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1. Grunduppgifter 

Skolans namn 

Elma School  

Verksamhetsformer som omfattas av planen 

Förskoleklass, grundskola samt fritidshem 

Vår vision 

En skola, där elever och lärare kommer från alla världens hörn och speglar olikheterna i dagens 
samhälle. På Mångfaldens skola 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 beteenden 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. 

Genomförande 

Vi ser likabehandlingsplanen som ett processarbete och därmed sker diskussioner kring planen i olika 
forum såsom arbetslagsmöten samt klassråd under hela läsåret. Utvärderingen av planen ingår i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Utvärderingen och analysen av planens arbete ligger till grund för 
nästkommande läsårs mål. 

Planen gäller  

På årlig basis – ett år i taget 

Planen implementeras och uppdateras varje år genom en uppstartsvecka i början av läsåret 
tillsammans elever och personal. Efter denna vecka skickas planen, via School-Soft, till 
vårdnadshavare. 

Elever integreras även i planen genom att skolan anordnar temadagar baserat på skolans 
likabehandlingprogram, ”TREM” – Trygghet, Respekt, Empati och Motivation   

 

Ansvariga för likabehandlingsplanen. 

Skolledning 
Arbetslagsledare 
Elevhälsoteam 
Samtlig personal på skolan 

 

2. Utvärdering och uppföljning av likabehandlings- 
    planen  

Elever 

Eleverna utvärderar planen genom enkäter och diskussioner i klassen.  

Personal 
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Alla lärare har utvärderar planen gruppvis under handledning av specialpedagog och också 
genom enkätundersökning. Vid läsårsstarten arbetar personalen med likabehandlingsplanen 
och det som framkommit vid vårterminens kartläggning och analys. Det sket genom 
grupparbeten och diskussioner som dokumenterats och implementerats i nya planen. 
Skolchef och rektor är delaktiga i utvärderingen. 

Lärarna har arbetar med de olika stegen i Farstamodellens - "konsekvenstrappan". Detta 
arbete fortsätter regelbundet på arbetslagsmötena. Arbetslagsledarna ansvarar för att alla 
lärare är väl förtrogna med modellen 

 

3. Resultat och analys av kartläggning av föregående läsår samt  
    implementering av likabehandlingsplanen 

Fjolårets plan analyseras och utvärderats i slutet av vårterminen. Eftersom varje läsårsstart 
innebär nyanställda lärare och nya elever så är implementeringen av likabehandlingsplanen 
ett ständigt pågående arbete. Varje nytt läsår startar med genomgång av 
likabehandlingsplanen och vad som framkommit vid vårens utvärdering. 

Implementeringsarbetet fortsätter ständigt genom gruppdiskussioner med lärarna, konkreta 
värderingsövningar med eleverna och olika möten med vårdnadshavarna med fokus på 
likabehandlingsplan och värdegrund. 

Mentorerna har stor nytta av likabehandlingsplanens innehåll vid uppstådda situationer och 
i samarbetet med vårdnadshavarna. Detta positiva och nära samarbete har skapat goda 
relationer mellan skolan och föräldrarna och fortsätter med mål att skapa ännu bättre 
relationer. 

Skolan arbetar ständigt med att bli ännu bättre på konfliktlösning genom att ge lärarna 
handledning i att handleda och stötta varandra vid svåra konfliktsituationer. Extern psykolog 
anlitas till detta. 

 

 

Områden som berörs i kartläggningen 

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller köns uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Hur eleverna involveras i kartläggningen 

Eleverna svarar på enkäter två gånger per termin. I elevrådet är likabehandlingsplanen en 
stående punkt. Läsårets första skolvecka ägnas nästan uteslutande åt värdegrundsfrågor.  

Ett exemplar av likabehandlingsplanen ska finnas i varje klassrum. Arbetslagsledarna 
ansvarar att så är fallet. 

Hur personalen involveras i kartläggningen 

Personalen fyller i medarbetarenkäter en gång/år, medarbetarsamtal sker en gång om året 
och gruppdiskussioner med specialpedagog på klasskonferenser en gång/termin. Hela 
personalgruppen har dagligen likabehandlingsplanens innehåll i fokus. Arbetslagsledarna 
ansvarar för att ny personal får ett exemplar av likabehandlingsplanen.  
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Lärarna upplever att största risken för elever att utsättas för trakasserier eller kränkande 
behandling är främst på skolgården, under rasterna och i omklädningsrummen. Här har 
lärarna inte lika stor uppsikt över eleverna som i klassrummen.  

För att öka tryggheten för eleverna finns minst fyra rastvakter plus medlemmar ur 
trygghetsteamet (en elev per klass som känns igen genom att bära neonfärgade västar) ute 
vid varje rast. Styrda rastaktiviteter sker under lunchrasten 2 gånger per vecka för att 
motverka utanförskap – alla skall ha möjlighet att delta i aktivitet. Intill omklädningsrummen 
för gymnastik samt simning skall vuxen närvara i anslutning till omklädningsrummen för att 
öka tryggheten för eleverna. Strukturen för bussfärden har strukturerats. 

Elevkartläggningar har skett genom enkätundersökningar för elever från förskoleklass till åk. 
9. I enkäterna till elever från förskoleklass till åk 2 har eleverna fått kryssa i glad, neutral eller 
ledsen gubbe för att synliggöra deras känslor inför olika skolsituationer. Resultaten var 
positiva och de flesta eleverna är glada och trivs i skolan.  

Några var dock inte glada över att gå till skolan och upplevde de vuxna i skolan och 
klassrumssituationen som mindre positiv. Dessa områden är högprioriterade som 
utvecklingsområden.  

Under hösten ska en av studiedagarna ägnas åt värdegrundsarbete och under vårterminen 
kommer minst en studiedag att handla om värdegrundsarbete och implementering av 
likabehandlingsplanen. All personal ska vara väl insatt i likabehandlingsplanens innehåll. 
Arbetslagsledarna ansvarar för att samtliga lärare tillgodogör sig planen. 

 

 

4. Delaktighet och förankring 

Målet är att alla på skolan ska känna sig delaktiga i likabehandlingsplanens innehåll och att 
den är ett viktigt och användbart dokument för elever, vårdnadshavare och alla vuxna på 
skolan.  Likabehandlingsplanen genomsyrar allt arbete i skolan varje dag.  

Elevernas delaktighet och förankring 

Eleverna fyller i enkäter vid minst två tillfällen per termin och därefter har varje mentor 
gruppdiskussioner och värdegrundsövningar 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 

På samtliga raster finns trygghetsteams representanter (två elever per klass) som stöttar 
elever och hjälper till vid konfliktlösning, samt agerar förebilder för övriga elever. Vaktande 
personal ansvarar för att kamratstödjarna får möjligheter att utföra sitt uppdrag. 

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. 

I skolans Handlingsplan för mottagande av nya elever till Elma School, ingår att förmedla till 
nya elever och vårdnadshavare om skolans likabehandlingsplan och värdegrundsplan. Där 
presenteras skolans faddersystem som innebär att alla nya elever får en ”fadder” med 
samma modersmål så långt det är möjligt. Eleven får stöd med att förstå skolans rutiner och 
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lagar som gäller diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Mentorerna 
ansvarar för att detta verkställs. 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet och förankring 

På föräldramöten är likabehandlingsplanen en stående punkt. Planen finns att läsa på 
skolans hemsida. Synpunkter från vårdnadshavare om planens innehåll och förslag på 
ändringar och tillägg vidarebefordras till berörd mentor som ansvarar för återkopplingen. 

Personalens delaktighet och förankring 

Personal deltar genom att likabehandlingsplanen diskuteras på studiedagar och 
arbetslagsmöten. Minst två studiedagar/år ägnas helt åt likabehandlingsplanen. Synpunkter 
under processens gång vidarebefordras till skolledningen som ansvarar för återkopplingen. 

 

5. Främja lika rättigheter och möjligheter 

Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för 
likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka 
för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. 

Värdegrundsarbete syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att 
utveckla en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. 

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Skolans mål är att inga elever utsätts för kränkande behandling i någon form 

Ett systematiskt värdegrundsarbete utifrån skolans egen värdegrund och dess ledord TREM 
(Trygghet, Respekt, Empati, Motivation), pågår under läsåret. Under året bearbetas 
respektive tema under specifika temadagar. 

Detta arbete fortsätter systematiskt under läsåret på skolans klasskonferenser och 
arbetslagsmöten. Värdegrundsarbetet finns med på dagordningen vid alla mötestillfällen där 
skolans planering och dagliga arbete diskuteras. 

 

Mål – Åtgärder – Ansvar – Datum för målet 

 

Mål: Alla elever som börjar på ska få en trygg och bra skolstart. 

Åtgärd: En handlingsplan för mottagandet av nya elever har arbetats fram. Planen innehåller 
rutiner som ska bidra till att alla nya elever från första stund får ett tryggt och värdigt 
mottagande.  Under läsåret förväntas arbetet med planen implementeras ytterligare och bli 
ett naturligt inslag i skolans dagliga arbete. 
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Ansvarig:  
Skolledningen ansvarar för att alla på skolan informeras om planens innehåll.  
Arbetslagsledarna ansvarar för att vikarier och tillfällig personal informeras. 

Datum när detta ska vara genomfört: Ständigt pågående. 

 

Mål: Samtlig personal ska vara väl insatt i skolans värdegrund och arbeta utifrån den. 

Åtgärder: Rutiner för hur skolan löser konflikter (konsekvenstrappan) tydliggörs på en 
planeringsdag i början av varje termin och som sedan följs upp och utvärderas vid varje 
terminsslut. Värdegrunden utgår från skolans ledord FLIT (Förståelse, Lyssna, Integration och 
Tillit) 

Ansvarig:  
Rektor 
Elevhälsoteamet 
Samtlig personal på skolan 

Datum när det ska vara genomfört: Ständigt pågående. 

 

Mål: Inga elever ska utsättas för diskriminering och trakasserier på grund av sitt kön eller 
sexuell läggning. 

Åtgärder: Skolan strävar efter att undvika könsuppdelning i olika arbetsuppgifter. I 
diskussioner i klassrummet ska läraren vara uppmärksam på att fördela uppmärksamheten 
och talarutrymmet mellan eleverna. Detta ska gälla i alla undervisningssituationer och 
medvetandegöras hos samtliga undervisande lärare.  

Ansvarig:  
Samtliga undervisande lärare 
Utvecklingsledarna ansvarar för att informera vikarier och tillfällig personal. 

Datum när det ska vara genomfört: Påbörjas vid läsårsstarten och är ett processarbete 

Mål: Alla elever ska trivas på skolan och känna sig trygga i alla situationer. 

Åtgärder: 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 

Datum när det ska vara genomfört: Senast vid tidpunkten för höstlovet. Samtliga elever år 
F-3 ska under ha fått en egen fadder. 

 

Mål: Alla elever och vårdnadshavare ska känna till innehållet i likabehandlingsplanen 

Åtgärder: Planen ska finnas tillgänglig i samtliga klassrum, på gemensamma utrymmen samt 
expeditionen. Dokumentet skall vara levande och ständigt tillgängligt, 

Ansvar:  
Expeditionen 
Skolledningen 
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Datum för när det är genomfört: Arbetet påbörjas snarast. 

 

Mål: På skolan ska all personal vara väl insatta i och trygga med hur akuta krissituationer 
hanteras. 

Åtgärder: Farstamodellens ”konsekvenstrappa” används på skolan och har visat sig ge gott 
resultat. Ny personal informeras och ”lärs upp” hur modellen används. Modellen 
presenteras och diskuteras på de olika arbetslagsmötena. Synpunkter och idéer som 
framkommer lämnas vidare till trygghetsgrupperna. Arbetslagsledarna ansvarar för detta. 

Ansvarig:  
Samtlig personal 
 

Datum när detta ska vara genomfört: Skolstart. Utvärderas vid läsårsslutet. 

 

Mål: Skolan ska vara en plats där eleverna känner trygghet och stolthet och skolgården ska 
vara en trygg plats för gemenskap, glädje och lek. 

Åtgärder: Skolan ska ha minst fyra rastvakter ska finnas på skolgården vid varje rast. För att 
ytterligare öka tryggheten finns också trygghetsteams 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. 

Ansvarig: Mentorer, rastvakter, Arbetslagsledarna ansvarar för att tillräckligt antal vuxna 
finns på skolgården vid rast. 

Datum när detta ska vara genomfört: Läsårsstarten. 

 

Mål: Inga elever på skolan ska utsättas för diskriminering eller trakasserier på grund av sin 
etniska tillhörighet. 

Åtgärder: Under läsåret skall arbetet med värdegrunden intensifieras. I SO-undervisningen 
på mellanstadiet tas bland annat olika minoriteters historia upp. 

Ansvariga: Samtliga undervisande lärare 

Datum när detta ska vara genomfört: Arbetet pågår fortlöpande under läsåret. På FN-dagen 
tar skolan upp barnens rättigheter och Barnkonventionen 

 

6. Förebyggande arbete 

Utifrån resultatet i kartläggningen formuleras konkreta åtgärder för att förebygga och 
förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det ska framgå: 
- vad som ska göras och vilka mål som ska uppnås 
- vem som ska göra det 
- när det ska vara klart 
- hur de olika åtgärderna ska utvärderas 
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Områden som inbegrips i de åtgärder som finns upprättade 

Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder 

 

Mål: Alla på skolan ska vara väl insatta och känna till vilka mandat trygghetsteams 
representanterna har. 

Åtgärder: Trygghetsteamet ska under oktober månad ha 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 ska ske under ett personalmöte där samtlig personal närvarar. 

Ansvarig:  
Antimobbinggruppen 
Arbetslagsledarna ansvarar för att informera vikarier och tillfällig personal. 

Datum när det ska vara genomfört: Innan oktobers slut. 

 

Mål: Alla elever ska känna till och vara införstådda i hur och när ”konsekvenstrappan” 
används. 

Åtgärder: Språket i konsekvenstrappan har förtydligas och anpassas så att alla elever förstår 
dess innehåll.  

Ansvarig: Mentorerna.  

Arbetslagsledarna ansvarar för att konsekvenstrappan förklaras och diskuteras i samtliga 
klasser.  

Datum när det ska vara genomfört: Vid Läsårsstart. 

7. Rutiner för akuta situationer 

Utredningsskyldigheten gäller inte bara när den drabbade eleven eller elevens föräldrar 
informerar skolan. Skolan måste även agera när informationen kommer från andra elever 
eller när anmälan sker anonymt eller om någon från skolans personal blir vittne till en 
situation som skulle kunna vara kränkande för en elev. 

Det är viktigt att den enskilda elevens upplevelse av det inträffade är utgångspunkten för 
utredningen kring vad som hänt. En utredning bör allsidigt belysa vad som inträffat och 
analysera orsakerna till händelsen. 

Utredningen ska omfatta både den som upplever sig trakasserad eller kränkt och den eller 
dem som kan ha utfört kränkningarna. Först när alla inblandade har fått möjlighet att yttra 
sig och ge sin bild av vad som har hänt kan skolan objektivt bedöma situationen. 

Det bör också övervägas om åtgärder behöver vidtas för att förändra strukturer och 
förhållanden på grupp- och verksamhetsnivå. 

 



 

 

 10 (13) 

Under läsåret upprättas en tydlig ansvarsfördelning mellan skolledning och personal för 
detta arbete samt rutiner för hur uppföljning, utvärdering och dokumentation ska gå till. 

 

8. Upptäcka tidigt och förebygga ….. 

Uppmärksamma kännetecken 

Personal och föräldrar är uppmärksamma på kännetecken som kan tyda på att en elev är 
utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. 

Gemensam uppfattning 

Personalen har en gemensam uppfattning om vad som menas med trakasserier och 
kränkande behandling och vad de som vuxna i skolan ska reagera på. 

Uppsikt och närvaro 

Personal har god uppsikt över eleverna under lektionsfri tid, till exempel genom 
rastvaktsschema som baserar sig på kunskap om vilka platser som eleverna upplever som 
otrygga. 

Regelbundna undersökningar 

Skolan undersöker regelbundet om det finns elever som är utsatta för trakasserier och 
kränkande behandling. 

Någon att prata med 

Alla elever ska ha någon vuxen på skolan som de med förtroende kan vända sig till om de 
eller någon annan blir utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. 

Engagemang i vad som händer utanför skolan. 

Skolan engagerar sig i trakasserier och kränkande behandling som sker mellan eleverna 
utanför skolan, till exempel om det förekommer nätmobbing eller mobbing via sms. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 

Skolledning och lärare 

9. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever  
(Konsekvenstrappan inspirerad från Farstamodellen) 

1. Vuxna genomför enskilda samtal med de inblandade för att reda ut vad som har hänt. 

 

2. Vid en allvarlig eller upprepad kränkning tar personal kontakt med föräldrar, rektor och 
elevhälsopersonal. 

 

3. Beslut om åtgärd tas gemensamt av berörda. 

 

4. Uppföljningssamtal med de inblandade sker inom en vecka. Ansvariga är de som 
genomfört det inledande kartläggningssamtalet. 
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5. Om ingen ändring sker. Samtal mellan rektor, berörd personal, förälder och elev 

 

6. Rektor ansvarar för att polis-/socialtjänstanmälan görs vid misshandel eller 
annan allvarlig kränkning. 

 

7. Steg 1 -4 dokumenteras av berörd personal för framtida behov av uppföljning. 
Dokumentationen förs vidare till rektor och elevhälsopersonal. 

10. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal samt vuxen 
kränks av elev 

Om personal misstänks för kränkning av elev ska rektor ansvara för utredningen. 

 

1. Rektor samlar information om händelsen. 

 

2. Rektor och någon av rektor utsedd, genomför enskilda samtal med de inblandade. 

 

3. Berörd förälder kontaktas. Facklig representant meddelas angående den vuxne. 

 

4. Uppföljning sker inom en vecka. 

 

5. Rektor dokumenterar steg 1-4. 

 

11. Bilaga klagomålsblankett 

INSTRUKTIONER FÖR KLAGOMÅLSBLANKETT 

Som vårdnadshavare elev har du rätt att lämna klagomål/synpunkter på verksamhet när du 

tycker att något inte fungerar. 

Klagomål/synpunkter kan göras så väl muntligt som skriftligt. Du kan även använda skolans 

formulär för klagomålshantering. Vill du ha svar på ditt klagomål ber vi dig lämna namn och 

telefonnummer alt. mail för att kunna återkoppla. Du har givetvis även möjlighet att vara 

anonym. 

 

Handlingsförfarande för klagomål och synpunkter; 

STEG 1 

Vid Mångfaldens skola vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål tas upp direkt med 

den/dem det berör. 

Vid klagomål på verksamheten (skolsituation, skolmåltider och annat) ska du i första hand 

vända dig till den som står ditt barn närmast (ex. mentor). 

Vid kränkning, mobbing, diskriminering bör du vända dig direkt till rektor. 

STEG 2 

Om du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål eller om du inte är nöjd med 

svaret du får -  vänd dig till rektor. 

 

STEG 3 
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Till varje allvarligt klagomål eller synpunkter bifogas ett svar till den som har inkommit med 

synpunkten. 

 

Skolledning meddelar den eller de som har inkommit med synpunkten i vilken utsträckning 

åtgärder har vidtagits. 

 

Alla synpunkter så väl skriftliga som muntliga som kommer in till skolan kommer tas på 

allvar och dokumenteras, 

 

 

KLAGOMÅLSBLANKETT 

Mitt barn går i klass: _______ 

Klagomålet gäller: 

SKOLSITUATION (Kryssa i den rutan som det gäller) 

Bemötande Personal 

Skolmiljö Trygghet 

Undervisning Annat 

 

SKOLMÅLTIDER (Kryssa i den rutan som det gäller) 

Bemötande Matsedeln 

Matttider Specialkost 

 

KRÄNKNING, DISKRIMINERING (Beskriv händelsen – pågår den fortfarande, JA/NEJ?) 
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KLAGOMÅL gällande annan fråga inom verksamheten (Beskriv orsaken till ditt 

klagomål och gärna lite om bakgrunden). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Önskar du återkoppling på ditt klagomål vänligen fyll i namn och telefonnummer nedan 

Jag heter: 
 

Mitt telefonnummer är: 

 

Ifylles av Ledning: 

Klagomål har inkommit (ååmmdd): ________________________________ 
ÅTGÄRDER som har vidtagits; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


