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1. Inledning  
Syftet med plan mot diskriminering och kränkande behandling är att skydda barn och elever mot 

kränkningar och diskriminering. Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. De ställer krav på att skolan bedriver ett 

målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att 

förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. 

 

2. Humlemadskolans vision 
 
Våra elever 

- Känner sig trygga. 
- Förstår den demokratiska grund vårt samhälle vilar på med respekt för alla och människors 

lika värde. 
- Stimuleras att söka kunskap och uppleva lustfyllt lärande. 
- Utvecklar förmågan att ta ansvar för studier och för sina egna handlingar. 
- Känner tillit till sig själva och sin omgivning. 
- Får utmaningar och stöd så att de kan utvecklas så långt som möjligt. 
- Får livskunskaper, baskunskaper och omvärldskunskap. 
- Utvecklar sin kreativitet. 
- Utvecklar förmågan till ett eget kritiskt tänkande. 
- Är redo för framtida studier när de lämnar Humlemadskolan. 

 

3. Definitioner  
3.1 Diskriminering 

Diskriminering innebär att en elev missgynnas utifrån något av de sju diskrimineringsgrunderna 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet religion, trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning, bristande tillgänglighet eller ålder. Denna form av diskriminering 
förutsätter att den som diskriminerar befinner sig i en maktsituation och i detta fall är det alltså 
verksamheten och personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Diskriminering kan vara 
antingen direkt eller indirekt. 
 
Direkt diskriminering kan vara att elever missgynnas med direkt koppling till elevens kön, 
funktionshinder m.m.. Ett exempel på sådan diskriminering är att skolan anordnar en 
fotbollsturnering där enbart pojkar får delta.  
 
Indirekt diskriminering är att behandla alla direkt lika. Detta sker när skolan har en regel eller ett 
förhållningssätt som kan verka vara neutralt men som i praktiken missgynnar en elev med ett visst 
kön eller etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell 
läggning. Om exempelvis alla elever serveras samma mat diskriminerar skolan den som på grund av 
religiösa eller andra skäl önskar annan mat. 
 
Trakasserier - ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet/uttryck samt ålder. 
 
Sexuella trakasserier - ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 
 

3.2 Kränkande behandling 
Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt ovan 
kränker ett barn eller en elevs värdighet. Bedömningen utgår alltid från elevens personliga 
upplevelser.  
 
 



 

 

4. Begrepp  
4.1 Främjande arbete 

Främjande arbete handlar om att mer allmänt och långsiktigt arbeta för en skola med hög kvalitet 
där de vanliga arbetsprocesserna fungerar väl och där riskerna för trakasserier och kränkningar är 
små. Det främjande arbetet ska alltid pågå och ska genomföras utan att någonting har hänt. Det 
främjande arbetet ska innefatta samtliga på skolan och vara långsiktigt och utgå ifrån skolans 
likabehandlingsplan. Det främjande arbetet ska aktivt kopplas till alla diskrimineringsgrunderna.  
Det syftar till att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för alla elever och all personal där alla 
elever har maximala möjligheter att lära och utvecklas. 
 

4.2 Förebyggande arbete   
Förebyggande arbete handlar om att mer konkret här och nu undersöka vilka riskfaktorer för 
kränkningar som man kan se på den egna enheten och utifrån en riskbedömning/analys sätta in 
åtgärder för att minska dessa risker. I det förebyggande arbetet ligger fokus på att identifiera och 
avvärja risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i den egna verksamheten. 
Det förebyggande arbetet behöver oftast riktas till skolan på organisations- samt gruppnivå och  
sällan mot enskilda individer. 
 

4.3 Upptäcka, utreda och åtgärda 
Skolan har skyldighet att ha tydliga rutiner för hur personal arbetar för att upptäcka, utreda och 
åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 
 

5. Att arbeta främjande
Främjande förhållningssätt:   

- Personalen på skolan uppmärksammar och bekräftar positivt beteende hos eleverna som 

ligger i linje med skolans värdegrund. 

- Personalen på skolan föregår med gott exempel och ser mångfald och olikheter som en 

tillgång för alla på skolan.  

- Personalen på skolan bemöter elever, vårdnadshavare och kollegor på ett respektfullt sätt 

där allas lika värde är i fokus. 

 

Främjande handlingar: 

- Tid avsätts vid klassråd, elevråd och på arbetslagsmöten för att prata om och arbeta med 

värdegrundsfrågor och likabehandling. 

- Personal finns ute på skolgården på alla raster för att finnas till hands vid behov. 

- Alla klasser har minst en vuxen ur personalen med sig vid måltider i matsalen. 

- Eleverna i f-klass, år 1 – 3 respektive år 4 – 6 har olika tider för lunchrast  vilket möjliggör 

större fysiskt utrymme på skolgården och fler aktiviteter för eleverna. 

- Alla på skolan samlas i idrottshallen vid olika tillfällen under läsåret för ”Hela Humlan 

Samlas”. På Hela Humlan Samlas bjuder vi varandra på sång, musik och andra kreativa 

förmågor och vi visar uppskattning för varandras talanger. 

- Skolkurator följer regelbundet upp hur pedagogerna arbetar med värdegrund i klasserna. 

- Fritids genomför olika värdegrundsövningar i olika gruppkonstellationer kontinuerligt 

under hela läsåret. 

- Skolbibliotekarie genomför nätetik i årskurs 4 

- Skolsköterska genomför identitet och sexuallitet i åk 6  

- Skolsköterskan genomför individuella hälsosamtal i åk f och 4 där trivsel tas upp.  

- På skolan finns en rastgrupp där olika professioner ingår . Gruppen ansvarar för främjande 

och förebyggande arbete på raster.  

 

6. Att arbeta förebyggande 



 

 

Skolan bedriver ett målinriktat arbete för att skapa en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero.  
De förebyggande aktiviteterna sker genom; 

- Skolan har tydliga ordningsregler som leder till en god miljö och som avvärjer risker för 
kränkningar. Se punkt 11. 

- Pedagoger finns till hands i elevernas omklädningsrum i samband med idrottslektionerna. 
- Pedagoger finns ute och har rastvakt enligt schema när eleverna har rast. 
- Pedagoger har organiserade rastaktiviteter på förmiddagsrasten. 
- På skolan arbetar vi aktivt med ”Önskat förhållningssätt”. Arbetet är kontinuerligt och sker i 

det dagliga arbetet på skolan och handlar om att vi bemöter varandra med respekt, artighet 
och hjälpsamhet, att vi använder ett vårdat språk utan svordomar, ger varandra arbetsro i 
klassrummet, passar tider, är rädda om egna, andras och skolans saker, tänker på miljön 
och leker lekar som är positiva och som inte skadar andra samt att vi följer skolans 
ordningsregler.  

 

7. Diskriminering och kränkande behandling 
7.1 Att upptäcka diskriminering och kränkande behandling  

All personal på skolan har skyldighet att omedelbart ingripa vid diskriminering och kränkande 
behandling. Skolans mål är att alla elever och deras föräldrar ska kunna ha förtroendefulla 
relationer med skolans personal, så att de alltid har någon att prata med om eleven upplever sig 
kränkta eller diskriminerade. Det finns alltid pedagoger ute bland eleverna på raster och det finns 
alltid pedagoger med eleverna i matsalen. Pedagoger finns till hands för att hjälpa eleverna men ser 
och hör också själva vad som händer mellan eleverna och mellan andra pedagoger och elever. På 
klassråd och elevråd tas frågan om klimatet i klassen och på skolan som helhet upp och det 
genomförs sk trygghetsvandringar på skolans område två gånger per termin i syfte att kartlägga 
otrygga platser. Det genomförs även en trivselenkät i alla årskurser en gång per läsår. 
 

7.2 Vid upptäckt av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande 
behandling 

Vid upptäckt av, eller vid misstanke om diskriminering eller annan kränkande behandling 
dokumenteras elevens situation av den personal som ser/hör eller på annat sätt tar emot 
informationen. Informationen skrivs in i kommunens digitala system för att hantera kränkningar -  
DF respons. Via DF respons skickas anmälan direkt till rektor som i sin tur utser utredare och 
eventuellt biträdande utredare. Den som tog emot anmälan informerar mentor. 
Mentor eller den som bevittnat händelsen kontaktar hemmet. I DF respons dokumenteras vad som 
framkommer under utredningen inklusive åtgärder och uppföljning tills dess att kränkningarna 
upphört och rektor kan avsluta ärendet. 
 

7.3 Rutiner då personal utsätter elev 
All skolpersonal har en skyldighet att omedelbart ingripa vid diskriminering/kränkande 
behandling. Det gäller även om personal upplever att annan personal kränker ett barn/elev på 
skolan. Vid misstanke om eller upptäckt av kränkning eller diskriminering anmäls detta i DF 
respons. Ärendegången är densamma som vid kränkning mellan elever. Då personal utsätter elev 
är det rektor som utreder och vidtar de åtgärder som bedöms lämpliga.  
 
 

8. Ansvarsfördelning 
Rektor är ansvarig för att det varje läsår  upprättas en plan mot diskriminering och kränkande 
behandling som förankras hos all skolpersonal samt att planen läggs ut den på 
skolans/kommunens hemsida. Rektor ansvarar också för att rapporter om diskriminering eller 
kränkande behandling mellan elever utreds och att själv utreda de fall då personal utsatt elever på 
skolan för någon form av kränkning samt att kompetensutveckling sker inom området. 
 
All personal på skolan har ansvar för att känna till och följa plan  mot diskriminering och 
kränkande behandling samt agera i fall där man misstänker eller upptäcker diskriminering eller 



 

 

annan form av kränkande behandling, att arbeta för att främja likabehandling och att arbeta 
förebyggande med att motverka diskriminering och annan kränkande behandling All skolpersonal 
har ett normkritiskt förhållningssätt och ansvarar för att medvetandegöra plan mot diskriminering 
och kränkande behandling  hos eleverna och ansvarar för att rutinerna i plan mot diskriminering 
och kränkande behandling  följs.  
 

9. Delaktighet, medverkan och förankring 
För att säkerställa personalens, elevernas och vårdnadshavarnas inflytande över innehållet samt att 
inhämta synpunkter går den ut på remiss till elevråd, skolråd, elevhälsoteam och arbetslag. Alla 
elever ges möjlighet att inkomma med synpunkter i samband med att de arbetar med planen ute i 
klasserna och vårdnadshavare har möjlighet att lämna synpunkter på planen då den publiceras på 
kommunens/skolans hemsida.  
 

10. Uppföljning, utvärdering och upprättande av en ny plan 
Delar av elevhälsoteamet gör årligen en utvärdering av föregående års plan mot diskriminering och 
kränkande behandling och ser i samband med det över de synpunkter som inkommit och 
framkommit i olika sammanhang under läsåret, exempelvis genom diskussioner i klasserna, på 
elevråd, i arbetslagen, på personalmöte samt på skolråd. Syftet med utvärderingen är att förbättra 
skolans arbete med förebyggande och främjande insatser och denna utvärderingen ligger sedan till 
grund för den nya planen.   
 

11. Ordningsregler 
Följande ordningsregler gäller alla på skolan. Utöver dessa finns det regler i 
klassrummen som man kommer överens om tillsammans i respektive arbetslag eller klass. 

- Nötfri skola: Vi har förbud mot nötter, jordnöt, mandel och solrosfrön. Vi har elever med 
allvarliga allergier som kan få livshotande reaktioner. 

- På rasten får vi äta nyttiga mellanmål (t.ex. frukt, smörgåsar, knäckebröd) samt dricka 
vatten. Om du har särskilda behov, prata med lärare. Onyttiga saker (t.ex. godis, tuggummi, 
kakor, läsk) tillåts inte. 

- Vi får endast lämna skolans område om en vuxen på skolan tillåter det. 
- Bollsporter spelas på multiarenan, yttergården samt vid utgångarna från innergården. 

Mjuka bollar (stora och små) får användas på innergården. Om en boll hamnar på taket 
lämnas meddelande till vaktmästaren. 

- Snöbollskastning på skolgården är förbjudet. Vi får endast lov att kasta snöboll på område 
som lärare bestämmer och informerar om. Vi kastar endast mot de som vill vara med och 
aldrig mot ansiktet. 

- Vi cyklar inte på skolans område. Vi måste ha hjälm när vi cyklar eller åker 
skateboard/rullskridskor/kickboard på skoltid och även till/från skolan. Vi åker skateboard, 
kickboard och rullskridskor på yttergården. Föräldrar ansvarar för att barnen har 
cykelhjälm. 

- Allt fysiskt och psykiskt våld t.ex. sparkar slag, knuffar, mobbning och hot är förbjudet även 
om det är ”på skoj”. 

- Elever ansvarar för att ha rätt material med sig till lektionerna. 
- Om du medvetet förstör något, kan du bli ersättningsskyldig. 
- Det är aldrig tillåtet att filma eller fotografera. Enda undantagen är om det ges tydlig 

tillåtelse från vuxen på skolan. 
- Föremål som stör undervisning eller verksamheten (gäller all skoltid, inklusive rast och 

fritids) får omhändertas och återlämnas när skoldagen är slut. 
- Farliga föremål beslagtas och vårdnadshavare meddelas. 

 
12. Mål inför läsåret 2021/2022 
 
• Fler elever i aktivitet på rasten. Minska antalet konflikter på rasterna. Det kommer att under 
raster erbjudas organiserade rastaktiviteter av fritidspedagoger på förmiddagsrasten. 
 



 

 

 • Bli bättre på att kommunicera vårt arbete för likabehandling. Samtliga elever och 
vårdnadshavare får information om vår nya plan under höstterminen.  
 
• Antimobbingteamet byggs upp under våren 2022. Varje läsårsstart presenterar sig teamet för 
samtliga klasser och pratar om mobbning, hur man får hjälp och vilka rutiner som följs. Kurator 
arbetar med gruppstärkande samtal/övningar och upprättar årligen en ny plan tillsammans med 
antimobbingteamet utifrån insamlat material. 
 

 
 
Jenny Kronqvist 
Rektor, Humlemadskolan 
 
 

  

  

  

 


