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Inledning  

Hällaskolans likabehandlingsplan har sin utgångspunkt i Skollagen (2010:800) 6 kap. åtgärder 

mot kränkande behandling, Diskrimineringslagen (2008:567), Förordningen (2011:681), 

läroplanen för grundskolan 2011 samt Skolverkets allmänna råd.  

Likabehandlingsplanen riktar sig till alla på Hällaskolan, såväl elever som personal, men även 

till elevernas vårdnadshavare och har tagits fram av skolans trygghetsteam (elever och 

personal) samt rektor. 

I läroplanen går följande att utläsa: 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande.”   

”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om 

den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen skall i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt 

motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser.”  

På Hällaskolan tolereras varken diskriminering, trakasserier, mobbning eller någon annan 

form av kränkande behandling. Alla som finns på skolan, såväl vuxna som elever, har ett 

gemensamt ansvar att skapa ett tillåtande och respekterande arbetsklimat. Alla ska aktivt 

arbeta för att inte någon elev eller vuxen på skolan skall diskrimineras eller utsättas för 

kränkande behandling.  

Alla elever och medarbetare ska varje dag känna trygghet, glädje och arbetslust när de 

kommer till Hällaskolan. En trygg skolvardag är en förutsättning för att lära och utvecklas. 
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På Hällaskolan ska alla elever och personal vara respekterade, ha samma möjligheter och 

rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Skolan arbetar aktivt med att förhindra och förebygga att någon trakasseras eller utsätts för 

kränkande behandling. Planen finns med i skolans dagliga arbete och är känd av alla som 

verkar där, medarbetare, elever och föräldrar.  

Kontaktuppgifter 

Fastställd av: Stephan Wanström, Rektor  Upprättad:  

Senast reviderad: 2021-09    Gäller t.o.m. 2022-08-01 

 

 

Förankring av planen 

 

Likabehandlingsplanen gör vi känd enligt följande metoder: 

 

-Elever: Elever i Tryggetsteamet arbetar i enlighet med Likabehandlingsplanen som tas upp i 

det löpande trygghetsarbetet på skolan. Eleverna, tillsammans med sina mentorer, lyfter 

Likabehandlingsplanen i sina mentorsgrupper i syfte att kunna ta fram en ny plan för 

kommande år. 

 

-Föräldrar: Likabehandlingsplanen tas upp i Skolrådet, i syfte att skapa delaktighet och få 

synpunkter inför en eventuell revidering av likabehandlingsplanen. 

 

-Personal: Vi har representanter från samtliga tre årskursarbetslag som ingår i 

Trygghetsteamet där teamet aktivt arbetar enligt gällande Likabehandlingsplan. Varje 

årskursarbetslag är delaktiga i en eventuell revidering av planen genom att a-lagen lämnar 

synpunkter på hur den gällande planen fungerar/fungerat. Dessa synpunkter förs därefter 

tillbaka till Trygghetsteamet. I uppdraget för all personal ingår att vara insatt i 

Likabehandlingsplanen och agera i enlighet med denna. Den ska vara känd för all personal 

och finnas tillgänglig på skolans intranät. 
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Hällaskolans vision  

Hällaskolan ska vara en skola i framkant. 

Att vara i framkant innebär att Hällaskolan sätter höga förväntningar på skolan. Vi vill vara 

bland de absolut bästa skolorna ur alla aspekter. På Hällaskolan ska inte bara utbildningen 

vara i framkant utan även skolmiljön, trivseln och måendet för såväl elever och personal. 

Vi ska på bästa sätt förbereda våra elever för sin kommande tid på gymnasiet. 

På Hällaskolan vill vi att varje elev ska känna sig sedd, förstådd och uppskattad för just den 

individen man är och/eller håller på att utvecklas till oavsett vem den individen är. Vi sätter 

ett stort värde i att våra elever ska kunna sluta efter 3 år på vår skola och känna sig stolta över 

den personliga utvecklingen man har gjort och den acceptans man har getts för sina personliga 

särdrag som är en fantastisk och unik del av ens personlighet.  
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Vi ska alltid ha höga positiva förväntningar på att våra elever kan nå målen i alla 

ämnen. 

Höga positiva förväntningar på våra elever präglas av en tanke om att alla våra elever kan nå 

målen med rätt stimulans och ledning. Det innebär även att vi har höga positiva förväntningar 

på oss som personal, att vi ska klara av att möta alla individer som kommer till vår skola och 

lyckas hjälpa dem att nå så långt som de kan. 

Vi gör allt tillsammans och gemensamt 

På Hällaskolan ska det vara en familjär miljö och trygg stämning. Vår skola ska präglas av 

känslan omtanke, och ingen ska behöva att man står ensam utan att vi alltid löser saker och 

hjälps åt. 

Vi bedriver en transparent verksamhet i samarbete med vårdnadshavarna genom att ha 

täta och konkreta kontakter. 

På Hällaskolan vet vi att vårdnadshavarna till våra elever har en oerhört positiv inverkan på 

elevernas skolgång. Därför är det oerhört viktigt att vi har en öppen och transparent dialog 

med vårdnadshavarna. Vi eftersträvar och önskar ett tätt och nära samarbete med 

vårdnadshavare till samtliga våra elever då vi vet att det är en framgångsfaktor för goda 

studieresultat och mående för våra elever.  
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Likabehandling i lagens mening 

Alla elever i skolan ska ha samma möjligheter och rättigheter, vilket gör att begreppet 

likabehandling är ett centralt och viktigt begrepp i skolans värld. I det här avsnittet kommer vi 

att gå igenom vad diskriminering och kränkande behandling innebär som blir 

förhållningspunkter i arbetet med likabehandling i skolan. 

Diskriminering  

Diskriminering innebär att en elev missgynnas på̊ grund av någon av de sju lagstadgade 

diskrimineringsgrunderna, som är:  

· kön 

· könsidentitet eller uttryck 

· etnisk tillhörighet 

· religion eller annan trosuppfattning 

· funktionsnedsättning 

· sexuell läggning 

· ålder.  

Diskriminering förutsätter ett maktunderläge hos den som blir utsatt. Det innebär att personal 

på skolan kan diskriminera eleven men eleverna däremot kan inte diskriminera varandra.  

Direkt diskriminering kan det till exempel vara om en elev inte får följa med på̊ skolresan för 

att hon sitter i rullstol (funktionshinder).  

Indirekt diskriminering innebär att ett barn missgynnas på̊ grund av regler som i första läget 

verkar neutrala. Ett exempel kan vara när Sebastian och Gustav inte får anmäla sig till 

skolbalen tillsammans därför att reglerna säger att det bara är tillåtet att anmäla sig som pojke 

och flicka (sexuell läggning). Indirekt diskriminering kan också vara ett direktiv från 

huvudmannen, exempelvis att alla elever måste delta i skolavslutningen i kyrkan.  
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Det är också otillåtet att ge instruktioner att diskriminera. Till exempel om rektorn för en 

skola uppmanar sina lärare att ge pojkarna lite högre betyg eftersom det är ett stort betygsgap 

mellan flickorna och pojkarna (kön). 1 

  

                                                 
1 Skolverket - Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling (2011) 

 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65931c/1553963709542/pdf2578.pdf
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Kränkande behandling och trakasserier 

Kränkande behandling är ”ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet” och 

som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.  

Trakasserier är uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har 

samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Till exempel om en elev kallar 

någon annan ”jävla bög” (sexuell läggning). Ibland kan det vara svårt att urskilja om 

uppträdandet handlar om trakasserier eller kränkande behandling, men det spelar mindre roll. 

Huvudmannens ansvar att utreda och åtgärda är det samma. Trakasserier och kränkningar kan 

ske barn och elever emellan, men även mellan elever och personal samt personal och 

personal.  

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad 

negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker 

tillfoga en annan skada eller obehag.  

Förbud mot repressalier innebär att ett barn eller en elev som anmält en ansvarig person för 

kränkande behandling eller som medverkat i en utredning som gäller överträdelser av lagen 

inte får bestraffas för detta. 2 

  

                                                 
2 Skolverket - Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling (2011) 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65931c/1553963709542/pdf2578.pdf
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Hällaskolans arbete med likabehandling  

 

De demokratiska värdena skall utgöra grunden för all verksamhet på Hällaskolan. All 

planering och alla aktiviteter skall genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas 

av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet är att alla ska behandlas 

likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter, rättigheter, skyldigheter och ta ansvar för sina 

handlingar. Det innebär att likabehandlingsarbetet på Hällaskolan sker på samtliga lektioner, i 

och utanför klassrum, av såväl elever som av personal. 

 

Trygghetsteam 

På Hällaskolan finns ett trygghetsteam bestående av elever och personal från samtliga 

årskurser och arbetslag samt elevhälsan och fritidsgård. Från varje klass finns minst två 

representanter i trygghetsteamet. I trygghetsteamet ingår även skolkurator, pedagoger, 

resurspedagog samt fritidsgårdsföreståndare. Personalen i trygghetsteamet har möte en gång i 

veckan där aktuella ärenden, eventuella nya ärenden, insatser, förebyggande arbete samt 

kränkningsanmälningar gås igenom. En gång i månaden har personalen i trygghetsteamet 

möte med elevrepresentanterna från varje klass i varje årskurs där man går igenom läget i 

årskursen, vad eleverna har märkt och sett. 

Sociala övningar 

På Hällaskolan har representanter från trygghetsteamet tagit fram ett gediget material med 

sociala övningar för alla årskurser. Dessa övningar finns samlade och används på 

mentorstider under hela läsåret. 

Kartläggningsarbete kring skolmiljön för elever och personal 

Varje år görs olika typer av undersökningar på Hällaskolan som en del i kartläggningsarbetet 

som ligger till grund för likabehandlingsarbetet på Hällaskolan. Kartläggningsarbetet styr 

insatserna på generell-, organisations-, grupp- samt individnivå. 

Trivselenkäter 
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Dessa enkäter är korta och snabba undersökningar som ämnar att undersöka hur stämningen 

på skolan är just nu. Detta verktyg används främst för att, på ett snabbt sätt, kunna se om 

insatser som gjorts gett resultat men även för att få en indikator inom vilket område insatserna 

bör riktas. Enkäterna skickas till elever, personal och föräldrar och görs minst två gånger per 

termin, fler gånger vid behov. 

Om Mig enkäten 

Om mig är en webbenkät om hälsa och livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasieskolan i 

Östergötland. Enkäten genomförs som ett samarbete mellan Region Östergötland, länets 

kommuner och Länsstyrelsen Östergötland, och har tagits fram tillsammans med ungdomar i 

länet. 

Enkäten fylls i på höstterminen i åk 8 och resultatet presenteras av regionen under 

vårterminen och därefter börjar Hällaskolans analysarbete. Om mig enkäten ligger till grund 

för de hälsofrämjande och förebyggande insatser som görs läsåret efter enkäten genomförts. 

 

Ansvarsfördelning 

Skolan har en skyldighet att skyndsamt utreda och vidta åtgärder mot trakasserier, 

diskriminering och annan kränkande behandling. Elev som blivit utsatt ska kunna vända sig 

till vilken vuxen som helst på skolan och kunna känna sig trygg i att skolan snabbt kommer 

att agera.  

Alla elever och vuxna på Hällaskolan har ett ansvar att förebygga och motverka alla former 

av diskriminering och kränkande behandling samt värna om alla människors lika värde.  

Rektor har… 

det övergripande ansvaret för att skolan arbetar förebyggande mot diskriminering och 

kränkande behandling samt att alla rutiner finns och är tydliga för alla inom skolan. Det 

innebär bland annat att:  

· Rektor årligen ser till att en Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 

upprättas, i samverkan med personal och elever, samt att denna kommuniceras inom 

verksamheten.  
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· Rektor ansvarar för att alla inom skolan – medarbetare, elever och föräldrar – känner 

till skolans rutiner kring likabehandling och kränkande behandling.  

· Rektor ansvarar för att rutinerna följs.  

· Rektor har det yttersta ansvaret för att utreda vad som hänt vid mobbing, trakasserier 

och kränkande behandling, samt se till att utredningen allsidigt belyser situationen och 

att hänsyn tas till den som utsatts och de övriga inblandade.  

Personalen har...  

mycket stort ansvar för att i den dagliga verksamheten aktivt hallå värdegrundsfrågorna 

levande. Personalen skall arbeta för att främja en god arbetsmiljö och vara positiva förebilder 

samt vid varje misstanke om kränkning agera aktivt. Personalen har även ansvar att informera 

berörda föräldrar om kränkning skett. På skolan finns ett trygghetsteam som leder arbetet.  

Elever har...  

stort ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och till goda relationer med både personal och 

andra elever. Elever skall ta del av skolans värdegrund och handla utifrån den. Som elev på 

skolan förutsätts man respektera andra och visa hänsyn och gott omdöme. Det är viktigt att 

man funderar på hur man uppträder och hur andra kan tänkas uppfatta detta.  

Vårdnadshavarna har...  

också stort ansvar. Om skola och hem tar klart avstånd från kränkande behandling får detta en 

positiv inverkan på barnen. Prata med ditt barn om vikten av att vara en god kamrat. Är någon 

i gruppen/klassen utsatt? Är någon ensam och utfryst? Ta kontakt med skolan om ditt barn 

berättar om kränkning. Vi kan alla hjälpas åt att skapa en skola där alla trivs och har det bra.  

Anmälan kränkande behandling  

Om en elev eller personal på skolan upplever sig ha blivit, eller är, utsatt för kränkande 

behandling, diskriminering eller trakasserier ska det anmälas. Vid upplevd kränkning ska en 

anmälan upprättas, och den kan göras av all personal på Hällaskolan. I Motala kommun görs 

kränkningsanmälaningar digitalt i datasystemet ProRenata. 

Hur processgången ser ut i Motala kommun beskrivs i följande rutin: 
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Rutin för upplevd kränkande behandling elever emellan 

6 kap. Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10§ 

 

 

 

 
 

o Skolinspektionen påtalar att anmälningsskyldigheten omfattar alla situationer där 

barn och elever upplever sig att ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

(Skolverkets Allmänna råd) 

 

o Mottagen information om upplevd kränkande behandling bör dokumenteras i första 

ledet, av den som mottagit information. Se blankett Dokumentation av kränkande 

behandling  

 

o Anmälan till huvudman ska ske skyndsamt, se blankett Anmälan om kränkande 

behandling till bildningsnämnden 

 

o Uppföljning ska ske systematiskt på enhets- samt huvudmannanivå och dokumenteras.  

 

o Skyndsam anmälan inom 1 vecka, uppföljning inom 3 månader 

M
ot

ta
ga

re •dokumentera
•anmälan 

rektor/förskolechef
•informera berörda, 

personal, 
vårdnadshavare

An
m

äl
an

 re
kt

or
/f

ör
sk

ol
ec

he
f •anmälan huvudman

•utreda och åtgärda
•följa upp

An
m

äl
an

 h
uv

ud
m

an •delegera utredning 
och åtgärd

•följa upp

Processgång vid upplevd kränkning 

https://journal.prorenata.se/contactform/motala-kommun-1/Anmalan_krankning/
https://journal.prorenata.se/contactform/motala-kommun-1/Anmalan_krankning/
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Utredning om kränkande behandling 

Utredning av kränkande behandling görs efter ett att en anmälan om kränkande behandling 

inkommit till rektor. Utredningen dokumenteras digitalt, i Motala kommuns 

journalföringssystem ProRenata, och genomförs av som trygghetsteamet. I utredningen 

framkommer följande tydligt: 

- Beskrivning av händelsen utifrån alla berördas berättelser. 

- Vilka vårdnadshavare som kontaktats och när detta gjorts. 

- Om det är första gången en utredning görs gällande barnet. 

- Bedömning av händelsen. Är det en kränkning, är det trakasserier eller är det 

diskriminering eller ingetdera.  

- Åtgärder som eventuellt genomförts i samband med händelsen och vem som ansvarat 

för dessa. 

- Om anmälan gjorts till andra myndigheter. 

Uppföljning av kränkande behandling 

Uppföljning av kränkande behandling görs efter att en utredning om kränkande behandling 

genomförts. Trygghetsteamet ansvarar för uppföljning och även den dokumenteras digitalt i 

Motala kommuns journalföringssystem ProRenata. I uppföljningen av ett ärende angående 

kränkande behandling framkommer tydligt: 

- En beskrivning av hur och när uppföljning har skett samt av vem den har utförts.  

- Ärendets avslutningsdatum, förutsatt att det negativa beteendet upphört. 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Det främjande och förebyggande arbetet handlar om att skapa en kontinuitet i arbetet mot 

diskriminering/trakasserier och kränkande behandling, samt skapa en trygg miljö i skolan och 

avvärja risker. Det främjande arbetet genomförs alltid och riktar sig till alla elever. Vi 

förstärker respekten för allas lika värde. De främjande insatserna utgår från 

diskrimineringsgrunderna. Det förebyggande arbetet bygger på analys av kartläggningar och 

tidigare års arbete. På Hällaskolan arbetar vi efter följande punkter för att motverka 

diskriminering och kränkande behandling.  
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- Alla elever och medarbetare går igenom likabehandlingsplanen.  

-  Det åligger alla medarbetare ett särskilt ansvar att vara uppmärksam på alla former av 

mobbning, trakasserier, kränkande behandling och diskriminering. Alla vuxna ute i 

verksamheten ska vara ett stöd för alla elever och därmed agera när det kommer till den 

vuxnes kännedom.  

-  Alla medarbetare på skolan har ett ansvar för att de gemensamt upprättade 

ordningsreglerna efterföljs. Ordningsreglerna ska även främja den psykosociala miljön.   

-  Under mentorstider diskuteras moraliska och etiska frågor genom sociala övningar.  

-  Demokratins värdegrundsfrågor behandlas regelbundet i undervisningen. 

-  Varje elev på skolan har ett eget ansvar för såväl sina studier som det sociala livet och 

miljön.  

-  Varje år besvarar elever, föräldrar och medarbetare enkätundersökningar vad gäller bl. a 

mobbning, trivsel etc., vilka ligger till grund för likabehandlingsplanens mål och 

aktiviteter för läsåret.   

-  Då mobbning, trakasserier och kränkningar även kan ske via Internet så arbetar vi med 

att uppmärksamma eleverna om vad integritet på̊ nätet innebär.  

-  Vi strävar efter att ha en öppen dialog med föräldrar för att skapa en tryggare skolmiljö 

för deras barn.  

- Varje år utvärderas skolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 

Detta sker i samverkan mellan rektor, personal, elever och föräldrar.  

- Varje år revideras Likabehandlingsplanen. Den revideras i samråd mellan rektor, 

personal och elever.  
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Våra mål och aktiviteter läsåret 21/22 

Utvärdering  

 

Beskrivning av hur årets plan ska utvärderas 

Tryggetsteamet tillsammans med eleverna ska diskutera och utvärdera planen. I varje 

mentorsgrupp ska planen lyftas. De synpunkter som kommer fram ska lämnats till 

resurspedagogen. 

Skolrådet ska läsa och ha möjlighet att lämna synpunkter på Likabehandlingsplanen.  

Personalgruppen ska vara delaktig i utvärderingen genom att Likabehandlingsplanen 

diskuteras och att 

synpunkter/förbättringsförslag lämnas. 

Delaktiga i utvärderingen av denna plan 

Personal, elever och vårdnadshavare. 

 

Resultat av utvärderingen av denna plan 

Kontinuerliga möten med eleverna I Trygghetsteamet ska bedrivas under året. 

Trygghetsteamet ska träffas regelbundet en gång i veckan.  

 

Årets plan ska utvärderas senast 

2022-08-18 
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Beskriv hur denna plan ska utvärderas 

Elev: Mentorerna tillsammans med eleverna I Trygghetsteamet, utvärderar planen under 

maj- juni, 2022. 

Personal: Arbetslagen utvärderar planen under maj-juni månad, 2022. 

Föräldrar: På Skolråd under vårterminen 2022 lyfts Likabehandlingsplanen. 

Föräldrarepresentanterna har då möjlighet att lämna synpunkter på aktuell plan, som 

dessförinnan tagits upp på föräldramötena. 

 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 

Rektor 

Bilagor 

Trivselenkät elever 

Hur trivs du i skolan? 

Hur är studieron på dina lektioner? 

Hur trygg känner du dig på Hällaskolan? 

Hur bra är dina relationer med personalen på skolan? 

Hur blir du behandlad av elever på skolan? 

Om du skulle lyfta något som du tycker är bra med Hällaskolan, något som gör att du 

trivs, känner dig trygg och mår bra i skolan. Vad skulle det vara? 

Utifrån dina svar ovan, vad anser du att vi skulle behöva jobba mer med på Hällaskolan 

för att du skulle trivas och må ännu bättre på Hällaskolan? 
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Trivselenkät föräldrar 

 

Hur upplever du att ditt barn trivs på Hällaskolan? 

Hur upplever du att ditt barns studiero är? 

Hur trygg är du med att ha ditt barn på Hällaskolan? 

Hur upplever du att ditt barns relation med lärarna är? 

Upplever du att ditt barn blir bra behandlat av andra elever på skolan? 

Om du skulle lyfta något som du tycker är bra med Hällaskolan, något som gör att du 

känner dig trygg med att ha ditt barn på Hällaskolan, något som gör att ditt barn mår bra i 

skolan.  

Vad skulle det vara? 

Utifrån dina svar ovan, vad anser du att vi skulle behöva jobba mer med på Hällaskolan 

för att ditt barn skulle trivas och må ännu bättre på Hällaskolan? 
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Trivselenkät medarbetare 

 

Hur trivs du på din arbetsplats? 

Hur är studieron på dina lektioner? 

Hur trygg är du på skolan? 

Hur bra är dina relationer med eleverna? 

Hur blir du behandlad av eleverna på skolan? 

Om du skulle lyfta något som du tycker är bra med Hällaskolan, något som gör att du 

trivs, känner dig trygg och mår bra på jobbet. Vad skulle det vara? 

Utifrån dina svar ovan, vad anser du att vi skulle behöva jobba mer med på Hällaskolan 

för att du skulle trivas och må ännu bättre på jobbet? 
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