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Likabehandlingsplan läsåret 2019 

På LIA-skolan skall ingen känna sig diskriminerad eller kränkt. I Sverige finns det många 
lagar som förbjuder diskriminering och kränkningar, skolorna har ett stort ansvar att jobba 
förebyggande så att eleverna får en trygg arbetsmiljö. 
 

Några lagar som ska motverka diskrimineringar är Diskrimineringslagen och Skollagen, där 
kan man bland annat läsa: 

Diskrimineringslagen 1 kap. 1§ 

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 
ålder. 

Diskrimineringslagen 2 kap. 5§ 

5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan 
utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon 
elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten.  

 
Skollagen 6 kap.8§ 

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. 
 

Skollagen 5 kap.5§ 
Ordningsregler     

5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under 
medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. 
 
På LIA-skolan är det viktigt att all personal och alla elever arbetar för att skolan får 
ett positivt arbetsklimat, förnedrande tilltal och kränkande behandling accepteras 
inte. All personal skall vara observanta och aktivt titta efter mobbing, diskriminering 
eller kränkande behandling. Det är också viktigt att elever och vårdnadshavare tar 
ansvar för att mobbing och kränkningar kommer till skolans kännedom. Det är varje 
personal och elevs ansvar att se till att detta efterföljs. Det är rektors ansvar att se 
till att informationen kommer ut till samtliga elever. Det är även rektor och 
huvudmannens uppgift att skyndsamt utreda och förhindra mobbing, diskriminering 
och trakasserier om de uppstår. 
 
 

 

 

 

https://lagen.nu/2008:567#K1P1S1
https://lagen.nu/2008:567#K2P5S1
https://lagen.nu/2008:567#K2P5S1
https://lagen.nu/2008:567#K2P5S1
https://lagen.nu/2010:800
https://lagen.nu/2010:800#K6P8S1
https://lagen.nu/2010:800#K5P5S1


Plan för arbete mot mobbing och annan kränkande behandling 
 
Vi på LIA-skolan vill genom förebyggande arbete förhindra mobbing och annan 
kränkande behandling genom att: 
 

• Rekrytering och antagning av elever skall ske utan diskriminering av kön, 
handikapp, religion eller annan trosuppfattning eller sexuell läggning. Det är 
viktigt att undervisningen sker på ett sätt som inkluderar alla elever och att 
betygs sätts på ett sätt som inte diskriminerar elever. 

• Likabehandlingsplanen kommer att presenteras på skolans hemsida för att 
på så sätt kunna förankras hos elever och målsmän, vi kommer också ha 
fortlöpande diskussioner i skolan om likabehandlingsplanen och dess 
utformande. 

• Enkätundersökningar bland eleverna samt målsmän skall genomföras varje 
år för att kartlägga bla. mobbing och kränkande behandling. 

• Vi ser till att vår personal är nära eleverna under hela skoldagen, på så sätt 
arbetar vi förebyggande mot mobbing och annan kränkande behandling. 

 
 

Lärare/ personals ansvar 
 

• Vara trygga vuxna som finns nära elevgruppen. 

• Vid varje misstanke om mobbing/kränkande behandling skyndsamt kontakta 
rektor. 

• Vara behjälplig vid utredning av mobbing/kränkande behandling. 

• Ha mentorssamtal med sina mentorselever. 

• Kalla till utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare en gång/ termin. 

• Anordna klassråd. 

• Arbeta aktivt med likabehandlingsplanen. 

• Dela ut och sammanställa enkäter. 
 
 
 
 
 

Rektor/ huvudmans ansvar 
 

• Utreda och dokumentera mobbing och kränkande behandling och 
genomföra lämpliga åtgärder mot detta. 

• Varje år revidera likabehandlingsplanen. 
 
 
 
 
 



Rutin vid misstanke om kränkande behandling 

 
1. Den som misstänker eller får information om diskriminering eller kränkning 

tar omgående kontakt med skolans rektor, denne dokumenterar händelsen. 
2. Rektor bedömer vilka åtgärder som skall vidtas.  
3. Kontakt tas och enskilda samtal hålls med den som misstänks för att ha 

utsatt elev för mobbing eller kränkning. 
4. Uppföljning sker, detta kan ske enskilt eller tillsammans. 
5. Om elev/ elever inte följer överenskommelsen som träffas kan åtgärder som 

skriftlig varning eller avstängning ske, ytterst kan förvisning från skolan bli 
aktuellt. Detta enligt Skollagen 5 kap. 

6. Rektor bedömer om anmälan skall göras till polis, socialtjänst eller till 
arbetsmiljöverket. 

 
 

Utvärdering av tidigare års åtgärder: 
 

• Vi har arbetat med fokus på olika funktionshinder och vad det innebär att 
tillhöra särskolan. Vi har även arbetat med internet, integritet och 
nätkränkningar på datorerna.  
Detta har de flesta elever tyckt varit bra och givande. 

• Likabehandlingsplanen finns på hemsidan så att alla kan ta del av den. Vi har 
även jobbat med fortlöpande diskussioner utifrån den. Det har fungerat bra. 

• Vi har bytt lunchrestaurang till en mindre och tryggare för att alla elever ska 
få en bättre matsituation. 

 
 

Årets åtgärder: 
 

• Eleverna är delaktiga i utformandet av Likabehandlingsplanen och våra 
trivselregler, vi fortsätter också att diskutera hur man ska vara mot varandra 
för att vara en bra kompis. 

• Vi har personal tillgänglig och närvarande på alla raster och under alla 
lektioner för att vara en trygg resurs. 

• Vi har mentorssamtal och utvecklingssamtal då vi lyfter dessa frågor. 

• Klassrådet har en stående punkt så vi tar upp frågan. Detta dokumenteras 
med minnesanteckningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Enkätsvar elever 

 
Det är god stämning på skolan 
 
Stämmer bra 55 % 
Stämmer ganska bra 35 % 
Stämmer ganska dåligt 15 % 
Stämmer inte alls 0 % 
 
På LIA-skolan bemöter lärarna eleverna med respekt 
 
Stämmer bra 85 % 
Stämmer ganska bra 10 % 
Stämmer ganska dåligt 5 % 
Stämmer inte alls 0 % 
 
På LIA-skolan bemöter eleverna lärarna med respekt 
 
Stämmer bra 80 % 
Stämmer ganska bra 15 % 
Stämmer ganska dåligt 5 % 
Stämmer inte alls 0 % 
 
Lärarna behandlar killar och tjejer lika 
 
Stämmer bra 90 % 
Stämmer ganska bra 10 % 
Stämmer ganska dåligt 0 % 
Stämmer inte alls 0 % 
 
Jag känner mig trygg på rasterna 
 
Stämmer bra 85 % 
Stämmer ganska bra 10 % 
Stämmer ganska dåligt 5 % 
Stämmer inte alls 0 % 
 
Jag har känt mig kränkt eller trakasserad av annan elev på LIA-skolan under det 
senaste året 
 
Stämmer bra 0 % 
Stämmer ganska bra 5 % 
Stämmer ganska dåligt 10 % 
Stämmer inte alls 85 % 
 



Jag har känt mig kränkt av lärare eller annan personal på LIA-skolan under det 
senaste året 
 
Stämmer bra 0 % 
Stämmer ganska bra 0 % 
Stämmer ganska dåligt 0 % 
Stämmer inte alls 100 % 
 
Jag känner mig trygg när jag är med i utegruppen 
 
Stämmer bra 75 %    
Stämmer ganska bra 20 % 
Stämmer ganska dåligt 5 % 
Stämmer inte alls 0 % 
 
 

Slutsatser 
Överlag är resultatet från enkätundersökningen mycket bra. Vi ser att resultatet på 
är det god stämning på skolan har sjunkit något sedan förra året, så vi har haft flera 
diskussioner med eleverna om vad som hänt och vad är god stämning. Då kom vi 
fram till att några tycker att vissa elever stojar för mycket i soffan på rasterna. Detta 
har vi då tagit tag i och alla ska kunna ha det lugnt och skönt på rasten. Vi har en 
skola där elever och personal trivs och mår bra och det är vi stolta och nöjda med, 
för det tycker vi är mycket viktigt. Vi pratar också kontinuerligt om hur man skall 
uppträda mot varandra och hur man är en bra kompis. När vi frågar eleverna tycker 
de att våra samtal ger resultat och att deras känslor tas på allvar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enkätsvar målsmän 
Svarsalternativen är en femgradig skala mellan stämmer inte till stämmer.  

 
Informationen fungerar bra mellan skolan och er 
 

1. Stämmer           71 % 
2.  Stämmer ganska bra 14 %  
3.  
4.  
5. Stämmer inte 

 
Eleven pratar oftast positivt om skolan 
 

1. Stämmer      86 % 
2.                        14 % 
3.  
4.  
5. Stämmer inte 

 
 
Eleven trivs bra på LIA-skolan 
 

1. Stämmer      93 % 
2.                        7 % 
3.  
4.  
5. Stämmer inte 

 
 
LIA-skolan har ett aktivt elevinflytande 
 

1. Stämmer      80 % 
2.                        20 % 
3.  
4.  
5. Stämmer inte 

 
 

Slutsatser 
När vi ser svaret på enkäten till målsman känner vi att vi gör ett mycket bra jobb på 
LIA-skolan, vi ser eleverna och löser eventuella konflikter som uppstår under 
dagarna. Det finns ingen elev som känner sig utanför och kränkt. Samarbetet mellan 
målsman och skolan fungerar mycket bra. Vi jobbar självklart för att detta goda 
samarbete skall fortsätta även under kommande år.  

 

 

 



 

Ständiga diskussionsfrågor i likabehandlingsplanen 
Eleverna har fått varit delaktiga i utformningen av likabehandlingsplanen, både muntligt och 
skriftligt, enskilt och i grupp. Deras åsikter har legat till grund för planens utformande. Vi 
återkommer ständigt till dessa frågor: 
 

Hur ska vi på LIA-skolan motverka diskriminering? 
 
 
Hur ska vi på LIA-skolan motverka kränkande behandling? 
 
 
Hur ska vi på LIA-skolan göra för att motverka könsdiskriminering, 
trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier? 
 
Hur ska vi på LIA-skolan motverka diskriminering eller trakasserier som har 
samband med etnisk tillhörighet? 
 
 
Hur ska vi på LIA-skolan motverka diskriminering eller trakasserier som har 
samband med religion eller annan trosuppfattning? 
 
 
Hur ska vi på LIA-skolan motverka diskriminering eller trakasserier som har 
samband med handikapp? 
 
 
Hur ska vi på LIA-skolan motverka diskriminering eller trakasserier som har 
samband med sexuell läggning? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Begreppsdefinitioner 
Kränkande behandling: Är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Det är den 
utsatte eleven som känner om den är kränkt eller inte. Exempel på kränkande behandling 
kan vara knuffar, hot och utfrysning. 
Trakasserier som har med kön att göra: Kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt kopplat 
till en elevs könstillhörighet. 
Sexuella trakasserier: Kränkningar som har sexuella kopplingar. Exempel på detta är skämt 
som handlar om sex, tafsande eller visande av bilder som är sexuella. 
Etnisk tillhörighet: betyder tillhörighet till en grupp av människor som själva anser sig ha 

gemensamt ursprung och egenskaper. Etniska grupper skiljer sig främst genom olika kultur. 

Exempel på folkgrupper är svenskar, kurder, judar, http://sv.wikipedia.org/wiki/Syrianer 

samer och romer. 

Funktionshinder: Exempel på funktionshinder kan vara att man är rullstolsburen. Men det kan 

också vara saker som inte syns så lätt som tex ADHD, epilepsi, autism mm. 

 
 

LIA-skolans trivselregler 
 
Arbetsro: Om det inte hjälper att läraren säger till berörd elev får han/ hon lämna 

lektionssalen 
 

Vårdat språk: Om ovårdat språk återkommande förekommer blir det samtal mellan 

lärare och eleven 
 

Kränkning: Om detta förekommer blir det samtal mellan läraren och eleven. 

 

Energidryck/ läsk: Endast tillåtet på raster utanför skolans ”väggar”. Om inte detta 

följs beslagtas drickan och återlämnas vid rast. 
 

Rökning: Endast vid skolans anvisade platser. 

 

Mobilanvändande: Endast under raster. Om mobilen används när det inte är tillåtet 

får läraren beslagta mobilen. Återlämnas efter avslutad lektion 
 

Raster och respekt: Under raster ska det vara lugn och ro och vi ska behandla 

varandra med respekt. Om man vill ”stoja” får man gå ut eller till ställen där man inte stör 
andra. 
 

Vi hälsar och är artiga mot varandra! 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenskar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kurder
http://sv.wikipedia.org/wiki/Judar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Syrianer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Samer

