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Inledning 
 

Älvstrandsgymnasiets likabehandlingsplan grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen          
(2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns och elevers          
deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling. Lagstiftningens och förordningens            
syfte är att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter, förebygga diskriminering på              
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan            
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt att förebygga och förhindra trakasserier           
och annan kränkande behandling. 
 
Bestämmelserna gäller när personal kränker elever, elever kränker personal och när elever kränker             
andra elever. Genom dessa bestämmelser får eleverna ett rättsskydd likvärdigt det skydd som finns             
för skolans anställda. Enligt bestämmelserna i skollagen och diskrimineringslagen är det inte            
tillräckligt att förbjuda diskriminering och kränkande behandling. Skolan ska även bedriva ett aktivt             
och målinriktat arbete för att dels främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och              
förhindra trakasserier och kränkande behandling. I varje enskild verksamhet ska det finnas en             
aktuell plan som är anpassad till den egna verksamheten. Under arbetet med planen ska              
verksamheten kartläggas och analyseras och i planen ska de åtgärder som planeras det kommande              
året beskrivas konkret. 
 
Likabehandlingsplanen ska tas fram och revideras varje år och en redogörelse för hur de planerade  
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Likabehandlingsplanen ska också             
innehålla information om hur skolan ska agera när elever kränks av andra elever eller av      
skolpersonal. Detta åtgärdande arbete består av rutiner för att upptäcka, utreda samt åtgärda             
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling och innebär att skolan omedelbart ska vidta            
alla åtgärder som krävs för att förhindra att kränkningarna fortsätter. Om verksamheten inte följer      
lagens bestämmelser eller inte vidtar tillräckliga åtgärder kan huvudmannen bli skadeståndsskyldig. 
 
 
 
 

Älvstrandsgymnasiets vision 
 
På Älvstrandsgymnasiet skall ingen diskriminering eller kränkning förekomma. Alla inom skolans           
verksamhet ska behandlas lika, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,            
sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, utseende eller ålder.        
Älvstrandsgymnasiet ska vara en skola som är trygg för både elever och personal, vi ska respektera                
varandra och varandras arbete. Alla har ett gemensamt ansvar att se till att ingen hamnar utanför                
gruppen och att alla känner sig trygga. 
 
 
 
 
 
 

3 



 

Utvärdering av likabehandlingsplanen för år 2017-2018 
 
Utvärderingen bygger på samtal som elever och personal fört med elevhälsan. 
 
Förankrandet av trygghetsteamet uppfylldes inte och återstår som ett viktigt mål inför 2018-2019. 
 
Personalen har haft bra dialoger och kontakt med eleverna och oenigheter som kommit fram har               
man snabbt signalerat till ledning kring och påbörjat diskussioner med eleverna.  
 
All personal och alla elever tog del av föreläsningen Det börjar med mig. Eleverna arbetade med                
värdegrundsfrågor inför föreläsningen och följde även upp den med arbete i mentorsgrupperna.            
Detta var ett viktigt och givande arbete, där flera pedagoger upplevde att eleverna var delaktiga och                
berörda av övningarna.  
 
Arbetet mot den ”tysta” mobbningen som exempelvis blickar, gester och kroppsspråk har fortsatt             
och personalen har arbetat för att tydligt klargöra för eleverna vad som är okej och inte i                 
klassrummet. Under vårterminen så uttalade flera elever att de känner sig ensamma på skolan. 
 
Den gemensamma kick-off dagen i början av höstterminen genomfördes och var för de flesta en               
trevlig dag. Det framkom även att en del elever känner en stor oro inför sådana schemabrytande                
dagar som i förväg upplevs ostrukturerade.  
 
 
Rektor har deltagit i fyra av elevkårens möten och däremellan haft kontakt i specifika frågor.  
 

Kartläggning inför likabehandlingsplanen 2018-2019 
 
Sammanställningen av elevers och personals åsikter i olika samtal under 2017-2018. 
 

● Trots ett ökat fokus på den tysta mobbning, önskar flera elever att man fortsätter att ha fokus 
på det. Detta har framkommit i samtal med elevkåren och mentorer. 

● Integrationen av elever med funktionsvariationer och nyanlända elever är ett arbete som 
kräver stort fokus under 2018-2019. 

● Öka samverkan med elevkåren. 
● Att det finns tydliga rutiner för hur gången kring ett kränkningsärende går till.  
● Förbättra rutinerna kring utvärdering och revidering av likabehandlingsplanen. 
● Att arbetet med likabehandlingsplanen blir en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 
Sammanställningen av hälsosamtalen för åk 1 visar att 96,7% känner sig lugna inför skoldagen, 
93,3% mår bra och 13,3% känner oro/ängslan i skolan.  
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Mål för 2018-2019 
 
Att arbeta fram och förankra trygghetsteamets arbete i organisationen och synliggöra teamet för             
eleverna. 
Ansvarig: Rektor, elevhälsa och pedagoger 
Aktivitet: Skapa ett trygghetsteam. 
 
Arbetet med värdegrund fortsätter löpande under läsåret 2018-2019 där fokus kommer ligga på             
delaktighet och att alla ska ha en trygg plats i skolan. 
Ansvarig: Rektor och samtlig personal 
Aktivitet: Arbetet sker bland annat genom kontinuerliga diskussioner i olika          
gruppsammansättningar, på bland annat studiedagar och ämneskonferenser. 

 
Ett fortsatt aktivt arbete med den ”tysta” mobbningen som exempelvis blickar, gester och             
kroppsspråk och utfrysning.  
Ansvarig: Rektor och samtliga pedagoger  
Aktivitet: Vara uppmärksam under lektionstid och vara en aktiv ledare i klassrummet, där man              
tydligt visar eleverna hur man beter sig. Att alla gruppindelningar och placeringar i klassen görs av                
läraren. 
 
Öka samverkan med elevkåren. 
Ansvariga: Rektor och trygghetsteam 
Aktivitet: Representanter ur trygghetsteamet ska träffa elevkåren minst 1 gång/termin. 
 
Arbeta fram en rutin för hur likabehandlingsplanen ska vara en del av det systematiska              
kvalitetsarbetet. 
Ansvariga: Rektorer 
Aktivitet: Få in i det systematiska kvalitetsarbetet hur och när utvärdering och revidering av              
likabehandlingsplanen ska göras. 
 
 

Ansvarsfördelning i arbetet med likabehandling 
 
 
Rektor 

● Ansvarar för att denna plan följs på programmen och att elever, vårdnadshavare och             
personal är informerade om planen. 

● Ansvarar för att ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter bedrivs. 
● Ansvarar för att ett kontinuerligt arbete mot diskriminering och kränkande behandling           

genomförs inom samtliga program.  
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● Ansvarar för att skolan skyndsamt utreder och vidtar åtgärder vid diskriminering och annan             
kränkande behandling.  

● Ansvarar för att personalen har ett gemensamt och uppdaterat system för hur de             
dokumenterar anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och vilka         
åtgärder som vidtagits.  

● Ansvarar för att årligen upprätta, utvärdera och revidera likabehandlingsplanen i samarbete           
med personal och elever. 

 
 
Elevhälsa 

● Skolsköterskan ansvarar för att, sammanställa statistik över frågor från hälsosamtalet som           
rör värdegrund.  

● Elevhälsan ansvarar för att kontinuerligt arbeta med att skapa miljöer som främjar elevernas             
lärande, utveckling och hälsa 

 
Trygghetsteamet 

● Ansvarar för att kontinuerligt under läsåret träffas och diskutera elevernas lärmiljö på            
skolan.  

● Ansvarar för att vid diskriminering och kränkande behandlingar agera som varje enskilt fall             
kräver. 

 
Programledare 

● Programledaren leder, i samråd med rektor, arbetet med denna plan på respektive program.             
Programledaren ska initiera, följa upp och utvärdera arbetet i enlighet med denna plan. 

 
Mentor 

● Ansvarar för att, i sin mentorsgrupp, genomföra de aktiviteter som beslutats om enligt denna              
plan. 

● Ansvarar för att trygghet och trivsel tas upp på utvecklingssamtalen en gång per termin. 
● Ansvarar för att hålla koll på mentorselevernas frånvaro och kartlägga vad det beror på om               

en elev har hög frånvaro. 
 
All personal 

● Ansvarar för att känna till och följa Älvstrandsgymnasiets likabehandlingsplan.  
● Har ansvar att uppmärksamma och ingripa mot, samt till rektor anmäla alla former av              

trakasserier och kränkande behandling.  
 
Elev 

● Alla elever bör, om det är möjligt, försöka förhindra kränkningar, antingen genom att säga              
ifrån, eller berätta för någon personal på skolan (mentor, lärare, elevhälsa, trygghetsteam            
eller rektor) om det inträffade. 

 
Vårdnadshavare 

● Om du misstänker att ditt eller någon annans barn utsätts för kränkande behandling ska ditt               
barns mentor eller rektor kontaktas. 

● Det är svårt att ta till sig att ens barn kränker andra. Men om det är så behöver du göra något                     
åt det. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling, ber vi dig                
som vårdnadshavare att göra helt klart för barnet, att det inte är acceptabelt och att du ser                 
mycket allvarligt på ett sådant beteende. Även i detta fall kan det vara bra att kontakta ditt                 
barns mentor eller rektorn.  
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Upprättande och utvärdering av Älvstrandsgymnasiets 
likabehandlingsplan 

 
Målet är att Älvstrandsgymnasiet ska ha en likabehandlingsplan som syftar till att förverkliga             
skolans vision. 
 
Aktiviteter för att nå det målet är följande 

● Utvärdering och revidering av likabehandlingsplanen ska ske varje läsår och redovisas i            
edwise.se samt på kommunens hemsida. 

● En förkortad version med förenklad text tas fram för att öka tillgängligheten och             
implementeringen.  

● Älvstrandsgymnasiet ska regelbundet genomföra kartläggningar av verksamhetens       
organisation och arbetssätt samt av elevernas trygghet och trivsel. Elevernas uppfattning av            
förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska också kartläggas. 

● Utifrån en analys av kartläggningen ska konkreta och uppföljningsbara mål formuleras. 
● Utifrån kartläggning och analys ska insatser planeras för det kommande året för att målen              

ska kunna uppnås. Vem som ansvara för att insatserna genomförs och följs upp ska
också bestämmas. 

● Innan likabehandlingsplanen fastställs ska förslaget ha diskuterats i pedagoggrupper. 
● Övrig personal som inte ingår i pedagoggrupper ska känna till skolans likabehandlingsplan            

och arbeta efter den. 
● Mentorerna ska diskutera förslaget med sina mentorsgrupper. 
● Förslaget till likabehandlingsplan ska även diskuteras vid ett möte med          

Älvstrandsgymnasiets elevkår innan det fastställs 
● Via enkäter i åk 1 och 2 samt samtal med elevkåren. 

 
 
Rektor är ytterst ansvarig för att dessa aktiviteter genomförs. 
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Definitioner 
En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller             
kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju             
diskrimineringsgrunderna 

● kön 
● könsöverskridande identitet eller uttryck 
● etnisk tillhörighet 
● religion eller annan trosuppfattning 
● funktionsvariation 
● sexuell läggning 
● ålder 

 
Direkt diskriminering 
Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en               
jämförbar situation. Missgynnandet ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.            
Om en händelse är diskriminering beror på den enskilda situationen. 
 
Indirekt diskriminering 
Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt                
missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss             
religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsvariation, viss sexuell läggning eller viss ålder.            
Då kan regeln vara diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla. 
 
Bristande tillgänglighet 
Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsvariation missgynnas genom att en             
verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en             
jämförbar situation med personer utan denna funktionsvariation. 
 

Trakasserier  
Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av diskrimineringslagen             
måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna.            
Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande            
generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan också vara av          
sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Förutom kommentarer och ord kan det vara att                
någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna              
komplimanger, inbjudningar och anspelningar. 
 

Instruktion att diskriminera 
Instruktion att diskriminera är när någon ger en order eller instruerar någon som är i               
beroendeställning, till exempel en anställd, att diskriminera någon annan. Det kan också handla om              
en instruktion att diskriminera till en person. 
 
Samtliga definitioner är hämtade från do.se 
Alla kränkningar är inte diskriminering eller trakasserier men all kränkande behandling måste            
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förhindras! 

Specifika åtgärder 
 
Vid diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling sätts specifika åtgärder in.  
 
 
Kön 
 
Med kön avses att någon är kvinna eller man. Både kvinnor och män kan bli könsdiskriminerade               
eller trakasserade och lagstiftningen ger samma skydd för kvinnor och män. 
 
 
Mål 
All verksamhet på Älvstrandsgymnasiet ska genomsyras av ett kön/genus perspektiv i syfte att öka              
jämställdheten. Inga elever vid Älvstrandsgymnasiet ska känna sig utsatta för diskriminering eller            
trakasserier på grund av kön. Alla elever ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter              
oavsett kön. 
 
Aktiviteter 

● Genom att ha ett könsperspektiv på skolans verksamhet och organisation, arbetar vi för en              
jämställd skola. Vid alla beslut och aktiviteter som rör Älvstrandsgymnasiet ska           
könsaspekten beaktas. 

Ansvarig: Rektor samt aktuell personal. 
 

● Vid information inför valet till gymnasiet ska kön/genusaspekten lyftas fram och
diskuteras för att undvika att elevernas val grundas på traditionella könsroller. 

Ansvarig: Rektor samt studie- och yrkesvägledare. 
 

● Vid genomgång av skolans ordningsregler ska språkbruket särskilt beaktas. Eleverna ska           
informeras om att ”nolltolerans” gäller beträffande nedsättande kommentarer utifrån kön. 

Ansvarig: Mentorer. 
 

● Normativa påståenden om kön i undervisningsmaterial ska särskilt uppmärksammas.         
Lärarna ska i dessa situationer föra en diskussion med eleverna om påståendena samt när              
det är befogat framföra klagomål till ansvarig utgivare för materialet. 

Ansvarig: Undervisande lärare. 
 

● I undervisningssituationen ska alla elever ges lika stort utrymme, oavsett kön, och            
möjlighet till inflytande. Detta kan t.ex. ske genom att pedagogiska samtal genomförs. 

Ansvarig: Undervisande lärare. 
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Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 
 
Med etnisk tillhörighet avses nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande            
förhållande. Nationella minoriteter såsom samer och romer omfattas, men också         
majoritetsbefolkningens etnicitet inkluderas i begreppet. Det är således inte bara ett           
minoritetsskydd. Diskrimineringslagen (2008:567) definierar inte religion eller annan       
trosuppfattning, men enligt lagens förarbeten åsyftas – förutom de stora världsreligionerna –           
åskådningar som buddism, ateism och agnosticism. Rasistiska övertygelser hör inte hit, inte heller             
etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion. Politiska åskådningar            
omfattas inte heller. En trosuppfattning måste ligga nära det vi benämner religion. 
 

 
Mål 
På Älvstrandsgymnasiet ska alla oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan            
trosuppfattning, ha samma rättigheter och möjligheter. Inga elever ska känna sig utsatta för             
diskriminering eller trakasserier på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan             
trosuppfattning. 
 
Aktiviteter 

● Vid information till elever samt vårdnadshavare med utländsk bakgrund ska tolkar och            
översättare engageras vid behov. Aktiv information om möjligheten till stöd av tolk och             
översättare är mycket viktig. 

Ansvarig: Berörd personal. 
 

● Elevers flerspråkighet ska uppmärksammas på ett positivt sätt. Modersmålsundervisning         
och studiehandledning ska erbjudas.  

Ansvarig: Mentor samt rektor. 
 

● Särskild uppmärksamhet ska riktas mot hur olika etniska grupper, kulturer och religioner            
beskrivs i undervisningsmaterial. När det är aktuellt ska läraren föra en diskussion med             
klassen och när det är befogat ska även klagomål framföras till ansvarig utgivare för              
materialet. 

Ansvarig: Undervisande lärare. 
 

● Vid särskilda evenemang som skolavslutning, friluftsdagar etc. ska elever med annan           
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning uppmärksammas för att indirekt          
diskriminering inte ska uppstå. En dialog ska ske med eleven samt vårdnadshavaren för att              
situationen ska lösas på bästa sätt. 

Ansvarig: Mentor. 
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Funktionsvariation 
  
Funktionsnedsättning definieras som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga        
begränsningar av en persons funktionsförmåga. Ett nyckelord i definitionen är varaktig, en tillfällig             
eller övergående sjukdom anses inte som funktionsnedsättning. Ett funktionshinder uppstår i mötet            
mellan människa och miljö. Det kan handla om allt från höga trösklar till attityder. Det är alltså                 
miljön och omgivningen som är funktionshindrande, vilket är viktigt att tänka på när vi planerar               
verksamheten. 
 
 
 
Mål 
På Älvstrandsgymnasiet ska alla elever ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktions-   
variation. Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av             
funktionsvariation. Vid planering av skolans verksamhet och organisation ska alltid konsekvenserna           
för elever med olika funktionsvariation beaktas. 
 
Aktiviteter 

● Elever med funktionsvariation ska även erbjudas särskild studie- och yrkesvägledning          
under gymnasiestudierna. 

Ansvarig: Studie- och yrkesvägledare. 
 

● Vid övergången från grundskola till gymnasiet ska informationen om elever med           
funktionsvariation bli bättre i syfte att kunna erbjuda rätt stödinsatser från början. 

Ansvarig: Rektor samt elevhälsan. 
 

● Vid särskilda evenemang som t.ex. friluftsdagar måste elever med funktionsvariation          
särskilt uppmärksammas och ges det stöd de behöver för att kunna delta på samma villkor               
som andra elever: 

Ansvarig: Mentor. 
 
 
Sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck 
 
Med sexuell läggning avses homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.         
Könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte definierar sig som kvinna eller man              
eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Man kan säga att                   
den självupplevda könsbilden skyddas. 
 
Mål 
På Älvstrandsgymnasiet ska inga elever känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på             
grund av sexuell läggning eller på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. 
 
Aktiviteter 

● Undervisning om sexualitet och könsidentitet ska ingå i olika kurser som t.ex. svenska,             
religion samt samhällskunskap. 

Ansvarig: Rektor samt undervisande lärare. 
 

● Särskild uppmärksamhet ska riktas mot hur olika sexuella läggningar samt          
heteronormativitet beskrivs i undervisningsmaterial. När det är aktuellt ska läraren föra en            
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diskussion med klassen och när det är befogat ska även klagomål framföras till ansvarig              
utgivare för materialet. 

Ansvarig: Undervisande lärare. 
 

● Vid genomgång av skolans ordningsregler ska språkbruket särskilt beaktas. Eleverna ska           
informeras om att ”nolltolerans” gäller beträffande nedsättande kommentarer utifrån         
sexuell läggning eller könsidentitet. 

Ansvarig: Mentorer. 
 
 
 
Annan kränkande behandling 
 
Mål 
Inga elever på Älvstrandsgymnasiet ska känna sig utsatta för någon form av kränkande
behandling. Med annan kränkande behandling avses andra former av kränkningar som inte omfattas             
av de olika diskrimineringsgrunderna. Det kan t.ex. avse misshandel, mobbning, ofredande eller            
olaga hot. All personal och alla elever samt föräldrar måste omedelbart reagera på alla former av                
kränkande behandling. 
 
Aktiviteter 

● I alla situationer ska Älvstrandsgymnasiet ha ett aktivt förhållningssätt när det gäller att             
upptäcka alla former av kränkande behandling. 

Ansvarig: All personal 
● Etiska och moraliska frågor ska lyftas fram och diskuteras i sitt naturligasammanhang. 

Ansvarig: Berörd personal. 
● Användningen av datorer och övrig media utrustning får aldrig användas så att elever eller              

andra personer kan känna sig kränkta. 
Ansvarig: Berörd personal. 

 
 

Rutiner för utredning, åtgärder och uppföljning 
 
Älvstrandsgymnasiet har rutiner för utredning, åtgärder och uppföljning vid diskriminering,          
trakasserier och annan kränkande behandling. (Se bilaga 1) 
 
Utredning 
 
ANSVAR VID UTREDNING KRÄNKNING ELLER TRAKASSERIER MELLAN ELEV –         
ELEV  
Så snart skolan får kännedom om kränkningar eller trakasserier ska utredning ske. Ansvarig för att               
en utredning inleds omgående är den personal som får kännedom om att diskriminering eller              
kränkande behandling kan ha inträffat. Den som får kännedom ska kontakta mentor. Syftet med              
utredningen är att få reda på kränkningens karaktär och ska ligga till grund för vilka åtgärder som                 
ska vidtas. 
 

● Allvarssamtal – mentor samt en kollega. Allvarssamtalet ses som inledning på utredningen            
och ska dokumenteras. Mentor ansvarar för uppföljning av samtalet. Vårdnadshavare          
kontaktas om eleven inte är myndig. Trygghetsteamet och elevhälsan kan kontaktas i ett             
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inledande skede för råd och stöd. 
● Mentor/personal anmäler till rektor på blankett ”Anmälan om kränkande behandling”.          

Blanketten ligger på teamdrive Information barn- och bildning. Rektor anmäler kränkningen           
till huvudmannen.  

● Rektor anmäler till utredningsteamet vid upprepade kränkningar.  
● Utredningsteamet inhämtar information.  
● Utredningsteamet har samtal med berörda elever och informerar mentorer. 
● Utredningsteamet ansvarar för kontakt med berörda vårdnadshavare.  
● Utredningsteamet har uppföljningssamtal.  
● Om ingen ändring sker kallar rektor till elevkonferens med rektor, berörd personal, elev och              

vårdnadshavare.  
● Rektor ansvarar för att anmälan görs till polis eller socialtjänst vid misshandel eller annan              

allvarlig kränkning. Observera att det finns tillfällen då skolan har anmälningsplikt till            
socialtjänsten, se socialtjänstlagen kap. 14 § 1. Vid grova brott, som misshandel eller             
sexuella övergrepp, bör rektor överväga avstängning för den/de som begått brottet. Rektor            
kan fatta ett interimistiskt beslut om avstängning som gäller tills ärendet prövats av     
styrelsen, vilket ska ske inom två veckor. Beträffande polisanmälan finns det ingen    
laglig skyldighet att polisanmäla en elev som begått ett brott. En bedömning om en              
polisanmälan ska göras bör ske i varje enskilt fall och inte rutinmässigt.  

 
Den kränkte 
Det är den utsatte eleven som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande eller inte, hänsyn                
ska alltid tas till den utsattes upplevelse. Läraren eller annan personal som får kännedom om en                
kränkning ska först lyssna på eleven som tar kontakt. Om någon annan berättar om kränkningen ska                
den utsatte eleven kontaktas. Det kan då vara lämpligt att den utsatte elevens mentor blir den     
som tar kontakten eftersom det kan vara viktigt att det är någon som känner eleven sedan tidigare.                 
Exempel på aktuella frågor är: Vad har hänt? Hur ofta? Hur länge? Var? Vilka är inblandade? Hur                 
upplever eleven det och vilka önskemål har eleven? Elevens mentor ska alltid informeras om det        
inträffade. 
 
Den/de som kränkt 
Om den/de som utfört kränkningen går på Älvstrandsgymnasiet ska skolpersonal höra deras            
version. Detta kan göras av den personal som först blev kontaktad eller av mentorn till den/de                
aktuella eleverna. Två personal bör närvara vid samtalet. Det är viktigt att kränkningarna upphör              
omedelbart.  
 
Samtalskontakt med skolans kurator kan erbjudas till både den kränkte och den/de som kränkt. 
 
VUXNA KRÄNKER ELLER TRAKASSERAR ELEV  
Rektor utreder.  
 
KRÄNKNING ELLER TRAKASSERIER MELLAN VUXNA  
Rektor utreder (agerar utifrån arbetsmiljölagen).  
 
ELEVER KRÄNKER ELLER TRAKASSERAR VUXNA  
Rektor utreder.  
 
Dokumentation 
Dokumentation förs av berörd personal och förvaras i arbetsrum och arkiveras hos            
rektor/elevhälsoteamet. Det är mycket viktigt att allt som framkommit under utredningen           
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fortlöpande dokumenteras. (se bilaga 1) 
 
Åtgärder 
 
Målet med åtgärderna är att en trygg situation ska skapas snabbt. En kränkning ska inte göras                
mindre eller större än vad den är och åtgärderna ska spegla kränkningens karaktär och omfattning.               
Åtgärderna ska avhjälpa akuta situationer samt ge långsiktiga lösningar. De första ”åtgärder” som             
vidtas är samtalen under utredningsskedet. Vidare åtgärder ska utformas i samråd med den kränkte,              
den/de som har kränkt samt berörd skolpersonal och trygghetsteam/elevhälsan. Vilka åtgärder som            
är lämpliga får bedömas från fall till fall. När skolan inte själv har kompetensen ska den hämtas från                  
andra myndigheter som socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, polisen,        
brottsoffermyndigheten etc. Alla vidtagna åtgärder ska dokumenteras fortlöpande. 
 
Uppföljning  
Efter utredningsteamets arbete är det viktigt att det sker en uppföljning av det som skett för de                 
inblandade parterna. Det sker genom flera samtal kring det inträffade. Första uppföljningssamtalet            
sker efter en vecka och det andra efter ytterligare två veckor. Samtalen leds av personal från                
trygghetsteamet. Den utsatta eleven ska få klart för sig att hen inte ska skuldbelägga sig för det som                  
varit. Även om eleven genom sitt eget beteende haft del i det inträffade, finns det inga ursäkter för                  
kränkande handlingar. Den som har utövat kränkningar ska uppleva att hen kan ändra sin roll och                
bryta sitt beteendemönster. Hen ska inför kamrater kunna ta avstånd från tidigare handlingar.  
 
 

Personal i trygghetsteamet och utredningsteamet: 
 
Trygghetsteam: Carina Ek-Stenmark 

Dan Forkéus 
Jeanette Johansson 
Hille Gadevall 
Magdalena Ejnermark 
Karin Pihlström 
Pär Hammar 
Eva-Lena Jonsson 
Thomas Gadevall 
Martin Ullgren 
Thord Karlgren 

 
Utredningsteam: Pär Hammar 

Eva-Lena Jonsson 
Thomas Gadevall 
Martin Ullgren 
Thord Karlgren 
Tabita Leverström  
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Bilaga 1 
 
Blankett för dokumentation vid utredning, åtgärder samt uppföljning av diskriminering,          
trakasserier och annan kränkande behandling vid Älvstrandsgymnasiet, Hagfors 
 
 
Utredning 

Vad har hänt? När hände det? Vem blev utsatt? Vem/vilka utförde handlingen? Var några 
andra inblandade? Vad har framkommit under samtalen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åtgärder 

Vilka åtgärder har vidtagits? När skedde det? Har vårdnadshavare kontaktas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppföljning och utvärdering 

Hur har händelsen följts upp? Hur ser situationen ut för närvarande? Behövs ytterligare 
åtgärder? Kan tidigare åtgärder avslutas? Vad har varit bra och vad kunde skolan ha gjort bättre? 
Vart kan eleven vända sig om det händer igen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum __________ Ansvarig personal _____________________ 
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Älvstrandsgymnasiets ordningsregler 2018-2019 
  
Allmänt 
Samma rättigheter och skyldigheter som gäller på andra arbetsplatser ska också gälla på vår 
arbetsplats. Visa hänsyn, ömsesidig respekt och aktning för människovärdet och skapa därmed goda 
arbetsförhållanden för alla. 
  
Rökning 
Rökning är förbjuden i skolan och inom skolans område. 
  
Fordon 
Bilar, cyklar, mopeder och motorcyklar ska parkeras på anvisade platser. 
  
Skada 
Sker skada på skolbyggnad eller skolans utrustning, ska anmälan om detta göras till skolans 
expedition. 
  
Ledighet 
Den som önskar ledighet ska i första hand kontakta mentorn. Om man behöver vara ledig längre än 
tre dagar ska man fylla i en ledighetsansökan. 
  
Frånvaro 
Vårdnadshavare/ myndig elev ska anmäla elevs frånvaro till skolan. Skolan är skyldig att rapportera 
oanmäld frånvaro samma dag till vårdnadshavaren för omyndig elev. 
  
Omhändertagande av föremål som tillhör elev 
Skollagen kap. 5 §22 Rektorn eller lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett 
sätt som är störande för utbildning eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna. Föremålet 
återlämnas efter dagens slut. 
  
Prov 
Prov måste göras när undervisande lärare har beslutat, undantag kan göras om skäl finns. 
  
Mobiltelefoner 
Alla mobiltelefoner ska vara avstängda under lektionstid om lärare ej anger annat. 
  
Arbetsmateriel 
Eleverna står själva för pennor, papper och sudd. Arbetsmaterial ska tas med till varje lektion. 
  
Skollagen 5 Kap Trygghet och studiero 
17§ Huvudmannen kan besluta att helt eller delvis stänga av en elev som: 

1.    fuskar eller med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid 
bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper 

2.    stör eller hindrar utbildningens bedrivande 
3.    utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling 
4.    uppför sig på annat sätt som inverkar negativt på andra elevers trygghet och studiero 
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