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KARLSTADS KOMMUNS 
STYRMODELL 

VISIONEN VISAR RIKTNINGEN 
Vår vision, Livskvalitet Karlstad 100 000, visar riktningen för kommunens långsiktiga utveckling. 
Utvecklingen mot 100 000 invånare ska gå hand i hand med en hög livskvalitet och vår tillväxt sker 
på ett hållbart sätt. 
 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
God ekonomisk hushållning är en förutsättning för vår långsiktiga planering. Verksamhet och 
ekonomi ska vara i gott skick, både på kort och lång sikt. Medborgarnas skattepengar ska användas 
så effektivt som möjligt och vår verksamhet ska ha god kvalitet. 
 
STRATEGISKA PLANEN VISAR PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN 
Den strategiska planen hjälper oss att arbeta i visionens riktning.  Den strategiska planen innehåller 
våra prioriterade målområden med övergripande mål och hjälper oss att planera så vi gör rätt saker. 
Indikatorer och målanalyser visar hur vi uppfyller målen och var framtida insatser behövs. 
 

 
VÄRDEGRUNDEN ÄR VÅR KOMPASS 
Värdegrunden fungerar som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Den är gemensam för alla 
medarbetare i kommunen. Kärnan är att Vi är till för Karlstadsborna. I värdegrunden står också att 
vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet, vi genomför vårt uppdrag med engagemang, vi är en 
kommun i gott skick och vi når goda resultat. 
 
LAGAR OCH STYRDOKUMENT ÄR VÅRT RAMVERK 
Kommunens verksamheter styrs av svenska lagar, EU-förordningar och av de styrande dokument 
som kommunen beslutat om. Kommunens egna styrdokument finns i form av till exempel 
reglementen, policys, riktlinjer, planer och handlingsplaner. 
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1 INLEDNING 

 
På Väse skola ska alla barn, elever och personal känna sig trygga, bemötas och behandlas 
med respekt för sin egen person. Ingen ska vara rädd eller känna obehag för att gå till 
skolan. Varje form av kränkande behandling är otillåten och skall förhindras. I skollagen 
slås det fast att skolan vilar på demokratins grund och att den bör utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. FN:s barnkonvention, 
där likabehandlingsarbetet handlar om att värna om barnens mänskliga rättigheter, är en 
viktig grund i detta arbete. Likabehandlingsplanens arbete handlar om att skapa en skola fri 
från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, oavsett kön, sexuell 
läggning/tillhörighet, funktionshinder, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning.  
  
Syftet med arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är att skydda 
barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Diskrimineringslagen och skollagen 
förbjuder diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Enligt lagstiftaren är det 
inte tillräckligt att endast förbjuda diskriminering och kränkande behandling, utan det 
behövs även aktiva åtgärder för att minska förekomsten av dessa. Huvudmannen åläggs ett 
ansvar att bedriva ett målinriktat arbete för att främja barn och elevers lika rättigheter och 
möjligheter, samt för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. Detta arbete ska genomföras på skolnivå med delegering från 
huvudman.   
 
Kravet på en upprättad likabehandlingsplan (enligt diskrimineringslagen) togs bort den 1 
januari 2017 och har ersatts med ett allmänt krav på att arbetet med att motverka 
diskriminering och trakasserier, ska dokumenteras. Nytt är också att reglerna innehåller 
anvisningar för hur verksamheterna ska genomföra arbetet löpande i fyra steg (undersöka, 
analysera, åtgärda, följa upp). Verksamheten ska ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner 
för att förhindra trakasserier. De nya reglerna innebär en utvidgning jämfört med tidigare. 
Nu ska samtliga sju diskrimineringsgrunder inkluderas i det förebyggande och främjande 
arbetet.   
 
1.1 VERKSAMHETSFORMER 
Denna plan omfattar Väse skola – grundskola, förskoleklass samt fritidshem 
 
1.2 ANSVARIG FÖR PLANEN 
Ansvarig för planen är rektor Väse skola 
 
1.3 PLANENS GILTIGHET 
Planen är giltig läsåret 21/22 
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1.4 DELAKTIGHET 
 
Eleverna görs delaktiga genom klassråd, elevråd, utvecklingssamtal samt genom 
genomförda enkäter gällande trivsel och trygghet. Vårdnadshavare ges möjlighet till 
delaktighet vid föräldramöten, utvecklingssamtal samt föräldraråd. Skolans personal görs 
delaktiga under arbetslagsmöten, APT samt under elevhälsomöten.  
 
 
1.5 FÖRANKRING AV PLANEN 
Arbetet och förankringen av planen mot diskriminering, trakasserier samt kränkande 
behandling skall vara ett levande dokument. Planen ska integreras i hela verksamheten. 
Den är angelägen för alla och skall hållas levande genom diskussioner med elever och i 
personalgruppen. Planen har arbetats fram av all personal och all personal har tagit del av 
innehållet. Den finns för personal att nå på Teams och information om planen ges till 
vårdnadshavare under föräldramöte, samt finns på www.karlstad.se/vaseskola 

 
2 UTVÄRDERING 
 
2.1 UTVÄRDERING AV FJOLÅRETS PLAN 
All personal på Väse skola har varit med och utvärderat föregående års plan genom att gå 
igenom samtliga insatser och åtgärder under utvärderingsdagar.  
 
2.2 DELAKTIGA I UTVÄRDERING AV FJOLÅRETS PLAN 
EHT, tidigare rektor och pedagogisk personal. 

 
 
2.3 RESULTAT AV UTVÄRDERINGEN SAMT ANALYS AV FJOLÅRETS PLAN 
Resultatet lyfts fram i årets plan, sammanfattat under förebyggande åtgärder och främjande 
insatser.  
 
2.4 UTVÄRDERING AV ÅRETS PLAN 
Utvärdering av årets plan kommer att genomföras vid utvärderingsdagar i juni -22. 
 
2.5 ANSVARIG FÖR UTVÄRDERING AV ÅRETS PLAN 
Ansvarig för att utvärdering av årets plan genomförs är rektor.  

 
 
3 FRÄMJANDE INSATSER 
 
3.1 VÄSEANDAN 
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OMRÅDEN SOM BERÖRS AV INSATSEN 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

 
MÅL 
Målet med insatsen är att alla på skolan ska uppleva ett trevligt samarbetsklimat med 
positiva förväntningar som gynnar utveckling och lärande. 

 
INSATS 
Upprättande av och diskussioner gällande Väseandan (se bilaga). Väseandan är en 
överenskommelse som eleverna arbetat fram gällande hur vi vill vara mot varandra på 
skolan. Den har lyfts på klass- och elevråd och eleverna har gemensamt beslutat hur vi vill 
att samarbetsklimatet ska vara på vår skola. Överenskommelsen används som 
utgångspunkt i de samtal och diskussioner vi har kring likabehandling.  
 
ANSVARIG 
All personal på skolan. 
 
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Insatsen följs återkommande i samtal och under klassråd. Vid utvärderingsdagar i juni 
utvärderas om Väseandan är ett rådande klimat på skolan. 

 
 

3.2 ORDNINGSREGLER 
 
OMRÅDEN SOM BERÖRS AV INSATSEN 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

 
MÅL 
Målet är en skola där alla trivs och känner sig trygga. 
 
INSATS 
Tydliggöra och diskutera de ordningsregler som finns på skolan. Det genomförs både på 
klassråd och elevråd.  
 
ANSVARIG 
All personal på skolan. 
 
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Insatsen följs återkommande upp i samtal och under klassråd. Vid utvärderingsdagar i juni 
utvärderas om ordningsreglerna efterföljs och ger förutsättningar för trivsel och trygghet. 
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3.3 ÖVERSYN AV LÄROMEDEL 
 
OMRÅDEN SOM BERÖRS AV INSATSEN 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

 
MÅL 
På Väse skola nyttjar vi endast läromedel, digitala eller analoga, som inte kan uppfattas 
nedlåtande utifrån någon kriteriegrund.   

INSATS 
Vi köper endast läromedel som är kontrollerade och där vi har avtal. När vi köpt in nytt 
läromedel går vi igenom materialet och kritiskt granskar innan elever använder det.  

ANSVARIG 
All personal på skolan. 
 
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Vi följer kontinuerligt upp de inköp vi gör. Utvärdering på utvärderingsdagar i juni -22 

 
3.4 VÄRDEGRUNDSVECKA 
 
OMRÅDEN SOM BERÖRS AV INSATSEN 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

 
MÅL 
Vi får en ökad inblick i olika livssituationer och stärker vår värdegrund för att få ett 
positivt och tillåtande samarbetsklimat. 
 
INSATS 
Värdegrund är något som ska genomsyra alla årets dagar. Under läsåret 2021 är 
värdegrundsveckan vecka 43. Denna vecka lägger vi ett extra fokus på värdegrund och 
klasserna genomför olika aktiviteter under veckan utifrån inarbetad rutin. Under denna 
vecka genomförs trygghetspromenader samt trivselenkäter.  

ANSVARIG 
All personal på skolan. 
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UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Uppföljning och utvärdering sker på arbetslagsmötet i anslutning till värdegrundsveckans 
slut. Sammanställning av trygghetspromenader samt trivselenkäter görs i EHT v 46. 

3.5 TRYGGHETSPROMENAD 
 
OMRÅDEN SOM BERÖRS AV INSATSEN 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

 
MÅL 
Skolan får en insikt i vilka områden som kan uppfattas som otrygga vilket hjälper oss i 
arbetet för att alla elever ska känna sig trygga på skolans område. 
 
INSATS 
Lärmiljöer på skolan kartläggs utifrån ett trygghetsperspektiv. Eleverna får under 
trygghetspromenaden markera vilka områden som kan uppfattas som otrygga. 

ANSVARIG 
Rektor initierar och följer upp, mentor genomför med klassen.  

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Resultatet från trygghetspromenaden analyseras i direkt anslutning efter genomförande och 
eventuella åtgärder sätts in. En utvärdering och analys av arbetet kring trygghetspromenad 
görs i juni –22. 
 
3.6 ELEVHÄLSOARBETE OCH HÄLSOUTBILDNING 
 
OMRÅDEN SOM BERÖRS AV INSATSEN 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

 
MÅL 
Att genom elevutbildning, insatser och regelbunden uppföljning av olika perspektiv av 
likabehandlingsarbetet bidra till en god elevhälsa. 
 
INSATS 
Veckovis möten med elevhälsan där organisationsärenden, gruppärenden, individärenden, 
närvaro, kränkningsärenden, tillbud och skador, resultat och måluppfyllelse regelbundet 
följs upp enligt skolans rutin. Under detta läsår genomför delar av elevhälsoteamet (kurator 
samt skolsköterska) en gemensam utbildning för skolans elever (likadant på alla 
grundskolor) där materialet kommer från respektive nätverksgrupp. Delar som berörs är 
mat, sömn, rörelse, känslor, stress, oro och ångest. 
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ANSVARIG 
Rektor och elevhälsoteam. Kurator och skolsköterska är ansvariga för utbildningsinsats. Mentor är 
ansvarig för samarbetet runt tider och sin grupp så att det passar verksamheten.    

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Arbetet utvärderas kontinuerligt men fullständig utvärdering görs på studiedagen våren -22 
när alla moment är genomförda.  
 
3.7 KLASS- OCH ELEVRÅD 
 
OMRÅDEN SOM BERÖRS AV INSATSEN 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

 
MÅL 
Öka delaktigheten hos eleverna när det gäller skolans arbete med likabehandling. Ha ett 
forum där elever kan lyfta frågor som är angelägna för dem i skolsituationen.  
 
INSATS 
Regelbundna klassråd där alla elever är delaktiga och kan lyfta frågor gällande lärmiljö, 
likabehandling, trygghet och studiero samt utbildning. Dessa frågor tas sedan vidare av 
elevrådsrepresentanter till elevrådsmöten som genomförs varje månad med rektor.  

ANSVARIG 
Mentor är ansvarig för att klassråd genomförs och rektor är ansvarig för att elevråd 
genomförs.     

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Elevrådsarbetet följs upp vid varje möte och utvärdering av arbetet görs vid läsårets slut.  
 
 
4 KARTLÄGGNING OCH ANALYS 
4.1 KARTLÄGGNINGSMETODER SAMT RESULTAT 
 
KARTLÄGGNINGSMETODER SAMT METODER FÖR DELAKTIGHET SOM 
ANVÄNDS I VERKSAMHETEN.  
 
Genomgång med elevhälsan på grupp och individnivå.  
Tillbud/skaderapportering samt rapportering gällande signaler om kränkande behandling  
Klassråd och elevråd  
Trivselenkät 
Skolinspektionens enkät 
Trygghetspromenad 
Utvecklingssamtal med barn och vårdnadshavare om hur de upplever trivsel på skolan.  
Dagliga observationer i klassrum, raster och fritidstid  



12 

 

SIDA 12 AV 17 

Enkäter till vårdnadshavare, Kund- och brukar-undersökning, KBU.  
Dagliga kontakter med vårdnadshavare i framförallt de yngsta åldrarna.  
Hälsobesök i Förskoleklass, åk 2 och åk 4. 
 
4.2 OMRÅDEN SOM BERÖRS AV KARTLÄGGNINGEN 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  
 
4.3 ANALYS 
All personal på Väse skola har varit med och utvärderat föregående års 
likabehandlingsarbete genom att gå igenom samtliga insatser och åtgärder. Det har 
framkommit behov av rastaktiviteter, tydlig närvaro av vuxna på raster samt då elever 
kommer från/väntar på skolskjuts. Resultatet lyfts fram i årets likabehandlingsplan, 
sammanfattade i förebyggande åtgärder och främjande insatser.   

5 FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
 
5.1 TYDLIG TILLSYN AV VUXEN VID RASTER 

 
OMRÅDEN SOM BERÖRS AV ÅTGÄRDEN 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
 
MOTIVERA ÅTGÄRD 
Analys av förra årets resultat visar att det under friare aktiviteter kan uppstå konflikter, det 
framkom också att det finns ett önskemål och behov av tydligare vuxennärvaro ute vid 
raster. 
 
MÅL  
Skapa trygghet under raster och få ner antalet konfliktsituationer. Det ska vara tydligt för 
eleverna var den vuxne finns så att de har någon att vända sig till direkt då de hamnat i en 
situation där de behöver vuxenstöd. 

 
ÅTGÄRD 
Tydligt schema för vuxennärvaro på raster. De vuxna ska då de är rastvakter bära gula 
västar för att öka synligheten på skolgården. De ska även vara utspridda på olika områden: 
mot fotbollsplanen, mitt på skolgården samt mot sandlådan/gungorna för att få spridning 
på vuxennärvaron.  

 
ANSVARIG 
All personal som är rastvakter, enligt schema.  
 
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Utvärderas i samband med utvärdering av denna plan och under läsårets sista elevråd.  
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5.2 TYDLIG TILLSYN AV VUXEN VID VÄNTAN PÅ SKOLSKJUTS 

 
OMRÅDEN SOM BERÖRS AV ÅTGÄRDEN 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
 
 
MOTIVERA ÅTGÄRD 
Analys av förra årets resultat visar att det vid ankomst och väntan i samband med 
skolskjuts kan uppstå konflikter, vilket motiverar åtgärden. 
 
MÅL  
Skapa en trygg situation för alla elever som väntar på skolskjuts. 
 
ÅTGÄRD 
Tydlig vuxentillsyn vid plats där eleverna väntar på skolskjuts efter skoldagens slut.  
 
ANSVARIG 
Bussvaktsansvarig enligt schema. 
 
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
I samband med utvärdering av denna plan samt under läsårets sista elevråd.  
 
5.3 ORGANISERADE RASTAKTIVITETER 

 
OMRÅDEN SOM BERÖRS AV ÅTGÄRDEN 
Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
 
MOTIVERA ÅTGÄRD 
Analys av förra årets resultat visar att det är under friare aktiviteter kan uppstå konflikter, 
vilket motiverar åtgärden.  
 
MÅL  
Att skapa trygghet och gemenskap på rasterna genom organiserade rastaktiviteter där 
eleverna får träna social interaktion och samspel. Att alla elever ska ha möjlighet att ingå i 
en gemenskap under rast.  
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Åtgärd 
Skolans elevstödjare med stöd av fritids, får uppdrag att skapa gemenskap på rasterna 
genom olika fysiska aktiviteter. Aktiviteterna kommer att genomföras under 
förmiddagsraster mån-torsdag. På fredagar har skolan under lunchrasten gemensamt 
fredagsdisco.  
 
ANSVARIG 
Elevstödjare med stöttning av fritids och elevhälsan.  

 
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Organiserade rastaktiviteter följs upp tillsammans med elevråd samt vid 
utvärderingsdagarna i juni –22. 
 
6 RUTINER FÖR UTREDNING OCH DOKUMENTATION  
6.1 POLICY 
 
På Väse skola ska all personal arbeta aktivt för att förhindra alla former av diskriminering, 
trakasserier och kränkningar mellan barn och mellan vuxna och barn. All personal ska ta 
aktivt avstånd från repressalier i alla former, dvs. ingen ska bli utsatt om denne har anmält 
eller påtalat någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar. 

 
6.2 RUTIN FÖR ATT TIDIGT UPPTÄCKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER 

OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 
 
Tillsyn på raster och under lektionstid - vi är uppmärksamma på alla signaler om 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 
Goda tillitsfulla relationer mellan elever och pedagoger - regelbundna samtal med elever 
gällande trivsel. 
Nära samarbete med hemmen - vi är uppmärksamma på signaler som inkommer från 
vårdnadshavare och andra.  
Veckovis uppföljning och analys av rapportering av tillbud/skada och kränkningar samt 
uppföljning av närvaro i EHT. 
Trivselenkät 
Trygghetspromenader 
Klass- och elevråd 
Hälsobesök. 
 
6.3 ANSVAR FÖR ANMÄLNINGSPLIKT 
 
Skolans arbete följer Barn- och ungdomsförvaltningens anvisning gällande arbetet med 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  
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All personal har anmälningsplikt till rektor. Personalen fyller i avsedd blankett och sedan 
ansvarar rektor för att anmälan och signal om kränkande behandling görs till nämnden. 
Rektor återkopplar till nämnden först då berörd personal bedömer att kränkningen är utredd 
och eventuella åtgärder är vidtagna.  
 
6.4 PERSONAL SOM ELEVER OCH FÖRÄLDRAR KAN VÄNDA SIG TILL 
Elev och föräldrar kan vända sig till vilken vuxen de vill på skolan, men främsta ansvaret 
för eleven har mentor. Skolan rekommenderar därför att i första hand vända sig till mentor.  

 
 

6.5 RUTIN FÖR OM BARN/ELEV UPPLEVER SIG ILLA BEHANDLAD AV ANDRA 
BARN/ELEVER 

 
• Vid en akut situation ingriper den vuxne som finns närmast det inträffande. Samtal 

med berörda elever och mentor. Vårdnadshavare informeras av ansvarig pedagog.  
• Ärendet anmäls till rektor på särskild blankett (se bilaga) genom att spara den 

digitalt i Konfidentiellt klass 2 i Office 365. Den som anmäler meddelar rektor via 
mail som anmäler ärendet vidare till BUN. Utredning kring det inträffade startas.  

• Åtgärder vidtas.  
• Ärendet följs upp och utvärderas. Om kränkningarna upphört avslutas ärendet och 

rektor återrapporterar till BUN.  
• Om kränkningar efter åtgärder och utvärdering inte slutar kopplas elevhälsoteamet 

in.  
• Elevhälsoteamet fungerar som stöd för mentor i ärendet och handledning kring 

ytterligare åtgärder.   
• Nya åtgärder genomförs. 
• Åtgärder följs upp och analyseras.  
• En samlad bedömning om avslut görs. Ärendet avslutas när åtgärder gett önskad 

effekt. Rektor avslutar då ärendet hos BUN. Om önskad effekt ej uppnåtts fortlöper 
arbetet med nya åtgärder enligt punkt 5.  

• Dokumentation diarieförs fortlöpande.  
 
 
6.6 RUTIN FÖR OM BARN/ELEV UPPLEVER SIG ILLA BEHANDLAD AV 

PERSONAL 
Om en elev upplever sig illa behandlade av någon personal så utreder rektor det. Rektor 
dokumenterar detta och dokumentationen förvaras i personalens mapp. Om elever upplever 
sig illa behandlade av rektor så utreds det av ansvarig utbildningschef.  
 
6.7 RUTIN FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Uppföljning sker fortlöpande mellan rektor och berörd personal i pågående ärenden enligt 
den plan som görs upp. Uppföljning sker även veckovis under EHT-möten då signaler om 
kränkande behandling lyfts som en mötespunkt vid varje möte. Utvärdering av arbetet sker 
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efter varje avslutat fall samt sammanfattningsvis i slutet av läsåret då denna plan 
utvärderas. 

 
6.8 RUTIN FÖR DOKUMENTATION 
Rektors dokumentation sker i skolans journalsystem för elevdokumentation, PMO. Vidare 
så diarieförs all dokumentation rörande anmälningar och signaler om kränkande 
behandling i förvaltningens diarium.  
 
7 BILAGOR 
Bilaga 1 Väseandan 
Bilaga 2 Anmälan angående signal om diskriminering, trakasserier och/eller kränkande 
behandling 
Bilaga 3 Underlag för dokumentation 
 
 
REFERENSLISTA: 
 
Vi följer de skrivningar som finns i våra olika styrdokument:  
 

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras 
(Barnkonventionens andra artikel).   
• Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet 
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn 
och elever (Skollagen (2010:800) 6 kap. 6§).   
• Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev… 
anser sig … ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är 
utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna 
trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan 
krävas för att förhindra trakasserier i framtiden (Diskrimineringslagen 2 kap. 7 
§).   
• Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan 
kränkande behandling. Sådana tendenser ska motverkas Främlingsfientlighet 
och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011/19). 
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