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Likabehandlingsplan med plan mot kränkande 
behandling 2016/2017 
 
 
Handlingsplan för att förebygga, upptäcka och bekämpa våld, mobbning, sexism, 
sexuella trakasserier, främlingsfientlighet eller annan kränkande behandling. 
 
 
Bakgrund 
 
Det åligger alla i ett demokratiskt samhälle att främja likabehandling. På såväl internationell 
som nationell nivå finns riktlinjer för hur det ska gå till. Dessa riktlinjer har Sverige och i 
förlängningen Europaskolan Strängnäs på olika sätt åtagit sig att följa. De övergripande 
dokument som Europaskolan Strängnäs likabehandlingsarbete utgår från är bland andra 
följande: 
 

• FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

• FN:s barnkonvention 

• Europakonventionen 

• Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 

• Skollagen (SFS 2010:800) 

• Läroplanerna (Gy11) 

 
 
Policy 
 
På Europaskolan Strängnäs ska ingen elev eller anställd bli diskriminerad, trakasserad  
eller utsatt för kränkande behandling.  Det är viktigt att ingen anställd eller elev ställs utanför 
gemenskapen på skolan. Europaskolan Strängnäs ledning tar avstånd från alla tendenser  
till trakasserier och annan kränkande behandling. 
 
Europaskolan Strängnäs målsättning är att varje elev utifrån sina förutsättningar ska lyckas i 
skolan. Eleven ska under sin tid på Europaskolan Strängnäs känna trivsel och harmoni, samt 
bibehålla och stärka sin självkänsla. I skolan ska eleven möta respekt för sin person och sitt 
arbete. Europaskolan Strängnäs ska sträva efter att verka i en social gemenskap som ger 
trygghet och därigenom skapar förutsättningar för framgångsrika studier och personlig 
utveckling. 
 
Ingen ska i skolan utsättas för kränkande behandling i någon form. Tendenser till 
trakasserier ska aktivt bekämpas. Alla former av kränkande uttryck ska bemötas med 
kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 
 
 

• Om det förekommer kritik mot någon av oss, medarbetare elev eller chef, ska den 
berörda själv få höra kritiken snabbt och ges möjlighet att bemöta den sakligt. 
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• Vi accepterar inte generell kritik, utan ställer specifika frågor tillbaka. Vad är det 
personen gjort fel? Vilka konkreta exempel finns? 
 

• Ingen på vår skola får medverka till mobbning, varken genom tystnad eller aktivt 
medhåll. Var och en har en moralisk skyldighet att säga ifrån eller slå larm uppåt  
i organisationen. Man är ingen ”tjallare” om man påtalar sin oro över att någon blir 
kränkt. Tvärtom! 
 

• Vi välkomnar återkoppling. Det betyder att kritik ska ha ett välvilligt syfte. Målet ska 
vara att mottagaren ska ges möjlighet till förbättring. Som givare av feedback utgår 
man från att förbättring är möjlig. Som mottagare försöker man undvika att hamna i 
förnekande och försvar. 
 

 
Organisation och ansvarsfördelning 
 
Skolledningens ansvar 
 

• Rektor är ansvarig för att en fungerande organisation mot kränkande behandling finns 
samt för att ovanstående policy upprätthålls.  
 

• Rektor/skolledning beslutar om utredning, åtgärder och uppföljning vid misstänkt eller 
inträffad kränkning. 
 

• Skolledningen ansvarar också för att personalen får erforderlig utbildning och träning 
för att upptäcka och bekämpa kränkande behandling. 

 
Personalens ansvar 
 

• Personalen, i synnerhet mentorer, ska vara uppmärksam på tendenser till 
trakasserier och annan kränkande behandling och är skyldig att rapportera  
misstänkt eller konstaterad sådan behandling till skolledningen.  
 

• Personalen är skyldig att ingripa i akuta situationer för att stoppa eller förhindra 
kränkande behandling. 

 
 
Vänskapsföreningen 
 
Vänskapsföreningen på skolan arbetar med att förebygga mobbning och annan kränkande 
behandling. Se bilaga 1. 
 
Antimobbningsteam 
 
Skolledningen sammankallar vid behov ett antimobbningsteam. I teamet kan förutom 
skolledare ingå lärare/mentor och skolsköterska/skolpsykolog. 
 
Hur kan du som vårdnadshavare bidra? 
 
Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande behandling  
– kontakta ditt barns mentor eller skolans rektorer.  
 
Det är svårt att ta till sig att ens eget barn mobbar eller kränker andra. Men om det är så 
måste du göra något åt det. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande 
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behandling råder vi dig som vårdnadshavare att göra helt klart för barnet att du inte 
accepterar mobbning och att du ser mycket allvarligt på ett sådant beteende. 
 
Du kan följa elevernas skolsituation genom föräldramöten, utvecklingssamtal,  
SchoolSoft, personliga skolbesök samt genom kontakter med mentor. 
 
Vad förväntas av dig som elev på Europaskolan Strängnäs? 
 
Vi förväntar oss att du som elev på Europaskolan Strängnäs tar ett stort ansvar för att bidra 
till en god arbetsmiljö och till goda relationer med både personal och andra elever. Eleven 
ska ta del av skolans värdegrund och ordningsregler och handla utifrån dessa. Som elev på 
skolan förutsätts man respektera andra och visa hänsyn och gott omdöme. Det är viktigt att 
man funderar över hur man uppträder och hur andra kan tänkas uppfatta detta. 
 
Definitioner 
 
Mobbning 
 
En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för 
negativa handlingar från en eller flera personer. Mobbning har till syfte att tillfoga en annan 
människa skada eller obehag, och kan utföras genom till exempel fysisk kontakt, talade eller 
skrivna ord eller tillmälen eller på annat sätt (grimaser, gester, utfrysning, uteslutning etc.). 
 
Mobbning kännetecknas av följande tre villkor: 
 

• Negativt eller skadligt beteende mot annan person. 
 

• Beteendet är återkommande och/eller sker över tid. 
 

• I en obalanserad maktrelation har den utsatta personen svårt att försvara sig. 
 

 
Sexism 
 
Sexism innebär nedvärdering av en människa på grund av könsidentitet och/eller -uttryck. 
 
Sexuella trakasserier 
 
Sexuella trakasserier innebär inte bara sådant sexuellt ofredande som är straffbart enligt 
Brottsbalken, utan även andra beteenden med sexuell anknytning som uppfattas som 
obehagliga eller kränkande. 
 
Främlingsfientlighet 
 
Främlingsfientlighet är uttryck för avståndstagande eller fientlighet på kulturella, religiösa 
och/eller etniska grunder. 
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Arbetsmodell 
 
Europaskolan Strängnäs arbetar med likabehandling utifrån fem hörnstenar: förebyggande, 
upptäckande, utredande, åtgärdande och utvärderande. Utifrån denna modell har skolans 
personal och elever tillsammans arbetat fram resurser och funktioner inom olika 
ansvarsområden. 
 

 
 
Förebyggande åtgärder 
 

• Vänskapsföreningen på skolan arbetar med att förebygga mobbning och annan 
kränkande behandling. Se bilaga 1. 
 

• Alla är ansvariga för att skapa ett samarbetsklimat där det råder en god trivsel och 
ömsesidig respekt. I allas ansvar ingår även att vara lyhörda och ingripa när något 
händer som kan upplevas som kränkande för en enskild individ. 
 

• Det är de vuxnas skyldighet att arbeta förebyggande och informera om de regler som 
gäller på skolan, både direkt och som en naturlig del av undervisningen.  
 

• Kontinuerliga samtal förs mellan mentor och elev, för att upptäcka eventuella signaler 
om kränkande behandling. 
 

• All personal ska reagera tidigt på eventuellt oönskat beteende och verka för att 
åtgärder snabbt sätts in med hjälp av rektor, sjuksköterska, skolpsykolog eller mentor. 
 

• Elevvårdsansvarig personal deltar kontinuerligt i fortbildning och utbildar därefter 
kollegiet, elevkår och antimobbningsteam. Tillsammans med kollegiet och eleverna 
upprättas en ny likabehandlingsplan och antimobbningsplan varje år. 
 

• Skolans likabehandlingsplan kan tas upp till diskussion vid utvecklingssamtal med 
elever och vårdnadshavare. 
 

• Vid läsårets början ges alla tid och möjlighet att lära känna varandra så att 
gemenskapen och lagandan stärks, till exempel genom olika gruppaktiviteter  
– gruppsamverkan. 
 

• Personal på skolan kan använda sig av material i mappen ”Livskunskap” 
(Personal/Skolan som arbetsplats/Skolans psykosociala miljö/Livskunskap),  
skapad av EHT (Elevhälsoteamet). 
 

Förebyg
ga

Upptäck
a

UtredaÅtgärda

Utvärder
a
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Rutiner för akuta åtgärder 
 
Åtgärder vid signaler om mobbning eller annan kränkande  
behandling av studerande från personal 
 
 

• Rektor ska omedelbart informeras.  
 

• Elev som känner sig kränkt av personal ska påpeka detta för aktuell 
personal/skolledning. Om eleven därvid anser sig ha fått godtagbar  
upprättelse är ärendet avslutat.   
 

• Om eleven inte fått godtagbar upprättelse eller av annan anledning anser att 
ärendet föranleder ytterligare åtgärder ska hon/han vända sig till rektor. Eleven 
kan också vända sig direkt till rektor utan föregående kontakt med personalen. 
 

• Rektor ska skyndsamt låta utreda ärendet. En-två personer bör svara för 
utredningen och personal från EHT (Elevhälsoteamet) bör ingå. Berörd  
personal och dennes/dennas fackliga företrädare får inte ingå i utredningen. 
Utredningsgruppen ska höra eleven och personalen. Utredningsgruppen ska  
muntligt och i skrift lämna utlåtande till rektor. Utlåtandet ska arkiveras. 
 

• Om rektor med ledning av utredningen bedömer att uttalandet eller handlingen 
inte kan falla inom ramen för allmänt åtal beslutar rektor om hur ärendet ska 
slutföras internt inom skolan. 
 

• Om rektor bedömer att allmänt åtal kan komma i fråga ska ärendet skyndsamt 
anmälas till polisen.  
 

• Skolledningen kontaktar eventuellt skolhälsovården. 
 

• Utredningen och vidtagna åtgärder dokumenteras. 
 

• Efter utredning och eventuellt vidtagna åtgärder sker uppföljning av ärendet 
genom rektors försorg. Återkoppling till elev (myndig) och vårdnadshavare om 
eleven är omyndig ska genomföras. ATO (Arbetstagarorganisationen) informeras. 

 
 
Åtgärder vid misstänkt eller inträffad mobbning eller annan  
kränkande behandling mellan elever 
 

• Rektor ska omedelbart informeras.  
 

• Utredningsgruppen (se ovan) genomför enskilda samtal med den mobbade resp. 
mobbaren angående det som inträffat. Bägge sidor ska belysas för att förstå vad 
som har hänt. Utredningsgruppen bör försöka få fram orsaken till 
händelsen/händelserna. 
 

• Skolledningen leder/genomför samtal med berörda elever. De inblandade erbjuds 
samtal med skolsköterska/psykolog. 
 

• Om eleven ej är myndig tas kontakt med vårdnadshavare. 
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• Om rektor bedömer att allmänt åtal kan komma i fråga ska ärendet skyndsamt 
anmälas till polisen. 

• Utredning och vidtagna åtgärder dokumenteras. 
 

• Efter utredning och eventuellt vidtagna åtgärder sker uppföljning av ärendet 
genom rektors försorg. Återkoppling till elev (myndig) och vårdnadshavare om 
eleven är omyndig ska genomföras. Skolans personal informeras. 

 
Åtgärder vid signaler om mobbning eller annan kränkande behandling av personal  
 

• Rektor ska omedelbart informeras.  
 

• Fackombud, den drabbade samt den som uppmärksammat händelsen träffas för 
samtal och fortsatt handläggning. Skyddsombud eller representant för elevrådet 
meddelas. 
 

• Skyddsombud/elevrådet samt den det berör kontaktar skolledning. 
 

• Skolledningen kontaktar eventuellt företagshälsovården. 
 

• Utredning och vidtagna åtgärder dokumenteras. 
 

• Efter utredning och eventuellt vidtagna åtgärder sker uppföljning av ärendet 
genom rektors försorg. Återkoppling till berörda ska genomföras. ATO 
(Arbetstagarorganisationen) informeras. 

 
 
Medverkan i arbetet med likabehandlingsplanen 
 

Elever 
 

• Elever ges möjlighet att påverka likabehandlingsplanen genom 
Vänskapsföreningen (se bilaga 1) samt genom Europakåren (elevkåren). 
 

Personal 
 

• Personalen engageras i uppdateringen av likabehandlingsplanen varje 
hösttermin. 

 
Vårdnadshavares delaktighet 
 

• Vårdnadshavare görs uppmärksam på likabehandlingsplanen varje hösttermin 
och kan när som helst lämna synpunkter på planen genom att kontakta rektor. 
 

 
Spridning och förankring 
 

• Skolans likabehandlingsplan finns tillgänglig på webbplatsen samt kan tas upp till 
diskussion vid utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare. 
 

• Under den första skolveckan går mentorer respektive rektor igenom 
likabehandlingsplanen samt riktlinjerna för god trivsel i skolan tillsammans med 
elever och vårdnadshavare.  
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Planering för personalens kompetensutveckling 
 
Elevvårdsansvarig personal deltar kontinuerligt i fortbildning och utbildar därefter kollegiet, 
elevråd och antimobbningsteam. Utbildningen sker årligen. 
 
Årlig uppföljning 
 
Utvärdering genomförs årligen för att se om rutinerna behöver förändras. 
 
 
Årets likabehandlingsplan med plan för kränkande behandling är utvärderad av kollegiet, 
2016-11-02, samt förankrad hos elevrådet 2016-10-14 i samband med deras årsmöte. 
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Bilaga 1 
 
Vänskapsföreningen (motsvarande) 
 
Vänskapsföreningen på skolan arbetar med att förebygga mobbning och annan kränkande 
behandling.   
 
Gruppen består av en ansvarig lärare samt två valda representanter från varje klass. 
Gruppen sammanträder minst 2 gånger per termin. 
 
Klassrepresentanternas uppgifter är att 

• medverka vid gruppens möten 

• vara goda förebilder för sina kamrater 

• medverka till att skapa god stämning i klassen 

• uppmärksamma och rapportera kränkande behandling till ansvarig personal 

• presentera sig för klassen och förklara vad deras uppdrag är så att klasskamraterna 

blir medvetna om att man kan rapportera kränkande händelser till dem  

• iaktta tystnadsplikt i fråga om gruppens arbete vad gäller enskilda personer eller 

grupper 
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