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Björknässkolans värdegrund:  
 
 

Vision för Björknässkolan 
Kärnvärden: 

 Hållbar utveckling 

 Livslångt lärande 

 Trygghet och trivsel 

 
Vi som arbetar på Björknässkolan har tillsammans arbetat fram ett material kring vårt 
förhållningssätt och här nedan följer huvudrubrikerna i detta dokument:  
 

 Vi visar i beteende och handling att vi följer gemensamma regler 

 Vi respekterar varandra som professionella pedagoger 

 Vi har en positiv attityd som genomsyrar vårt arbete 

 Vi har en professionell yrkeshållning 

 Vår skolledning har en professionell yrkeshållning och är disponibel och stödjande 

 Vi är försiktiga med vad vi säger 

 Vi är positiva utåt   
 

 

Bakgrund och upprättande av likabehandlingsplan 
 
Alla skolor måste ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja elevers lika rättigheter och 
möjligheter. Skolorna måste också arbeta förebyggande dels mot kränkande behandling, dels mot 
diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning 
 
Från 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot kränkande diskriminering och annan kränkande 
behandling i kraft i alla Sveriges skolformer. Från 1 januari 2009 reglerades riktlinjer kring 
likabehandlingsarbetet.  
*diskrimineringslagen och 
*14 a kapitel i skollagen 
De har ersatt den tidigare barn och elevskyddslagen om förbud mot diskriminering och annan 
kränkande behandling av barn och elever. 
 
Mål med arbetet för likabehandling 
 
Vårt mål på Björknässkolan är att du som elev ska känna trygghet och trivsel så att du på bästa sätt 
kan utveckla dina färdigheter och styrkor utefter din egen förmåga. 



 

Du ska känna att du har någon (vuxen) att vända dig till om du eller någon kamrat blir utsatt för 
någon form av kränkning eller diskriminering. Du ska bli lyssnad på. 
 
Vår likabehandlingsplan ska tydligt visa att vi tar avstånd från alla former av kränkande behandling 
och diskriminering samt visa på ett tydligt sätt hur vi arbetar med dessa frågor samt utvärderar vårt 
arbete.  
 
Arbetet med likabehandling ska vara en självklarhet för alla som arbetar på skolan.  
 
 
 
Diskriminering – Trakasserier - Annan kränkande behandling – Mobbning 
 
All diskriminering är förbjuden. Ingen får diskrimineras på grund av: 

 Kön 

 Etnisk tillhörighet 

 Religion eller annan trosuppfattning 

 Sexuell läggning 

 Funktionsnedsättning 

 Könsidentitet eller –uttryck 

 Ålder 
 
Vi skiljer på trakasserier, annan kränkande behandling och mobbning 
 
Trakasserier är: En handling som kränker en elevs värdighet och har koppling till någon av 
diskrimineringsgrunderna  
 
Annan kränkande behandling är: Kränkning av en elevs värdighet som saknar koppling till 
diskrimineringsgrunderna.  
En kränkande behandling kan vara:  

 Fysiska (t.ex. slag, knuffar ) 

 Verbala (t.ex. hot, svordomar, öknamn )  

 Psykosociala (t.ex. utfrysning, blickar, alla går när man kommer ) 

 Texter och bilder (t.ex. sms, sociala medier, skrivna meddelanden ) 
 
 
 
Mobbning är: När någon eller några systematiskt under en längre tid utsätter en annan person för 
kränkande behandling. Fysiskt eller psykiskt. Att bli psykiskt isolerad eller utfryst är mobbning liksom 
händelser som upplevs som hotfulla eller kränkande. Det är mobbning när parterna i en konflikt inte 
är jämnstarka utan den ena parten ständigt är i underläge. Mobbning kan vara trakasseri, kränkning 
eller diskriminering. 
 
Diskriminering: Diskriminering är ett uppträdande som kränker ett barns eller elevs värdighet och 
som har samband med nedan diskrimineringsgrunder. Skolledningen har det yttersta ansvaret för att 
skolans verksamhet inte i några avseenden diskriminerar någon utifrån diskrimineringsgrunderna. 
 
 

 
 
 



 

 
 
Främjande och förebyggande insatser 
 

Det främjande likabehandlingsarbetet på Björknässkolan syftar till att förankra respekten för alla 

människors lika värde och ska bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och 

utvecklas. Detta omfattar alla diskrimineringsgrunderna. Vuxna på skolan ska ta hänsyn till främjande 

åtgärder i planeringen av lektioner och aktiviteter under hela dagen.   
 

Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för 
likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka för 
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till att förankra 
respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en skolmiljö där alla barn och elever 
känner sig trygga och utvecklas. 

Det kan till exempel handla om 

 att ge pojkar och flickor lika stort inflytande och utrymme i verksamheten 
 att skapa förutsättningar så att alla kan delta på friluftsdagen eller skolresan oavsett 

funktionsnedsättning 
 att belysa rasismens historia i undervisningen 
 att använda böcker som belyser olika typer av familjebildningar 
 Arbeta aktivt med Barnkonventionen 

Det förebyggande arbetet handlar om att vi som arbetar på Björknässkolan, med rektor som ytterst 

ansvarig avvärjer risker för trakasserier och kränkningar. Detta görs genom att systematiskt göra 

kartläggningar av elevernas trygghet och trivsel samt deras uppfattning om förekomst av 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Genom att göra en analys av detta planerar vi 

på skolan åtgärder för att förhindra något av ovanstånde. 

Eleverna på Björknässkolan ska på det sätt som är lämpligt för deras ålder vara delaktiga i 

kartläggningen och analysen av resultaten och när vi planerar vilka insatser som ska sättas in. 

Det förbyggande arbetet ska skapa delaktighet, inflytande, trygghet, respekt och viljan att ta ansvar 

både bland elever och personal. 

Det förebyggande arbetet med likabehandlingsplanen ska varje år följas upp och revideras efter 

kartläggningen och analysen om var det finns förbättringsområden. 

Detta gör Björknässkolan bl a via Friends som genomför en trygghetsundersökning varje år, 

trivselenkät inför utvecklingssamtalen, klassråd, elevråd samt i det dagliga samspelet med eleverna. 

Vi har ett trygghetsteam på Björknässkolan och det arbetet är både förbyggande och åtgärdande. 

 
Trygghetsteam F-9 
Från varje arbetslag ska det finnas minst en till tre representanter i skolans Trygghetsteam.  
 
Trygghetsteamet arbetar med ärenden som anmäls till teamet på olika sätt.  Huvudansvaret för att 
agera kring elevvård ligger i första hand på mentorer/klasslärare. Gruppen kan bidra till att 



 

kompetensen i dessa frågor höjs på skolan i allmänhet och i arbetslaget i synnerhet. Medlemmarna 
ska få fortbildning i frågor som rör mobbning, trakasseri och annan kränkande behandling. All 
personal ska komma med idéer till en idébank med filmer, texter och annat material att jobba med i 
förebyggande syfte. Medlemmarna i trygghetsteamet ska fungera som kontaktpersoner för eleverna 
och närvara vid kompisstödjarnas möten för att för att tillsammans med kompisstödjarna planera 
och genomföra projekt i förebyggande syfte. De olika trygghetsteamen sammanträder 1-4 
ggr/månad samt vid behov. Trygghetsteamet F-9 träffas i storgrupp två gånger varje läsår.  
 
Förebyggande aktiviteter som Trygghetsteamet ansvarar för:  

 Temadagar med samarbetsövningar 

 Kompisstödjarmöten med övningar ur kompisstödjarboken. 

 Val av kompisstödjare 

 Regelbundna trygghetsteamsmöten F-6, 7-9, F-9 

 Planera förebyggande projekt och genomföra med eleverna. 
 
 
 

Likabehandlingsplanens förankring och tillgänglighet 

 

Elevernas delaktighet : I början av varje läsår tas likabehandlingsplanen upp och gås igenom i 
klasserna. På Björknässkolan har vi regelbundna klassråd, fritidsråd och elevråd där en stående punkt 
är att ta upp trygghetsarbetet. Trivselenkät som görs varje år. Detta sammanställs och 
förbättringsåtgärder lyfts i skolledning och arbetslag och åtgärder vidtas. 

Vårdnadshavarnas delaktighet: Föräldramöten då likabehandlingsplanen presenteras. Föräldrar ges 
möjlighet att komma med synpunkter om likabehandlingsplanen. Kundundersökningar görs årligen i 
olika årskurser. 
 

Personalens delaktighet: Varje läsår inleds med att all personal arbetar med likabehandlingsplanen. 
Under arbetslagsträffar gås planen igenom och det finns en fast punkt kring elevvårdsärenden. 

I slutet av varje läsår ska arbetet med likabehandling och likabehandlingsplanen utvärderas av all 
personal på skolan med en enkät. 

Vid nyrekryteringar ska likabehandlingsplanen presenteras av rektor/ledning. 

Förankring av planen  

Elever: Personal i skolans olika verksamheter förankrar likabehandlingsplanen med eleverna löpande 
under året 

Vårdnadshavare: Via Björknässkolans hemsida, föräldramöten, anslag i kapprum och klassrum. 

Personal Rektor är ytterst ansvarig för att likabehandlingsplanen förankras hos skolans personal. 
Rektor och Trygghetsteam presenterar planen på APT/studiedagar. Personalen i de olika 
verksamheterna diskuterar och arbetar med planen löpande under året. 

 All personal har ett egenansvar att ta del av likabehandlingsplanen 

 

 



 

 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

I våra verksamheter har alla situationer utretts skyndsamt då kränkningar och trakasserier 
förekommit. Skolan har systematiskt arbetat med incidentrapportering för att kunna följa upp och 
förebygga mobbning och trakasserier. Trygghetsteamet med rektor som ansvarig hanterar fall av 
mobbning om de uppkommer. Vi arbetar utefter en handlingsplan för skolans personal för att bryta 
trakasserier, annan kränkande behandling eller mobbning. 
 
Uppföljning från tidigare plan:  
Åtgärd- 
Omklädningsrum alltid en vuxen med i omklädningsrummet då det har framkommit att elever har 
känt sig otrygga. 
Trafiksituationen- Vi har haft vuxna trafikvärdar ute vid vägen/parkeringen. 
För att förebygga att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inte sker arbetar vi 
förebyggande på följande sätt. 

 Skolan har trivselregler som är förankrade hos alla elever. Klassregler finns också. 

 Klassråd 

 Elevråd 

 Trygghetsvandringar görs med elever och ansvarig personal både under skoldagen och under 
fritidstid. 

 Genom trygghetsteamet 

 Skola och fritids har en nära samverkan vilket skapar en trygghet över hela dagen för eleven. 

 Personalen på skolan delar in elever i grupper om det krävs för aktiviteten. 

 Läraren ansvarar för elevernas placering i klassrummet och i matsalen för år F-6 

 I omklädningsrummen vid gymnastiken ska för de yngre åldrarna finnas en vuxen med. 

 Vid utvecklingssamtal ska frågan om trivsel och trygghet lyftas. 

 Trivselenkäter genomförs 

 Omröstningar och lottningar sker anonymt. 

 Vi har rastvärdar ute på varje rast som eleverna kan vända sig till. Vi har även en rastansvarig 
anställd på skolan. 

 Vi fördelar rasterna under skoldagen och har olika skolgårdar för att minska antalet elever på 
skolgården under dagen. 

 I arbetslagen finns elevvård med på agendan som tas upp vid varje gemensam träff. 

 Vi arbetar i åldersblandade grupper kring tematiska arbeten och projekt. 

 Vi har fadderverksamhet från år F-6 

 Skolan har en plan för IKT  

 Personalen utbildas löpande i frågor kring likabehandlingsarbetet. 
 
 

Hur ska årets plan ska utvärderas? 

Det områden som vi behöver förbättra vårt förebyggande arbete kring är: Då tidigare 
lilkabehandlingsplan inte tagit upp denna punkt kommer vi i och med nästa revidering att analysera 
detta mer omfattande. 



 

Elever: Följa upp identifierade riskområden på klassråd, fritidsråd och vidare till elevråd.  
Personal: Delge och analysera barnens och personalens egna synpunkter på APT, se över om de 
åtgärdande rutinerna fungerar  
Vårdnadshavare: En stående punkt vid utvecklingssamtalet. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas är rektor. 

Under ht 2014 ska all personal på skolan läsa och diskutera boken ” Utvecklingsrelaterade 
funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet” som ett led i kompetensutveckling i bl a 
likabehandlingsarbete. 
 

Handlingsplan för elev:  
 
Vad ska du göra om du blir utsatt för diskriminering, trakasseri, annan kränkande behandling eller 
mobbning av annan elev eller av vuxen:  
 
Du måste berätta för någon, mamma eller pappa, någon vuxen på skolan eller en kompis. Följande 
personer kan Du vända dig till:  

 Mamma eller pappa 

 Klasslärare/fritidspersonal/Mentor 

 Någon annan av dina lärare 

 En kamrat, en kompisstödjare 

 Skolsköterskan Maria Görs-Björk och Anna Wasberg-Åkergren 

 Skolpsykologen Gunilla Håkansson 

 Kurator: Helana Eng 

 Biträdande rektor F-6 Anna Ärnbäck 

 Biträdande rektor 7-9 Vakant 

 Biträdande rektor Särskolan Lennart Pilfalk 

 Biträdande rektor ABC-grupperna Åsa Selin Finberg 

 Rektor Leif Högström 

 Rastvärd Maysan Stenkvist, Jeanette Sjögren 

 Annan vuxen på skolan 

 Barnens hjälptelefon 020-910091 (BRIS)  

 Barn och elevombudet BEO 08-52733200 ( beo@skolverket.se ) 
 
Vad ska du göra om en kamrat blir utsatt för diskriminering, trakasseri, annan 

kränkande behandling eller mobbning:  

 Berätta för någon vuxen på skolan eller hemma 

 Följ med kamraten till någon vuxen och berätta hur det är 

 Reagera på orättvisor som kamraten blir utsatt för och berätta före en vuxen 

 Ta upp det med kompisstödjarna 
 

 
Handlingsplan för skolans personal för att bryta trakasserier, annan kränkande behandling, 
mobbning, diskriminering:  
 
Som vuxen på Björknässkolan måste du reagera och agera direkt när du bevittnar en händelse på 
eller inom skolans område som kan vara trakasseri, annan kränkande behandling, mobbning eller 
diskriminering. Du måste även agera om en elev kommer och berättar för dig, att den blivit utsatt 
eller att en kamrat blivit utsatt.  

mailto:beo@skolverket.se


 

Några tecken på att en elev blir utsatt för trakasseri, annan kränkande behandling, mobbning, 
diskriminering, som du som vuxen måste vara uppmärksam på, kan vara.  

 Att eleven inte har kamrater i klassen, eller inte tas i försvar av de andra 

 Att eleven är trött, blek eller håglös och lätt blir sjuk 

 Att eleven inte vill gå till skolan och ofta kommer för sent till lektioner 

 Att eleven undviker att vistas i t.ex. korridorer med andra elever 

 
 
Den direkta elevvården ansvarar klasslärare/mentor för, samt arbetslaget.  
 
Vid trakasseri eller annan kränkande behandling ska du som vuxen följa nedan arbetsgång, du går 
till nästa steg om första åtgärden inte hjälper:  

1. Direkt tillsägelse 
2. Allvarssamtal – samtal med de inblandade/medling. Inled samtalen enskilt, vid behov har ni 

sedan samtal med de inblandade ihop. 
3. Föräldrar informeras   
4. Enskilt samtal – uppföljning med berörda parter 
5. Möte med elev och föräldrar 
6. Anmäla till Trygghetsteamet om trakasserierna eller kränkningarna inte upphör 
7. Anmäl till skolledningen om kränkningen kan betraktas som våld och ska polisanmälas 

 
Den person som genomför samtalen för minnesanteckningar som denne förvarar själv och när 
ärendet avslutas lämnar in till biträdande rektor för arkivering i arkivet.  
 
Om ärendet går till Trygghetsteamet och teamet bedömer ärendet som mobbning, dokumenteras 
ärendet på blankett som finns på skolans intranät och insänder denna vid avslutat ärende till 
biträdande rektor  Anna Ärnbäck F-6, biträdande rektor Johanna Bergström 7-9, Lennart Pilfalk för 
Särskolan och Åsa Selin Finberg för ABC-grupperna.  
 
Stöd vid allvarssamtal:  
 
Om möjligt är personalen två vid allvarssamtal. Varje ärende är unikt och alla ska agera på ett 
flexibelt sätt utifrån situationen, en leder samtalet och en för anteckningar. Tala lugnt men med 
allvar i tonen, var konkret och tydlig.  
 
Lyssna till den utsattes historia. Dokumentera samtalen.  
 
Samtal med de som utfört kränkningarna. Ha enskilda samtal med inblandade. Inled samtalet med: 
Jag vill tala med dig för att en annan elev på skolan känner sig utsatt, förstår du vad detta gäller? ( 
Ofta kan personen då själv berätta, om inte får man delge personen den berättelse man fått ifrån 
den som är utsatt ).  
 
Tala om för den som utsätter att kränkningarna måste upphöra omedelbart och att beteendet inte 
på något sätt är acceptabelt.  
 
Mobbning:  
Har den kränkande behandlingen karaktär av mobbning ska anmälan göras till trygghetsteamet som 
utser två personer som arbetar med ärendet och bedömer om det är mobbning och följer då sin 
handlingsplan i sitt fortsatta arbete, hela mobbningsplanen finns som bilaga i likabehandlingsplanen.  
 



 

Anmälan görs på blankett som finns digitalt på skolans intranät samt som bilaga till 
likabehandlingsplanen.  
 

 
Handlingsplan om du bevittnar att en vuxen diskriminerar, trakasserar eller kränker en 
elev:  
 
Om du som vuxen misstänker eller får kännedom om att en elev blir diskriminerad eller utsatt för 
kränkande behandling av vuxen på skolan kontaktar du skolledningen.  

 Skolledaren ansvarar för att utredning av händelsen görs skyndsamt och att en handlingsplan 

upprättas 

 Samtal förs med elev och föräldrar för att inhämta information 

 Den vuxne som utsatt elev kallas till samtal med ansvarig skolledare 

 Handlingsplan upprättas 

 Skolledaren följer upp och utvärderar ärendet med den vuxne 

 Skolledaren informerar föräldrar under ärendets gång 

Skolledaren dokumenterar och arkiverar 
 
Nästa års plan revideras senast september 2015 
 
Bilagor:  
 
 

 Bilagor: 
 
 
Bilaga 1  
Beskrivning av diskrimineringsgrunderna:    

 

Kön 

Om du har blivit diskriminerad av skäl som har samband med kön kan du anmäla detta. Förbudet mot 

könsdiskriminering omfattar också personer som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. 

Könsidentitet eller könsuttryck 

I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller 
uttryck är förbjuden. Med det menas personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela 
tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella. 

Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller 
könsuttryck. Alla människor har könsidentitet och könsuttryck, inte bara transpersoner. Med 
könsidentitet eller könsuttryck menar Diskrimineringsombudsmannen en persons identitet eller 
uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på 
kön. 

Etnisk tillhörighet 

Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller 
annat liknande förhållande. Den etniska tillhörigheten bygger på självidentifikation. Det är alltså 
individen själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter.  



 

Religion eller annan trosuppfattning 

Alla som har en religion eller en annan trosuppfattning omfattas av skyddet mot diskriminering. 

Funktionsnedsättning 

I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med funktionshinder är förbjuden. 
Med det menas enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 
människas funktionsförmåga 

Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppet 
funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. 
Diskrimineringsombudsmannen anser att ett funktionshinder snarare är något som uppstår i en miljö 
som ställer upp hinder för personer med funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, 
dyslexi, neuropsykiatriska funktionshinder, hörsel och synskador med mera. Graden av 
funktionsnedsättning har ingen betydelse för lagens skydd mot diskriminering. Du är alltså även 
skyddad av lagen även om du har en mindre omfattande funktionsnedsättning. 

Sexuell läggning 

Homosexuella, heterosexuella och bisexuella kan anmäla diskriminering som har samband med 
sexuell läggning. 

Ålder 

Med ålder menas enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder, 
kan anmäla diskriminering som har samband med ålder. 

 

Lathund vid kränkande behandling mellan elev/elev 
Mall för dokumentation av mobbning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 
 
 
 
 
 
Blankett 1 – Dokumentation av mobbningsärenden för arkivering, lämnas till bitr. rektor.  

 

 

 
 
Mall för dokumentation av mobbning 
Björknässkolan 
 

Datum: 
 

Personal som arbetar med ärendet:  

 

Elev som är utsatt: 
 

Klass: 

Övriga inblandade: 
 

Klass: 

Händelseförlopp: 

 

 

Kom till kännedom genom: 

 
 

Arbetsgång/Kommande händelser: 

 
 

Info till föräldrar: 
 

 

Uppföljning (datum): 
 

 

Ärendet är avslutat: □ 

Avslut, datum: 

 



 

 

Info till föräldrar:  

 
 

Övrigt: 

 
 

Nedtecknat av:  
Datum:  
 


