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Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

 
1. Policy 

På Almåsgymnasiet har personal och studerande skyldighet att motverka diskriminering och annan 
kränkande behandling. Sådan behandling ska förebyggas, upptäckas, utredas och åtgärdas. Rektor har 
yttersta ansvaret för klimatet på skolan men alla har skyldighet att medverka till goda 
arbetsförhållanden. 

 
Plan mot   diskriminering  och  kränkande  behandling  gäller för Almåsgymnasiet. 
 
Med tanke på COVID 19 kan arbetet med vissa delar av planen även under läsåret 
21/22 förändras, främst i det främjande och förebyggande arbetet. Almåsgymnasiet 
följer folkhälsomyndighetens rekomendationer. 

 

 
 

2. Diskrimineringsgrunder 

2.1 Definition 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande organisatorisk och social arbetsmiljö samt 
allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 
( AFS 2015:4) 

Diskriminernslagen har till ändamål att motverka diskriminering samt att främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” 
(SFS 2008:567) 
En anmälan gällande kränkande behandling bör inte ifrågasättas. Individens upplevelse av kränkning       
är således det som ligger till grund för utredning och åtgärder. 
Tillfälliga konflikter, meningsmotsättningar och samarbetsproblem i allmänhet bör dock ses som 
företeelser vilka inte faller inom ramen för kränkande behandling. 
 
Barnkonventionen blev den 1/1 2020 lag i Sverige och vilar på fyra grundprinciper som ska 
beaktas i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 

 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

 Alla barn har rätt till liv och utveckling. 
 Alla barn ha rätt uttrycka sin mening och få den respekterad 
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2.2 Diskrimineringsgrunder 

Diskriminering på grund av 

 Kön 

 Könsöverskridande identitet eller uttryck 

 Etnisk tillhörighet 

 Religion eller annan trosuppfattning 

 Funktionsnedsättning 

 Sexuell läggning 

 Ålder 

3. Främjande och förebyggande arbete

3.1 Strategier 
Följande strategier utgör skolans förebyggande arbete: 

 Personal och elever medvetandegör ett bra etiskt förhållningssätt och bemöter varandra med 
ömsesidig respekt. 

 Ansvarig rektor informerar sin  personal om handlingsplanen. KLF informerar sin klass. 

 Introduktionsdagar anordnas för elever i årskurs 1, där arbetslagen tillsammans med elever arbetar 
med värdegrundsfrågor och lägger grunden till en positiv psykosocial miljö i klasserna. 

 Introduktionssamtal genomförs med årskurs 1 och utvecklingssamtal genomförs med alla elever. 

 Årskurs 1 får information gällande gymnasiesärskolan som är integrerad på Almåsgymnasiet. 

 Plan mot diskriminering och kränkande behandling betraktas som ett levande dokument kring 
vilken diskussioner kontinuerligt förs. 

 Plan mot diskriminering och kränkande behandling behandlas på arbetsplatsträffar, möten med 
lokal samverkansgrupp (LSG), i ledningsgruppsmöten samt på klassråd och i undervisning. 

 Elevrepresentanter utses i varje klass och deltar i elevforum, som leds av rektor. Här diskuteras 
skolans psykosociala klimat och arbetsmiljön. 

 Skolforum - gymnasiechef och elevrådsstyrelse träffar alla skolenheternas elevrepresentanter en 
gång varje termin. 

 Värdegrundsfrågor behandlas i flera av de kurser som läses av alla elever samt är en av 
hörnstenarna i skolans utvecklingsplan. 

 Systematiskt upplagt arbete med värdegrundsfrågor genomförs på klassföreståndartid. Ansvarig: 
Klassföreståndare och EHT. 

 Med syfte att skapa en positiv psykosocial miljö på skolan finns tydliga och konkreta 
ordningsregler utarbetade. 

3.2 Tidig upptäckt av kränkningar 
För att tidigt upptäcka kränkningar genomförs: 

 Enkätundersökningar gällande elevers och personals psykosociala arbetsmiljö varje år 

 Utvecklingssamtal för elever/föräldrar varje termin. 

 Medarbetarsamtal för personal en gång varje läsår. 

 Elevhälsan genomför hälsosamtal med alla elever. 
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3.3 Delaktighet 
Handlingsplanen har tagits fram och diskuterats med skolenheternas elevforum, på arbetsplatsträff, i 
skolutvecklingsgruppen och i den lokala samverkansgruppen (LSG). 

Information om handlingsplanen ges till alla elever och föräldrar i årskurs 1. Värdegrundsfrågor och 
skolans syn på kränkningar tas upp i utvecklingssamtalen. 
Handlingsplanen finns att läsa på skolans interna elevsidor, personalsidor och på Almåsgymnasiet 
hemsida. 
Elever, klassföreståndare och förälder skriver under ett studiekontrakt och förbinder sig därmed att 
arbeta för en god och säker arbetsmiljö. 

3.4 Utbildning 
Skolans övergripande arbete har under flera år vilat på tre hörnstenar, Det goda lärandet, Systematiskt 
kvalitetsarbete samt Värdegrundsarbete. Detta innebär att arbetet gällande attityder, bemötande och 
ett konstruktivt användande av socialmedier genomsyrar mycket av undervisningen på 
Almåsgymnasiet. 

Värdegrundsfrågor ingår i många av de kurser som erbjuds på gymnasiet, t ex i Religion, 
Samhällskunskap, Utveckling, Livsvillkor och lärande, Kommunikation, Ledarskap, Etik och 
livsfrågor, Arbetsmiljö och säkerhet samt i Svenska. 
Sex och samlevnad ingår i naturkunskapen och vid behov är skolsköterskorna behjälpliga. 
Ett aktivt främjande arbete kopplat till värdegrundsfrågor bedrivs i kurserna svenska, religion, historia 
och samhällskunskap. Eleverna får under sina tre år på Almåsgymnasiet arbeta med värdegrundsfrågor 
som knyts till de nämnda kurserna. 

4. När någon blir utsatt för kränkande behandling

4.1 Studerande

Vid kränkande behandling kontaktar den studerande någon vuxen på skolan:

 Lärare, klassföreståndare 

 Kurator 

 Rektor 

4.2 Personal 

Vid kränkande behandling kontaktar personal: 

 Personalansvarig rektor/chef/arbetsledare 

 Skyddsombud eller annan facklig representant 

 Företagshälsovård. 

4.3 Huvudregler vid upptäckt av kränkning 

 Åtgärder vid kränkande behandling sker skyndsamt, helst samma dag. 

 Åtgärderna omfattar samtal med den som upplever sig utsatt för kränkande behandling och 
utredande samtal den eller dem som utfört kränkningen. Kurator/rektor/lärare deltar. 

 Ärenden som gäller kränkande behandling/trakasserier väcker mycket känslor och är arbetsamma 
för alla inblandade. Parterna ska därför bemötas med största diskretion och respekt. 
Uppföljningssamtal sker högst en vecka efter de första samtalen. Uppföljningssamtal fortsätter så 
länge behov föreligger. 

 Vårdnadshavare  kontaktas  om eleverna  inte  hittar  en för  alla  parter acceptabel  
lösning. 

 Enligt skollagen 6 kap 10§ anmäler personal kränkning till rektor. Rektor anmäler vidare till 
huvudman. 
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5. Utredning och hantering

5.1 Första åtgärd – elever

Vid kränkning av elev informeras rektor. En internutredning sätts igång:

 Personal som bevittnar händelse med kränkning och trakasserier är den som påbörjar 
internutredningen. 

 Enskilda samtal där de inblandade får berätta sin version. 

 Samtal med samtliga inblandade för att söka en positiv lösning. 

 Datum för uppföljning inom en vecka bestäms. 

 Om det vid första uppföljningen visar sig att situationen inte löst sig på ett för alla inblandade 
tillfredställande sätt, går man vidare till åtgärdssteg två. 

5.2 Åtgärdssteg två – elever 

I de fall då åtgärderna i 5:1 inte varit tillräckliga, vidtas följande åtgärder: 

 Rektor, kurator och klassföreståndare träffar de berörda eleverna. 

 Kurator ansvarar för att kontinuerlig kontakt och samarbete med vårdnadshavare upprättas. 

 Överenskommelse och åtgärder dokumenteras i internutredningen/ProRenata. 

 Kontinuerlig uppföljning och stöd fortsätter tills eleverna anser att situationen har löst sig på ett 
tillfredställande sätt. 

5:3 Åtgärd – personal kränker elev 

Då elev upplever sig kränkt av personal på skolan, vidtas följande åtgärder: 

 Elev tar kontakt med rektor. 

 Rektor handlägger skyndsamt ärendet och kallar berörd personal på samtal. 

 Då elev är omyndig kontaktas vårdnadshavare. 

 Överenskommelse och åtgärder dokumenteras. 

 Uppföljning sker till dess att båda parter upplever att händelsen är utredd. 

5:4 Åtgärd – kränkning av personal 

Vid kräkning av personal, vidtas följande åtgärder: 

 Personal som kränkts kontaktar respektive chef, som så snart det är möjligt kallar personen till 
samtal. 

 Chef handlägger skyndsamt ärendet vidare och beslutar om lämpliga åtgärder. 
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6. Samarbete med berörda myndigheter

Vid kränkningsärende gällande elever ansvarar kurator för att vid behov, och i samråd med berörda,
kontakta sociala myndigheter, Borås ungdomsmottagning, Barn- och ungdomspsykiatrin m.fl.

Då det gäller personal ansvarar chef för att, i de fall då detta krävs, företagshälsovård eller annan
berörd myndighet kontaktas.

Eventuell polisanmälan bedöms och hanteras utifrån varje enskilt ärende där anmälan kan bli aktuell.
Frågan diskuteras med den elev som blivit utsatt, och om elev är omyndig, med dennes
vårdnadshavare.

7. Ansvarsfördelning

Skolledningen har övergripande ansvar för att handlingsplan finns och efterlevs. Eleven har ansvar
för att följa underskrivet studiekontrakt

All personal som upptäcker kränkning informerar genast rektor eller kurator samt arbetar
förebyggande mot kränkningar gentemot både personal och elever.

Klassföreståndaren diskuterar vid utvecklingssamtalen den psykosociala miljön i klassen och på 
skolan. Om kränkning förekommit rapporteras detta till rektor eller kurator. Klassföreståndaren följer 
dessutom elevers sociala utveckling i klassen. 

Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal där även elevens psykosociala hälsa tas upp 

Skolkuratorn arbetar med enskilda elever för att motverka och förebygga kränkningar samt är med i 
samtal med elever då kränkning har skett. 

Studie- och yrkesvägledaren följer upp elevens trivsel i de elevsamtal där det känns motiverat. 

8. Utvärdering av handlingsprogram

Rektor ansvarar för att plan mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas och revideras
en gång per läsår.

9. Vill du ha mer kunskap

9.1 Lagtext
Arbetsmiljöverkets författningssamling ( AFS 2015:4)
Skollagen 6 kap

9.2 Övrigt 

”En lathund om hur man hanterar kränkande särbehandling” av Lärarförbundet 
”Lärares yrkesetik” broschyr av Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.  
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INTERNUTREDNING 
AV HOT, VÅLD, KRÄNKNING OCH/ELLER DISKRIMINERING 

Namn Program Personnr 

Klassföreståndare Rektor Datum 

Uppgiftslämnare 

 Elevärende 

 Personalärende 

 Hot och Våld 

 Diskriminering, trakasserier och/eller kränkning 

 Kön 

 Könsöverskridande identitet 

 Etnisk tillhörighet 

 Funktionsnedsättning 

 Sexuell läggning 

 Religion eller annan trosuppfattning 

 Ålder 

 Annan orsak 
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Beskrivning av händelseförlopp ( Namn på alla inblandade samt en sammanfattning av händelsen)

Fortsatta åtgärder Ansvarig 

Tid för uppföljning Ärendet avslutas Rektor/Delegat 

Vårdnadshavare Elev Personal 

Original arkiveras. Kopia till elev/vårdnadshavare/personal samt rektor. 
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UPPFÖLJANDE INTERNUTREDNING 
AV HOT, VÅLD, KRÄNKNING OCH/ELLER DISKRIMINERING 

Namn Datum 

Åtgärder Ansvarig 

Tid för uppföljning Ärendet avslutas Rektor/Delegat 

Vårdnadshavare Elev Personal 

Original arkiveras. Kopia till elev/vårdnadshavare/personal samt rektor. 
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CHECKLISTA FÖR ÅTGÄRDER 
Rektor är ansvarig för att vidtagna åtgärder kontrolleras mot 
Alla åtgärder är inte aktuella i alla ärenden. 

checklista. 

 
Åtgärd Utförare/ansvarig 

Direkt dokumentation av händelsen Personal på plats 

Information till berörda Rektor/Chef 

Skade/tillbudsanmälan (en till chef, originalet arkiveras) Personal på plats 

Anmälan till skolans försäkringsbolag (elev) Rektor/Elevhälsa 

Arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan (personal) Chef 

Anmälan till socialtjänst och polis Rektor/Kurator/Chef 

Anmälan till huvudman (elev) Rektor 

Anmälan till Arbetsmiljöverket Rektor/Chef 

Kontakt med företagshälsovård (personal) Chef 

Krisstöd Chef/Elevhälsan 

Upprättande av åtgärdsprogram Rektor/Chef 

 

 




