning: Efter utredningen kan du få en skriftlig varning av rektor, där du och dina 
vårdnadshavare får information om åtgärder. (Skollagen Kap 5, § 11) 

Åtgärder som kan komma ifråga efter utredningen eller direkt om du gjort en allvarlig 
förseelse som riskerar andra elevers trygghet. 

• Du kan få en tillfällig omplacering. Det kan vara i en annan klass / undervisningsgrupp 
och placeringen kan vara upptill 4 veckor. Du och vårdnadshavare meddelas om plats. 
(Skollagen Kap 5, § 12) 

• Du kan få en tillfällig placering i annan skolenhet av rektorn upptill 4 veckor. Du och 
vårdnadshavare meddelas om plats. (Skollagen Kap 5, § 13) 

• Du kan bli avstängd från skolan och du får inte vistas på skolans område. Du får yttra dig 
ihop med vårdnadshavare före beslut om avstängning. Rektor ska informera huvudman 
och socialnämnden om beslutet. (Skollagen Kap 5, § 14-15) 
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 4. Rutiner 
Alla elever ska känna sig trygga på Strömstiernaskolan. Vi accepterar inte någon form av våld, 
hot, trakasserier eller annan kränkande handling. Alla som arbetar på Strömstiernaskolan har ett 
gemensamt ansvar för att motverka trakasserier och kränkande behandling.  

Vid kännedom om kränkning mellan elever ska följande rutiner följas: 
1. Personal får kännedom om att elev är utsatt för kränkande behandling och gör en 

bedömning om ärendet ska skickas vidare till elevcoach/skolvärdar. Detta gäller även 
kränkningar som skett på fritiden och som sedan kan komma att påverka elevens trygghet 
på skolan. 

2. Elevcoach/skolvärdar träffar berörda elever och utreder fakta. Elev kan komma att 
hämtas från lektionspass. Ogiltig frånvaro kommer inte att ges. Utifrån ärendets art görs 
bedömningen om ärendet ska utredas vidare och/eller kontakt med annan myndighet ska 
tas.  

3. Elevcoach/skolvärdar återkopplar till mentor och i de flesta fall även till vårdnadshavare. 

4. Utredning om kränkande behandling dokumenteras på en specifik blankett och ligger till 
grund för åtgärder.  

5. Elevcoach/skolvärdar i samråd med mentor följer kontinuerligt upp ärendet. Om 
uppföljningen visar att trakasserierna eller kränkningarna inte upphört kontaktas rektorn 
för ytterligare åtgärder. Åtgärderna beslutas utifrån individ och sammanhang. 

6. Om ärendet avslutas och kränkningen helt upphört, ska dokumentationen som är gjorda 
lämnas av elevcoach/skolvärdar till rektor. Rektor ser till att ärendet arkiveras genom att 
informera huvudmannen. 

7. Vid misshandel kontaktar rektorn vårdnadshavare och en polisanmälan görs.   

Vid kännedom om kränkning när elev kränks av personal ska följande rutiner följas: 
1. Personal, elev eller vårdnadshavare får kännedom om att elev är utsatt för kränkande 

behandling av personal 

2. Rektorn ska informeras så snabbt som möjligt 

3. Rektor utreder genom kartläggning 

4. Rektorn informerar vårdnadshavare och huvudman   

5. Utredningen ligger till grund för åtgärder, uppföljning görs av rektor. Rektorn är ytterst 
ansvarig utifrån skollagen. 


