
   

  Version 1:4 (reviderad 2016-06-13) 

 

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling           
 

Vid varje läsårs start tar samtlig personal del av och diskuterar ”Plan mot diskriminering och 

kränkande behandling ” tillsammans med rektor för att säkerställa att samtlig personal är 

välinformerad om skolans arbete att motverkar all form av diskriminering och kränkande 

behandling. Samt hur man går tillväga om man upptäcker kränkande behandling.          

Diskriminering och kränkande behandling 

Alla former av diskriminering pga. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjudna. 
(Diskrimineringslagen 1 januari 2009.)  

Det handlar om elevernas mänskliga rättigheter, om att förverkliga FN:s barnkonvention i skolan. 
Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. En trygg skoldag är en förutsättning för att lära och utvecklas. 

Skolans vision 

Ludvigsborgs Friskola är skolan med bykänsla som ger mervärde åt eleverna genom att sträva 

efter hög personaltäthet, där varje person är rätt utbildad för sin tjänst.  Skolan bedriver 

högklassig utbildning för barn som omfattas av förskoleklass och grundskolan. Arbetsmiljön är 

lugn och trygg samt främjar lärande och stimulerar elever att nå eller överträffa sina mål 

Vad är diskriminering? 

Diskriminering och trakasserier är enligt Diskrimineringslagen beteende som har samband med 
några av diskrimineringsgrunderna, se ovan. 

Se exempel på www.do.se 

Vad är kränkande behandling? 

Kränkande behandling är enligt skollagen beteende som kränker en annan människas värde men 
som inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

Några exempel: 

Fysiska (slag, knuffar och liknande) 
Verbala (öknamn) 

Psykosociala (utfrysning, ryktesspridning, nedsättande blickar etc) 
Text- bildburna (klotter, brev, sms, sociala medier och liknande) 

 

Mål för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 

 Alla ska känna sig trygga på skolan 
 Alla ska trivas på skolan 

http://www.do.se/
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 Alla som arbetar på skolan ska aktivt motverka alla former av diskriminering & kränkande 
behandling 

Hur förebygger vi diskriminering och kränkande behandling 

Alla på Ludvigsborgs Friskola har ansvar och skyldighet att reagera och inte acceptera en 

kränkande handling.  
På Ludvigsborgs Friskola strävar vi mot att ha mindre klasser och hög vuxentäthet, samt att 
personalen har en gemensam värdegrund, som allt arbete vilar på. På Ludvigsborgs Friskola 

arbetar alla för att alla respekterar andra människor, tar avstånd från förtryck och visar omsorg. 
Vi arbetar med att förebygga diskriminering och kränkning genom att: 

 Arbeta kring livskunskap i klassrummet  
 Varje läsårsstart ha klassgenomgångar där rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator 

och klasslärare deltar 
 Skolans elevhälsoteam träffas kontinuerligt varje vecka. Elever anmälda till LET gås 

igenom.  
 Varje vecka har vi Klassråd och varannan vecka Elevråd, uppdelat Elevråd för de yngre och 

äldre eleverna, samt Stormöte 1 ggr/termin 
 På rasterna finns vuxna ute på skolgården enligt rastvaktsschema, rastvakterna bär gula 

västar för att synliggöras 
 Vi har återkommande gemensamma idrottsdagar och temadagar med åldersblandade 

grupper 
 Elevernas trivsel utvärderas kontinuerligt i Elevrådet och i ”KompisKompis” 
 Genomgång av ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” på första mötet för 

vårdnadshavare vid terminsstart samt skyndsamt med skolans elever. Klf ansvarar för att 

detta görs. Klassföreståndare ansvarar för att vårdnadshavare som ej närvarar vid möte 
för vårdnadshavare får informationen. 

 ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” finns att läsa på hemsidan som ett 

levande dokument för elever, personal och vårdnadshavare 
 Arbete i olika arbetsråd såsom Matråd, Skolgårdsgrupp, Arbetsmiljöråd och KompisKompis 

där elever ges möjlighet till elevinflytande i en demokartisk process. 

Vad gör vi när vi upptäcker diskriminering eller kränkande behandling 

Diskriminering/Kränkning mellan vuxen-elev eller mellan elev-vuxen 

Rektor kontaktas omedelbart och ansvarar då för att en utredning sker och eventuella åtgärder 
vidtas. 

Rektor kontaktar och informerar skyndsamt Huvudman, Ordförande i Ludvigsborgs friskola 
Ekonomisk Förening, om aktuell händelse, dock senast inom loppet av en vecka. Huvudman 

säkerställer att rutin för diskriminering och kränkande behandling omedelbart följs enligt ” Plan 
mot diskriminering och kränkande behandling”. 

I varje aktuell händelse tar Huvudman del av åtgärder och uppföljning enligt ” Plan mot 
diskriminering och kränkande behandling” genom dialog Rektor-Huvudman i direkt anslutning till 
att åtgärd och uppföljning skett. 

           

Diskriminering/Kränkning mellan elever 
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 Den vuxne som upptäcker diskriminering eller kränkning markerar omgående genom 
att tydligt tala om för berörd elev/elever att det som hänt inte är acceptabelt 

 Meddela klassföreståndare och ansvarig personal. Berörd personal tar beslut om 
händelsen ska dokumenteras i en rapport som förvaras hos rektor. 

Berörd personal bedömer om: 

 särskilt samtal med elev behövs och genomför i så fall detta 
 vårdnadshavare ska kontaktas. Detta sker då snarast möjligt 

 Rektor ska kontaktas. Rektor bedömer då om vidare åtgärder ska vidtas och 
åtgärdsprogram ska upprättas. Detta upprättas då av rektor eller av berörd personal 
efter samtal med LET 

Rektor och berörd personal ansvarar för att följa upp och avgöra om ytterligare insatser krävs, 
samt återkoppla till berörda. 

Vid grav diskriminering och kränkning avgör rektor om händelsen ska anmälas till socialtjänst eller 
polis. 

Förväntningar 

Ni kan förvänta Er av oss personal: 

 Att vi bemöter alla elever och vuxna med hänsyn, vänlighet och respekt 
 Att vi samarbetar och har ett gemensamt ansvar för alla elever 

 Att vi vill skapa en god arbetsmiljö genom att sträva efter arbetsro 
 Att vi ska föregå med gott exempel språkligt samt att arbeta för att våra elever utvecklar 

ett vårdat språk 
 Att inskolningssamtal sker i samband med inskrivning i på Ludvigsborgs Friskola 

 Att vi håller möte för vårdnadshavare varje läsår 
 Att vi ansvarar för att skolan har en fungerade Plan mot Diskriminering och 

Kränkande Behandling med handlingsplan 
 Att berörd personal kontaktar hemmet om något särskilt inträffar 
 Att vi vid terminsstart ser över säkerheten gällande ute- och innemiljö tillsammans med 

elevombud åk 7-9 

 Att vi ger stöd till alla elever utifrån deras förutsättningar 
 Att vi välkomnar vårdnadshavare att i samråd med Klassföreståndare besöka och delta i 

vår verksamhet 

Vi kan förvänta oss av Er vårdnadshavare: 

 Att Ni informerar skolan om barnet berättar något som tyder på mobbning 

 Att Ni medverkar på inskolningssamtal, utvecklingssamtal och föräldramöte 
 Att ni tillsammans med ert barn läser igenom skolan Ordningsregler samt annan 

information som går hem  

 

Vi förväntar oss av Dig som elev: 

 Att du uppträder hänsynsfullt, artigt och hjälper andra 
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 Att du inte utsätter någon för obehag eller fara 
 Att du använder ett vårdat språk 
 Att du är vilig att dela med dig av dina kunskaper till andra skolkamrater och vara en god 

kamrat 
 Att du tillsammans med vårdnadshavare läser igenom Ordningsregler samt annan 

information som går hem 
 Att du tar ansvar för personliga tillhörigheter såsom mobil etc 

 

Uppföljning av fjolårets åtgärder 

 

Gula västar för att synliggöra rastvakter 

Pedagoger rastvakt efter uppsatt schema 

Vikarier informeras om rastvakt genom ordinarie pedagog 

Ordningsregler revideras årligen 

Genomgång av LETs arbetsgång, Ludvigsborgs Friskolas Elevhälso team 

Uppdaterad Diskriminerings-, Kränknings- och Incidentrapport 

Skolgårdsanalys gjord av personal och elever där fler aktivtetsredskap köpts in 

Assistenter har speciellt ansvar för vissa elever men finns som en extra resurs på skogården om 

assistent är ute 

Alla vuxna äter i matsalen 

Utökad tid för skolsköterska och kurator 

KompisKompis synliga med röda västar 

Tillsammansdag för alla skolans elever 

Utökat tvärgruppsarbete inom stadier 

Lägerskola direkt uppstart hösten för årskurs 7 

 

 


