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1. Inledning
Varje skola och fritidshem ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier
och annan kränkande behandling i en plan, i enlighet med 3 kap 16 § diskrimineringslagen
och 6 kap. 8 § skollagen.
Planen skall innehålla och beskriva arbetet med:
• Uppföljningar (av planerade åtgärder föregående år)
• Främjande aktiviteter
• Förebyggande åtgärder
• Åtgärdande rutiner vid incidenter och kränkningar
I Åre kommun finns gemensamma riktlinjer för hur vi skall hantera incidenter och
kränkningar. Ledning och all personal har ett gemensamt ansvar för att hantera detta. Alla
elevers upplevelse av diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling skall
skyndsamt anmälas till rektor. Det är sedan skolledningens ansvar att skyndsamt anmäla
upplevda kränkningar till huvudman.
Här på Hallens skola jobbar vi för att eleverna ska trivas, vara trygga och för att bygga upp
deras välbefinnande. I den skolövergripande enkäten som eleverna svarade på under hösten
gav våra elever uttrycker att de trivs bra i skolan och att de känner sig trygga, både i
skolmiljön, med varandra och med de vuxna i verksamheten. Vissa områden där vi kan
förbättra oss identifierades också och dessa jobbas det vidare med.
Förankring av planen
Förankring av planen sker i elevrådet, klassrådet, av lärare i klassrum samt i kollegiet genom
löpande delaktighet och regelbundna uppföljningar. Rektor träffar representanter för
vårdnadshavare i föräldraråd där denna plan lyfts.
Elevernas delaktighet
Eleverna har varit delaktiga genom att bidra med sina tankar om skolan och nuläget via ”hej
hur är läget?”-enkät, utvecklingssamtal, spontana samtal med personal och rektor, klassråd
samt elevråd.
Personalens delaktighet
Personalen har gemensamt analyserat nuläget utifrån de underlag vi har samt deltagit i
framtagande och planering av aktiviteter och mål i planen.

2. Utvärdering och analys föregående års Likabehandlingsplan
Utvärdering av planen genomfördes under juni 2022 av elever, av personal samt av
elevhälsan.

2. Vision och mål, förebyggande och främjande insatser
Vision och mål:
”På Hallens skola ska alla få ha sin kropp, sitt namn, sitt utseende, sina kläder, sina
saker, sina åsikter och sina känslor i fred. Och ALLA är lika viktiga! ”

Vi jobbar med värdegrundsarbetet hos oss på tre olika sätt parallellt:

Enskilda lektioner,
dagar och insatser

Fångar frågan i
flykten

Ämnesintegrering
och
ämnesövergripande

Främjande och förebyggande åtgärder - förklaring:
“Det främjande arbetet handlar om att stärka det positiva förutsättningarna för likabehandling
i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i verksamheten. Det
främjande arbetet skall anpassas till elevernas ålder och till den aktuella verksamheten. ”
(Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket)
”Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från
identifierade riskfaktorer. Det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas
ålder och den aktuella verksamheten” (Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och
kränkande behandling)”

Främjande och förebyggande insatser under 2022/2023:
HASP
Skolsköterska och skolkurator genomför en hälsofrämjande insats i form av fyra
utbildningstillfällen i åk 5. Programmet som följs heter HASP och tar upp olika frågor i
samband med hälsa, arbetsmiljö, självkänsla och prestation samt det sociala samspelet.
Ansvar: Skolsköterska och skolkurator.
Hälsosamtal
Skolsköterskan för årligen individuella samtal med eleverna i F-klass, åk4 och åk7. Syftet
med samtalen är att följa upp elevernas fysiska, men även psykosociala hälsa. Återkoppling
sker både till vårdnadshavare, lärare och elevhälsoteamet.
Ansvar: Skolsköterska
Elevråd – klassråd
På Hallens skola sker ett systematiskt arbete för att involvera elever i skolans utveckling och
beslutsfattning. Varje månad har de olika klasserna klassråd, och veckan efter träffas
elevrådet för att ha en dialog.
Ansvar: Mentorer för att ha klassråd, och rektor för att ha elevråd
Stopp min kropp
Stopp min kropp genomförs i åk 1 med syftet att eleverna ska få verktyg att använda i samtal
om känslor, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra med andras kroppar.
Vi använder oss av material framtaget av Rädda barnen.
Ansvar: Skolkurator och skolsköterska
Aktivitetsdagar
Då genomför vi åldersblandade aktiviteter för hela skolan. Det är för att bygga upp
sammanhållningen för hela skolan, bidra till ökad skolanknytning, starkare skolkultur samt för
att elever ska utveckla ledarskapsförmågor.
Ansvar: Rektor och personal

Gnissel i klassen
Konflikthantering och relationskunskap för F-3. Dessa insatser sätter vi in vid behov.
Ansvar: Personal i F-3
YAM
Youth Aware of Mental health, ett program där elever i åk8 samtalar och lär sig om psykisk
hälsa i vardagen.
Ansvar: Kultur och fritidspersonal
”Barn föds inte med fördomar”
En fortsättning på projektet som Glada Hudikteatern haft, Catwalk i skolan.
Fjällhumlorna/sånggruppen kommer till oss och har en föreställning som leder till fina
diskussioner.
Ansvar: Personal

Rastaktiviteter i F-3 samt i 4-6
Med hjälp av Riksidrottsförbundet kommer vi att få hjälp att driva rastaktiviteter.
Ansvar: Rektor
Utvecklingssamtal i F-9
Utöver kunskaper så diskuterar vi trivsel, mående och sociala relationer tillsammans med elev
och vårdnadshavare.
Ansvar: Mentorer
Kärleksveckan för åk 4-9
En vecka som är designad för att väcka tankar och vara startskott för personal och elever
gällande olikhet, jämlikhet, relationer och självinsikt.
Ansvar: Personal

Bussvett
Rektor tillsammans med någon från bussbolagen går runt i varje klass och pratar om hur man
ska vara och agera då man åker skolbuss för säkerheten, trivsel och tryggheten.
Ansvar: Rektor

Det här är det vi kallar det “vardagliga värdegrundsarbetet”, det vi gör i respektive
ämne och klassrum samt att vi fångar frågan i flykten:
•

Vi på skolan arbetar ständigt med värdegrund när vi gör klassrumsplaceringar,
gruppindelningar, lektionsplaneringar och annat undervisningsrelaterat.

•

Vi har tydliga rutiner för kränkningsärenden.

•

Vi diskuterar värdegrundsfrågor i texter, bilder, film och litteratur i all undervisning
samt diskrimineringsgrunder såväl i undervisningen som utanför klassrummen och i
sociala medier.

•

Vi tvekar inte på att ta diskussionen när helst den uppstår, på promenader, raster, i
klassrum osv.

4. Rutiner om kränkande behandling förekommer
Definition av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling
Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan
behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om
missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder.
Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett
kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att
missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk
tillhörighet, viss religion eller trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell
läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett
berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
Trakasserier: 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, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder.
Annan kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen (2008:567) kränker en elevs värdighet. Kränkande behandling kan till
exempel vara - om någon skickar elaka sms, lägger ut på sociala medier - om någon
upprepade gånger blir retad för något - om någon inte får vara med de andra - våld, som slag,
sparkar, knuffar och hot. Om kränkningar sker flera gångar brukar det i dagligt tal kallas
mobbing.
Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är barnet
eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är
oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt skollagen måste
kränkningen vara märkbar och tydlig. Det framgår av förarbetena till bestämmelserna. I
förarbetena anges också att den som kränker någon måste förstå att uppträdandet upplevs som
kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är kränkande, men om det
inte är det måste barnet eller eleven klargöra för den som kränker att beteendet är
ovälkommet. https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/krankandebehandling-mobbning-och-diskriminering

Rutiner när incidenter sker och att ett barn kan ha upplevt sig vara utsatt för
kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier

All personal som blir vittne till eller på annat sätt får kännedom om incidenter som kan vara
kränkande behandling eller trakasserier ingriper genom att omedelbart och kraftfullt avbryta

handlingen, samt ansvarar för att händelsen anmäls till rektor, dokumenteras på avsedd
blankett, incidentrapport, i Prorenata, samt informera mentor. Länken finns på drive under
Hallens hjärta https://journal.prorenata.se/contactform/are/krankningsanmalan
Vid misstänkt eller konstaterad kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering uppmanas elever och vårdnadshavare ta kontakt med mentor, någon
i elevhälsoteamet eller rektor. Man kan också vända sig till en anställd på skolan som man har
förtroende för.
Rektor är ansvarig för att händelsen utreds och vid behov rapporteras till huvudman.
Uppföljning sker enligt fastställda rutiner som finns, dokumentationen sker i journalsystemet
Prorenata. Det är viktigt att uppföljningar görs i samverkan med inblandade, både personal,
vårdnadshavare och elever.

Hur är arbetsgången?
En incident sker, det kan vara
exempelvis bråk, konflikt,
eller slagsmål

I vårt eget
systematiska
kvalitetsarbete

Till
huvud
-man

Vi försöker reda ut på en gång. Vi
pratar med de inblandade. Vi
försöker få barnen att förstå och lära
sig att undvika och klara konflikter
själva.

Vi bedömer att en incidentrapport
ska skrivas som skickas vidare till
elevhälsan.

Vi bedömer att det är utagerat, att vi
inte behöver utreda händelsen vidare.

Vårdnadshavare
får information.

Vi bedömer att incidentrapporten ska
utredas vidare.

Vi bedömer att det är en kränkning

Vi bedömer att incidenten är
utagerad och inte behövs utredas
vidare.

Vi bedömer att det inte är en
kränkning

Vid behov vidtas åtgärder
Till huvudman

Beslut om åtgärder.
Vi återkopplar till
vårdnadshavare.

Vi återkopplar till vårdnadshavare
vid behov.

Rutiner för när elever står för kränkande behandling eller trakasserier
1. Enskilt samtal med den som har utsatts för kränkningar/trakasserier
Samtalen sker för att skapa en allmän bild av de utsattes situation, skapa förståelse för vad
som har hänt på en detaljerad nivå och att hjälpa de vuxna att definiera om det rör sig om
trakasserier kränkande behandling eller diskriminering. Ytterligare ett syfte med samtalen är
att försäkra den utsatte att de vuxna på skolan tar ansvaret för ärendet och betona att hen inte
ska agera vidare på egen hand. Tid för uppföljande samtal med den utsatte ska bestämmas.
2. Enskilt samtal med den/de som har utpekats som de som har utsatt någon för
kränkningar eller trakasserier
Samtalet sker för att eleven ska få redogöra för sin roll i ärendet. Det är inte syftat att lägga
skuld på eleven utan för att få en förståelse om vad som har hänt och varför. Samtalet har
syftet att eleven ska få insikt i att det egna beteendet kan ha varit olämpligt och hen ska i så
fall få stöd i att, i samråd med den vuxna, hitta andra sätt att agera på. Tid för uppföljning ska
bestämmas.
3. Fortlöpande enskilda samtal med den utsatte samt med den/de som har utfört
kränkningen eller trakasserier
Syftet med dessa träffar är att få information om kränkningarna har upphört samt att få insikt i
vad elevernas upplevt har gjort skillnad för dem och på vilket sätt. Tanken med samtalen är
också att eleverna ska få ge förslag till förbättringar som de kan bidra med.
4. Samtal med vårdnadshavare
Vårdnadshavare till berörda elever ska informeras om den uppkomna situationen. Rektor
beslutar vem/vilka som håller samtal med elever och föräldrar.
Syftet med dessa samtal är att informera om vad som framkommit vid träffarna med eleverna,
informera om vilka åtgärder som vidtagits eller planerat och att bekräfta vårdnadshavare om
att kränkningar inte accepteras. Skolan vill ha en dialog med vårdnadshavare för att de är en
viktig resurs i stöttningen av de inblandade eleverna.
5. Uppföljande samtal enligt planeringen ovan
Syftet med träffarna är att ha en kontinuitet med arbetet och att visa hur viktigt det ör att
situationen får en lösning. Här vill skolan stämma av om kränkningen/trakasserierna har
upphört och hur de olika insatserna har landat hos eleverna.
6. Uppföljande individuella samtal med de inblandade (då situationen uppges vara
löst).
Dessa möten sker efter 3–4 veckor, eller när det bedöms lämpligt i det aktuella fallet. Syftet är
att betona allvaret i det som hänt och att hjälpa de inblandade att gå vidare.
7. I varje enskilt fall görs en bedömning av hur allvarlig kränkningen är och om
anmälan till socialtjänst och/eller polismyndighet bör göras (se Åre kommuns
riktlinjer).

När personal står för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering
1. Rektor samlar information om händelsen.
2. Rektor och ev. någon av rektor utsedd, genomför enskilda samtal med de inblandade.
3. Berörda föräldrar kontaktas.
4. Uppföljningssamtal efter ca två veckor.
5. Rektor är ansvarig för dokumentation steg 1-4.

