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1. Inledning  
På Hanemålaskolan ska alla elever: killar, tjejer och transpersoner oavsett religion, etnisk 
tillhörighet, sexuell läggning, funktionsvariaton eller ålder, känna trygghet och studiero. I 
likabehandlingsplanen står hur vi på Hanemålaskolan F-6 och fritidshemmen, i enlighet 
med skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567) arbetar förebyggande, 
främjande och åtgärdande för att hindra att elever utsätts för diskriminering och kränkande 
behandling.    

2. Våra värderingar  
Vi vill skapa trygghet och studiero för samtliga elever på skolan. Vi vill göra detta genom 
att välkomna elevernas olikheter och aktivt inkludera eleverna i skolverksamheten 
oavsett deras funktionsvariation, könstillhörighet, könsöverskridande identitet, religion, 
sexuella läggning eller ålder. Vi ska arbeta mot alla former av kränkningar och 
diskriminering. Ingen på skolan ska utsättas för våld.  

3. Definitioner  

3.1 Vad är kränkning?  
Att någon säger eller gör sånt som trycker ner en elev, som får eleven att känna sig 
förnedrad eller mindre värd. Det är bara den elev som blivit utsatt som kan bestämma 
om handlingen var kränkande eller inte. Kränkningar kan vara slag, knuffar, hot, 
svordomar, öknamn, ironiska kommentarer, utfrysning, ryktesspridning, publicering av 
text, foton, nidbilder, klotter via sms eller sociala medier.  

3.2 Vad är diskriminering?  
Att någon missgynnar eller kränker en elev i förhållande till elevens könstillhörighet, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion, 
funktionsnedsättning, sexuella läggning eller ålder.   

3.2.1 Direkt diskriminering   
Att missgynna en elev genom att, på grund av elevens könstillhörighet, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder behandla 
eleven sämre än någon annan elev skulle ha behandlats i en jämförbar situation.   

3.2.2 Indirekt diskriminering  
Att missgynna en elev genom att använda en bestämmelse, ett kriterium eller 
ett tillvägagångssätt som framstår som neutralt men som riskerar att missgynna 
elever med en viss funktionsnedsättning, visst kön, viss könsöverskridande 
identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan tros-
uppfattning, viss sexuell läggning eller viss ålder.   
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3.2.3 Bristande tillgänglighet  
Att en elev med funktionsnedsättning missgynnas genom att skolan inte 
utför skäliga åtgärder för att eleven ska komma i en jämförbar situation med 
elever utan funktionsnedsättningen.   
  

3.2.4 Trakasserier och sexuella trakasserier  
Trakasserier och sexuella trakasserier är två former av diskriminering. 
Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband 
med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan också 
vara av sexuell natur och kallas då för sexuella trakasserier.  
  
Obs! Definitionerna utgår från beskrivningarna i diskrimineringslagen 
(2008:567). Se diskrimineringslagen för mer detaljerade definitioner!   

  

4. Utvärdering av förra årets likabehandlingsplan  
Se bilaga 1  

5. Utvärdering av årets elevenkät.  
Elevernas årliga trygghetsenkät (se bilaga 2) genomfördes i början av oktober från 
förskoleklass till årskurs 6. Aktuella elevantalet vid genomförandet var 359 elever, 17 
elever var frånvarande vilket ger 342 svarande elever.  
 
Av resultatet framkom att: 

 97% trivs i skolan (alltid eller oftast). Ger 3% som sällan eller aldrig trivs på 
skolan. 

 95,6% har alltid eller oftast någon att vara med på rasterna. Ger 4,4% som sällan 
eller aldrig har någon att vara med. 

 65,6% upplever att alla barn är snälla mot dem. 34,4% upplever att det finns barn 
som inte är snälla mot dem. 

 61,4% tycker inte att andra barn säger dumma saker medan 34,2% tycker det. Här 
uppstod ett bortfall bland svaren eftersom ett antal barn svarat ibland, vilket inte 
var ett alternativ. 

 92,4% upplever att alla vuxna i skolan är snälla. 7,6 upplever inte det. 
 73,4% tycker att det alltid finns någon vuxen ute på rasten. 23% anser inte det. 

Bortfall eftersom några svarat ibland, som inte var ett alternativ. 
 95,3% tycker att de lär sig intressanta och nyttiga saker i skolan. 4,7% tycker inte 

det. 
 

5.1 Analys av svar och nuläget 
Övervägande del av eleverna trivs på skolan och har alltid eller oftast, någon att 
leka/vara med. De upplever att de lär sig bra och nyttiga saker samt att de vuxna 
som arbetar i skolan är snälla. När vuxna inte varit snälla är t.ex. när elev fått 
tillsägelse av annan vuxen än klassläraren eller när elev inte fått använda saker 
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som tillhör fritids, under skoltid. Jämfört med föregående läsår (2019/2020) ligger 
procentsatsen relativt lika. 
 
En stor del av eleverna tycker det finns andra barn som inte är så snälla mot dem 
och inte säger snälla saker. Utifrån enkäten kan vi inte svara på om det är samma 
elever som upplever det negativa i båda frågorna. Genom följdfrågor med eleverna 
framkommer det att det varierar. Några elever tycker det andra elever leker är 
roligt och då upplever de att de andra barnen inte är snälla om de inte vill byta lek. 
Elever uttrycker också att det inte är i den egna klassen som någon är elak eller 
säger elaka saker, utan att det är under rasten när andra klasser är ute som det kan 
förekomma bråk och sägas elaka saker. Jämfört med föregående läsår (2019/2020), 
har procentsatsen ökat. Upplevelsen bland personal är att det blivit ett hårdare 
språk i det vardagsnära pratet mellan elever. Det förekommer fler svordomar och 
nedlåtande uttryck. 
 

5.2 Åtgärder och mål för läsåret 
Alla elever ska trivas och tycka att det de lär sig i skolan är intressant och nyttigt. 
Alla elever ska känna sig trygga, ha kompisar att vara med och ingen ska känna sig 
kränkt vare sig verbalt eller fysiskt. 
 
Trygghetspedagogen och trygghetsteamet arbetar aktivt med både förebyggande 
aktiviteter och reder tillsamman med klassläraren ut uppkomna situationer. 
Skolans elevhälsa är vid behov också inkopplad. 
 
Faddersystemet kan effektiviseras, utvecklas och användas på ett mer konstruktivt 
sätt för att skapa en samlad tillhörighet för alla elever på skolan. 
 
Ett nytt anmälningssystem för kränkande behandling används i kommunen sedan 
ht 2020 för att bättre synliggöra utredning, åtgärder och uppföljning på skolan. 
Samtliga anmälningar går direkt till huvudmannen och nämnden.  

6. Vårt likabehandlingsarbete läsåret 2020/2021  
Här följer en översikt över skolans åtgärder för att skapa trygghet, jämlikhet och för 
att förhindra kränkning och diskriminering av elever. Planeringen av arbetet bygger på 
analyserna av förra årets likabehandlingsplan och förra årets elevenkät.   

6.1 Bemötande från skolpersonalen  
All personal signalerar tydligt i bemötande och handling att alla har lika 
värde. Förutom arbetet för att främja likabehandling i de olika ämnena arbetar 
klasserna regelbundet med gruppstärkande aktiviteter och värdegrunds-
övningar. All personal arbetar enligt trygghetsplanen om det uppstår konflikter, 
kränkningar eller diskriminering.  
Syfte: Att säkerställa att alla elever blir sedda och 
inkluderade enligt läroplanen (LGR11), skollagen (2010:80) och diskriminering
slagen (2008:567).   
När: I de dagliga mötena med elever.  
Ansvarig: Varje enskild skol- och fritidspersonal. 
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6.2 Möjlighet för varje elev att uttrycka sina åsikter och 
upplevelser  
 
Hälsosamtal med skolsköterska  
Syfte: Lyfta elevens perspektiv. Stärka elevernas hälsa och tidigt upptäcka 
elever som behöver stöd i skolan  
När: F-klass, år 2, 4, 6.  
Ansvarig: Skolsköterska  

  
 
Utvecklingssamtal  
Syfte: Lyfta elevens perspektiv, kunskapsutveckling och sociala utveckling. 
Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar 
för elevens skolgång.  
När: 1 gång per termin (1 gång per läsår för förskoleklassen)  
Ansvarig: Klasslärare och fritidspedagoger 
   
Skolkurator och skolsköterska  
Syfte: Stötta eleven i sin skolupplevelse, stärka elevernas hälsa och tidigt 
upptäcka elever som behöver stöd i skolan.  
När: Under hela läsåret, skolsköterska och skolkurator har fasta drop-in tider 
varje vecka   
Ansvarig: Skolkurator och skolsköterska   
   
Klassråd och samlingar  
Syfte: Lyfta elevernas perspektiv, träning i att förstå och tillämpa en 
demokratisk beslutprocess samt att kunna visa respekt för andra människors 
åsikter  
När: Under hela läsåret, varje vecka.   
Ansvarig: Klasslärare och fritidspedagoger 
  
Elevråd  
Syfte: Att tillgodose elevernas rätt till inflytande över sin utbildning och sin 
arbetsmiljö.  
När: En gång per månad, två representanter från varje klass  
Ansvarig: Rektor, klasslärare och trygghetspedagog.  

6.3 Eleverna medverkar i skolans trygghetsregler  Ny!  
Elevråd och rektor bestämmer skolans trygghetsregler. Under höstterminen får 
klasserna i uppdrag att formulera förslag på trygghetsregler. De elever i klassen 
som är med i elevrådet tar med sig klassens åsikter till elevrådsmötet. 
Elevrådet och rektorn bestämmer sedan vilka trygghetsregler som ska gälla 
under året. Trygghetsreglerna ska sedan finnas uppsatta i klassrummen och på 
skolans ytterdörrar.   
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Syfte: Att skapa trygghet och inkludering för alla 
elever på elevernas egna villkor.   
När: Inleds under höstterminen 2020  
Ansvarig: Rektor, elevråd och trygghetsgrupp    

6.4 Rastaktiviteter Ny!  
Under höstterminen 2020 sker en uppstart av organiserade rastaktiviteter. Två 
fritidspedagoger kommer organisera rastaktiviteter för eleverna 
under förmiddagsrast och lunchrast. En person från trygghetsgruppen kommer 
finnas tillgänglig för eleverna delar av varje lunchrast. Detta kommer ske utöver 
ordinarie rasttillsyn.   
Syfte: Att skapa en trygg och kränkningsfri och inkluderande rastmiljö.   
När: Fyra lunchraster i veckan  
Ansvarig: Rektor, fritidspedagoger och trygghetsgrupp  
  

6.5 Förebyggande värdegrunds- och likabehandlingsarbete  
Temadag; Rocka Sockan. Ny!  
Syfte: Hylla olikheter, allas lika värde och lika rättigheter   
När: 19 mars 2021  
Ansvarig: Trygghetsgrupp  
  
Temadag: Barnkonventionens dag. Ny!   
Syfte: Lyfta barns lagstadgade rättigheter  
När: 20 november 2020  
Ansvarig: Trygghetsgrupp  
  
Trygghetsvandring Ny!  
Syfte: Att låta eleverna utvärdera skolmiljön utifrån tillgänglighet och känsla av 
trygghet.   
När: Höstterminen  
Ansvarig: Trygghetsgrupp, klasslärare och fritidspedagoger 
  
Fadderverksamhet  
Syfte: Skapa trygghet och främja att elever interagerar 
oavsett ålder, könstillhörighet, religion eller funktionsvariation.  
När: Pågående under läsåret   
Ansvarig: Klasslärare  
  
Lektionsinnehåll och lektionsmaterial  
Syfte: Att i enlighet med Läroplanen (LGR11) vägleda eleverna att göra etiska 
ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter, att 
ta  avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande 
behandling.   
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När: Under hela läsåret  
Ansvarig: Klasslärare och fritidspedagoger 

6.6 Samverkan för elevhälsa  
EHM, Elevhälsamöte   
Syfte: Att samordna elevens, skolans och vårdnadshavarnas perspektiv för att 
stödja elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling och trygghet.   
När: Vid behov, kan initieras av elev, skolpersonal eller vårdnadshavare.   
Ansvarig: Rektor  
  
EHK, Elevhälsakonferens  
Syfte: Att samordna elevhälsans och skolpersonalens förebyggande, 
hälsofrämjande och åtgärdande elevhälsoarbete. Att lyfta, analysera och åtgärda 
kränkningsanmälningar, frånvaro, särskilt stöd och måluppfyllelse på 
organisationsnivå och utifrån elevernas rätt till likvärdigt stöd oberoende 
av funktionsvariation, könstillhörighet, könsöverskridande identitet, religion, 
sexuella läggning eller ålder.  
När: En gång per månad för respektive arbetslag.  
Ansvarig: Rektor  

  
Riktade stödinsatser från elevhälsans skolkurator, skolsköterska, 
skolpsykolog, speciallärare  eller trygghetspedagog   
Syfte: Att erbjuda inkluderande, förebyggande och 
hälsofrämjande stödinsatser till skolans elever  
När: Under hela läsåret  
Ansvarig: Rektor och elevhälsan   

6.7 Arbete enligt trygghetsplanen: arbetsgång om konflikter, 
kränkning eller diskriminering uppstår.  
Om det uppstår konflikter mellan elever eller om någon elev utsätts 
för kränkning eller diskriminering i skolan eller på sociala medier ska 
skolan vidta åtgärder och förhindra att situationen uppstår igen.   
  
För att trygghetsgruppen ska bli inkopplad ska klasslärare eller fritidspersonal 
prata med, och starta ett ärende till, trygghetsgruppen. 
I Hanemålaskolans konsekvenstrappa står det beskrivet när det är aktuellt att 
koppla in trygghetsgruppen.   
  
För att elevhälsan ska bli inkopplad ska klasslärare, 
fritidspersonal eller trygghetsgrupp i samråd med elev och vårdnadshavare lyfta 
frågan på elevhälsakonferens alternativt skriva ett uppdrag till lokala elevhälsan. 
I Hanemålaskolans konsekvenstrappa står det beskrivet hur trygghetsgrupp, 
rektor och vårdnadshavare kan koppla in elevhälsan som en del av 
arbetsgången.       
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Checklista vid bråk, kränkning eller diskriminering  
 Klasslärare, fritidspersonal eller trygghetsgrupp pratar 

med de inblandade. Klassläraren, fritidspersonal och trygghetsgruppen 
ställer öppna frågor och försöker ta reda på vad som hände innan, under 
och efter bråket, kränkningen eller diskrimineringen.  
 

 Om en elev har blivit kränkt ska klasslärare, fritidspersonal eller 
trygghetsgrupp göra en kränkningsanmälan.  Det är bara den elev som 
blivit illa behandlad som kan bestämma om det var en kränkning eller 
inte. Eleven kan få stöd från trygghetsgruppen eller 
elevhälsan. Kränkningsanmälan skickas till nämnden, samt lyfts av 
trygghetspedagog på elevhälsakonferens där den analyseras och kan leda 
till åtgärder på organisationsnivå.    
 

 Den eller de elever som utförde kränkningen arbeta tillsammans med 
klasslärare, fritidspersonal, trygghetsgrupp och vårdnadshavare enligt 
konsekvenstrappan.  

 

 Klasslärare, fritidspersonal eller trygghetsgrupp kontaktar 
vårdnadshavarna och informerar om det som hänt och hur skolan 
arbetar för att lösa situationen och förhindra att den sker igen.  
 

 Uppföljning: klasslärare, fritidspersonal eller trygghetsgrupp ska göra en 
uppföljning med de inblandade eleverna.   
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Hanemålaskolans konsekvenstrappa 

 Konsekvenstrappan bygger på skollagens femte kapitel om trygghet 
och studiero. Den eller de elever som var med och utförde 
kränkningen eller diskrimineringen ska arbeta tillsammans med 
klasslärare och trygghetsgruppen enligt konsekvenstrappan.  
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7. Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen  
Likabehandlingsplanen följs upp och utvärderas varje år. Den nya planen gäller från och 
med vecka 45 innevarande läsår till och med vecka 44 kommande läsår. Vid höstlovet ska 
likabehandlingsplanen vara utvärderad/reviderad. Elever, vårdnadshavare och personal 
ska få kännedom om innehållet i likabehandlingsplanen samt ha tillgång till den under 
hela läsåret.    

 
 Skol- och fritidspersonal får information om den nya likabehandlingsplanen 

av rektor på nästkommande arbetsplatsträff.  
 

 Eleverna får information om likabehandlingsplanen av klasslärare under 
klassråd.   

 

 Vårdnadshavare får information om likabehandlingsplanen av klasslärare på 
föräldramöte.  

 

 Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på Hanemålaskolans hemsida.    
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Bilaga 1. Utvärdering av förra läsårets likabehandlingsplan   
 
Utvärdering av likabehandlingsplanen 2019/2020  
 
Rasttillsyn  
 
Iakttagelser och analys: Vuxenbemanningen ute på elevernas raster har inte alltid 
fungerat tillfredsställande. Detta är ett problem som vi på hela skolan har lyft och är något 
som vi på skolan arbetar med att förbättra till nästa läsår. Rastaktiviteterna som genomförts av 
utsedd personal i slutet av terminen har upplevts mycket positivt. Likaså det som skapades på 
skolgården för att stimulera till rastaktiviteter har också uppfattats positivt och är något som vi 
kan utveckla.   
 
Åtgärder: Utöver ordinarie tillsynsschema kommer fritidspersonal att ordna rastaktiviteter 
under förmiddags- och lunchrast. En person ur trygghetsgruppen kommer att bemanna delar 
av lunchrasten. Se rubriken “Rasttillsyn” i likabehandlingsplanen för 2020/2021   
  
 
Fadderverksamheten  
 
Iakttagelser och analys: Samarbetet med fadderklasserna fungerar skiftande. En del 
klasser har haft regelbundna samarbeten medan andra klasser bara har haft vid enstaka 
tillfällen. Tanken med fadderklasserna är bra och är något som vi tror påverkar trivsel och 
trygghet positivt.   
 
Åtgärder: Vi ska fortsätta utveckla fadderverksamheten under kommande läsår. Se rubriken 
“Fadderverksamhet” i likabehandlingsplanen för 2020/2021.  
  
 
Trygghetspedagogen och trygghetsgrupp   
 
Iakttagelser och analys: Trygghetspedagogens arbete fungerade bra under höstterminen 
men det blev ändrade förutsättningar under vårterminen och då har trygghetspedagogen 
arbetat med andra arbetsuppgifter.   
 
Åtgärder: Vi ska utveckla trygghetsgruppens förebyggande åtgärder genom att initiera 
temadagar för värdegrundsarbete och trygghetsvandringar. Trygghetsgruppens åtgärdande 
arbete kommer utvecklas genom i och med upprättandet av en ny trygghetsplan vid konflikt, 
kränkning eller diskriminering, se rubriken “Arbetsgång vid konflikter, kränkning eller 
diskriminering: Trygghetsplanen” i likabehandlingsplanen för 2020/2021  
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Värdegrundsarbetet i klasserna    
 
Iakttagelser och analys: Värdegrundsarbete har det kontinuerligt arbetats med i klasserna 
men vi upplever att klimatet bland eleverna är hårt. Detta medför att det är ett arbetsområde 
som vi måste fortsätta utveckla och arbeta vidare med. Språkbruket och de verbala 
kränkningarna diskuteras kontinuerligt i klassrummet. Tyvärr upplever vi att det blivit en del 
av elevernas vardagliga tal. Även sexistiska och rasistiska kommentarer förekommer. Kontakt 
med lokala idrottsföreningar togs för att få till ett samarbete och en gemensam samsyn men 
bland annat beroende på pandemin fick vi skjuta det på framtiden.  
 
Åtgärder: Varje klasslärare ansvarar för värdegrundsarbetet i klassrummet och under läsåret 
kommer klasslärarna ha ett utökat stöd av trygghetsgruppen, se rubriken “Arbetsgång vid 
konflikter, kränkning och diskriminering: trygghetsplanen” i likabehandlingsplanen för 
2020/2021, och av elevhälsan , se rubriken “Elevhälsokonferens” i likabehandlingsplanen för 
2020/2021.    
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Bilaga 2. Trivselenkät 
Hanemålaskolan     2020-ht 
Nybro kommun 
 

 
 
TRIVSELENKÄT      
 
1. Trivs du i skolan? 
 □  Ja, alltid  
 □  Ja, oftast  
 □  Nej, sällan 
 □  Nej, aldrig 
 
2.  Har du någon/några att vara tillsammans med på rasterna? 
 □  Ja, alltid  
 □  Ja, oftast  
 □  Nej, sällan 
 □  Nej, aldrig 
 
3a.  Är alla barn i skolan snälla mot dig? 

□  Ja   
 □  Nej 
 
3b. Finns det barn som säger dumma saker till dig?  
 □  Ja  
 □  Nej  
  
4a. Är alla vuxna i skolan snälla mot dig? 

□  Ja  
 □  Nej  
  
4b. Finns det alltid någon vuxen ute på rasttillsyn? 

□  Ja  
 □  Nej  
  
5.  Lär du dig intressanta och nyttiga saker i skolan? 

□  Ja  
 □  Nej   
Namn: ___________________________________________ Klass: ________
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