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Likabehandlingsplan 
 
Bakgrund: 
Inom begreppet kränkande behandling ingår varje form av medveten eller omedveten oaktsamhet 
mot enskild individ. Likabehandlingsplanen är framtagen för att visa på MSG:s inställning till 
mobbning samt kränkande behandling. Vidare vill vi förtydliga att det enligt lag är förbjudet att 
diskriminera och trakassera någon i skolmiljön på grund av kön, religion, etnisk tillhörighet, sexuell 
identitet samt funktionshinder eller utsätta någon för annan kränkande behandling.  
 
Definition: 
Kränkande behandling kan ta sig uttryck i olika former som t ex att man utsätter någon för 
trakasserier och/eller utövar fysisk eller psykisk misshandel mot någon annan. I detta inbegrips även 
olika slag av rasism, främlingsfientlighet och sexuella trakasserier och tillmälen. Om kränkningen 
sker vid upprepade tillfällen är det mobbning. 
 
I mobbning föreligger viss obalans i styrkeförhållandet. Det går att skilja mellan direkt mobbning 
med relativt öppna angrepp på offret – och indirekt mobbning i form av social isolering och 
utfrysning. 
 
Kränkande behandling utgår från att den som utsatts för en handling känner sig kränkt. Det är den 
som är utsatt som avgör om en handling är kränkande eller ej. 
 
Vad säger skollagen? (1kap 2§) 
Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde 
och respekt för vår gemensamma miljö. 
Särskilt ska den som verkar inom skolan: 
1) främja jämställdhet mellan kön samt 
2) aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. 
 
Vad säger läroplanen? 
”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 
utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier ska aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och 
intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.” (utdrag ur avsnitt 
Förståelse och medmänsklighet Lp94) 
 
Skolans målsättning 
Vi vill ha en sådan stämning på skolan att alla ska må bra och känna sig trygga. Vi har en 
nolltolerans mot kränkande behandling. Under läsåret 2016/2017 kommer MSG att jobba med 
följande punkter 

• Öka tryggheten hos eleverna både som individ och i grupp. Trygga elever tolererar olikheter 
i större utsträckning. 

• Implementera likabehandlingsplanen bland medarbetare, elever och föräldrar 
• Öka förståelsen för och kunskapen om kön, religion, sexuell läggning, etniska tillhörighet 

och funktionshinder. 
 

Nulägesbeskrivning 
På skolan finns 61 elever och 8 personal. Stämningen på skolan är mycket god och inga synliga 
tecken på trakasserier eller mobbning finns. Skolans litenhet samt att eleverna kommer från olika 
delar av Sverige gör att klimatet i skolan känns väldigt öppet. Majoriteten av eleverna är killar men 
i varje årskurs finns ett antal tjejer. Branschen som eleverna utbildar sig inom är mansdominerad 
varvid genusfrågor är viktig att belysa. 
 
Förebyggande arbete: 
För att utveckla ett framgångsrikt förebyggande arbete måste vi arbeta med ”friskfaktorer”. 
Långsiktiga strategier ökar möjligheterna att förebygga kränkande behandling. Det är viktigt att 
arbeta med trivsel, inflytande och värdegrundsfrågor. Personal och elever skall reagera snabbt om 
de hör eller ser något som kan uppfattas som kränkande eftersom det är lättare att åstadkomma en 
förändring om trakasserier upptäcks tidigt. All personal på skolan har ansvar för att våga se, bry sig 
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om och reagera på signaler som tyder på utanförskap eller kränkande behandling. Personalen har 
alltid möjlighet att rådgöra med skolsköterskan. Vårdnadshavare ska inbjudas i arbetet. 
 
Moment under 2016/2017 
Under läsåret kommer förutom värdegrundsarbetet som genomsyrar all undervisning följande 
aktiviteter påbörjas och genomföras: 
 
Kön 
Reklam, könsroller och ideal 
 
Etnisk tillhörighet 
Våld och främlingsfientlighet ur ett nationellt och internationellt perspektiv 
 
Religion eller annan trosuppfattning 
Världsreligionerna 
Våld och främlingsfientlighet ur ett nationellt och internationellt perspektiv 
 
Sexuell läggning 
Kärlek, samkönad kärlek 
Rfsu och ungdomsmottagningen 
 
Funktionshinder 
Möjligheter och svårigheter i vardagen och arbetslivet 
 
Elever, lärare och platschef lägger upp en exakt plan när och hur de olika momenten ska 
genomföras. 
 
I den ordinarie undervisningen/läsårsplaneringen 
 
1. Ämnet mobbning/trakasserier ska behandlas minst en gång per termin på ett speciellt avsatt 
lärarmöte. 
2. Ämnet mobbning/trakasserier behandlas inom lämpliga kurser såsom samhällskunskap, psykologi 
eller alternativt debattämne i svenskakursen. Det finns även möjligheter att behandla ämnet inom 
etikavsnitt i kursen religion. 
3. Vid mentorns utvecklingssamtal med eleverna undersöks varje termin hur eleven trivs i sin totala 
skolsituation. Skolledningen granskar även elevernas svar på denna fråga i skolans skriftliga 
utvärderingar som sker varje termin. 
4. Då en elev har hög frånvaro alternativt att elevens skolprestationer försämras märkbart ska 
berörda lärare tillsammans med skolledningen undersöka de bakomliggande orsakerna. 
 
Åtgärder vid mobbning och trakasserier 
 
Skolans åtgärdsplan: 
 
5. Samtliga lärare och övrig personal ska informera rektor eller platschef då de misstänker att någon 
elev blir trakasserad eller mobbad. 
 
6. Vid personalmöte skall mentorn och rektor gemensamt sätta upp en åtgärdsplan för att lösa 
trakasserierna/mobbningen. Skolsjuksköterska tillkallas vid behov. 
 
Åtgärdsplanen skall bland annat innehålla följande:  

1. De involverade eleverna ska ha enskilda samtal med rektor samt en/flera 
lärarrepresentanter. 

2. Då eleverna är omyndiga ska även föräldrarna kontaktas. 
3. Problemet kan diskuteras i mindre grupper då det är lämpligt. Ansvarig personal väljs ut av 

rektor. 
4. Den som utsätter en annan elev måste inse att han/hon måste ändra sitt beteende. 
5. I vissa fall kan skolsköterskan kopplas in för individ-samt gruppsamtal. 
6. En kontinuerlig uppföljning av den utsatte elevens situation måste ske under elevens 
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resterande skoltid. 
 
Det ansvariga teamet för frågor kring kränkande behandling är: 
Nicklas Svensk – Rektor 
Jeanette Lundh – kanslist 
Jaana Koskinen -Skolsköterska  
 


