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Inledning 
 
I likabehandlingsplanen beskrivs rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp 
kränkningar och likabehandling på Filbornaskolan. Likabehandlingsplanen ska finnas 
tillgänglig för elever, vårdnadshavare och all personal. Likabehandlingsplanen och plan mot 
kränkande behandling utgår från gällande lagstiftning avseende diskriminering samt skollag.  
 
Elever och personal på Filbornaskolan ska röra sig i en miljö med ett gott psykosocialt klimat 

där de känner sig respekterade och trygga. Alla på skolan har ansvar för att man bryr sig, 

synliggör varandra och att man agerar enligt handlingsplanen då man upptäcker att någon i 

skolan är utsatt för någon form av kränkande behandling. Mentorerna informerar sina 

elevgrupper om handlingsplanen. 

Definitioner 
 

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 

annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna. (ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck) 

Indirekt diskriminering är när någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller 

ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar en elev av skäl 

som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet 

eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. 

Med kränkande behandling menas att ett uppträdande som utan att ha samband med någon 

diskrimineringsgrund kränker en elevs värdighet. 

”Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av 
diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av 
diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande 
eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna. 
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier.” 
(www.do.se)  

 

  

http://www.do.se/
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Filbornaskolans likabehandlingsvision: 
 

Filbornaskolan utgör en sådan miljö att diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling inte förekommer. 

 

Mål 

Alla elever i skolan ska känna sig trygga. Ingen elev skall behöva utsättas för kränkande 

behandling eller diskriminering. 

Prioriterade mål:  

1. Ökad elev- och pedagogmedverkan i Likabehandlingsarbetet. 

2. Ökad likvärdighet i utbildningen för eleverna1. 

3. Främjande aktiviteter för gemenskap och trygghet, ska ske i arbetslagen och ibland 

genom skolgemensamma aktiviteter. 

Lagar och förordingar 
 

Likabehandlingsarbetet i skolan regleras i Skolagen kap.6  samt i Diskrimineringslagen (se 

bilaga 1). 

Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

Det är en rättighet för elever att inte bli diskriminerade eller kränkta på något sätt i skolan. En 

elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck. Alla kränkningar är inte diskriminering, men all kränkande behandling 

måste förhindras.  

En elev med funktionsnedsättning t ex dyslexi eller hörselnedsättning som missgynnas 

genom att inte få tillgång till anpassning eller stöd i sin skolsituation kan vara föremål för 

diskriminering. 

Skyldighet att utreda och åtgärda 

När en elev påtalar att hen blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling, ska 

biträdande rektor/rektor se till att saken blir utredd för att förhindra fortsatt kränkning. (För 

arbetsgång se bilaga 2) 

Skadestånd 

Elever ska få möjlighet till skadestånd vid såväl diskriminering som annan kränkande 

behandling. Skadestånd kan utgå om ansvariga i verksamheten inte följer lagens 

bestämmelser. (För mer information se bilaga 3) 

                                                             

1 Arbetsro, anpassningar, värdegrundsfrågor, elevdemokrati samt elevhälsa. 
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Delaktighet och ansvar 
 

Elever och personal på Filbornaskolan ska röra sig i en miljö med ett gott psykosocialt klimat 

där de känner sig respekterade och trygga. Alla på skolan har ansvar för att man bryr sig, 

synliggör varandra och att man agerar enligt handlingsplanen då man upptäcker att någon i 

skolan är utsatt för någon form av kränkande behandling. Mentorerna informerar sina 

elevgrupper om handlingsplanen. 

Rektor/Biträdande rektor 

Varje skolledare ansvarar inom respektive program för att Likabehandlingsplanen följs och 

att elever och personal är väl informerade om den. Rektor har det övergripande ansvaret för 

elevhälsoarbetet på skolan. Rektor rapporterar till huvudman.  

Arbetslagen 

Arbetslagen arbetar utifrån de aktiva åtgärderna (se s.6), i samarbete med eleverna, fram en 

handlingsplan för att integrera likabehandlingsarbetet i den dagliga verksamheten. 

Elevhälsa 

För mer information se skolans Elevhälsoplan, finns på It’s Learning.  

 

Likabehandlingsgruppen 

Temaaktiviteter för personal och elever (årskursvis) med syfte att främja hälsa utifrån olika 

perspektiv anordnas årligen. Dessa teman skall också jobbas vidare med på olika sätt i den 

ordinarie undervisningen.  

Likabehandlingsgruppen ingår i Elevhälsogruppen. 
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Systematiskt arbete i likabehandlingsfrågor 

Kartläggning och Analys 

För att kartlägga risk- och friskaktorer i likabehandlingsrelaterade frågor används följande 

underlag: skol- och fritidsförvaltningens attitydundersökning för eleverna på de individuella 

programmen och gymnasieskolans nationella program som genomförs årligen, 

gymnasiesärskolans enkät, hälsoenkäten för åk 1 elever, personalens medarbetarenkät, 

elevhälsogruppens analys och arbetsmiljöarbetet (skyddsrond med elever) samt 

arbetslagens utvärderingar. 

Fr.o.m. läsåret 17/18 används på gymnasiet en SFF-gemensam Elevenkät i november och 

skolorna arbetar med eleverna i Husmodellen (tre timmar/mentorsgrupp) i februari. 

Aktiva åtgärder 

”Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet 

motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

diskrimineringsgrund2” (www.do.se) 

1. Utifrån prioriterat mål 1; att öka elev- och pedagogmedverkan i 

likabehandlingsarbetet ska:  

- I trappanmålen3 för varje arbetslag ska det ingå en planering för 

likabehandlingsarbetet utifrån de prioriterade målen. 

 

2. Utifrån prioriterat mål 2; ökad likvärdiget i utbildningen för eleverna ska; 

- stöd i undervisningen ges för att elever i skolsvårigheter inte ska diskrimineras. 

Skolledning och elevhälsa ska ge pedagoger förutsättningar för detta arbete 

genom fortbildning, handledning och praktiskt stöd.  

- Elevhälsoplanen ska implementeras, dvs kommuniceras och förankras som ett 

levande dokument, för att säkerställa att rutiner blir skolövergripande och lika för 

alla. 

- Elevhälsopersonal kommunicerar likabehandlingsplan och elevhälsoarbetet till 

elever och personal. 

 

3. Utifrån prioriterat mål 3; för att främjande gemenskap och trygghet ska; 

- Trivsel och gemenskapsfrämjande aktiviteter genomföras i klasserna, både vid 

läsårsstart och löpande i elevernas utbildning. Arbetslagen planerar för dessa 

aktiviteter tillsammans med eleverna med ev. stöd av elevhälsan. 

- Elevhälsogruppen planerar för skolövergripande temadagar. 

- De biträdanderektorerna håller diskussionen om likabehandling och acceptans 
levande i enheterna under läsåret. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Likabehandlingsarbetet följs upp och utvärderas löpande i arbetslaget, EHT, 

likabehandlingsgruppen, ledningsgruppen samt i aktiviteter tillsammans med eleverna. 

                                                             

2 Diskrimineringsgrunder: Kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktonsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
3 Trappanmålen finns på It’s Learning  

http://www.do.se/
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ÅRSKLOCKA FÖR GENOMFÖRANDET 

Augusti: Introduktion av nya elever och ny personal på skolan. 

September: Elevhälsopersonalen presenterar sig för nya elever. Likabehandlingsplanen tas 
upp och genomgås i alla klasser på skolan. Möte Likabehandlingsgruppen. Utifrån skolans 
gemensamma ordningsregler diskuterar varje klass vad detta betyder i praktiken. 
Klasskonferenser. 

Oktober: Hälsosamtal, gruppsamtal med nya elever på gymnasiesärskolan och IM. 

November: Utvecklingssamtal elever. Möte Likabehandlingsgruppen. Likabehandlingsenkät. 

December:  

Januari:  Möte Likabehandlingsgruppen. 

Februari: Arbete med Husmodellen i alla mentorsgrupper. 

Mars: Möte Likabehandlingsgruppen, utvecklingssamtal elever, klasskonferenser. 

April:  Attitydundersökning genomförs.  

Maj: Analys av attitydundersökningen tillsammans med elever, utvärdering av 
handlingsplanen, möte Likabehandlingsgruppen, ny Likabehandlingsplan behandling tas 
fram inför läsåret 2019/20. 

 

Likabehandlingsplanen är fastställd i skolans ledningsgrupp 1808XX. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Skollagen. 

 

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 

Ändamål och tillämpningsområde 

1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.  

Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag.  

Diskriminering 

2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt 

denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567).  

Definitioner 

3 § I detta kapitel avses med 

- elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 § den som söker annan utbildning än förskola enligt 

denna lag, 

- barn: den som deltar i eller söker plats i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet enligt 

25 kap., 

- personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, och 

- kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.  

Tvingande bestämmelser 

4 § Avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är utan 

verkan.  

Ansvar för personalen 

5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta 

kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget.  

Aktiva åtgärder 

Målinriktat arbete 

6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare 

föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.  
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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.  

Förbud mot kränkande behandling 

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande 

behandling.  

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 förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller 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).  

För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en 

skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som 

huvudmannen utser.  

Förbud mot repressalier 

11 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på 

grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller 

påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet.  

Skadestånd 

12 § Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter enligt 7, 8, 9, 10 eller 

11 § ska huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som 
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detta innebär, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för 

kränkning i andra fall än vid repressalier lämnas dock inte, om kränkningen är ringa.  

Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort.  

Rättegången 

13 § Mål om skadestånd enligt detta kapitel ska handläggas enligt bestämmelserna i 

rättegångsbalken om rättegången i tvistemål när förlikning om saken är tillåten.  

I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad, om 

den part som har förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad.  

Bevisbörda 

14 § Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling enligt 9 

§ eller repressalier enligt 11 §, visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller 

hon har blivit utsatt för sådan behandling, är det huvudmannen för verksamheten som ska 

visa att kränkande behandling eller repressalier inte har förekommit.  

Rätt att föra talan 

15 § I en tvist om skadestånd enligt detta kapitel får Statens skolinspektion som part föra 

talan för ett barn eller en elev som medger det. När Skolinspektionen för sådan talan får 

myndigheten i samma rättegång också föra annan talan för barnet eller eleven om han eller 

hon medger det. För barn under 16 år krävs vårdnadshavares medgivande.  

Bestämmelserna i rättegångsbalken om part ska gälla även den för vilken Skolinspektionen 

för talan enligt detta kapitel när det gäller jävsförhållande, pågående rättegång, personlig 

inställelse samt förhör under sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen.  

När ett barn eller en elev för talan enligt detta kapitel får Skolinspektionen inte väcka talan för 

barnet eller eleven om samma sak.  

16 § Rättens avgörande i ett mål där Statens skolinspektion för talan för ett barn eller en elev 

får överklagas av barnet eller eleven, om det får överklagas av myndigheten.  

När rättens avgörande i ett mål som avses i första stycket har vunnit laga kraft, får saken inte 

prövas på nytt på talan av vare sig barnet eller eleven eller Skolinspektionen.  
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Bilaga 2: Rutiner 

 

NÄR EN ELEV UTSATTS FÖR DISKRIMINERING, TRAKASSERIER ELLER 

KRÄNKANDE BEHANDLING 

1. Information om att en elev anser sig blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling kan i huvudsak ske på två sätt:  

a) En anställd får kännedom om att barn eller elev upplever sig ha blivit kränkt. 

b) Vårdnadshavare kontaktar en anställd för att lämna information/göra anmälan om att 

deras barn upplever sig kränkt. 

c) En anställd uppmärksammar att någon elev eller personal utsätts för kränkande 

behandling. 

2. Den anställde gör en skriftlig anmälan i LISA (vårt rapporteringssystem för 

arbetsmiljöanmälningar). 

3. Närmsta chef får då ett automatiskt mail från LISA-systemet. Biträdande rektor/rektor 

utreder skyndsamt kränkningen/diskrimineringen. 

4. Om utredningen visar att kränkande behandling har förekommit, vidtas åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i framtiden.  

Åtgärderna kan variera från fall till fall, men de konsekvenskedjor som finns i Skollagen, 

Elevhälsoplanen och Likabehandlingsplanen är de som används. 

Åtgärderna följs upp och omprövas vid behov tills dess att det kan konstateras att 

kränkningarna upphört. Vårdnadshavare hålls informerad. Åtgärderna dokumenteras i LISA 

av biträdande rektor/rektor.   

5. Så fort biträdande rektor/rektor startat en utredning vidarebefordrar denne mailet från LISA 

till rektor och till verksamhetschefen. Detta utgör anmälan till nämnden. 

6. Om åtgärderna inte anses vara tillräckliga kan barn/elev/vårdnadshavare vända sig till 

Barn- och elevombudsmannen (BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO). 
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NÄR NÅGON I PERSONALEN KAN HA UTSATT EN ELEV FÖR DISKRIMINERING, 

TRAKASSERIER ELLER KRÄNKANDE BEHANDLING 

1. Information om att en elev anser sig blivit utsatt för diskriminering, trakasserier 

eller kränkande behandling från någon i personalen kan i huvudsak inkomma på två 

sätt:  

a) En anställd får kännedom om att en elev upplever sig ha blivit kränkt. 

Vårdnadshavaren informeras då i enlighet med Elevhälsoplanen  

b) Vårdnadshavare kontaktar den det berör samt närmsta chef angående att deras 

barn upplever sig kränkt. 

2. Den i personalen som tagit emot/fått anmälan anmäler omgående till skolans 

rektor genom att, själv eller tillsammans med sin chef, göra en skriftlig anmälan i 

LISA. Per automatik erhåller då närmsta chef ett mail från LISA-systemet. Detta mail 

vidarebefordras automatiskt till rektor. 

3. När skolans rektor startat sin utredning vidarebefordras mailet från LISA-systemet 

till verksamhetschefen. Mailet till verksamhetschefen är själva anmälan till nämnden. 

Personalchefen informeras. 

4. Rektor utser tillsammans med verksamhetschef utredare som inte riskerar att 

hamna i lojalitetskonflikt gentemot den som misstänks för att ha utsatt barn/elev för 

kränkning. 

5. Ärendet ska utredas och handläggas skyndsamt. Om utredningen visar att 

kränkande behandling förekommit, vidtas åtgärder för att förhindra kränkande 

behandling i framtiden. När utredningen är avslutad överlämnas den till 

verksamhetschefen, som bedömer om åtgärderna är tillräckliga eller om andra 

åtgärder ska sättas in. Åtgärderna följs upp till dess att det kan konstateras att 

kränkningarna har upphört. Vårdnadshavare hålls informerad. Vårdnadshavare hålls 

informerad. Anmälan och händelseförlopp registreras via LISA. Verksamhetschefen 

får då automatiskt meddelande om detta.  

6. HR-avdelningen utreder och hanterar eventuella arbetsrättsliga åtgärder. 

Personalchef tar beslut om anmälan ska leda till disciplinära åtgärder. 

Vårdnadshavare hålls informerad. 

7. Om åtgärderna inte anses vara tillräckliga kan barn/elev/vårdnadshavare vända 

sig till Barn och elevombudsmannen (BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen 

(DO). 
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Bilaga 3: Tillsyn 

 

Barn- och elevombudet (BEO) är en del av Skolinspektionen och ska ta tillvara barn 

och elevers rättigheter.   

Dessa kan man ringa eller skriva till:     

 

Barn- och elevombudet   Skolinspektionen 

Telefon: 08-586 080 00   Box 23069 

Web: www.skolinspektionen.se/beo  104 35 Stockholm 

Diskrimineringsombudsmannen 

Box 4057, 169 04 Solna  

Telefon: 08-120 20 700 

Web: www.do.se 

 

 

 

 

http://www.do.se/

