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1. Inledning 

 

Grund för Likabehandlingsplanen 

Alla skolor ska ha en likabehandlingsplan. Särskilda undervisningsgruppen Källan 

har som alla andra skolenheter ett mycket viktigt uppdrag i att skapa förutsättningar 

för elevers lärande och utveckling. Som anställd på Källan är du med om att förmedla 

och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 

demokratiska värderingar. Skolan återspeglar inte bara samhällets värderingar, utan 

är också med och skapar samt formar dem. Likabehandlingsplanen grundar sig på 

Skollagen, Diskrimineringslagen och skolverkets allmänna råd mot diskriminering och 

kränkande behandling.  Likabehandlingsplanen innehåller skolans riktlinjer för att alla 

elever ska behandlas lika och slippa kränkningar.  

 

Vision 

Källans vision är att vara en skola som förmedlar respekt och tolerans för människors 

olikheter och att alla människors lika värde ska respekteras. All personal ska arbeta 

för att främja förståelse mellan människor. Alla former av diskriminering, trakasserier 

och kränkningar ska aktivt motverkas och förebyggas. På Källan vill vi att alla elever 

ska känna sig trygga och bemötas med respekt. En trygg skolvardag är en 

förutsättning för att elever ska kunna inhämta kunskap. 

 

Värdegrund 

Vi skapar trygghet genom att vi strukturerar upp dagen med individuella scheman 
och tydligt förmedlade aktiviteter. Vi har ett positivt bemötande och ett reflekterande 
förhållningssätt som bygger på empati, kunskap och respekt. Vi har förståelse för 
människors olikheter och unika förmågor. Vi är alla lika mycket värda och vi 
accepterar inte kränkningar. Ingen lämnas utanför, alla är med i gemenskapen. 
Genom att vi tar ansvar för det vi säger och gör, skapar vi pålitlighet. Har vi varit 
otydliga eller uppträtt felaktigt skall vi omformulera och tillrättalägga. 
  



Källans verksamhetspunkter 
● Respektera din och andras integritet. 
● Varje individ är unik. 
● Varje dag är en ny dag. 
● Människor beter sig bra om de kan. 
● Bemöt alla på ett positivt sätt. 
● Skapa trivsel genom humor och en positiv miljö. Skämta gärna men skämta så 

att alla förstår och tycker det är roligt.  
● Ödmjukhet, lugn och trygghet.  
● Förutsägbarhet och tydlighet.  
● Lyssna på varandra, vara nyfiken och lyhörda gentemot varandra.  
● Alternativa arbetssätt utifrån elevens behov. 

 
 

Mål 

● Att respekt för eleven som individ skall vara utgångspunkt för de vuxnas 

handlingssätt. 

● Att alla som arbetar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö 

för lärande 

● Att skapa förutsättningar för varje elevs pedagogiska och sociala utveckling. 

● Genom kommunikation med förälder/vårdnadshavare skapa samarbete och 

ömsesidig förståelse. 

● Att alla elever ska ingå i en trygg och meningsfull lärandemiljö med en 

utvecklad elevidentitet. 

 

  



2. Ansvarsfördelning 

Det är enhetschefen på skolan, Källan, som har ansvar för att likabehandlingsplanen 

upprättas och följs. Enhetschefen fördelar ansvaret i framtagandet av planen med 

hjälp av elevhälsan och annan personal. All anställd personal på Källan medverkar till 

att likabehandlingsarbetet följs på skolan.  

• Kränkningar mellan elever = personal, trygghetsteam och enhetschef 

• Kränkningar mellan vuxna och elever = enhetschef 

• Kränkningar mellan vuxna = enhetschef 

• Kränkningar mellan rektor och personal = grundskolechef 

• Elevvårdskonferens = enhetschef 

Källans likabehandlingsplan utvärderas och revideras varje läsår. Planen presenteras 

för alla elever vid läsårets början och efterföljs av gruppdiskussioner. Utvärdering 

sker på utvärderingsdagarna i juni varje läsår med all personal på Källan.  

2.1 Till dig som är elev 

För att skapa bästa förutsättningar för ett bra arbetsklimat och kunskapsinhämtning i 

skolan, anser vi på Källan att det är av stor vikt att du som elev känner dig trygg och 

erbjuds en lugn arbetsmiljö. Därför vill vi att om du blir utsatt för diskriminering, 

trakasserier eller annan kränkande behandling, genast tar kontakt med någon vuxen 

på skolan t.ex. din mentor, eller att du berättar hemma så att din vårdnadshavare kan 

kontakta oss på Källan. Om du upptäcker att någon annan elev blir utsatt är det 

också viktigt att du berättar det för någon vuxen.  

Om du fortfarande inte får den hjälp du behöver, kan du vända dig till BEO, barn – och 

elevombudet på Skolverket. E-post: beo@skolverket.se Telefon: 08-52733200 

2.2 Till dig som vårdnadshavare 

Om du misstänker att ditt barn blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan 

kränkande behandling på skolan, ber vi dig omgående ta kontakt med någon 

personal på skolan. Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn kränker någon 

annan. Vi ber dig ändå göra klart för ditt barn att du inte kommer acceptera sådan 

handling. Likabehandlingsplanen skickas hem till vårdnadshavare vid läsårets början. 

Under slutat av vårterminen genomförs en föräldraenkät där varje vårdnadshavare 

ges möjlighet att anonymt svara på frågor om hur sitt barn/ungdom upplever sin 

situation på Källan utifrån kontakten med personal och elever samt kränkningar och 

diskriminering. Föräldrar kan i enkäten även med egna ord uttala sig om vad som kan 

förbättras i bland annat samarbetet mellan Källan och hemmet. 

 

 



2.3 Personalens delaktighet och förankring av planen 

Personalen görs delaktiga i utformningen av planen genom sina representanter i 

Trygghetsteamet. Personalen konkretiserar likabehandlingsplanen i sitt arbetslag 

eller andra mötesforum på skolan. Personalen konkretiserar även planen i mötet med 

eleverna och likabehandlingsplanen finns tillgänglig på skolans hemsida. 

 

  



3. Källans främjande arbete för lika möjligheter & rättigheter 

Likabehandlingsarbete innebär inte att alla elever ska behandlas lika. Alla elever är 

olika och har olika behov och förutsättningar, men de ska ges samma möjligheter. 

Alla elever har lika värde. Vi bär alla, både personal, elever och föräldrar, ett 

gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en miljö 

präglad av omsorg och engagemang för varandra. 

Grunden för likabehandlingsarbetet är ett systematiskt och långsiktigt främjande 

arbete som riktar sig till alla elever. Klimatet på skolan ska präglas av förtroendefulla 

öppna relationer. Vardagen skall vara begriplig, hanterbar och förutsägbar.  En viktig 

framgångsfaktor är att det finns en samsyn och ett engagemang bland all personal 

på Källan. Alla jobbar mot gemensamma mål. Det skapar tydlighet och trygghet för 

eleverna. Ett lyhört och flexibelt förhållningssätt kännetecknar Källans verksamhet, 

där vi låter varje elev komma till tals. Alla elever ska känna sig sedda och lyssnade 

på. 

 

På Källan ska alla behandlas lika oavsett 

Kön - Män och kvinnor ska behandlas lika. Vi uppmärksammar talutrymme i 

undervisningen så att tjejer och killar får samma möjlighet att komma till tals. Vi 

bemöter alltid nedsättande kommentarer som handlar om kön. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck - Alla elever ska känna sig respekterade när 

de provar olika könsidentiteter, tex i form av olika klädstilar, nagellack eller annat 

attribut 

Etnisk tillhörighet – Man ska bli lika behandlad oavsett hudfärg eller kulturell 

bakgrund. Kommentarer om utseende eller språk bemöts direkt av personal.  

Religion eller annan trosuppfattning– Man får tro vad man vill.  Alla har rätt till sin tro. 

Vi accepterar inga nedsättande kommentarer angående religionstillhörighet . 

Sexuell läggning – Man får bli kär i vem man vill. Vi diskuterar regelbundet med 

eleverna och bemöter deras frågor eller kommentarer direkt om vi hör något som 

handlar om sexuell läggning. Vi accepterar inga nedsättande kommentarer angående 

sexuell läggning. 

Funktionsnedsättning –  Vi uppmärksammar och stödjer de elever som är i behov av 

mer särskilt stöd. Behoven kartläggs och skolgång anpassas och följs upp med 

hemskola systematiskt och utvärderas regelbundet. Vid alla schemabrytande 

aktiviteter ser vi till att eleverna meddelas i god tid samt ges möjlighet att medverka.  

Ålder: På Källan visar vi respekt för varandra och att det finns anställde och elever  i 

olika åldrar. Elever från 3-6 och 7-9 ska kunna umgås i skollokaler och på 

rastverksamhet.   



3. KARTLÄGGNING 

Vi har goda kunskaper om elevernas hälsa och välmående i, och utanför skolan. För 

att kunna utforma relevanta åtgärder för att förebygga och åtgärda förekomst av 

diskriminering och kränkande behandling kartläggs diskrimineringsgrunderna var och 

en för sig. Förekomsten av diskriminerande behandling och kränkningar följs upp via, 

enkätundersökningar skolsköterskans hälsosamtal, mentorstid och 

elevdemokratimöte. 

 

Utsatta platser/miljöer/aktiviteter 
Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan förekomma på alla 
arbetsplatser och i alla skolor. Källan är inget undantag. Trakasserier, diskriminering 
och annan kränkande behandling kan vara svår att upptäcka, därför är det viktigt att 
elever, personal och vårdnadshavare har en god kommunikation med varandra. 
 
Kartlagda utsatta platser på vår skola läsåret 2016/2017 var:  
 

● På väg till och från skolan (åk 4-9) 
● Toaletterna (åk 4-9) 
● Idrottshallen (åk 4-9) 
● Slöjden (åk 4-9) 
● Köket (åk 4-9) 
● Korridoren (åk 7-9) 
● Pingisrummet (åk 7-9) 
● I klassrummet (åk 7-9) 
● På skolgården (åk 7-9) 
● Vid skolans entréer (åk 7-9) 
● I matsalen (åk 7-9) 
● På väg till och från matsal (åk 7-9) 
● Vid sitt skåp (åk 7-9) 
● Omklädningsrum (åk 7-9) 

 
 
Ovanstående platser blev omnämnda i vår trygghetsenkät/elevenkät samt utifrån de 
kränkningsanmälningar som upprättats under läsåret.  
 
I vårens trygghetsenkät framkom att 77 % av eleverna upplever sig trivas på Källan. 
85 % trivs mycket bra och bra i sin grupp. 92 % tycker att de får hjälp i sitt skolarbete 
och 85 % att lärarna berömmer och ger positiv feedback. Rasterna upplevs som 
positiva såtillvida att 92 % tycker att det alltid finns någon att vara med och 92 % 
tycker att det är bra att det finns vuxna att kontakta på rasten.  
Tänkvärt inför kommande läsår är svaren gällande arbetsro på lektion. 46 % tycker 
att arbetsron är mindre bra eller dålig. Även 46 % tycker att delaktighet i planeringen 
av skolarbetet är mindre bra eller dålig.  
I föräldraenkäten framkommer en stor nöjdhet med kontakten mellan personal och 
elever. Däremot svarar hälften av föräldrarna att deras barn varit utsatt för kränkning 
av annan elev. 
Sammantaget framkommer mycket nöjdhet både bland elever och föräldrar med 
Källans sätt att sköta undervisning och relationer.  



 
 
Särskild riskbild på Källan 
På Källan är verbala trakasserier och kränkningar mer troligt och frekvent än på 
andra skolor. Källan är en särskild undervisningsgrupp med förstärkta 
personalresurser. Det finns elever på Källan med psykosociala problem. Inom 
elevgruppen är risken för kränkningar och impulsstyrt beteende förhöjd. Dock har vi 
kunnat konstatera att det under de två senaste månaderna av vårterminen 2017 skett 
en klar förbättring i bemötandet mellan eleverna. En (1) kränkningsanmälan har 
inkommit under denna tid och tonläget i samtal mellan elever och elever - personal 
har varit mycket förbättrat.  
 
 
 
 
 
 
 
  



4. Det förebyggande arbetet på Källa 
 
Elevmiljö 
• Det är viktigt att alla elever känner sig sedda varje dag. Därför bör vi vuxna 
eftersträva någon form av kontakt med varje elev varje dag. 
• Läraren bestämmer elevernas placering i lokalerna.  
• De vuxna bestämmer vilket lag eller vilken grupp eleverna skall tillhöra. 
• De vuxna ansvarar för att ingen fäller negativa kommentarer om någon säger/gör 
fel eller inte kan. Om detta trots allt sker, och personalen får vetskap om detta, måste 
händelsen utredas och åtgärdas. Vi hjälper eleverna med att reflektera över sina 
beteenden, genom t ex spegling. 
 
Varje år genomför kurator ihop med resurspedagog/elevassistent en elevenkät & 
trygghetsenkät, där lever anonymt kan uttrycka vad de tycker fungerar bra/mindre bra 
samt vad de önskar mer av, av oss personal på Källan. 
 
Vuxenmiljö 
• En röd tråd vid överlämning mellan hemskola och Källans verksamhet med tydlig 
beskrivning av barnets välbefinnande. 
• Arbetslagsmöten 
• Elevhälsomöte 
• Kartläggning av kränkande behandling: Var sker kränkningar? Hur yttrar sig 
kränkningarna? När sker kränkningar? Varför sker kränkningarna? Analys och 
tolkning av svaren för att få en helhetsbild. 
  



5. Det upptäckande arbetet på Källan 
 
Hur kan vi få reda på om trakasserier, kränkande behandling eller diskriminering 
förekommer på Källan? 
 
Fora som finns är: 
 

● Tillgång till en kurator/enhetschef/socialpedagog/resurspedagog 

● Elevhälsoteamet (EHT) 

● Elevenkät, trygghetsenkät 

● Föräldraenkät 

● Samtal, enskilt eller i grupp 

● Lednings- och 

●  arbetslagsmöten 

● Utvecklingssamtalsinformation från elever, personal och vårdnadshavare 

 
● Information från t.ex. kommunens fältsekreterare, socialtjänst, fritidsgårdar, 

BUP, Polisen och Ungdomsmottagning. 
  



6. Det åtgärdande arbetet 
 
Vad gör du om du som elev, om du blir utsatt för kränkande eller 
diskriminerande handling eller upptäcker att någon annan blir det? 
 
1. Prata med personal på skolan. Tillsammans försöker ni reda ut vad som hänt och lösa 
problemet. Personalen kan prata med de inblandade var och en för sig eller tillsammans. 
Personalen ska alltid kontakta enhetschefen. 
2. Behövs det så kommer skolan att följa upp det som hänt och prata med de inblandade 
igen. 
3. Läraren ska se till att en kränkningsanmälan skrivs och lämnas till enhetschefen. 

 
Om inte detta hjälper 
Enhetschef upprättar en plan på hur skolan ska se till att kränkningarna ska upphöra. 
Enhetschef kan ta hjälp av skolans krisgrupp. Enhetschef ser till att allt som har sagts och 
gjorts finns nedskrivet och att detta sparas. Enhetschef pratar med de inblandade flera 
gånger om det behövs. Enhetschef och elevernas lärare pratar med varandra för att vara 
säkra på att kränkningarna har slutat. 

 
Kränkningsförfarande, åtgärder 
Personal har fått kännedom om kränkande behandling gentemot elev. Personal pratar med 
utsatt elev och utreder och dokumenterar händelsen samt kontaktar hemmet. Kontakt med 
kurator erbjuds. Berörda lärare har ett samtal med den elev som kränkt och utreder och 
dokumenterar händelsen samt kontaktar hemmet. Elev och målsman kallas till samtal på 
skolan i enlighet med steg två på åtgärdstrappan. Personal informerar rektor/enhetschef och 
överlämnar dokumentation. 
Enhetschef tar beslut om eventuella konsekvenser enligt åtgärdstrappan beroende på 
händelsens karaktär. Om den kränkande behandlingen inte upphör sker ny bedömning av 
enhetschef gällande konsekvenser enligt åtgärdstrappan, där den allvarligaste 
konsekvensen kan innebära avstängning i upp till tre terminer. Personal har uppföljning med 
utsatt elev inom två veckor samt följer kontinuerligt elevens situation på utvecklingssamtal.  



Bilaga 1 Definitioner av begrepp 

 

Diskriminering: är när någon blir sämre behandlad än någon annan utifrån någon 

av nedanstående grunder: Kön. Könsöverskridande identitet eller uttryck. Etnisk 

tillhörighet. Religion eller trosuppfattning. Funktionshinder. Sexuell läggning 

(Diskriminering kan vara medveten eller omedveten, direkt eller indirekt).   

Om någon ur personalen utsätter en elev för trakasserier benämns det 

diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. 

 

Kränkande behandling & trakasserier: I skolans värld används inte längre 

begreppet mobbning. Nu används istället kränkande behandling och trakasserier. 

Kränkande behandling innebär att en elevs värdighet kränks. Mobbning är 

kränkningar eller trakasserier som upprepas vid flera tillfällen med ett uppsåt att göra 

någon illa. Skälet till att mobbning som ord inte längre används är för att skollagen vill 

att även enstaka kränkningar motverkas. Så kränkande behandling kan t.ex. vara om 

någon säger något elakt till dig som gör dig ledsen eller arg. Om någon hotar dig eller 

slår dig. Eller om någon sprider rykten om dig. 

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning eller ålder. 

 

Rasism: Bygger på föreställningen om att den egna folkgruppens överlägsenhet 

utifrån uppfattningen att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper.  Att en 

folkgrupp anser att den har rätt att förtrycka människor från andra folkgrupper. 

 

Främlingsfientlighet: När någon känner obehag eller hat mot en person som 

kommer från ett annat land eller tillhör en viss folkgrupp.  

  



Bilaga 2 Exempel på hur vi aktivt arbetar för att främja likabehandling 

 

● Personalen verkar för att det finns fungerande kamratrelationer och att ingen 

elev blir utanför. 

● Vi har åldersblandade grupper på enheten. Det främjar kamratskap över 

åldrarna. 

● Vuxna finns alltid där eleverna finns, både utomhus och inomhus. På rasterna 

är alltid flera vuxna ute i blå jackor för att tydligt synas. Detta gör det lättare för 

de vuxna att se signaler om utanförskap, dåligt uppträdande, som då kan 

förebyggas tidigt 

● Eleverna tränas i att lyssna på varandra respektfullt, utan att kommentera 

varandra nedsättande. 

● Återkommande samarbetsövningar och lekar genomförs varje vecka för att 

skapa trygghet i gruppen. Eleverna tränas i att göra medvetna val och våga 

stå för dem i värdegrundsträning.  

● En tydlig struktur finns över skoldagen. Pedagogerna går igenom dagens 

schema med hjälp av bildstöd. 

● Eleverna tränas i att våga prata inför gruppen. Samtalsklimatet är sådant att 

det är tillåtet att det alltid är tillåtet att fråga och att svara fel. 

● Regelbundna demokratimöten hålls där eleverna kan vara delaktiga och 

påverka arbetsmiljö, trivselregler, aktiviteter på raster.  

● Värdegrundsfrågor genomsyrar hela dagliga verksamheten. Varje vecka har 

eleverna värdegrundsövningar i grupper. 

 
  



Bilaga 3 Lagstöd  
 
 
FN:s Barnkonvention om barnets rättigheter  
 
Skollagen (2010:800) innehåller de grundläggande bestämmelserna om 
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning samt förtydligar 
skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan 
  
Diskrimineringslagen (2008:567) lagstiftning som ska kunna bekämpa handlingar 
som direkt eller indirekt kränker principen om alla människors lika värde  
 
Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) reglerar skyldigheter för arbetsgivare och andra 
skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.  
 
Socialtjänstlagen 14 kap 1 § (2001:453) påvisar att all personal inom skolan är 
skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom 
om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. 
  
Brottsbalken (SFS 1962:700) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. I den 
kan man läsa om olika definierade brott och de påföljder som kan dömas ut. Ex på 
situationer där skolan kan göra polisanmälan: misshandel, stöld, skadegörelse, förtal 
och hot.  
 
Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 6 kap § 4 a bestämmer att den som är under 
15 år och färdas på en tvåhjulig cykel måste ha hjälm.  
 
Tobakslagen (1993:581) säger att det är förbjudet att röka i lokaler som är avsedda 
för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller 6 ungdom 
samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och 
fritidshem. En god arbetsmiljö för både elever och personal ökar välmående och 
prestationer. På Källan har elever, föräldrar och personal arbetat fram en värdegrund, 
tydliga ordningsregler samt sanktioner som gäller om dessa inte följs.  

 
 


