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Ansvarsfördelning / Aktiva åtgärder / Målinriktat arbete 
Systematisk och kontinuerlig uppföljning av förebyggande insatser görs genom 
kartläggning av pågående verksamhet och upptäckt av nödvändiga förbättringsområden.  

Alla i skolans verksamhet har skyldighet att upptäcka alla former av diskriminering, 
trakasserier och annan kränkande behandling. Uppmärksammas att någon utsätts, görs 
en anmälan på avsedd blankett och en utredning påbörjas skyndsamt så att åtgärder kan 
vidtas snarast. Se bifogad blankett  

Alla ska känna till vilka rutiner som gäller för anmälan, utredning, uppföljning och åtgärder. 

Likabehandlingsplaner och lagstiftningen bakom, ska vara känd för alla 
medarbetare, elever och föräldrar på skolan. 

Klassläraren/klassföreståndaren presenterar aktuell likabehandlingsplan i klassen 
och på föräldramötet. 

Rektor informerar Styrelsen med huvudmannaansvar om kränkningar förekommer. 

Huvudmannen: 
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 Skollagen 6 kapitlet 7 och 8 §§.  
7 § Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 
Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att 
barn och elever utsätts för kränkande behandling.  
8 § Plan mot kränkande behandling 
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.  
Rektor: 
Det är rektors ansvar enligt lag och förarbeten att:  
- Se till att alla medarbetare, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering 
och annan kränkande behandling ej är tillåten på skolan.  
- Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, 
samt att motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 



uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell 
läggning, ålder och bristande tillgänglighet. 
- Årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med 
medarbetarna och eleverna. 
- Om någon i skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande 
behandling förekommer, se till att utredning görs och åtgärder vidtas. 
- Se till att medarbetarna vid skolan har ett gemensamt system för hur de dokumenterar 
anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling, och de åtgärder som 
vidtagits. 

Lärare och övriga medarbetare: 
Det är lärares och övriga medarbetares skyldighet att:  
-   Följa skolans likabehandlingsplan  
- Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar 

genom sin undervisning och sträva efter likabehandling  
- Se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling 

misstänks/ upptäcks/ anmäls  
-  Dokumentera misstänkt/upptäckt/anmäld/ diskriminering eller annan kränkande    
behandling och de åtgärder som vidtagits  
-  Följa upp utredda fall av diskriminering eller annan kränkande behandling 

Den som får kännedom om att någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling har skett eller misstänks ha skett, skall omedelbart informera klassansvarig 
lärare.  
Den ansvarige läraren har sedan huvudansvaret för att en utredning av det inträffade 
sker och att händelsen dokumenteras i tillgänglig incidentrapport.  

Vid upprepat beteende eller om händelsen bedöms som allvarlig, som brott mot 
diskrimineringslagen, skall rektor alltid informeras och elevhälsan kopplas in. 

Om en elev misstänks ha utsatts för kränkning av en medarbetare, ska 
utredningsarbetet alltid ledas av rektor och/ eller biträdande rektor. 

I varje enskilt fall görs en bedömning om en anmälan skall göras till andra myndigheter.  

När det har kommit till klasslärares kännedom, planerar denne för hur händelsen ska 
hanteras.  
Det är mycket viktigt att händelsen hanteras snabbt varför detta prioriteras framför 
annan undervisning. Andra lärare har ansvar att täcka upp för den eller de lärare som 
utreder händelsen.  

Utredningen skall syfta till att få klarhet i vad som har hänt, händelsen skall 
dokumenteras och sedan ligga till grund för vilka åtgärder som skall vidtas. Det är 
viktigt att den som utreder samlar information kring det inträffade och undviker att lägga 
några värderingar i det som har skett.  

Information till vårdnadshavare ska ske skyndsamt och fortlöpande. Detta skall göras 
samma dag eller senast dagen efter, och det kan göras antingen skriftligt eller muntligt. Är 
eleven myndig sker detta i samråd med eleven. 



Utredningen dokumenteras med hjälp av en incidentrapport och arkiveras hos 
rektor. Incidentrapporten inkluderar allsidig information om vem som varit inblandad, vad 
som hänt och när, om och när föräldrar/ elevhälsan/ rektor har informerats och vilka 
åtgärder som vidtagits. Se bifogad blankett 

Elever: 
Det är alla elevers gemensamma ansvar att:  
- Påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer i skolan 
- Vara goda förebilder och bidra till att ett tryggt och positivt klimat upprätthålls  
- Följa skolans trivsel- och ordningsregler som inbegriper även skolans mobilpolicy 

Elevers rätt till stöd: 
Det är den utsatte eleven som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad 
eller kränkande. Eleven har rätt att få stöd och hjälp när han/hon känner sig kränkt. 
Elevers upplevelser av kränkning får inte avfärdas. Vem eleven än kontaktar så har han/
hon rätt att bli tagen på allvar och få stöd. För att skolan ska kunna göra något måste 
någon i personalen få vetskap om det inträffade. Åtgärderna ska i möjligaste mån ske i 
samråd med eleven. Medarbetarna har dock alltid ett vuxenansvar att skydda barn och 
elever från att fara illa. 


