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Dokumentinformation 

Varje enhet ska årligen upprätta dokumentation som klargör vilka 

riktlinjer och rutiner som verksamheten har för att förhindra 

diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier, samt följa upp och 

utvärdera dessa. Varje enhet ska även upprätta en plan med en översikt av 

de åtgärder som behövs för att förebygga eller förhindra kränkande 

behandling, och vilka åtgärder som avses genomföras under det 

kommande året; föregående års genomförande av de planerade åtgärder 

ska redogöras för.  

 

Lammhults skolas plan för en trygg skola möter de krav som ställs på 

utbildningsanordnaren i diskrimineringslagen och skollagen.   
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1 Inledning  

Lammhults skola har ca 450 elever från F-klass upp till årskurs 9. Lammhults skola har 

skapat en verksamhetsöve3gripande plan för en trygg skola. sammanfört enheternas 

olika likabehandlingsplaner i detta dokument för att samla gällande planer och riktlinjer i 

arbetet för en trygg skola för alla som går på skolan. Rektor för förskoleklass, fritidshem 

och årskurs 1-3 är Ingela Aksell. Rektor för grundskola årskurs 4-9 är Olof Westeson.  

På Lammhults skola ska alla trivas och känna sig trygga och respekterade. Ingen ska 

behöva bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling 

oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Vi ska 

bemöta varandra med respekt, både i tal och i handling. 

2 Aktiva åtgärder 

Alla skolor ska enligt lagens bestämmelser arbeta med aktiva åtgärder som syftar till att 

motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Varje rektor ansvarar 

för att undersökning, analys, åtgärder, uppföljning och utvärdering sker. Planen ska 

inkludera hela skolans verksamhet. På ett allmänt plan kan arbetet handla om 

kompetensutveckling för personalen för att öka medvetenheten och kunskapen om 

diskriminering. Arbetet kan likaså innebära att personal vid planeringen väljer arbetssätt 

och pedagogiskt material så att alla elever kan delta på likvärdiga villkor.  

2.1 Samverkan 

Rektorn ansvarar för att arbetet med aktiva åtgärder sker i samverkan med elever och 

personal i verksamheten. Samverkan ska ske i hela arbetet med aktiva åtgärder, från 

undersökningen och analysen till de åtgärder som behöver genomföras samt i 

uppföljningen och utvärderingen. Även arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner mot 

trakasserier, diskriminering och kränkande behandling ska göras i samverkan.  
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2.2  Främjande och förebyggande arbete  

Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för 

likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår från skolans övergripande uppdrag att 

verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete 

syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en 

skolmiljö där alla elever känner sig trygga och utvecklas. Det förebyggande arbetet syftar 

till att avvärja de risker för kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och 

sexuella trakasserier som finns i en verksamhet.  

2.3 Skolans aktiva åtgärder för att motverka diskriminering  

Arbetet med aktiva åtgärder omfattar i korthet att inom varje verksamhet: 

 

 

 Arbeta fortlöpande i fyra steg (undersöka, 

analysera, åtgärda, följa upp och 

utvärdera)  

 Ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer 

och rutiner för att förhindra trakasserier 

och diskriminering  

 Dokumentera alla delar av det fortlöpande 

arbetet  

 Samverka med elever och anställda i 

verksamheten Utgångspunkten är att alla 

elever ska kunna delta i all verksamhet 

och ha lika rättigheter och möjligheter 

oavsett diskrimineringsgrund. 

 

Här nedan förklaras de fyra delarna av arbetet för att förebygga och främja 

likabehandling. 

1. Undersöka risker och hinder  

Rektor ansvarar för att undersöka verksamheten i syfte att upptäcka eventuella risker 

för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för elevers lika rättigheter och 



Information från  
Växjö kommun 

7 
 

möjligheter. Genom att undersöka den egna verksamheten säkerställs att de åtgärder 

som vidtas motsvarar verksamhetens faktiska behov.  

På Lammhults skola undersöker vi risker och hinder genom att:  

 Kontinuerligt anmäla, enligt rutin, när vi får kännedom om att en elev upplevt sig 

blivit utsatt för kränkande behandling. Kartläggning av samtliga inkomna 

anmälningar ska göras en gång per läsår.  

 Utreda när vi får kännedom om trakasserier, diskriminering eller kränkande 

behandling. Denna utredning sker efter behov. 

 Anmäla incidenter i Stella (tidigare Lisa) vid skador och tillbud.  

 Kartlägga på övergripande nivå genom Lammhults skolas elevhälsoteam - 

bestående av rektor, skolsköterska, specialpedagog och kurator.  

2. Analysera orsaker 

Efter undersökningen ska orsakerna till de upptäckta riskerna och hindren analyseras. I 

analysen dras slutsatser om vad det är som gör att riskerna och hindren uppstår.  

 Reflektion, analys och slutsatser görs av elevenkätens resultat på de olika 

enheterna. Resultatet delges de olika arbetslagen genom kurator på 

arbetslagsmötestid. Varje enhet får i uppdrag att redogöra för resultatet i de olika 

klasserna. Resultatet ska därefter diskuteras i såväl personalgrupp, klasser och 

elevråd. 

 Varje enskild genomförd utredning kring trakasserier, diskriminering eller 

kränkande behandling skall reflekteras, analyseras och sammanfattas av utredare. 

Sammanfattningen skall överlämnas till rektor och kurator.  

 Inlämnade anmälningar om kränkande behandling ska reflekteras, analyseras och 

resultera i slutsatser en gång per läsår.  

3. Genomföra åtgärder 

Utifrån undersökning och analys ska åtgärder presenteras och genomföras. Skolan ska 

bedöma och se till att konkreta åtgärder genomförs för att undanröja hinder för elevers 
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lika rättigheter och möjligheter. Det måste inte ha uppstått en situation där någon 

upplevt sig diskriminerad i verksamheten. Det räcker att det finns risker eller hinder 

som skulle kunna leda till att någon kan bli diskriminerad för att en åtgärd ska 

verkställas. Åtgärderna ska genomföras så snart som möjligt. Det ska likaså tydliggöras 

vem som är ansvarig för genomförande av åtgärden samt hur och när uppföljningen 

sker. 

 Respektive enhet tillsammans med rektor planerar och genomför åtgärder, 

förebyggande och främjande, som krävs utifrån undersökning och analys.  

4. Följa upp och utvärdera 

Skolan följer upp och utvärderar arbetet med undersökningen, analysen och åtgärderna. 

Resultatet av arbetet och de uppsatta målen utvärderas. Arbetet med de aktiva 

åtgärderna sker fortlöpande under hela läsåret och ska i den mån det är möjligt 

integreras i den ordinarie verksamheten.  

3 Lammhults skolas regler för 

ordning och trivsel 

Här kommer de uppdaterade reglerna för ordning och trivsel infogas 

 

3.1 Konsekvenser när reglerna inte följs 

På Lammhults skola använder vi oss av en konsekvenstrappa för att tydliggöra hur 

skolan arbetar när regler för ordning och trivsel inte följs. 
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4 Plan mot kränkande behandling  

Skolan är skyldig att se till att det årligen upprättas en plan mot kränkande behandling. 

Planen mot kränkande behandling är ett viktigt stöd i arbetet för att förebygga och 

förhindra diskriminering, trakasserier samt kränkande behandling av elever. Rektor 

ansvarar för att planen är känd hos all personal i verksamheten men även hos elever och 

vårdnadshavare.  

En plan mot kränkande behandling ska innehålla:  

 En översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling av elever.  

 En beskrivning för vilka åtgärder som verksamheten planerar att påbörja 

eller genomföra under kommande året.  
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 En beskrivning för hur de planerade åtgärderna i föregående års plan har 

genomförts.  

 Det ska framgå vem som är ansvarig för att åtgärderna genomförs och hur 

dessa ska följas upp och utvärderas.  

 De mål som verksamheten har satt upp ska anges i planen.  

 I planen ska likaså rutiner gällande akuta situationer nämnas.  

4.1 Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling? 

Här kommer en förenklad beskrivning av begreppen diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. 

Diskriminering  

Diskriminering är enligt diskrimineringslagen (2008:567) att någon elev missgynnas eller 

behandlas sämre än någon annan elev av personal/skolan utifrån någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna: 

 kön  

 könsöverskridande identitet 

eller uttryck  

 etnisk tillhörighet  

 religion eller annan 

trosuppfattning  

 

 funktionsnedsättning  

 sexuell läggning  

 ålder  

 

 

Diskriminering finns i sex former: direkt eller indirekt diskriminering, bristande 

tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner är former av 

diskriminering. En utförlig förklaring av diskrimineringsgrunderna och de sex formerna 

av diskriminering beskrivs under rubriken ”begreppsdefinitioner”.  

Kränkande behandling  

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering, kränker en 

elevs värdighet. Det kan t.ex. vara nedsättande ord, ryktesspridning, slag och sparkar, 
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utfrysning och hot. Det kan också vara kränkande behandling om någon skickar 

kränkande e-postmeddelanden eller kommentarer på sociala medier. Tidigare kallades 

upprepade kränkningar mobbning, men mobbning finns idag inte som begrepp i 

skollagen.  

Kränkningar på internet ses som lika allvarligt som andra typer av kränkningar och 

händelsen ska anmälas och utredas. Skolan har ett generellt ansvar att utreda 

kränkningar på nätet om det har en inverkan på elevens studiesituation. Elevernas 

beteende på internet och sociala medier är en viktig del i skolans värdegrundsarbete. 

Lammhults skola ska vägleda elever och samverka med vårdnadshavare i syfte att 

hantera kränkande yttranden som publicerats på internet. Om vårdnadshavare och 

elever inte hittar en lösning på situationen, samt om skolan bedömer att det har en 

inverkan på elevens skolsituation, kvarstår skolans ansvar att finna en lösning.  

Trakasserier och sexuella trakasserier  

Trakasserier är kopplade till diskrimineringsgrunderna vilket inte kränkande behandling 

är. Om en annan elev kränker någon utifrån diskrimineringsgrunderna handlar detta om 

trakasserier. En elev kan aldrig diskriminera en annan elev.  

Det är uppfattningen hos den som blivit utsatt som avgör om det handlar om 

trakasserier. En elev kan bli utsatt för trakasserier och kränkningar av både personal och 

elever.  

Sexuella trakasserier är sexuella handlingar som kränker någons värdighet, tex. ord, 

tafsande eller närgångna blickar. Det kan likaså handla om en sexuell jargong samt bilder 

med sexuell anspelning.  

4.2 När ska en anmälan om kränkande behandling utföras?  

Enligt skollagen 6 kap. 10 § (2010:800) är det tydligt att det uppkommer en 

anmälningsskyldighet redan när personal får kännedom om att en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling. All skolpersonal är då skyldig att anmäla detta till 

rektor varefter rektor är skyldig att anmäla saken till huvudman. En anmälan görs utan 
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att lägga någon värdering i händelsen. Dokumentationen är till för att kunna förebygga 

kränkningar och det är av betydelse att dokumentera händelser oavsett karaktär. Skolan 

kan då lättare lägga märke till om händelserna är återkommande eller kränkningarna 

återupprepas mot en och samma elev vid flertalet gånger. Dokumentering bör också ske 

när det inträffat något som leder till en kontakt med vårdnadshavare.  

Skolans personal är skyldig att ta varje uppgift eller annan signal om kränkande 

behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom. Utredningens omfattning är 

beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Utredningen ska utmynna i åtgärder 

för att förhindra att kränkande behandling fortsätter. 

För att försäkra sig om att åtgärderna ger resultat ska åtgärderna följas upp och 

utvärderas. Om det vid en sådan uppföljning och utvärdering visar sig att kränkningen 

fortfarande pågår ska nya eller kompletterande åtgärder vidtas för att få kränkningarna 

att upphöra.  

4.3 Olycksfall, skador och tillbud 

Olycksfall och skada är en oönskad plötslig händelse som lett till fysisk skada eller 

psykisk påverkan. Olycksfall kan även vara när allergi/förgiftningssymptom uppstått och 

även om ångest eller svår rädsla medfört att eleven behövt uppsöka vård eller gått hem. 

Sådana händelser skall alltid anmälas i Stella (tidigare Lisa) oavsett om olyckan eller 

skadan är av psykisk eller fysisk karaktär. 

Har olyckan eller skadan uppstått i samband med en kränkning skall också en anmälan 

om kränkande behandling göras.  

Oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller 

olycksfall kallas för tillbud. Tillbudet ska inte ha medfört någon skada.  

4.4 Spridande av odemokratiska värderingar 

I skollagen 1 kap 5§ står det:  
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”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska 

främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

verksamhet.” 

 

Lammhults skola accepterar inte spridande av odemokratiska värderingar. Vid 

observation av propaganda/reklamföring förknippad med odemokratiska värderingar, 

exempelvis: klädsel, musik, bilder, symboler, smycken och nätspridning, går man tillväga 

enligt följande:  

1. Rektor informeras.  

2. Omedelbart samtal med elev och vårdnadshavare för att upplysa denne kring 

betydelsen och allvaret i handlingen. Ev. klotter eller skadegörelse fotograferas.  

3. Vid varje förseelse avväger rektor om polis ska kontaktas.  

4. Dokumentation sker genom rutin för anmälan kring kränkande behandling. 

5  Ansvarsfördelning  

För att säkerställa att arbetet mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier 

och sexuella trakasserier sker på ett tillfredsställande sätt och att alla rutiner följs har 

alla ett ansvar att agera enligt följande:  

Rektors ansvar 

 Anmäla till huvudmannen om det kommer till skolans kännedom att en elev 

upplever sig kränkt, diskriminerad, trakasserad eller sexuellt trakasserad  

 Ansvarar för att utredning sker och att åtgärder och uppföljning sätts in efter 

behov, rapporterar till utbildningsnämnden på förvaltningskontoret  
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 Se till att Kungsmadskolans plan för en trygg skola upprättas årligen.  

 Se till att ett främjande och förebyggande arbete mot kränkande behandling, 

diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier genomförs varje år på 

enheten.  

 Se till att all personal har kunskap om Lammhults skolas plan för en trygg skola 

och agerar utifrån den.  

 Se till att elever är delaktiga i arbetet med aktiva åtgärder.  

 Rektor är ytterst ansvarig i enhetens arbete kring aktiva åtgärder.  

 

Pedagogernas ansvar 

 Informera rektor samt upprätta en skriftlig anmälan om det kommer till skolans 

kännedom att en elev känner sig utsatt för kränkande behandling, diskriminerad, 

trakasserad eller sexuellt trakasserad.  

 Pedagogerna ansvarar för att eleverna vid terminsstart får ta del av Lammhults 

skolas plan för en trygg skola samt ge information om arbetet för att främja och 

förebygga kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella 

trakasserier.  

 Informera vårdnadshavare om Lammhults skolas plan för en trygg skola vid 

föräldramöten  

 Aktivt främja och förebygga arbetet mot kränkande behandling, diskriminering, 

trakasserier och sexuella trakasserier.  

 Kontinuerlig dokumentation kring aktiva åtgärder.  

 

All personals ansvar 

 Informera rektor samt upprätta en skriftlig anmälan om det kommer till skolans 

kännedom att en elev känner sig utsatt för kränkande behandling, diskriminerad, 

trakasserad eller sexuellt trakasserad.  

 Utreda kränkningen enligt rutinen för anmälan om kränkande behandling. 
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 Agera vid kränkande behandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella 

trakasserier genom tillsägelse och informera rektor.  

 Aktivt främja och förebygga arbetet mot kränkande behandling, diskriminering, 

trakasserier och sexuella trakasserier.  

 Personal som upplever att annan personal kränker, diskriminerar, trakasserar 

eller sexuellt trakasserar en elev är skyldig att informera rektor.  

 

Elevens ansvar 

 Bidra med en god arbetsmiljö och goda relationer med både personal och elever.  

 Ta del av Lammhults skolas plan för en trygg skola och agera utifrån den. Som 

elev i Växjö kommun förutsätts man respektera andra och visa hänsyn.  

 Informera en vuxen på skolan om eleven själv eller någon annan elev på skolan 

blir utsatt för kränkande behandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella 

trakasserier.  

 Följa Lammhults skolas regler för ordning och trivsel.  

 

Vårdnadshavare bör  

 

 Kontakta skolan om deras barn berättar om kränkningar, diskriminering, 

trakasserier eller sexuella trakasserier oavsett om dessa är riktade mot det egna 

barnet, annans barn eller om det är barnet själv som utsätter någon annan. 

6 Uppföljning av föregående års 

likabehandlingsplaner 

I det här avsnittet beskrivs resultat och analys av likabehandlingsarbetet läsåret 

2021/2022.  
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Fritidshemmen 

Målsättning  Arbeta för att främja och förebygga att kränkningar sker 

Nuläge Eleverna upplever att de vuxna inte agerar när det sker kränkningar. 
Personalen upplever att det finns grupperingar utifrån vilket modersmål 
man har. Personalen upplever också en viss vilsenhet i hur rutinerna för 
anmälan om kränkande behandling ska efterlevas.   

Beskrivning av 
Åtgärden 

• På rastkul erbjuds lekar som alla kan deltaga i.  
• De vuxna ska identifiera elever i behov av stöd och ge 

stöd till elever och grupper att komma igång och 
inkluderas i aktiviteter på rasterna.  

• När situationer uppstår pratar de vuxna med berörda 
elever eller elevgruppen.  

• Förbereda eleverna på vad de ska göra på rasten eller 
vilka aktiviteter de kan välja mellan.  

• Demokratiskt möte på måndagar där eleverna håller i 
mötet 

• Fritidsråd minst en gång i månaden 
• Kurator kommer ut till personalmöten en gång i månaden 

för att prata om kränkningsanmälningar och rutiner som 
finns. 

Tidplan aug 21 - juni 22 

Utvärderingsmetod 
och uppföljning Uppföljning av dessa strategier sker vid arbetslagsmöten med personalen 

ca en gång i månaden. 

Uppföljning genom skolenkäten i mars 2022. 

Fokusintervjuer två gånger per läsår: december 2021 och maj 2022. 

Ansvarig Personalen på fritidshemmet är ansvariga för aktiviteterna som är 
kopplade till likabehandlingsplanen. 

 
Kurator och elevkoordinatorer är ansvarig för uppföljning av 
likabehandlingsmålen 

 

  

Förskoleklass och årskurs 1-3 

Under läsåret har följande mål och aktiva åtgärder arbetats med: 

Målsättning  Arbeta för att främja och förebygga att kränkningar sker 
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Nuläge Eleverna upplever att de vuxna inte agerar när det sker kränkningar. 

Personalen upplever att det finns grupperingar utifrån vilket 

modersmål man har. Personalen upplever också en viss vilsenhet i 

hur rutinerna för anmälan om kränkande behandling ska efterlevas.  
Beskrivning av 
Åtgärden 

• Vi ska arbeta med feedback, d.v.s. följa upp och informera 

eleverna om vad vi gör när det uppstår kränkningar så att 

eleverna känner sig delaktiga. 

• Så snart som möjligt samla barnen och samtala om 

konflikten, större problem samtala enskilt. 

• Elever håller sig ute och att man har uppsyn för att eleverna 

är ute på rasterna, för att det finns rastvakter ute som kan 

förebygga att konflikter uppstår. 

• Läraren i god tid innan lektionen börjar för att förhindra 

konflikter i korridorerna. 

• Stämma av med elever som verkar upprörda även om de inte 

bryter några regler. 

• Rastvakterna cirkulerar runt för att förebygga att det sker 

kränkningar. 

• Att det finns en miljö som är lugn för de elever som behöver 

det. 

Tidplan aug 21 - juni 22 
Utvärderingsmetod 
och uppföljning 

Uppföljning av dessa strategier sker vid arbetslagsmöten med 

personalen ca två gånger per termin. 

Fokusintervjuer två gånger per läsår dec och maj. 

 

Skolenkäten i mars 2022 
Ansvarig Samtliga vuxna ansvarar för att aktiviteterna i denna plan efterlevs. 

Lärare delas upp och håller i var sin workshop på arbetslagstid under 

läsåret.  

 

Elevkoordinatorerna och kurator ansvarar för att uppföljning sker på 

aretslagstid. 

 

Elevrådet följer upp med eleverna.  

 

Elevkoordinatorer och kurator ansvarar för att fokusintervjuer 

genomförs. 
Målsättning  Inkludera värdegrundsarbete i verksamheten 

Nuläge   
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Beskrivning av 
Åtgärden   

1. Arbeta fram ett faddersystem på lågstadiet  

2. Ha en avsatt lektion i veckan för värdegrundsarbete i 

klasserna, tex göra värdegrundsaktiviteter i klassrummet  

3. Att de äldre eleverna är delaktiga som rastvärdar 

4. Jobba utifrån värdeord, där hela skolan jobbar med det i sina 

klasser 

5. Använda skoltidningen som en kanal att signalera skolans 

värdegrund gentemot eleverna och vårdnadshavarna 

6. Utforma och aktivt arbeta med ordningsregler som signalerar 

skolans värdegrund 

7. På arbetslagstid ge tid att stötta varandra i att vara goda 

förebilder. 

Tidplan aug 21 - juni 22 

Utvärderingsmetod 
och uppföljning Uppföljning av dessa strategier sker vid arbetslagsmöten med personalen 

c:a två gånger per termin. 

Fokusintervjuer två gånger per läsår dec och maj. 

Skolenkät mars 2022 

Ansvarig Samtliga vuxna ansvarar för att aktiviteterna i denna plan 
efterlevs. 
Lärare delas upp och håller i var sin workshop på arbetslagstid 
under läsåret.  
 
Elevkoordinatorerna och kurator ansvarar för att uppföljning sker 
på aretslagstid. 
 
Elevrådet följer upp med eleverna.  
 
Elevkoordinatorer och kurator ansvarar för att fokusintervjuer 
genomförs. 

 

 

Resultat och analys av målsättning 1 

Skolenkäten 2022 fylldes inte i korrekt, varvid den inte används som underlag i 

utvärderingen av likabehandlingmålen. Eleverna uppger i fokusgruppsintervjuer att 

kränkningar och kränkande språkbruk har minskat. De vuxna på skolan uppger också att 
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situationen har blivit bättre, mycket på grund av det aktiva arbetet efter 

skolinspektionens tillsyn. Utbildning kring kränkningsarbete och anmälan om kränkande 

behandling har getts och även om antalet anmälda kränkningar inte har minskat, tror vi 

att antalet anmälningar idag är mer representativ än det tidigare varit.  

Under året har det skett ett aktivt arbete i arbetslaget kring de aktiva åtgärderna som är 

kopplade till målet. Vartannat arbetslagsmöte har getts tid till att prata och komma fram 

till hur personalen ska förhålla sig till åtgärderna. Trots detta uppger en tredjedel av alla 

lärare i utvärderingsenkäten att de inte känner till likabehandlingsmålen eller 

aktiviteterna som är kopplade till målen.  

Målet anses bara delvis vara uppfyllt, då vi anser att det fortfarande sker för många 

kränkningar på skolan. Målet rekommenderas att finnas kvar även under kommande 

läsår.  

Resultat och analys av målsättning 2 

Ett årshjul har tagits fram kring värdegrundsarbetet i skolan. Det har skett en markant 

förbättring kring arbetet, på så sätt att det idag är likvärdigt vilken 

värdegrundsundervisning eleverna får. Eleverna är också delaktiga i arbetet, dels på 

lektioner men också genom elevrådet och skoltidningen – som båda genomsyras av de 

teman som tas upp i värdegrundsårshjulet.  

Det har dock uttryckts ett behov från lärarna att få mer tillfällen att diskutera 

värdegrunden sinsemellan. Eftersom värdegrunden är något som ska genomsyra 

verksamheten samt blir mer synligt i den nya läroplanen föreslås detta mål stå kvar som 

ett prioriterat mål även under läsåret 2022/2023. 
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Årskurs 4-6 

Under läsåret har följande mål och aktiva åtgärder arbetats med: 

Målsättning  Alla på mellanstadiet använder ett vårdat språk som varken direkt eller 
indirekt kränker någon. 

Nuläge Under förra läsåret upplevde vi att det kränkande språkbruket ökade hos 
våra elever. Att använda ett kränkande språk normaliserades och blev en 
ovana hos en hel del av våra elever.   

Beskrivning av 
Åtgärden 

• Vi har nolltolerans om elever använder ett språkbruk som kan 
kränka någon. Dåligt språkbruk ska alltid ge en reaktion från 
någon vuxen. 
Vuxna reagerar när de hör eller får kännedom om att kränkande 
språkbruk använts. 

• Tema kring språkbruk under tematiden där följande områden tas 
upp: Vilka ord är kränkande? Kränkande ord på olika språk? 
Varför används ett kränkande språkbruk? Vad betyder orden? 
Avdramatisera dem? Vad händer med mottagaren? Stärka elever 
kring hur de ska reagera när de blir utsatta? Hur gör vi det o-coolt 
att använda kränkande ord? 

Tidplan aug 21 - juni 22 

Utvärderingsmetod 
och uppföljning Uppföljning av dessa strategier sker vid arbetslagsmöten med personalen 

ca en gång i månaden. 

Uppföljning via klasstempen / samtal under klasstiden i oktober, 
december, mars, juni.  

Fokusintervjuer två gånger per läsår dec och maj. 

Ansvarig Andrea ansvarar för att uppföljningen sker på arbetslagsmötena.  

 
Mentorer ansvarar för att uppföljning sker under klasstiden.  

 
Andrea och Dennis ansvarar för att fokusintervjuer genomförs. 

 

Målsättning  All personal har en samsyn kring hur vi kan lösa konflikter av olika slag.  

Nuläge Under de senaste åren har personalgruppen ökat och vi upplever att vi har 
olika sätt att ta oss an och lösa konflikter.  Detta har lett till att eleverna 
har prioriterat vissa lärare när de har behövt hjälp med konfliktlösning. 
Det har också lett till en ökad osäkerhet hos eleverna när vi har löst 
konflikter på olika sätt.  
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Beskrivning av 
Åtgärden   

• Under arbetslagstid diskuterar vi kring och tränar på olika 
konfliktlösningsmetoder.  

• Vi fördjupar oss i olika konfliktlösningsmetoder och hur samtal av 
olika slag kan gå till.  

Tidplan aug 21 - juni 22 

Utvärderingsmetod 
och uppföljning Uppföljning av dessa strategier sker vid arbetslagsmöten med personalen 

ca en gång i månaden. 

Fokusintervjuer två gånger per läsår dec och maj. 

Ansvarig Andrea ansvarar för att uppföljningen sker på arbetslagsmötena.  

 
Andrea och Dennis ansvarar för att fokusintervjuer genomförs. 

 

 

Resultat och analys av målsättning 1 och 2 

Uppföljningen av de prioriterade målen i likabehandlingsplanen har genomförts genom 

en fokusgruppsintervju med en elev per klass, genomgång av skolenkäten 2022, 

genomgång av kränkningsärenden i DF-respons, samt samtal med lärarna på 

arbetslagsmötestid.  

Vid uppföljning av de prioriterade målen i likabehandlingsplanen uppger både lärare och 

elever att förekomsten av kränkande språkbruk har minskat. Det finns fortfarande kvar i 

viss mån, men lärare upplever att de har hittat verktyg att arbeta med detta i klasserna. 

Språkbruk är också ett ämne som integreras i värdegrundsårshjulet till nästa termin. I 

skolenkäten (mars 2022) uppger eleverna att deras känsla av trygghet och trivsel ökat 

(trygghet från 78,6% till 83%, trivsel från 79,4% till 88%). Vi ser också att antal elever som 

någon gång upplever sig ha blivit kränkt har minskat (från 45,8% till 67%). Detta visar att 

lärarnas upplevelse stämmer överens med elevernas upplevelse. Vi drar slutsatsen att de 

åtgärder som gjorts med hjälp av förra läsårets likabehandlingsplan har varit till nytta i 

arbetet. Utöver detta har ”rast kul” startats upp för att erbjuda och vägleda elever till 

meningsfulla aktiviteter under rasterna. En elevkoordinator har också anställts för att 

arbeta operativt och förebyggande på enheten. Personalen upplever också att det har 
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varit hjälpsamt att diskutera olika konfliktlösningsmodeller med varandra under 

arbetslagsmötestid.  

Om vi tittar i DF respons så är det färre anmälda kränkningar jämfört med läsåret 2021. 

(2021: 39, 2022: 33). Skillnaden är dock så liten att det inte går att dra några generella 

slutsatser kring siffrorna. Under året har vi fått ett verksamhetssystem som gjort det 

lättare för personal att meddela rektor när det skett en kränkning. Så trots att siffrorna 

inte skiljer sig nämnvärt så kan det möjligen vara så att kränkningar är mer sällan 

förekommande, men att lärare anmäler i högre grad.  

Vi bedömer att det arbetet som har gjorts på enheten har satt sig och inkluderats i det 

ordinarie systematiska kvalitetsarbetet och därför anser vi att målen inte längre behöver 

vara prioriterade i nästa läsårs likabehandlingsplan.  

Årskurs 7-9 

Under läsåret har följande mål och aktiva åtgärder arbetats med: 

Målsättning  Arbeta inkluderande för att motverka segregering och utanförskap 

Nuläge Eleverna upplever att det förekommer rasistiska tillmälen mellan elever 
samt att det finns tendenser till grupperingar mellan elever.   

Beskrivning av 
Åtgärden 

• Alla i årskurs 7 får en fadder som de kan vända sig till och få hjälp 
om det skulle behövas.  

• Arbeta med medveten klassrumplacering och 
gruppindelningar 

• På arbetslagstid diskutera hur vi kan ta vara på alla 
elevers erfarenheter och olikheter  

• Arbeta ämnes och årskursöverskridande.  
• Reagera när vi hör eller får till oss att kränkande språkbruk 

använts. 

Tidplan aug 21 - juni 22 

Utvärderingsmetod 
och uppföljning Uppföljning av dessa strategier sker vid arbetslagsmöten med personalen 

fyra gånger under läsåret. 

Uppföljning via klasstempen under mentorstiden i oktober, december, 
mars, juni.  

Fokusintervjuer två gånger per läsår dec och maj. 
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Ansvarig Likabehandlingsansvarig ansvarar för att uppföljningen sker på 
arbetslagsmötena.  

 
Mentorer ansvarar för att uppföljning sker under klasstiden.  

 
Mutaz och Dennis ansvarar för att fokusintervjuer genomförs. 

Målsättning  Involvera eleverna i arbetet kring trygghet 

Nuläge Skolans demokratiuppdrag ska genomsyra hela skolans verksamhet. 
Genom att arbeta med att göra eleverna delaktiga i sin skolsituation kan 
också antalet kränkningar komma att minska och känslan av trygghet 
därigenom öka.  

Beskrivning av 
Åtgärden   

• Bygga relationer till eleverna, både på lektionstid men också ute 
när eleverna har rast. Arbeta med rastvaktsschema.  

• Använda tid på arbetslagsmöten till att diskutera hur vi gör för 
att skapa relationer till våra elever.  

• Återkoppla till berörda parter vad vi vuxna gör när det skett en 
kränkning. 

• Arbeta med att få en struktur och regelbundenhet i skolans 
elevråd och klassråd. 

 
Tidplan aug 21 - juni 22 

Utvärderingsmetod 
och uppföljning 

Uppföljning av dessa strategier sker vid arbetslagsmöten med personalen 
ca en gång i månaden. 
Fokusintervjuer två gånger per läsår dec och maj. 

Ansvarig Mutaz ansvarar för att uppföljningen sker på arbetslagsmötena.  
 
Mutaz och Dennis ansvarar för att fokusintervjuer genomförs. 

 

 

Resultat och analys av målsättning 1 och 2 

Uppföljningen av de prioriterade målen i likabehandlingsplanen har genomförts genom 

en fokusgruppsintervju med en elev per klass, genomgång av skolenkäten 2022, 

genomgång av kränkningsärenden i DF-respons, samt samtal med lärarna på 

arbetslagsmötestid.  

Vid uppföljning av de prioriterade målen i likabehandlingsplanen uppger personalen att 

de till viss del har arbetat med aktiviteterna kopplade till målen. Aktiviteter som att 
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arbeta årskursöverskridande och fadderskap har varit svårt med anledning av corona-

läget. Däremot uppger lärare att de i större utsträckning reagerar när de får till sig att 

kränkningar skett. Detta kan också bekräftas genom att det skett en fördubbling av 

anmälda kränkningar i DF-respons (2021: 13, 2022: 27). Lärarna ser och får till sig 

kränkningar i högre utsträckning. Däremot upplever också fler elever sig blivit kränkta 

(2021: 28,6%, 2022: 46%), vilket också förklarar ökningen av anmälda kränkningar. 46% 

(41 elever) av 89 svaranden upplever sig blivit kränkta vid minst ett tillfälle under läsåret. 

Detta står inte i proportion till antalet ärenden i DF-respons som är 27. Det kan betyda 

att det finns elever som inte vänder sig till de vuxna av olika anledning. Personalen 

behöver fortsatt arbeta förebyggande och främjande för att få ner antalet elever som 

upplever sig bli kränkta under sin skoltid. 

Eleverna uppger att det fortfarande förekommer rasistiska tillmälen mellan elever på 

skolan. Främst inom vissa grupperingar, men andra elever hör och ser när detta sker. 

Eleverna uppger att lärare oftast agerar när eleverna säger till dem om något har hänt.  

Enligt skolenkäten 2022 så upplever färre elever att de trivs i skolan (2021: 80,9% 2022: 

73%). Även känslan av trygghet har minskat (2021: 85,7% 2022: 70%). Personalen uppger 

att det har varit periodvis stökigt på högstadiet med konflikter mellan olika 

elevgrupperingar. Eleverna håller med om detta, men uppger också att det sker 

favorisering av vissa elever från flera lärares håll, vilket också påverkar trivsel och 

trygghet.  



Information från  
Växjö kommun 

25 
 

7. Prioriterade mål i 

likabehandlingsarbetet läsåret 

2021-2022 

De prioriterade målen för de olika enheterna på Lammhults skola har tagits fram 

tillsammans med lärare. Eleverna har varit delaktiga genom fokusgruppsintervjuer, 

trygghetsvandring samt skolenkäten i mars 2022.  

Årskurs F-3 

Målsättning  Arbeta för att främja och förebygga att kränkningar sker 

Nuläge Eleverna upplever att de vuxna inte agerar när det sker kränkningar. 
Personalen upplever att det finns grupperingar utifrån vilket modersmål 
man har. Personalen upplever också en viss vilsenhet i hur rutinerna för 
anmälan om kränkande behandling ska efterlevas.  

Beskrivning av 
Åtgärden 

Främjande/förebyggande insatser 

Gemensamma ord i varje klassrummen (positiva ord) 

Aktiv och organiserad rast alla dagar i veckan (både kluringar 

och fysiska aktiviteter) 

Klasslärare möter upp eleverna fem minuter innan lektionen 

börjar 

Nya konsekvenser vid våld: anpassa de som finns på 

mellanstadiet?  

Faddersystem – elever goda förebilder 

Fånga upp när vi ser eller märker elever innan kränkning sker 

Så fort som möjligt samtala med eleverna efter en konflikt 

Samverkan  
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Nyfiken – veckans fråga 

Ta fram strategier som eleverna kan använda själva  

Drama teater film kring dilemman 

Samhörighet för att undvika grupperingar 

Se och uppskatta alla elever och allas olika sidor 

Personalnärvaro 

Konsekvenser 

Bjuda in föräldrar till samtal kring de elever som ofta hamnar i 

konflikter 

Aktiviteter under raster och på lektioner 

Rastvärdar är med och anordnar aktiviteter och visar aktiviteter 

för barnen (tex pingis) 

Rastkul varje dag 

Rastvärdar enklare lekar – ex hopprep 

Diskussioner i klassen 

Konsekvenser (konsekvenstrappan) 

 

Åtgärdande insatser 

 

 
Tidplan aug 22 - juni 23 

Utvärderingsmetod 
och uppföljning Uppföljning av dessa strategier sker vid arbetslagsmöten med 

personalen ca två gåner per termin. 
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Fokusintervjuer två gånger per läsår dec och maj. 

 

Skolenkäten i mars 2023 

Ansvarig Samtliga vuxna ansvarar för att aktiviteterna i denna plan 
efterlevs. 
Lärare delas upp och håller i var sin workshop på arbetslagstid 
under läsåret.  
 
Elevkoordinatorerna och kurator ansvarar för att uppföljning 
sker på aretslagstid. 
 
Elevrådet följer upp med eleverna.  
 
Elevkoordinatorer och kurator ansvarar för att fokusintervjuer 
genomförs. 

Målsättning  Inkludera värdegrundsarbetet i verksamheten 
Nuläge   
Beskrivning av 
Åtgärden   

Integrera värdegrundsteman i lektioner 
Arbeta med temana hela tiden 
Organiserade raster 
Arbeta med värdegrunden i arbetslaget så att vi står enade och 
har en samsyn 
Frågeställningar och områden på arbetslagsmöten (Ex som man 
haft kring elevers delaktighet) 
Genomtänka bokval och filmval 
 
 
  

Tidplan aug 22 - juni 23 
Utvärderingsmetod 
och uppföljning 

Uppföljning av dessa strategier sker vid arbetslagsmöten med 
personalen c:a två gånger per termin. 
Fokusintervjuer två gånger per läsår dec och maj. 
Skolenkät mars 2022 

Ansvarig Samtliga vuxna ansvarar för att aktiviteterna i denna plan 
efterlevs. 
Lärare delas upp och håller i var sin workshop på arbetslagstid 
under läsåret.  
 
Elevkoordinatorerna och kurator ansvarar för att uppföljning 
sker på aretslagstid. 
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Elevrådet följer upp med eleverna.  
 
Elevkoordinatorer och kurator ansvarar för att fokusintervjuer 
genomförs. 

 

Fritidshemmen 

Arbetet med att ta fram aktiviteter till likabehandlingsplanen fortgår. Målen är desamma 

som för F-3 i övrigt.  

 

Årskurs 4-6 

Målsättning  Alla elever på mellanstadiet ska vara öppna för människors olikheter och 
bli medvetna om sina egna fördomar. 

Nuläge Vi har under förra läsåret sett att det finns elever som av okunskap har 
fördomar kring olika saker och genom det sprider en tråkig och ibland 
nedsättande stämning. Vi vill därför arbeta med att få våra elever att 
öka sin acceptans för att vi människor är olika och att de ska se det 
positiva i det.   

Beskrivning av 
Åtgärden 

● Vi arbetar med olika övningar kring detta på tematiden varje 

tisdag.  

● Vi genomför gemensamma dagar 3 gånger per termin, där vi har 

teman av olika slag under året.  

Exempel: 

“Dagen då vi vågar sticka ut” 
“Bad hairday dagen” 
“Den blå dagen” 
 
Genom åtgärderna hoppas vi kunna se att kränkningar minskar bland 
eleverna. 

Tidplan aug 22 - juni 23 

Utvärderingsmetod 
och uppföljning 

Uppföljning av dessa strategier sker vid arbetslagsmöten med 
personalen ca en gång i månaden.  
Fokusintervjuer två gånger per läsår dec och maj. 
Skolenkäten i mars 2023. 
Genomgång av inkomna kränkningsanmälningar. 

Ansvarig Maria Einarsson ansvarar för att uppföljningen sker på 
arbetslagsmötena. 
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Dennis Dickner ansvarar för att fokusintervjuer genomförs. 

Målsättning  All personal har en samsyn kring hur vi kan lösa konflikter av olika slag.  

Nuläge Under de senaste åren har personalgruppen ökat och vi upplever att vi har 
olika sätt att ta oss an och lösa konflikter.  Detta har lett till att eleverna 
har prioriterat vissa lärare när de har behövt hjälp med konfliktlösning. 
Det har också lett till en ökad osäkerhet hos eleverna när vi har löst 
konflikter på olika sätt.  

Beskrivning av 
Åtgärden   

• Under arbetslagstid diskuterar vi kring och tränar på olika 
konfliktlösningsmetoder.  

• Vi fördjupar oss i olika konfliktlösningsmetoder och hur samtal av 
olika slag kan gå till.  

Tidplan aug 21 - juni 22 

Utvärderingsmetod 
och uppföljning Uppföljning av dessa strategier sker vid arbetslagsmöten med personalen 

ca en gång i månaden. 

Fokusintervjuer två gånger per läsår dec och maj. 

Ansvarig Andrea ansvarar för att uppföljningen sker på arbetslagsmötena.  

 
Andrea och Dennis ansvarar för att fokusintervjuer genomförs. 

Målsättning  Alla elever tar ansvar för att den fysiska miljön i skolan inte förstörs och är 
aktsamma om det material de får. 

Nuläge Under förra läsåret skedde en del förstörelse på skolan och vi kunde 
uppleva att eleverna inte alltid förstod vikten av att vara rädd om sin 
skola, både inomhus och utomhus, samt det material som skolan gav dem. 
Vi vill därför intensifiera arbetet med detta så att vi får med oss en bra 
inställning vad gäller detta in i den nya skolan.  

Beskrivning av 
Åtgärden   

● Sätta upp gemensamma regler kring hur vår fysiska miljö (såväl 
inomhus som utomhus) ska se ut så att det blir tydligt hur vi ska 
förhålla oss till den. 

● Alla lärare har en tydlig struktur för hur material används i sin 
undervisning tillsammans med eleverna.  

● Alla klasser städar sina klassrum noga en gång i veckan där man 
som personal i förväg har kollat över om det finns klotter eller 
annat som behöver lagas eller tas bort.  

● Alla klasser städar sina bänkar en gång i veckan, både i och på.  
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● Vi ger elever konsekvenser för sitt handlande. Om någon till 
exempel har tagit sönder något som går att laga, får eleven delta i 
reparationsarbetet till exempel under en rast.  

Genom åtgärderna hoppas vi se att förstörelsen av skolans och elevernas 
material minskar. 

Tidplan aug 22 - juni 23 

Utvärderingsmetod 
och uppföljning 

Uppföljning av dessa strategier sker vid arbetslagsmöten med personalen 
ca en gång i månaden. 
Fokusintervjuer två gånger per läsår dec och maj. 

Ansvarig Maria Einarsson ansvarar för att uppföljningen sker på arbetslagsmötena.  

 

Dennis Dickner ansvarar för att fokusintervjuer genomförs. 

 

Årskurs 7-9 

Målsättning  Arbeta inkluderande för att motverka segregering och utanförskap 

Nuläge Eleverna upplever att det förekommer rasistiska tillmälen mellan elever 
samt att det finns tendenser till grupperingar mellan elever.   

Beskrivning av 
Åtgärden 

Arbete på framförallt temapass utifrån följande teman: 
 

- Hur är vi mot varandra ? (Område inom 
Värdegrundsarbetet)  

(Cissi, Hazzel, John, Lina, Daniel, Maja, Yasmeen, Katarina, 
Bernhard)  
  
Koppla till arbete med ordningsreglerna   - v. 34, 36, 37, 38   
(7b - Lina, 9:or -John, 7a: Bernhard, 8a: Yasmeen, Maja, 8b: 
Hazzel, Cissi)  

1. Fem undervisningsgrupper klassvis (4 tillfällen)  
 Lektion 1: Läsa ordningsreglerna i grupper. 5 delar( hem 
- expertgrupp) och sist gemensamt med läraren. 
(kunskap/trivsel/trygghet/konsekvenser/foto-film)  
Lektion 2-3: Bearbeta med konkreta exempel. Rollspel i 
fem olika grupper. Två lektioner att hitta på och 
förbereda rollspel.   
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Lektion 4: Sista lektionen spela upp och diskutera utifrån 
deras rollspel.   

Tidplan aug 22 - juni 23 

Utvärderingsmetod 
och uppföljning Uppföljning av dessa åtgärder sker vid arbetslagsmöten med personalen 

fyra gånger under läsåret. 

Fokusintervjuer två gånger per läsår dec och maj. 

Genomlysning av inkomna kränkningsanmälningar två gånger per läsår. 

 
 

Ansvarig Likabehandlingsansvarig ansvarar för att uppföljningen sker på 
arbetslagsmötena.  

 
Mentorer ansvarar för klasstempen.  

 
John Borglin och Dennis ansvarar för att fokusgruppsintervjuer genomförs. 
 
Genomlysning av inkomna kränkningsanmälningar – Dennis, kurator. 

Målsättning  Arbeta för att fler elever ska trivas på skolan 

Nuläge I skolenkäten 2022 uppger färre elever att de trivs på skolan från 80,9% 
(2021) till 73% (2022). Vi ser också att antalet elever som upplever sig få 
kränkningar riktade mot sig har ökat, från 18,6% (2021) till 46% (2022). 

Beskrivning av 
Åtgärden   

Främjande/förebyggande insatser 
- Arbete på tema-pass utifrån temat inkludering och trivsel 

Hur är vi mot varandra ? (Område inom Värdegrundsarbetet)  

(Cissi, Hazzel, John, Lina, Daniel, Maja, Yasmeen, Katarina, Bernhard)   

  

Koppla till arbete med ordningsreglerna   - v. 34, 36, 37, 38   

(7b - Lina, 9:or -John, 7a: Bernhard, 8a: Yasmeen, Maja, 8b: Hazzel, Cissi)  

2. Fem undervisningsgrupper klassvis (4 tillfällen)  
 Lektion 1: Läsa ordningsreglerna i grupper. 5 delar( hem - expertgrupp) och 

sist gemensamt med läraren. (kunskap/trivsel/trygghet/konsekvenser/foto-

film)  
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Lektion 2-3: Bearbeta med konkreta exempel. Rollspel i fem olika grupper. 

Två lektioner att hitta på och förbereda rollspel.   

Lektion 4: Sista lektionen spela upp och diskutera utifrån deras rollspel.  

 

- Förberedelse Öppet hus nya skolan - v. 46, 47, 48, 49, 51, 2, 3  
  

Vi utgår från värdegrundstema: ETNISK, KULTURELL OCH RELIGIÖS 

SAMHÖRIGHET och skillnader (identitet, främlingsfientlighet, rasism, 

hederproblematik) (skrivs om på nåt intressant sätt)  

Vi arbetar med saker som ska genomföras eller visas upp under öppet hus i 

ämnesgrupper: Slöjd, Bild, Mod.språk, Sv, Ma/No, SO, Eng, IoH, Unkan  

 
- Organisera fadderskap mellan yngre och äldre elever 

Tidplan aug 22 - juni 23 

Utvärderingsmetod 
och uppföljning 

Uppföljning av dessa strategier sker vid arbetslagsmöten med personalen 
ca en gång i månaden. 
Klasstempen var 4e vecka 
Fokusintervjuer två gånger per läsår dec och maj  

Ansvarig John Borglin ansvarar för att uppföljningen sker på arbetslagsmötena.  
 
John Borglin och Dennis ansvarar för att fokusintervjuer genomförs.  
 
Mentor ansvarar för klasstempen. 
 
Genomlysning av inkomna kränkningsanmälningar – Dennis, Kurator.  
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Bilaga A: Rutin för anmälan, utredning 

och uppföljning av kränkande 

behandling 

När en kränkning uppstår ska denna anmälas till huvudman.  

Anmälan 

Anmälan görs av den person som först får kännedom om att en kränkning har skett. Att få 

kännedom innebär att en elev talar om det för en vuxen, eller att den vuxne själv bevittnar 

kränkningen.  

- Anmälan görs i DF respons. 

Utredning av kränkande behandling 

Efter att en anmälan har gjorts ska en utredning om kränkande behandling göras. Utredningen 

dokumenteras i DF respons.  

När man utreder en kränkning är det viktigt att samtala med alla som är berörda av den, för att få 

en helhetsbild av vad som har hänt. Det är också viktigt att samtala med andra som såg det som 

hände – det kan hjälpa till att nyansera bilden av kränkningen. Det handlar inte om att ta ställning 

för vem som gjort rätt eller fel, utan syftet är att få en förståelse av det inträffade samt arbeta 

fram hur vi kan arbeta vidare för att motverka att kränkningen inträffar igen.  

Förslag på frågor att ställa till barnen: 

- Vad hände? 

- Vem gjorde vad?  

- Varför hände detta? 

- Har det hänt innan? 

- Är det någon annan som sett att detta hände? 

- Hur kan vi hjälpa till så att det inte händer igen? 

Utredningen och åtgärder för att hindra framtida kränkningar ska ske skyndsamt. 
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Uppföljning 
3-6 veckor efter kränkningen ska ni ha ett samtal med samtliga inblandade för att stämma av om 

kränkningarna har upphört eller inte. Uppföljningen görs av den som anmält och utrett 

kränkningen. När uppföljningen är genomförs dokumenteras den i DF respons.   
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Bilaga B: Växjö kommuns värdegrund 

 

Växjö kommunkoncern har en gemensam värdegrund. Den utgörs av fyra värderingar 

som gäller för alla som jobbar i kommunkoncernen. Värderingarna påverkar vårt sätt 

att vara och hjälper oss att leverera en god kommunal service och vara en attraktiv 

arbetsplats med en god arbetsmiljö. Det bidrar till ett hållbart arbetsliv. 

 

Värderingarna fungerar tillsammans - vi ska leva upp till dem samtidigt. Ingen är viktigare än 

den andra. De gäller både i relation till vår omgivning och till varandra som kollegor. Det vill 

säga att vi har samma förhållningssätt internt som externt. 

 

• Vi möter alla med respekt 

• Vi kan jobbet 

• Vi gör verksamheten bättre 

• Vi skapar en hållbar framtid 

 

Värdegrunden förenar oss alla i kommunkoncernen. I praktiken berättar den för oss vad som 

är viktigt i vardagen. Det syns och märks den dag vi alla lever efter samma värdegrund. 

Kommer man utifrån förstår man hur det är här – och det är bra. Det skapar tydlighet och 

trygghet. 

 

Vi möter alla med respekt  

För oss i Växjö kommunkoncern har alla människor ett lika värde med olika behov och 

förutsättningar. Därför lyssnar vi aktivt för att förstå varandra. Vi ser möjligheten i varje 

möte. Vår dialog är saklig och öppen. Vi hjälps åt att skapa tydlighet. Vi tar till vara andras 

kompetens och bejakar olikheter. Vi visar hänsyn till varandras ansvarsområden. Vi bryr oss 

om varandra. Därför håller vi vad vi lovar. Detta skapar trygghet. 

Vi kan jobbet 

Vi som jobbar i Växjö kommunkoncern har uppdraget att göra nytta för alla i kommunen. Vi 

tar reda på vad som förväntas av oss och genomför jobbet på bästa sätt. Vi är nyfikna och 

söker självständigt ny kunskap. Vi reflekterar över vad vi gör och pratar med omgivningen för 

att ständigt utvecklas i vår roll. Detta gör oss professionella. Vi samarbetar för då blir vi 

bättre. 

Vi gör verksamheten bättre 

Vi i Växjö kommunkoncern förbättrar verksamheten med utgångspunkt i behoven hos de vi är 

till för. För att vi ska bli bättre sätter vi utmanande mål som vi följer upp. Då ökar värdet på 
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vår service över tid. Vi utvecklas och är nyfikna på omvärlden. Vi delar med oss av 

information och idéer. Så gör vi alla skillnad. 

Vi skapar en hållbar framtid 

Vi som jobbar i Växjö kommunkoncern analyserar och agerar för att skapa långsiktiga 

ekonomiska, sociala och ekologiska effekter - samtidigt. Det vi gör idag spelar roll imorgon. 

Vi tar ansvar och har modet att genomföra de långsiktiga förändringar som krävs. Vi är goda 

förebilder och skapar ett samhälle för alla, samtidigt som vi hushåller med våra resurser. 
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Bilaga D: Begreppsdefinitioner 

Diskrimineringsformer  

Bristande tillgänglighet  

Bristande tillgänglighet ingår som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Med 

bristande tillgänglighet menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas 

genom att en verksamhet inte vidtar någon eller icke tillräckliga tillgänglighetsåtgärder 

för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna 

funktionsnedsättning.  

Direkt diskriminering  

Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 

annan i en jämförbar situation. Missgynnandet ska ha samband med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna. Om en händelse är diskriminering beror på den enskilda 

situationen (DO.se 2018).  

Indirekt diskriminering  

Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men 

särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk 

tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss 

sexuell läggning eller viss ålder. Då kan regeln vara diskriminerande, trots att det är 

samma regel som tillämpas för alla. Det kan till exempel handla om krav på viss längd 

som kan missgynna kvinnor och krav på körkort som kan missgynna personer med 

funktionsnedsättning (DO.se 2018)  

Instruktioner att diskriminera  

Instruktion att diskriminera är när någon ger en order eller instruerar någon som är i 

beroendeställning, till exempel en anställd, att diskriminera någon annan. Det kan också 
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handla om en instruktion att diskriminera till en person eller ett företag som åtagit sig 

ett uppdrag, exempelvis ett bemanningsföretag (DO.se 2018).  

Diskrimineringsgrunder  

Diskrimineringslagen skyddar enligt 1 kap 1 § mot diskriminering. Diskrimineringslagen 

förbjuder bara särbehandling på de grunder som anges i denna lag; kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Kön  

Begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering 

omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.  

Könsöverskrivande identitet eller uttryck  

Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte definierar sig som 

kvinna eller man eller genom sin klädsel, eller på annat sätt, ger uttryck för att tillhöra 

ett annat kön. Begreppet omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild, 

dels hur någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön, till exempel genom 

kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr. Diskrimineringsgrunden avser vad som ofta 

brukar kallas transpersoner. det är ett paraplybegrepp för människor som bryter mot 

samhällets normer för könsidentitet och könsuttryck. Även en person som identifierar 

sig som transsexuell men inte tänker ändra sin könstillhörighet omfattas av denna grund 

och därmed av skyddet mot diskriminering.  

Etnisk tillhörighet  

Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller 

annat liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer har samma 

nationstillhörighet, som till exempel finländare, polacker eller svenskar. Etniskt 

ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster. Som exempel kan 
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nämnas att en person tillhör någon av de nationella minoriteterna såsom samer och 

romer. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta 

för etnisk diskriminering.  

Religion eller annan trosuppfattning  

Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i svensk grundlag. 

Skolan får inte missgynna någon elev på ett sätt som har samband med elevens religion. 

Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, 

kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin 

grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och 

agnosticism. Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har 

samband med religion omfattas inte av diskrimineringslagens skydd.  

Funktionsnedsättning  

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 

begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en 

sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Tillfälliga 

begränsningar av en persons funktionsförmåga är inte en funktionsnedsättning i 

diskrimineringslagens mening. Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, 

psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte 

något som en person är. En funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika 

situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel och synskador med mera.  

Sexuell läggning  

Lagen definierar sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell och bisexuell 

läggning.  

Ålder  
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Ålder innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder omfattas av lagens 

skydd mot diskriminering. 


