
 

 
 

 

Likabehandlingsplan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartläggning av situationen på Vuxenutbildningen RO2 
 

På RO2 ska ingen mobbning, inga trakasserier eller annan kränkande behandling förekomma. 

Det skall genomföras åtgärder för att förebygga och förhindra att medarbetare och 

elever/studerande utsätts för kränkande behandling. Om det trots förebyggande insatser ändå 

uppstår sådana situationer är det skolans skyldighet att se till att det anmäls och upphör. Mål 

för kommande år är att alla våra deltagare skall veta at vi har en likabehandlingsplan och vart 

de skall vända sig om de blivit kränkta eller uppmärksammat en kränkning. Vi synliggör vår 

likabehandlingsplan genom information via rektors välkomstdag vid kursstart, på varje lärares 

”Classroom”, anslag, på intern-TV och på hemsidan. Planen tas upp på 

elevrådsmöte/studeranderådsmöte och APT samt regelbundet inom undervisningens ram. Vid 

vår allmänna utvärdering ställs frågan om hur många som känner till att 

likabehandlingsplanen finns. Frågor om likabehandling, kränkning, trygghet och trivsel ställs i 

de olika enkäter som eleverna får svara på under året. 

 

Identifierade utsatta platser: 
 

• Caféet Måsen 

• Reception 

• Bibliotek 

• Toaletter och andra 

isolerade utrymmen 

• Korridorer 

• Klassrum 

• Karolinen 

På dessa platser gäller det att veta hur man beter 

sig mot andra. Många olika personligheter och 

nationaliteter ska försöka samsas om trånga 

utrymmen. I samtliga kurser jobbar lärarna med 

bemötande.  
 



 

 
 

 

• Anvisad rökplats 

 

• Rökning utanför anvisad plats 

När det röks utanför anvisad plats kan det uppstå dispyter när det sägs till. Det har 

därför för att förtydliga satts upp röknings-förbjuden-skyltar, men dessa har 

försvunnit. Vi gör kartläggningar av rökningen för att kunna sätta in hälsobefrämjande 

hjälp. Här tar vi också hjälp av vårt arbete med bemötande, d.v.s. att respektera var 

man får och inte får röka, men även hur man säger till. 

 

• Pentry 

Orosmomenten här är främst med elever/studerande som inte städar efter sig eller tar 

saker som tillhör andra. För att försöka få bukt med detta ska eleverna påminna 

varandra, men eleverna har också föreslagit ett samarbete med de andra 

rektorsområdena, så som olika ansvarsveckor. 

 

• Karolinen, mekanikerutbildningen 

Här arbetar lärarna kontinuerligt med vikten av att ta hänsyn till varandra, vilket också 

är viktigt för att det ska fungera på den framtida arbetsplatsen. 

 

 

 
SYSTEMATISKT ARBETE 

 
 

Lärarna har, sinsemellan, under året arbetat med förslag till åtgärder på arbetslagsmöten och 

APT. Eleverna/de studerande har arbetat med förslag till åtgärder på elevråd/studeranderåd 

och lektioner.  

 



 

 
 

 

 

Genomförd kompetensutveckling 
 

 Mål Åtgärd 

1 Öka förståelsen för varandra. 

 

Vi har haft kompetensutvecklingsdagar 

under våren som behandlat omvärldsanalys 

och konflikthantering. Vi har haft 

föreläsare och jobbat kring ämnet i grupper 

rektorsområdesöverskridande.  

2 Stärka lärarnas ledarskap i klassrummet Kollegialt lärande i form av 

klassrumsbesök hos kollegor och se på hur 

den läraren agerar som pedagogiskt ledare. 

3 Tydlighet för att minska missförstånd Vi har arbetat med tydlighet och struktur, 

där en lärare tagit upp forskning och sedan 

handfast ska visa vad som fungerar och 

inte. 

 

 

Särskild riskbild 2019 – 2020  

 
Utifrån elevråd, studeranderåd, klassråd och APT har följande riskbilder tagits fram: 

 

1. Vi har under året infört rökförbud runt våra lokaler och har en anvisad plats för 

rökning. Vid denna plats befinner sig många män och de kvinnor som befinner sig där 

känner ibland utsatta av mäns kommentarer och blickar. 

2. Elever som inte klarar målen i kurserna tar ibland ut sin frustration på lärare. 

3. Ilska elev → elev som inte tar hand om sina saker i pentryn 

4. Ont om p-platser har gjort att det felparkeras, vilket skapar irritation 

  

 

Åtgärder som ska genomföras utifrån elevernas, de studerandes och 

lärarnas kommentarer kring identifierade utsatta platser och särskild 

riskbild enligt ovanstående:  

 

 Mål Aktivitet 

1 Minska elevers utsatthet vid tillvisad 

rökplats.  

 

Anställa en skolvärd som ska röra sig på 

platser i och utanför våra lokaler.  

Diskutera i olika grupper om vilka signaler 

en stor klunga män kan skicka. 

2 Tydliggöra elevers progression mot målen 

i kurser 

Göra tydliga instruktioner för varje uppgift 

och vilka kunskapskrav som bedöms och 

sedan ge formativ bedömning 



 

 
 

 

 

3 Ordning och reda i pentryn Informera att var och en har ansvar att 

hålla ordning efter sig. 

Anställa en skolvärd som ska röra sig på 

platser i och utanför våra lokaler, samt 

hålla ordning i pentryn. 

 

 

Reflektion 
 

Det har varit färre punkter som kommit upp som behov på åtgärder. Detta kan bero på att vi 

under året aktivt jobbat kring likabehandling, så som med hot och våld. De frågor som 

ständigt dyker upp är rökning och problem i pentryn, men vi hoppas komma en bit på vägen 

genom att anställa en skolvärd. 

 

Analys 

 

Vad gäller den anställda skolvärden så har det varit ett vinnande koncept, då det gör mycket 

att någon rör sig utanför och säger till de som röker trots förbudet. Skolvärden har varit 

mycket uppskattad av elever och studerande. Vi ser dock fortfarande att det kan kännas 

hotfullt med män i grupp som inte lyssnar vid tillsägelse. Det kan också upplevas obehagligt 

när en större grupp män står och pratar på annat språk , samt kastar menande blickar. 

 

Avseende tydliga instruktioner så har vi kommit en bra bit på väg, då en av lärarna på k-dagar 

och APT har föreläst om vikten av att konstruera tydliga uppgifter som alla elever kan förstå. 

Vi har också haft en föreläsare kring Universal Design for Learning, UDL. Hon föreläste om 

vikten av att gör undervisning och uppgifter så att alla, inklusive den som har inlärnings 

problematik, ska förstå. 

 

När det gäller ordning i pentryn, så har vi inte kommit närmare en lösning – det kommer 

fortfarande upp som en punkt på så väl elevråd som studeranderåd. Var och en städar inte 

efter sig och micro m.m. blir till slut snuskiga. 

 

Åtgärd 

I och med att vi ser att det finns obehag med att säga till män i grupp behöver vi jobba vidare 

med detta. Vi har också en bit kvar när det gäller struktur.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Mål Aktivitet 

1 Få elever att lyssna vid tillsägelse Diskutera hur vi kommunicerar med 

varandra 

2 Tydliga instruktioner Lyfta ordningsreglerna 

3 Ordning i pentry Påminna i alla grupper att var och en får 

hålla ordning efter sig. 

4 Tydlighet på Studiecentrum Förslag på att sätta upp bilder på vilka som 

arbetar där. 

5 Allas lika värde Informera våra elever om de förväntningar 

arbetslivet har på dem när de börjar arbeta. 

6 Ordning på parkering Carpark kör runt och lappar 

 

 

Datum för uppföljning 

 

• Ovanstående ska följas upp i juni-augusti 2020 
 

 


