
LIKABEHANDLINGSPLAN MALMENS FRISKOLA 

 

Vision 

 

Vid Malmens Friskola skall elever känna sig trygga. Ingen elev får utsättas för kränkande 

behandling eller diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, kön, funktionshinder eller sexuell läggning. 
 

 

Målinriktat arbete 

 

Vid Malmens Friskola tar all personal aktivt avstånd för att förhindra alla former av 

mobbning, rasism, trakasserier, diskriminering och kränkningar mellan elever/elever och 

mellan personal och elever. 

All personal tar också aktivt avstånd från repressalier i alla former. 

 

 

Med trakasserier avses ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband 

med:  

 

 

- Etnisk tillhörighet  (Att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller  

  etniska ursprung, ras eller hudfärg). 

- Religion eller annan trosuppfattning 

- Funktionshinder (varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en  

  persons funktionsförmåga). 

- Kön (trakasserier på grund av kön) 

- Sexuell natur (sexuella trakasserier) 

 

Med mobbning avses att någon blir utsatt för upprepade negativa handlingar under en tid. 

Den som blir utsatt kommer i underläge och känner sig kränkt. De negativa handlingarna kan 

vara: 

 

 

 

 

 

 

Diskriminering, direkt och indirekt. 

 

Med direkt diskriminering avses att ett barn eller en elev inte får missgynnas genom 

särbehandling på grund av någon av de fem diskrimineringsgrunder som lagen omfattar. 

 

Med indirekt diskriminering avses att ett barn eller en elev inte får missgynnas genom att 

till synes neutrala ordningsregler med mera tillämpas så att de får en i praktiken 

diskriminerande effekt. 

 

Med repressalier avses att om en elev har anmält någon ansvarig person för kränkande 

behandling eller medverkat i en utredning så får man inte bestraffa eleven som en följd av 

detta. 

Verbala i form av elaka ord, spridande av rykten, obehagliga mail och sms. 

Fysiska i form av knuffar, slag, förstörda kläder och saker. 

Psykiska i form av utfrysning (någon får ej vara med), miner, suckar, fniss och skratt. 



 

Förebyggande arbete 

 

Med förebyggande åtgärder avses  

 

- Elevinflytande (klass- och elevråd) 

- Kompisövningar (dramaövningar, kompissamtal, kamratövningar på idrotten och 

forumspel) 

- Samarbete och dialog med föräldrar  

- Regler (framtas i samarbete elev, förälder, lärare) 

- Samtal och reflektion är de främsta verktygen för att bearbeta de egna föreställningarna 

samt för att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en positiv atmosfär bland elever och 

personal. 

- Samarbete med myndigheter och organisationer 
- Attityd och värderingsarbete – trivselundersökningar, fadderverksamhet, 

värderingsövningar 

- Kompetensutveckling  

- Temadagar 

 

Förhindra trakasserier 

Tydliga vuxna som sätter gränser, reagerar och ingriper omedelbart vid alla former av 

kränkande behandling. 

 

 

Utreda och vidta åtgärder 

När ett en elev påtalar att hon eller han har blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande 

behandling eller att vuxna har registrerat detsamma skall skolan utreda och förhindra fortsatt 

kränkning. Om kränkningarna ej slutar så vidtas sep. mobbningsplan. 

Utredning och åtgärder skall genomföras så snabbt som möjligt. 

Om personal misstänks för kränkande behandling av en elev skall rektor vara med vid 

utredningen. Om något av ovanstående inträffar måste detta dokumenteras. En kort 

sammanfattning med följande innehåll: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställning mailas till rektor för dokumentation 
 

Där så behövs kan ordinarie schema frångås för att möjliggöra korrekta utredningar och 

uppföljningar. 

 

 

 

 

Ansvarsfördelning 

Datum 

Kort beskrivning av händelsen. 

Vem är berörd  

Vad gör skolan. 

Vem ansvarar för uppföljning 



Rektor har ett övergripande ansvar för enhetens likabehandling av alla elever samt att skapa 

förutsättningar för ett gott arbetsklimat. 

Alla anställda på enheten har skyldighet och ett kollektivt ansvar för att 

likabehandlingsplanen följs och förankras hos elever, personal och föräldrar i verksamheten. 

 

Förankringsprocessen 

Rektor ansvarar för:  - att all personal får kontinuerlig uppdatering om  

     likabehandlingsplanens mål och innehåll. 

Pedagogerna ansvarar för:  - att likabehandlingsplanen aktualiseras på samtliga föräldramöten        

    under höstterminen och vid behov. 

 - att alla barn/elever har kännedom om likabehandlingsplanens  

    innehåll och verkar för att planen efterlevs. 

Elevers ansvar:  - är att engagera sig för att leva upp till likabehandlingsplanen  

    samt medverka vid uppföljning och revidering av planen. 

     

 

Utvärdering och uppföljning 

 

- Rektor ansvarar för att likabehandlingsplanen regelbundet utvärderas och utvecklas. Detta 

dokumenteras i kvalitetsredovisningen. 

 

 

 
 

Utdrag ur  LP 2011  

 

”Alla som arbetar i  skolan skall …. 

 

 Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen 

 I sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor. 

 Aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling  av individer eller grupper 

 Visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt. 

Utdrag ur  LP 2011 

 

”Lärare skall… 

 

 Klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det  personliga handlandet 

 Öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem. 

 Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen 

 Samarbeta med hemmen i elevernas fostran och  klargöra skolans normer och regler som en 

grund för arbetet och samarbetet 

 Uppmärksamma och i samråd med övriga skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling 


