
 

 
 Plan mot diskriminerande och kränkande behandling 2018 
 
På Naturbruksgymnasiet Kalmar är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får 
förekomma. Vi har alla ett ansvar att sträva efter en skolmiljö som är trygg, tillåtande och 
respekterande. ”Alla elever och studerande är alla anställdas ansvar”.  
 

1. Inledning  
 

Vid Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge gymnasieskolor ska alla 
elever, studerande och personal känna sig trygga och ha lika rättigheter. Ingen form 
av diskriminering, kränkande behandling, mobbning, rasistiska yttringar och våld 
ska förekomma. Var och en i respektive verksamhet har ett ansvar för att utifrån 
sina egna förutsättningar bidra till att skapa den goda lärandemiljön och den goda 
arbetsplatsen. Alla elever och vuxna förväntas respektera detta och inte utsätta 
andra elever eller personal för något slag av kränkande handlingar eller 
diskriminering. ”Plan mot diskriminerade och kränkande behandling” ska genomsyra 
det dagliga arbetet i hela verksamheten. 
 

 Elever och personal ska uppleva att de behandlas likvärdigt oavsett 
• Kön 
• Könsöverskridande identitet eller uttryck 
• etnisk tillhörighet  
• religion eller annan trosuppfattning 
• funktionsnedsättning  
• sexuell läggning 
• ålder. 

  
Elever och personal uppmärksammar signaler på diskriminerande/ kränkande 
behandling och kontaktar skolpersonal som skyndsamt lämnar ärendet till 
EHT/rektor. Studerande och personal känner till innehållet i detta dokument. 

 
2 Vad säger lagen? 
 
Det demokratiska uppdraget är formulerat i skollagen, läroplan och ämnesplaner. 
Det framgår av dessa att alla former av kränkande behandling ska motverkas. 
Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2009:567 o 2014:958) förbjuder 
diskriminering och annan kränkande behandling i skolan. Enligt dessa lagar är 
skolan skyldig att upprätta en handlingsplan utifrån dessa lagar. Läs gärna mer på 
www.do.se 

   
 Rektor ska varje år utvärdera och förnya denna handlingsplan. Detta görs under 
tiden november - februari vilket ingår i skolans kvalitetsarbete. Rektor har ansvar för 
att förebygga och förhindra kränkning, diskriminering, trakasserier och mobbning.  

 
 
 

 
 
 

http://www.do.se/


 

 
 
3. Fakta – Definitioner 
 
 
Diskriminering är en handling (omedveten eller aktiv) som utestänger eller kränker en 
person utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är en aktiv, medveten 
handling som kränker en person utifrån diskrimineringsgrunderna som är; 

• Kön 
• Könsöverskridande identitet eller uttryck 
• etnisk tillhörighet  
• religion eller annan trosuppfattning 
• funktionsnedsättning  
• sexuell läggning 
• ålder. 

 
 
Annan kränkande handling är: 

• att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde 
• kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en 

eller flera personer 
Med mobbning avses upprepade kränkningar eller trakasserier  
Trakasserier och kränkningarna kan exempelvis vara: 

• fysiska; såsom att bli utsatt för slag och knuffar 
• verbala; såsom att bli hotad, att bli kallad hora/bög mm 
• psykosociala; såsom att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning 
• text och bilder på sociala medier 

 
4. Rättigheter och skyldigheter 
 
4.1 Det är varje anställds skyldighet 

• Att uppmärksamma och anmäla kränkningar och negativa beteenden 
  elever emellan till EHT/ rektor. 

• Att direkt man uppmärksammar kränkningar och negativa beteenden mellan 
elever påtala att detta strider mot gällande regler på skolan.  

• Att i undervisningen och i övrigt på skolan kraftfullt ingripa mot tendenser 
  till otrevlig samtalston mellan elever. 
  

4.2 Det är varje elevs moraliska rättighet/skyldighet 
• Att anmäla om man ser eller själv blir utsatt för kränkningar/mobbning till 

skolpersonal som skyndsamt informerar EHT/rektor. 
• Att rapportera till EHT/rektor då man tycker att kränkningar, diskriminering, 

trakasserier, mobbing eller hot inte uppmärksammats. 
• Att få stöd utifrån kränkningar, diskriminering, trakasserier, mobbing eller hot. 

Stöd ges av kurator, skolsköterska eller lärare.  
• Att den som säger sig ha blivit kränkt/diskriminerad, alltid tas på allvar. 

 
4.3 Information till elever/studerande  

• Vid skolstart/ kursstart informeras eleverna om denna handlingsplan samt om 
trivsel- och ordningsregler - mentorer ansvariga. 



 

• Diskutera ”plan mot diskriminerande och kränkande behandling” under 
mentorstid under läsåret– mentorer ansvariga med stöd av EHT. Synpunkter 
lämnas från klassråd till rektor inför revidering av denna handlingsplan. 

 
 
5. Förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbete  
 
Under vårterminen 2017 genomförde alla elever en trivselenkät (samma enkät som 
genomfördes för skolorna i Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge) vars 
resultat analyserats och redovisas i kvalitetsarbetet. Styrelsen, Förvaltningsutskottet, har 
beslutat vad som skall redovisas och analyseras och vad det skall finnas mål och 
utvecklingsstrategier för på våra skolor. Statistik över frånvaro i skolorna är framtagen i 
samband med kvalitetsarbetet, som analyserats och där utvecklingsstrategier och mål är 
satta.  
 
Normer och värden 
Enkäten visade att 89 %( fg år 85 %) av eleverna upplevde att alla har lika värde. Målet är 
att alla elever skall uppleva att alla har lika värde.  
 
Trygghet och studiero 
Enkätresultatet visade att 92 % (fg år 96 %) av eleverna upplever trygghet och studiero. 
Resultatet är försämrat och målet är att alla skall uppleva trygghet och studiero. 
 
Ansvar och inflytande 
86 % (70 % fg år) av eleverna svarade att de kunde påverka sin studiesituation. Målet är 
att 89 % av eleverna att ta ansvar för sina studier. 
 
Närvaro 
Elevernas närvaro under läsåret 2016–2017 är i genomsnitt 89 % (fg år 85 %) av 
studietiden. Målet för närvaron är minst 90 %. 
 
Vad vi gör för att sträva mot ovanstående mål 
 
Läsåret 2016–2017 genomfördes; 
 

• Mentor informerade klassen om Trivsel- och ordningsregler (hemskickade 
under sommaren) samt ”Plan mot diskriminerande och kränkande behandling” 
vid skolstarten.  

• Rektor informerade föräldrar (föräldramötet september) och vuxenstuderande 
om detta dokument och om trivsel- och ordningsreglerna. 

• Kränkningar/mobbing följdes upp och bearbetades kontinuerligt.  
• Hälsosamtal genomfördes av skolsköterskan med samtliga elever i år 1. 
• Mentor följde upp frånvaro och studiesvårigheter enligt särskilda rutiner.  
• Mentor genomförde studiesamtal med varje elev i klassen tidigt  

under höstterminen, som EHT sammanställde för att se vad som behövde 
förbättras kring studiesituationen.  

• EHT genomförde samtal på personalmöten kring bemötande, förhållningssätt 
och förväntningar.  

• EHT- möten varje måndag.  
• Mentorstid för klasserna schemalades några gånger under läsåret där 



 

trygghet och studiero (arbetsmiljö) diskuteras och protokollförs tillika med 
andra frågor relevanta för studierna.  

• Klasskonferenser/mentorskonferenser har hållits en gång per termin. 
• Utvecklingssamtal genomfördes en gång per termin där samlat studieresultat 

redovisas och studiesituation diskuteras-mentor ansvarig.  
• En elevenkät, gemensam för skolorna i HS, genomfördes på vårterminen. 

Denna analyseras och utgör en av grunderna för det fortsatta arbetet. 
• Under höstterminen genomfördes aktiviteter för alla ettor samt de tvåor som 

fanns på skolan med syfte att umgås och lära känna varandra.  
• Under vårterminen genomfördes en vinterfriluftsdag med aktiviteter för alla. 
• Uppföljning, utvärdering och revidering av ”handlingsplanen” genomfördes.  

  
Under 2018 gör vi följande för att uppnå målen; 
 

• Mentor samtalar med klassen om Trivsel- och ordningsregler samt ”Plan mot 
diskriminerande och kränkande behandling” vid skolstarten.  

• Rektor informerar föräldrar (föräldramötet september) och vuxenstuderande 
om detta dokument och om trivsel- och ordningsreglerna. 

• Kränkningar/mobbing följs upp och bearbetades kontinuerligt. Rutin ses över. 
• Hälsosamtal genomförs av skolsköterskan med samtliga elever i år 1. 
• Mentor följer upp frånvaro och studiesvårigheter i klassen.  
• Mentor genomför studiesamtal med varje elev i klassen tidigt under 

höstterminen, som EHT sammanställer för att se vad som behövde förbättras 
kring studiesituationen. Se Handlingsplan EHT. 

• EHT involverar personalen i samtal om hur hela skolan arbetar med elevhälsa. 
• EHT- möten varje måndag. Se handlingsplan EHT. 
• Mentorstid för klasserna schemalägges 3 ggr per termin. Trygghet och  

studiero (arbetsmiljö) diskuteras och protokollförs samt andra frågor som rör 
studierna.  

• Klasskonferenser/mentorskonferenser hålls en gång per termin. 
• Utvecklingssamtal genomförs en gång per termin där samlat studieresultat 

redovisas och studiesituation diskuteras-mentor ansvarig. Ny struktur för 
utvecklingssamtal tas fram av EHT.  

• En elevenkät, gemensam för skolorna i HS, genomförs på vårterminen. 
• Skyddsrond med elever genomförs. 
• Under läsåret ordnas gemensamma aktiviteter och en vinterfriluftsdag med 

aktiviteter för alla elever.  
• Eleverna i tvåan får undervisning i sex och samlevnad.  
• Vi informerar om eleverna om ANDT. EHT ansvarig. 
• Resultat av genomförda aktiviteter analyseras och ny ”handlingsplan” 

utarbetas i det gemensamma kvalitetsarbetet och beslutas i inflytanderådet.  
• Beslutad ”plan i kortformat” lägges på hemsidan. Fullständig plan lägges på 

gårdsplan. 
 

 
  

 
 
 
 



 

6. Rutiner för att utreda och åtgärda 
 

6.1  Kränkning, diskriminering, trakasserier, mobbning och hot  
 

1. Mentor/kurator samtalar med berörda elever. Mentor dokumenterar och 
anmäler till rektor på bifogad blankett (s 6). Mentor meddelar 
vårdnadshavare. 

2. Rektor ser till att fortsatt utredning sker samt att anmäla till huvudman. Rektor 
beslutar vilka som gör den fortsatta utredningen. 
Enligt arbetsmiljöförordningen 2 § ska anmälan göras vid tillbud som 
inneburit allvarlig fara för hälsan.  

 3. Rektor tar i samråd med EHT beslut om åtgärder. 
           4. Uppföljning skall ske inom 2 veckor, rektor tillser att detta genomförs. 

   Samtal skall ske med båda parter. 
   Om kränkningen/diskrimineringen inte upphör: 

• Samtal med berörda föräldrar 
• Avstängning 
• Anmälan till socialtjänsten och/eller polisen 

 
 
7 Tips på frågor och arbetsgång vid utredande och stödjande samtal 
 
Vid samtalet är det viktigt att få fram fakta då samtalet med den som kränker, 
diskriminerar bygger på dessa fakta. 
 1. Vad har hänt? 

 2. Hur blev du utsatt? 
 3. Hur länge har det pågått? 
 4. Senaste tillfället – nyligen? 
 5. Var sker kränkningen? 
 6. När sker kränkningen? 
 7. Vem/vilka är det som utsätter dig? 
 8. Finns det någon ledare? 
 9. Upprepas det?  
 10. Informera om det fortsatta arbetet 

Informera föräldrarna om samtalet och hur vi fortsätter arbetet.  
 
Samtal med den/de som kränker 
1. Inblandade elever kallas en och en - övriga skall inte känna till dessa samtal i 
förväg 

 2. Tala om fakta och håll samtalet på en individuell nivå (dvs. prata inte om 
 vad andra har gjort) 

3. Ställ frågorna ”När”, ”Var”, ”Hur” istället för ”Varför? 
4. Var tydlig med skolans inställning till kränkning, diskriminering, mobbing och 
trakasserier. 

 5. Ge ansvaret tillbaka. ”Hur skall du göra för att få stopp på kränkningen”. 
 Kräv konkreta svar 
 6. Vid konkreta svar säg att du tror att han/hon kommer att lyckas 
 7. Informera om att vi kommer att följa upp hur det går 
 8. Vårdnadshavare informeras/Myndig elev får själv berätta för förälder. 
 9. Informera personal samt rektor 
 



 

Uppföljningssamtal 
1. Nya enskilda samtal med den kränkta, de som kränker: 
2. Har kränkningen upphört? 
3. Hur upplever offret sin situation nu? 
4. Var det svårt att upphöra med kränkningen? 
5. Vad kan bli bättre? 
6. Meddela att vi fortsätter uppföljningen 

 
 
2018-02-15  
Tova Johansson 
Rektor 
 
Bilaga Blankett för anmälan 



 

Anmälan diskriminering, kränkning, trakasserier, mobbing eller liknande 
händelse 

 
Namn på berörd elev 
 
 

Personnummer Klass 
 

Namn på anmälaren (om annan) 
 
 

Tel. nr 
 

Mail 

 
 

Datum för händelse samt plats 
 
 

 
 

Vad har skett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Namn på inblandade 
 
 
 
 
 
 

 
 

Datum för anmälan Underskrift anmälaren 
 
 

 


