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Lagar som styr arbetet

Skollagen (2008:800) och Diskrimineringslagen (2008:567) styr skolans arbete mot kränkande 
behandling och diskriminering: 

•  I Skollagen 6 kap 6§ står det att det skall bedrivas ett målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling och diskriminering.

•  I Skollagen 6 kap 7§ står det att skolan skall förebygga och förhindra kränkande behandling 
och diskriminering.

•  I Skollagen 6 kap 8§ står det klart att det skall upprättas en årlig plan/likabehandlingsplan.

Definitioner 

Kränkande behandling 
I skollagen 6 kap 3§ definieras kränkande behandling som ett uppträdande utan att vara 
diskriminering enligt Diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller elevs värdighet. 

Kränkningar kan vara 
•  Fysiska
•  Verbala 
•  Psykosociala
•  Text- eller bildburna

Diskriminering 
Diskriminering definieras i Diskrimineringslagen 1 kap 4§ och är ett övergripande begrepp för 
negativ behandling av individer eller grupper som leder till att de missgynnas utifrån olika 
diskrimineringsgrunder. 

De sju diskrimineringsgrunderna som berör utbildning är:

•  Kön
•  Könsöverskridande identitet eller uttryck
•  Etnisk tillhörighet
•  Religion eller annan trosuppfattning
•  Sexuell läggning
•  Funktionshinder
•  Ålder

Direkt diskriminering 
Innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. Det ska ha samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna. 

Indirekt diskriminering 
Är när någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller förfaringssätt som framstår 
som neutralt men i praktiken missgynnar en elev av skäl som har samband med en viss 
diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen har ett berättigat syfte. 

Med Likabehandling menas att alla elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och 
möjligheter. Det innebär dock inte alltid att alla elever ska behandlas lika. 



Trakasserier 

I Diskrimineringslagens 1 kap 4§ definieras trakasserier som ett uppträdande som kränker ett barns 
eller en elevs värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Rättigheter och skyldigheter

Eleverna och de studerande har rätt till skydd mot kränkning och diskriminering, enligt skollagen 
och diskrimineringslagen. Varje incident av trakasserier, diskriminering och kränkande behandling 
ska resultera i en reaktion från de vuxna i skolan. Hur personalen ska agera beskrivs under rubriken 
”Åtgärder vid kränkande behandling”. Elevernas och de studerandes skyldigheter är att efterleva 
skolans ordningsregler och den värdegrund som skolan står på.

Gullhögskolans ordningsregler 

• Kom i tid, ha med dig arbetsmaterial och var förberedd för lärande
• Lämna mobiltelefonen på anvisad plats. Totalt mobilförbud gäller i omklädningsrummen
• Samarbeta med alla på skolan
• Arbetsro ska finnas på lektionerna (Dokument Trygghet och studiero) Visa hänsyn
• Skolan har nolltolerans mot hot, våld, kränkande behandling, trakasserier och diskriminering
• Använd ett vårdat språk 
• Håll rent och snyggt i skolan och dess omgivning
• Huvudbonad får du gärna bära – men ytterkläder ska förvaras i elevskåpet

Skolans värdegrund

På Gullhögskolan har alla människor lika värde. Var och en ska respekteras för den hen är.

Respektera dig själv: Gör det som hjälper sig att uppnå en framgångsrik och hälsosam framtid.
Respektera andra: Behandla andra med artighet, rättvisa och tillit. 
Respektera egendom: Ta vara både på det som är ditt och de saker som vi har gemensamt. 

I skollagen och läroplanerna slås det fast att den svenska skolan vilar på demokratisk grund. Planen 
utgår från att vi har som uppgift i skolan att aktivt främja alla männiksors lika värde, männiksolivets 
okränkbarhet, jämställdhet mellan män och kvinnor, individens frihet och integritet och 
medkännande med andra människor. 

Arbetet handlar om elevernas mänskliga rättigheter och om att förverkliga FN:s barnkonvention i 
skolan. Alla elever har rätt till samma skydd som skolans anställda. En trygg skolvardag är en 
förutsättning för att lära och utvecklas. 

Syftet med planen är att värna om allas lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, 
etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder, 
samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Denna plan omfattar både arbetet med likabehandling och arbetet mot diskriminering och 
kränkande behandling. 



Främjande arbete 

I skolverkets stödmaterial Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot 
diskriminering och kränkande behandling (2019) kring hur skolor kan arbeta med likabehandling 
och för att motverka diskriminering och kränkande behandling beskrivs det främjande arbetet på 
följande sätt: 

Det främjande arbetet pågår alltid och utan att något särskilt har hänt. Det bedrivs långsiktigt, 
gäller alla, sker kontinuerligt både på och utanför lektionstid och det är målinriktat. Det betyder att  
detta arbete är en viktig del vid planering och genomförande av både undervisningen och den 
undervisningsfria tid som eleverna har i relation till skolan. Det handlar bland annat om att lärare 
har samma positiva förväntningar på alla klasser och på alla enskilda elever, hur grupper 
organiseras så att alla elever kommer till sin rätt och hur lärare och elever bemöter varandra. Det 
handlar också om att organisera undervisningen så att alla elever utmanas och utvecklas, att 
eleverna får samtala om vilka värderingar som är viktiga att vårda och att de görs delaktiga i 
skolans verksamheter. För att vara framgångsrika i det främjande arbetet är det nödvändigt att alla  
som arbetar i skolan förstår och blir positivt utmanade av detta arbetes komplexitet. Det rör 
skolans hela arbete, från sättet att organisera och genomföra undervisningen till sättet att tala och 
handla under hela skoldagen. Arbetet sker varje dag, under varje lektion och mellan lektionerna. 
Det visar sig både i det som görs och sägs och i det som inte görs och inte sägs. Alla är 
inblandade: skolans huvudman, rektor, fritidspedagoger, lärare i alla ämnen, skolans övriga 
personal, skolans elever och elevernas vårdnadshavare. Skolans personal har makt och möjligheter  
att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö. Det främjande arbetet är en viktig del av skolans 
värdegrundsarbete.

Alla anställda på Gullhögskolan har ett gemensamt ansvar för skolans främjande arbete. Det 
viktigaste uppdraget skolpersonalen har i detta arbete är att bygga och förvalta förtroendefulla 
relationer med eleverna så att skolan kan ha en löpande dialog med elever kring allt som berör deras 
skolvardag. En väldigt uppskattad del värd att nämna i det främjande arbetet på skolan är skolans 
egna elevcafé. 

Förebyggande arbete 

Gullhögskolans förebyggande arbete innefattar bl.a.

Överlämning från tidigare skola
Elevhälsan får information från tidigare skola om elevens behov relaterade till skolgången. 
Elevhälsan delger därefter elevens lärare den information som lärarna behöver känna till kring 
eleven.

Handledarskap
Varje klass har en eller fler handledare som tar ett särskilt ansvar för att kontinuerligt följa elevernas 
kunskapsutveckling och studiesituation samt arbeta med normer och värderingar i klassen. 
Handledarna har varje vecka schemalagd tid för att träffa sin klass. 

Utvecklingssamtal
Varje handledare har utvecklingssamtal med eleverna i sin klass. Där diskuteras skolsituationen, hur 
eleven mår, trivsel, och framtidsplaner. Om det framkommer signaler om kränkningar 
dokumenteras detta. 



Trivselenkäter
Gullhögskolan genomför årligen en elevenkät med frågor om elevernas trivsel.

Hälsosamtal 
Skolsköterskan erbjuder samtliga elever i årskurs 8 till hälsosamtal enligt Socialstyrelsens 
vägledning för elevhälsan (2010:800 3kap 8§).

Skyddsombud/Elevskyddsombud 
Skyddsombuden granskar den fysiska och den psykosociala miljön på skolan i samband med den 
årliga skyddsronden.

Elevråd 
Elevrådet ska främja inkludering av alla skolans elever och verka mot diskriminering och 
kränkande behandling. Rektor har regelbundna träffar med elevrådet.

Planerande förebyggande arbete 

Trygghetsteam
Under 2020 planerar skolan att utveckla det förebyggande arbetet med ett s.k. Trygghetsteam. Det 
förebyggande psykosociala arbetet är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och den 
psykosociala och fysiska arbetsmiljön. I Trygghetsteamet kommer man att diskutera trygghet och 
trivsel på skolan. Representanter från elevhälsan träffar representanter från åk 8. Träffarna kommer 
att ske 1 gång/termin. Protokollet delges rektor, sparas på Schoolsoft och diskuteras vidare i 
elevhälsan för beslut om insatser. De synpunkter som framkommit under Trygghetsteamets möten 
kommer tas i beaktande under den årliga skyddsronden.

Åtgärder vid kränkande behandling 

All personal har anmälningsplikt till rektor, redan vid misstanke om att trakasserier, diskriminering 
eller kränkande behandling förekommer. All personal är skyldig att medverka i utredning om 
trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling. Många utredningar när det gäller 
kränkningar elev - elev utförs av skolans skolvärd och elevcoach. Disciplinära åtgärder kan bli 
aktuella enligt Skollagen kap 5. 

Alla som arbetar i skolan har en skyldighet att agera när hen ser/hör talas om att en kränkning har 
förekommit. Det kan betyda att ingripa direkt eller att meddela elevens handledare/rektor. Samtidigt  
ser personalen inte allt som sker. Det kan vara saker som händer på rasten, nätet eller på andra 
sätt som inte syns. Därför är det viktigt att du som elev berättar för någon i personalen om du 
upplever dig eller någon annan som utsatt. 

Rutin vid kränkande behandling 

Kränkning elev - elev

 Vid signal att elev kränkt elev kontaktas handledaren snarast. Handledaren genomför samtal 
med berörd elev/elever för att kartlägga vad som hänt. Samtalen ska ske skyndsamt från att 
kränkningen kommit till personalens kännedom. Detta dokumenteras på avsedd 
kränkningsblankett som finns på Schoolsoft, tills Draftit införs. Om det finns särskilda skäl 
bistår skolkurator eller skolsköterska handledare i arbetet med att utreda kränkningen.



 Om misstanken kvarstår efter samtalet/samtalen informeras ansvarig rektor samt berörda 
elevers vårdnadshavare. 

 Uppföljningssamtal hålls av handledare inom en vecka för att säkerställa att kränkningarna 
upphört. Vid särskilda behov bistår skolkurator eller skolsköterska. 

 Rektor ansvarar för att dokumentation upprättas. Rektor ser även till att en vidare utredning 
görs vid behov och att lämpliga åtgärder vidtas. Det kan t.ex. handla om remittering till 
elevhälsan, skriftlig varning och/eller polisanmälan. 

Kränkning personal - elev 

 Vid signal om att personal utsatt elev för kränkning, trakasserier eller diskriminering 
meddelas rektor, som genomför samtal med först berörd elev och sedan personal. 

 Om misstanken kvarstår kontaktar rektor elevens vårdnadshavare, skolkurator eller 
skolsköterska och eventuell företagshälsovård. Rektor ansvarar för att en plan upprättas. 

 Uppföljningssamtal och dokumentation hålls av rektor. 

Kränkning elev - personal 

 Vid signal om att personal känner sig kränkt av elev, informeras rektor, som för samtal med 
först berörd personal och därefter eleven. 

 Om misstanken kvarstår kontaktar rektor elevens vårdnadshavare, skolkurator eller 
skolsköterska och eventuell företagshälsovård. Rektor ansvarar för att en plan upprättas. 

 Uppföljningssamtal och dokumentation hålls av rektor. 

Årlig plan för Gullhögskolan 2019/2020

Rutin för den årliga planen 

 All personal meddelar elevhälsan eventuella signaler som skolan övergripande behöver ta 
tag i som rör diskriminering och kränkande behandling. 

 Skolan genomför årligen en trivselenkät som utvärderas under vårterminen. Utifrån 
analyseringen av denna tas beslut om insatser som sedan utvärderas under följande höst. I 
utvärderingen ska även de synpunkter från elever som framkommit i samband med 
Trygghetsteamets möten beaktas.

 Trygghetsteamet tillvaratar elevernas upplevelser av skolmiljön och gör dem delaktiga i 
skolans systematiska arbetsmiljöarbete. 

 Rektor tillser att revidering av planen mot diskriminering och kränkande behandling sker i 
samverkan med elevhälsan under hösten. Rektor förankrar sedan planen vid APT och 
meddelar kommunstyrelsen. 



Kartläggning utifrån läsåret 2019/2020

Kartläggningen och analysen utgår från den elevenkät som genomfördes våren 2020 samt de brister 
och förbättringsområden som vi i övrigt har kunnat identifiera under elevhälsans möten 2019/2020, 
(se vidare för prioriterade insatser). 

Elevenkäten har besvarats av 304 elever, vilket innebär en svarsfrekvens på höga 75%. 

Fokus har varit på upplevd arbetsro, trygghet överlag, trivsel gällande korridorerna, caféet, 
klassrummen, matsalen, omklädningsrummen, lärarna, övrig personal, samt tips och förslag till 
förbättring. Svarsalternativen till påståendena om man som elev trivs, har varit ”Mycket bra”, 
”Bra”, ”Inte så bra”, eller ”Inte alls”. På alla frågor har man som elev kunnat skriva långa frisvar 
gällande tips och förslag till förbättringar, om man så velat. 

För att vi som skola ska kunna få en bättre uppfattning om vilka områden som behöver prioriteras 
har vi gjort en sammanställning av samtliga teman och som innehållit flest svar av ”Inte så bra” och 
”Inte alls”. 

Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna  (34,2% inte så bra, inte alls)
Jag trivs i matsalen                                       (14,8% inte så bra, inte alls)
Jag trivs med lärarna                                    (13,5% inte så bra, inte alls)
Jag trivs i klassrummet                                 (13,2% inte så bra, inte alls)
Jag trivs i omklädningrummet                     (10,2% inte så bra, inte alls)
Jag känner mig trygg i skolan                      (8,5% inte så bra, inte alls)
Jag trivs i caféet                                            (8,2% inte så bra, inte alls)
Jag trivs i korridorerna                                 (6,9% inte så bra, inte alls)
Jag trivs med övrig personal                         (6,6% inte så bra, inte alls)

Både elevenkäten samt den samlade bedömningen från diverse professioner vittnar om att det 
förekommer många kränkningar på skolan. För att all personal och alla elever ska känna till 
handlingsplanen och dess innehåll ska den under vårterminen publiceras på Schoolsoft, presenteras 
på APT för personal och arbetas igenom med eleverna på handledartid.

Det område som eleverna är minst nöjda med är den upplevda arbetsron, där 34,2% av eleverna 
upplever att den inte är okej. De vanligaste elevkommentarerna är att det är väldigt pratigt på 
lektionerna, vilket gör att man som elev inte kan koncentrera sig på arbetet samt att man som elev 
önskar strängare lärare som tar arbetsro-problematiken på allvar.

Ett annat prioriterat område enligt elevenkäten är förbättrade relationer med lärare. Eleverna önskar 
ett trevligare bemötande från lärare samt ett större engagemang på ett personligt plan från dem. 
Bland kommentarerna finns önskemålen: “en mer positiv inställning och ett bättre bemötande”, 
“heja i korridoren”, “mer leenden”, “att de bryr sig och pratar mer enskilt med en ibland”. Elever 
upplever även att det förekommer favoriseringar bland lärare, som följande kommentar kan visa: 
“vore bra om de kunde behandla alla elever likadant i början av lektionen”. 

Det är många elever som svarar i enkäten att de upplever trängsel i korridorerna när många klasser 
har rast samtidigt och att det finns för få sittplatser. För att kunna öka trivseln inom detta område 
kommer därför en planerad insats under läsåret vara att utöka rastaktiviteterna, ta bort de mjuka 
sofforna och utöka antalet sittplatser överlag. 



Det framgår i elevenkäten att 8,5% av eleverna inte känner sig trygga i skolan. Bland förslagen till 
förbättring gällande detta önskar eleverna en högre vuxentäthet, “att lärare blir mer 
uppmärksamma”, “att alla kan prata med alla... och acceptera varandra”, “att folk slutar springa i 
korridorerna, det gör att man måste flytta sig snabbt åt sidan eller så blir man översprungen”, samt 
“mindre homofobiska, rasistiska och könshatiska kommentarer”. 

I elevenkäten har elever svarat om de identifierar sig som ”tjej”, ”kille” eller ”annat”. Värt att notera 
är att 4,3% av eleverna identiferar sig som ”annat”. För att vi i skolan lättare ska kunna möta den 
nämnda elevgruppen och få mer kunskap och verktyg i det normkritiska jämlikhetsarbetet ska all 
personal läsa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors utgåva ”Öppna skolan! - om 
HBTQ, normer och inkludering i årkurs 7-9 och gymnasiet”. 

Angående elevernas upplevelse av trivsel i omklädningsrummet, skulle den bli högre om alla 
duschar hade duschdraperier, att reglaget på varmvatten åtgärdas och mobilförbudet hölls. Det är 
många elever som känner en otrygghet när elever har med sig och framförallt använder sina mobiler 
i omklädningsrummen, med en känsla att det finns en risk att det tas oönskade foton. 

Det är av stor vikt att vi möter upp ovanstående teman för att elevernas grad av trivsel ska öka.   

Prioriterade insatser för läsåret 2019/2020

Insats Ansvarig När?

Handlingsplanen publiceras på 
Schoolsoft

Handlingsplanen presenteras på 
APT för personal samt arbetas 
igenom på handledartid med 
elever

Administratör

Rektor
Handledare

Under vårterminen 2020

Utökade rastaktiviteter Rektor

Skolvärd/elevcoach har ett 
särskilt ansvar för idéer och 
utförandet av dessa 

Under 2020

Trygghetsteam som tillvaratar 
elevers upplevelser av 
skolmiljön

Rektor

Representanter från elevhälsan 
har ett särskilt ansvar för 
utförandet av insatsen

Under 2020

Kompetensutveckling kring 
HBTQ-frågor. 
Läsuppdrag: Öppna skolan!

Rektor

Elevhälsan
All personal

Under höstterminen 2020
Påbörjas under hösterterminen 
2020



Samtliga duschar ska förses 
med duschdraperier

Rektor Under 2020

Avlägsna mjuka soffor Rektor Under vårterminen 2020

Utöka antalet sittplatser 
överlag, särskilt vid 
klassrummen

Rektor Under höstterminen 2020

Åtgärda temperaturen i 
duscharna

Rektor Under vårterminen 2020


