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Inget barn och ingen elev ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. 

Bastasjö Friskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra 

och motverka alla former av kränkande behandling. 

Det här är vår likabehandlingsplan. 

Här i finns åtgärder redovisade. 

Den ska ses över och följas upp varje år. 

Planen ska vara ett levande dokument i den mening att den ska användas som ett 

aktivt verktyg i den dagliga verksamheten. 

 

 

 Lagen innebär 

Det är en rättighet för barn och elever att inte bli diskriminerade eller kränkta på annat sätt. 
 
Direkt diskriminering - Ett barn eller en elev får inte missgynnas genom särbehandling på 
grund av någon av de fem diskrimineringsgrunder som lagen omfattar, det vill säga kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. 

Indirekt diskriminering – Ett barn eller en elev får inte missgynnas genom att till synes 
neutrala ordningsregler med mera tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande 
effekt. 

Alla kränkningar är inte diskriminering, men all kränkande behandling måste förhindras. 

Trakasserier är ett vedertaget begrepp i diskrimineringssammanhang och är alltså kopplade 
till diskrimineringsgrunderna. Det är därför nödvändigt att skilja mellan trakasserier och 
annan kränkande behandling. 

I lagen införs också ett förbud mot repressalier. Med detta menas att om ett barn eller en 
elev har anmält någon ansvarig person för kränkande behandling eller medverkat i en 
utredning som gäller överträdelser av lagen så införs ett förbud att bestraffa barnet eller 
eleven som följd av detta. 

När ett barn eller en elev påtalar att denne har blivit utsatt för trakasserier och annan 
kränkande behandling av en vuxen eller av annan elev ska huvudmannen utreda och 
förhindra fortsatt kränkning. 

”Förskolan, skolan och kommunernas vuxenutbildning ska vara en trygg miljö för alla barn 
och elever. Den nya lagen ska därför främja barns och elevers lika rättigheter i all 
verksamhet som regleras av nuvarande skollag. Lagen ska också motverka diskriminering 
och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning och funktionshinder. Lagen ska även förhindra och förebygga annan 
kränkande behandling som inte direkt kan hänföras till dessa diskrimineringsgrunder. Detta 
innebär att alla former av kränkande behandling, i vilket mobbning ingår, omfattas av den 
nya lagen. Skollagen (SFS 2010:800) 6 kap. 6-8§ och Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap.14-16 § 
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Vad är kränkande behandling? 
Kränkningar kan vara: 

 Fysiska – t ex att bli utsatt för slag och knuffar 

 Verbala – t ex att bli hotad eller kallad för könsord eller skällsord 

 Psykosociala – t ex att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning 

 Text- och bild burna – t ex klotter, brev, lappar, e-post, sms, mms och andra sociala 
medier 

 
Vi vill aktivt arbeta mot 

 Mobbning 

 Diskriminering 

 Sexuella trakasserier 

 Rasism och främlingsfientlighet 

 Okunskap mot HBTQ - kultur 

 Hot och trakasserier 
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Skolans värdegrund ur ett likabehandlingsperspektiv 
 

 Eleven i centrum 

Följande värderingar ligger som grund för arbetet på vår skola: 
 

 Alla har ett lika värde och har olika behov. Respekt för 
allas olikheter och hänsyn till allas rätt att få sina behov 
uppfyllda. 

 Främja den individuella utvecklingen genom frihet och 
ansvar utifrån barnens/ungdomarnas mognadsnivå. 

 Vara med i utvecklingen av medvetna demokratiska 
samhällsmedborgare. 

 Mötas av positiva förväntningar och en tillåtande miljö 
som skapar harmoni mellan den jag är och omgivningen. 

 
 Elever och vårdnadshavare ska känna sig trygga med sin vistelse på skolan 

Detta vill vi uppnå genom att: 

 Ha en aktiv plan mot kränkande behandling.  

 Möta elever som det viktigaste vi har.  
 Göra vårdnadshavare medvetna om vår värdegrund på föräldramöten och 

synliggöra värdegrunden på hemsidan. 

 Utvärdera varje år genom föräldraenkät. 
 Lyfta värdegrundsfrågor i arbetet med eleverna. 

 Utvärdera varje läsår genom elevenkät. 
 

 

Konkret arbete 
 

Det krävs arbete varje dag för att motverka alla typer av kränkande behandling. 
Varje dag ser vi varandra och möter varandra med respekt. Det innebär bland annat att vi 
hälsar på varandra när vi möts. 
Respekten för allt levande ska påverka oss i vardagen. Varje elev/vårdnadshavare/personal 
har rätt att bli mött med respekt. Allas upplevelser av kränkande behandling ska behandlas 
med allvar. 

Att känna sig trygg på sin arbetsplats är nödvändigt för utveckling. Vi använder följande 
verktyg för att skapa en trygg miljö för alla: 

 Elevråd, som träffas två gånger per termin. Planerar för att genomföra två 
aktiviteter som elevrådet ansvar för under läsåret. 

 Klassråd i varje klass som skapar elevinflytande och demokrati. Vi planerar för att 
genomföra det 3 gånger per termin, där vi lyfter möjligheter istället för bara 
önskningar. Vi arbetar efter den mall som finns. 

 Elevvårdsteam som består av skolledning, specialpedagog och skolsköterska 
som träffas varannan vecka eller vid behov. 

 Rastvärdar som är schemalagda, schema med bildstöd på vem som ska vara ute 
finns uppsatt i personalrummet och i kapprummen för eleverna. 

 Elev- och föräldraenkät lämnas ut i februari varje år. 

 Massage och avslappning är ett naturligt inslag i undervisningen för år F-1. 



6 
 

 Fadderverksamhet mellan årskurs 3 och våra förskoleklasselever, år 4 faddrar för 
år 1, år 5 faddrar för år 2. År 6 är gruppledare under gemensamma dagar. 

 Värderingsövningar som utvecklar elevernas förmåga att stå för sina egna 
handlingar och åsikter. Vi kopplar värderingsövningarna till skolans 
värdegrundord samt påbörjar arbetet med att skapa en bank av material för 
pedagoger. 

 Alla elever på skolan är alla vuxnas ansvar! 

 Lägerskola och aktivitetsdagar som skapar gemenskap under roliga förhållanden. 
Vid de här tillfällena är åldersintegrering en naturlig del av planeringen. 

 Fortsätta att utbilda all personal runt neuropsykiska funktionshinder för att alla 
elever ska kunna mötas utifrån sina förutsättningar och möjligheter. 

 Incidentrapporter och kränkande behandling som följs upp av skolsköterska och 
rektor. 

 Varje år revideras och utvärderas likabehandlingsplanen av skolledning och 
personal. 

 Vid terminsstart presenterar pedagogerna innehållet i Likabehandlingsplanen för 
eleverna på ett elevnära sätt och för föräldrarna under höstens föräldramöte. 

 Vi har tre sorters incidentrapporter: Olycksfall, kränkande behandling och annan 
incident. Dessa sammanställs och följs upp varje år. 
 

 

Åtgärder och skolans agerande vid kränkning 
 

1. Om en elev uppmärksammar eller upplever kränkning ska det tas upp med närmaste 
personal. Berättar ditt barn hemma om en kränkning vädjar vi till er vårdnadshavare 
att skyndsamt ta kontakt med personal eller rektor. 

 
2. Personal uppmanar eleven att omedelbart upphöra med kränkningen. Den utsatte får 

berätta och reda ut hur hen upplever situationen. Eleven blir informerad om att 
kränkande behandling inte är accepterat och att personal ska prata med alla 
inblandade. 
 

3. Samtal sker med de inblandade. 
 

4. Vårdnadshavare till alla inblandade blir kontaktade och informerade. 
 

5. Rektor informeras. 
 

6. Incidentrapport upprättas. 
 

7. Rapporten lämnas till rektor som rapporterar vidare till EHT och huvudman. 
 

8. Vid upprepande kränkningar eller vid behov kallar rektor till möte/har kontakt med 
vårdnadshavare, elev och berörd personal. 
 

9. Om kränkningarna inte upphör tar huvudman och rektor ställning till om vidare åtgärd 
är nödvändig. Vårdnadshavare skall informeras om vidare åtgärd tas.  

Varje individ bär på sina valda sanningar och upplevelser. Det som en elev eller vuxen 
upplever är deras sanning och måste därför tas på allvar och utredas. 
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Vad gör BEO? (Barn- och Elevombudsmannen) 

 Informerar om lagen, men ger också råd om hur den ska användas. 

 Hjälper barn och elever tillrätta så att hon eller han kommer till rätt ombudsman i de 
fall ombudet inte själv ska ha hand om ärendet. 

 

 Följer utvecklingen inom området. 
 

 Upprättar kontakter och samarbetar med de andra ombudsmännen, kommuner, 
elevorganisationer m fl. som berör området. 
 

 Företräder barnet eller eleven i domstol i en skadeståndstvist. 

BEO företräder det enskilda barnets och elevens rättigheter, till skillnad från 
Barnombudsmannen (BO) som arbetar för barns och ungdomars rättigheter som grupp. 
Vill du kontakta Barn och elevombudet gå in på deras hemsida, 
www.skolinspektionen.se/beo/  
 
Skolverkets barn- och elevombud heter Caroline Dyrefors Grufman, beo@skolverket.se 
 
 
 

 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:beo@skolverket.se
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Prioriterade utvecklingsområden 2020/2021 

 
 

 Gemenskapen mellan alla på skolan 

 

Vi vill utveckla gemenskapen på skolan. 

Detta ska vi göra genom att ha en gemensam uppstart kring gemenskap under andra 

skolveckan på ht. Vi fortsätter med aktivitetsdagar och lägerskola 2021. Vänliga 

veckan, eleverna läser för varandra, spel och lekdagar, pedagogerna utmanar elever 

i olika lekar, rastaktiviteter, utmaningar av olika slag, månadens utmaning, 

fredagsdisco på 9.30-rasten, elevrådet planerar någon gemensam aktivitet.  

Gruppindelningen görs vid terminsstart och dessa grupper bibehålls under hela 

läsåret. 

Vi gör fadderbasgrupper istället för fadderpar. Planerade aktiviteter förs in i skolans 

års-hjul. 

 

Utvecklingsområdet för 2020/2021 är en analys och ett resultat av elevenkätundersökningen 
som genomförts på skolan under vårterminen 2020. 

 
 
 
 

Slutord 

Det här är Bastasjö Friskolas likabehandlingsplan: 

 Presenteras på personalmöte och skolråd. 

 Presenteras på föräldramöten och för elever. 

 Finnas tillgänglig på skolans webbsida www.bastasjofriskola.se  

 Finns på skolan i informationsstället i korridoren.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bastasjofriskola.se/
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Bilaga 1- Enkätsvar  

 

Enkätsvar från elever år F-3 våren 2020 
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Enkätsvar från elever år 4-6 våren 2020 
 
 

 


