
Likabehandlingsplan  - Plan för lika rättigheter och möjligheter 

1. SYFTE 

För att säkerställa alla barn och elevers rätt till lika möjligheter och rättigheter i skolan och 
anställda en arbetsplats fri från diskriminering så ska utbildningsanordnaren arbeta aktivt mot 
all diskriminering enligt 3 kap. 16§ Diskrimineringslagen. För att säkerställa att barn och 
elever ej utsätts för diskriminering och kränkande behandling i skolan ska 
utbildningsanordnaren enligt 6 kap 8§ Skollagen upprätta en plan mot kränkande behandling.  
Skollagen reglerar förhållandet elev – anställd, elev – rektor och elev – elev. För att 
effektivisera och underlätta arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 
och skolan väljer Båstad Montessori att låta diskrimineringsarbetet ingå i 
Likabehandlingsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter. 

Planen handlar om att skapa en studie – och arbetsmiljö som är fri från diskriminering och 
trakasserier. Det handlar om barnen/elevernas mänskliga rättigheter, om att förverkliga rätten 
till utbildning och bemöta alla på ett likvärdigt sätt. Planen syftar till att främja barn/elevers 
lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning och sexuell läggning. De två för diskrimineringslagens nya grunder 
ålder och könsidentitet eller uttryck inkluderas ej. Det rekommenderas dock att ett 
förebyggande arbete bedrivs även på dessa grunder, vilket innebär att dessa innefattas i denna 
plan. 

2. AKTUELLA LAGRUM 

FN:s konvention om barnens rättigheter 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, 
innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen är ett rättsligt 
bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. 
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, som alla utgör en helhet, men det finns fyra principer 
som anses grundläggande och som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:  

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Inge får diskrimineras (art 2). Barnets bästa 
ska alltid beaktas i alla beslut som rör barn (art 3). Alla barn har rätt till liv och utveckling (art 
6). Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (art 13). 
Konventionsstaterna skall även vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i 
skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i 
överenskommelse med denna konvention (artikel 28). 

Skollagen (SFS 2010:800) 
Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras 
rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också 
skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet.  

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 
och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 



Diskrimineringslagen (2008:567) är en ny lag från 2009. En förenklad beskrivning av 
diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att någon missgynnas eller 
kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande 
tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former 
av diskriminering. Utbildningsområdet är tillsammans med arbetslivet det mest reglerade 
området enligt lagen.  
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder 
(1 Kap. 1§) 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 
Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt 
uppnå en god arbetsmiljö.  

Socialtjänstlagen (SFS 2003:407) 
I 14 Kap. 1§ beskriver anmälningsskyldighet för personal vid oro för barn eller behov av 
ingripande till ett barns skydd. 

Brottsbalken 
Strafflagarna i brottsbalken gäller även i skolan. Det finns dock ingen laglig skyldighet att 
göra en polisanmälan. En polisanmälan ersätter inte anmälningsskyldigheten enligt 
socialtjänstlagen.  

 3. BEGREPP 

Vad är diskriminering? 
Diskriminering betyder att utsätta någon för en ogynnsam särbehandling dvs. att missgynna 
någon. Diskriminering är ett relativt begrepp dvs. det kan endas förstås i relation till något/
någon annan, nämligen den ”normala” behandlingen personen skulle fått.  

Diskrimineringslagen har sju skyddade diskrimineringsgrunder: 
• Kön 
• Etniskt tillhörighet 
• Könsöverskridande identitet eller uttryck 
• Religion eller annan trosuppfattning 
• Funktionsnedsättning 
• Sexuell läggning 
• Ålder 

Vad är kränkande behandling? 
Kränkande behandling är samma sak som trakasserier, men kallas så när beteendet inte 
hänger ihop med någon av diskrimineringslagens sju skyddsgrunder. Gemensamt för all 
kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika 
värdighet. Kränkningar är ett uttryck för makt, normer och förtryck. De kan utföras av en eller 
flera personer och riktas mot en eller flera. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen 



eller vara systematiska och återkommande. Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som 
vuxna. 

Olika former av diskriminering 
Med diskriminering menas i diskrimineringslagen direkt diskriminering, indirekt 
diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, bristande tillgänglighet och instruktioner att 
diskriminera.  

Direkt diskriminering 
Ett barn eller elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av de fem 
diskrimineringsgrunder som lagen omfattar, d.v.s. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Ålder och könsidentitet eller 
könsuttryck undantas i lagstiftningen. Förbudet omfattar alla anställda/uppdragstagare inom 
skolan i relation till barn/elever/studenter. 
Ex på direkt diskriminering: Neka barn plats på förskola med hänvisning till barnets 
funktionsnedsättning.  

Indirekt diskriminering. 
Ett barn eller en elev får inte missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler med 
mera tillämpas sa att de får en i praktiken diskriminerande effekt.  Obs! Avvägningsnorm 
d.v.s. om det finns ett godtagbart syfte och de medel som används är lämpliga och 
nödvändiga för att uppnå syftet så kan indirekt diskriminering accepteras. Ex på indirekt 
diskriminering:  
Införa en policy som säger att svenska språket ska talas under hela skoltiden inklusive raster.  

Trakasserier/Sexuella trakasserier 
Personalen i verksamheten får inte trakassera ett barn eller en elev. Trakasserier enligt lagens 
definition kränkningar som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Förbudet 
omfattar alla anställda/uppdragstagare inom skolan i relation till barn/elever/studenter. Ex på 
Trakasserier/Sexuella trakasserier 
Att återkommande kalla någon nedsättande kommentarer utifrån dess könsidentitet.  

Trakasserier mellan barn/elever kan också komma att bli ett straffrättsligt brott och regleras då 
enligt brottsbanken: 
3 kap. -   Fysiskt våld 
4 kap. -   Kränkningar av fysiska rummet t.ex., olaga hot, ofredande, olaga förföljelse,                           
               kränkande fotografering. 
5 kap.-    Verbala kränkningar t.ex. förtal, förolämpning, även bilder på internet. 
6. kap. -  Sexualbrott t.ex. sexuellt ofredande, 
16 kap. - Hets mot folkgrupp (NJA 2006 s. 467)  

Hatbrott   
Brott som har ett uppsåt och som innefattar hat mot personer där det finns koppling till någon 
av följande skyddsgrunder: etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller religionstillhörighet, kan 
definieras som hatbrott.  
Bristande tillgänglighet 
En person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för 



tillgänglighet inte har vidtagits för att personen ska komma i jämförbar situation med 
personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag 
eller annan författning. 
Ex på bristande tillgänglighet:  
Att inte skyndsamt åtgärda en trasig hiss på skolan.  

Instruktioner att diskriminera 
Ledningen för en verksamhet får inte ge order eller instruera om att någon ska diskrimineras. 
Ex på instruktioner att diskriminera: 
Rektor säger till sina anställda att ej ta emot praktikanter/APU med annan etnicitet än svensk 

Förbud mot repressalier 
I lagen införs ett förbud mot repressalier från skolhuvudmannen sida. Med detta menas att om 
ett barn eller en elev har anmält någon ansvarig person för diskriminering eller medverkat i en 
utredning som gäller överträdelser av lagen så införs ett förbud mot att bestraffa barnet eller 
eleven som en följd av detta. 
Ex på förbud mot repressalier 
Ge ett sämre betyg till elev som anmält en lärare för trakasserier.  

Förbud mot annan kränkande behandling (skollagen kap 6) 
Skolhuvudmannen, rektor, lärare eller annan personal får inte utsätta barn eller elev för annan 
kränkande behandling. Alla kränkningar är inte trakasserier d.v.s. kopplande till 
diskrimineringsgrunderna. I lagen införs därför ett förbud även mot annan kränkande 
behandling för att täcka in alla former av kränkningar. Ex Att bli utsatt för negativa 
kommentarer och elak jargong kopplat till sitt utseende och sin kroppsstorlek.  

4. VISION 

BM har en vision som utgår från att barnet alltid står i fokus. Målsättning är att varje barn ska 
vara stark som individ och samtidigt fungera i grupp. För BM är det viktigt att vara en trygg, 
tillgänglig och inkluderande verksamhet, både för alla barn, elever, anställda, men även andra 
vuxna så som föräldrar, som berörs av verksamheten. På BM ska varje barn känna sig trygg 
och ha rätt att vara sig själv. Alla barn ska bli sedda och det är viktigt att vi exempelvis alltid 
hälsar på varandra under dagen. Ingen ska känna sig rädd, otrygg eller ensam på BM. På BM 
ska alla barn bemötas med värme och positivitet. Det är viktigt att alla barn och unga på BM 
ges möjlighet att växa i självtillit och empati.  

5. SÅ HÄR ARBETAR Vi:  

a) Samverkan 
Barn, elever, vårdnadshavare och personal görs delaktiga i arbetet för allas lika värdighet och 
rätt och mot kränkande behandling.  Förutsättningarna för planen bygger på utvärdering av 
föregående års plan och tas fram i dialog och samverkan mellan barn, elever och personal. 
Varje anställd eller vuxen i verksamheterna har ett ansvar för att verka för en inkluderande 
miljö. För grundskolan har elevrådet i uppdrag att aktivt arbeta med värdegrundsarbete, 
kamratstödjare och riskområden inom elevgruppen.  Utöver arbetet som görs löpande utifrån 
planen under året så aktualiserar rektor planen för personal i samband med nytt läsårsstart. 
Vid denna genomgång görs en gemensam uppföljning och revidering av planen. Under årets 
första veckor ska sedan lärare gå igenom regler, rutiner och förväntningar utifrån planen med 



barn och elever vid BM. I samband med årets första föräldramöte presenteras även planen och  
för föräldrarna.  

b) Kartläggning  
Enkätundersökning ska finnas med som underlag inför den årliga genomgången, 
uppföljningen och revideringen av planen. En sammanställning av observationer och 
diskussioner i verksamheten och uppdagade frågor från olika personer kopplat till BM följer 
med i utvärderingen av den aktuella planen. Likaså uppföljning av incidenter, tillbud och 
kränknings - anmälningar. Utvecklingssamtal/ medarbetarsamtal ingår som en del av 
kartläggningen tillsammans med EHT och extrema kontakter tex 
SPSM. 

6. KONKRETA MÅL 

Kön Vad Vem Hur När
Se barnet 
som individ

Undvika att ge 
barnet 
könsspecifika 
egenskaper

Varje vuxen 
eller 
anställd på 
skolan

Uppmuntra till lek 
och samtal 
bortom 
könsnormer. 

Kontinuerligt  
observera i 
verksamheten och 
medvetenhet 
granska rutiner och 
språkbruk.

Se över 
utrymmen 
och rum 
utifrån kön

Har alla barn 
tillgång till alla 
rum? Är alla 
barn trygga i 
alla utrymmen 
eller finns det 
platser som är 
exkluderade 
eller könade?

Varje vuxen 
eller 
anställd på 
skolan

Tidsbestäm 
emellanåt när 
och hur olika rum 
används. Om ex 
det alltid är pojkar 
i snickarrummet 
så planera 
aktiviteter som 
gör att även 
flickorna kommer 
till och vice versa. 

Kontinuerligt  
observera i 
verksamheten och 
medvetenhet 
granska rutiner.

Vem hörs i 
gruppen

Forskning visar 
att pojkar 
tenderar att ”ta 
mer utrymme” i 
grupp än 
flickor. 

Varje vuxen 
eller 
anställd på 
skolan

Säkerställ att alla 
barn och elever 
blir hörda och 
lyssna till i 
gemensamma 
sammanhang så 
som ex vid 
samling. 

Kontinuerligt  
observera i 
verksamheten och 
medvetenhet 
granska rutiner.



”Beröring” 
ex. en 
kram vid 
tröst, en 
klapp över 
håret

Forskning visar 
att flickor ofta 
får beröring i 
samband med 
positiva 
kommentarer 
och pojkar 
sällan beröring 
alt beröring 
främst i 
negativa 
sammanhang

Varje vuxen 
eller 
anställd på 
skolan

Uppmuntra, ge 
beröm såväl som 
tröst utifrån det 
enskilda barnets 
behov. 

Kontinuerligt  
observera i 
verksamheten och 
medvetenhet 
granska rutiner.

Böcker mm Se till att det 
finns böcker 
som utmanar 
kring normer 
om kön

Förskollärar
e och 
lärare. 

Gå igenom vilka 
böcker som finns 
tillgängliga. Hur 
gestaltas 
karaktärerna? 
Vem är modig? 
Vem har 
huvudrollen? 

Kontinuerligt  
observera i 
verksamheten och 
medvetenhet 
granska rutiner.

Noll 
tolerans 
mot 
kränkninga
r baserat 
på kön

Negativ 
jargong/
beteende 
kopplat till kön 
accepteras 
inte.

Varje vuxen 
eller 
anställd på 
skolan 
agerar 
direkt

Markera direkt till 
den enskilda. 
Återkommande 
beteende 
meddelas till 
Likabehandlingsg
ruppen

Kontinuerligt  
observera i 
verksamheten och 
medvetenhet 
granska rutiner och 
språkbruk.
Kränkningsanmälnin
gar dokumenteras.

Kompetens
-utveckling 
i genus

Stärka 
anställdas 
kunskap i 
genusfrågor

Rektor Bjud in extern 
aktör som arbetar 
med genusfrågor 
för 
kompetensutveck
ling av 
verksamhetens 
anställda. 

Kontinuerligt  
observera 
personalens 
kompetens och 
behov av utbildning.



Etnicitet Vad Vem Hur När
Nolltolerans 
mot rasism

Ingen 
negativ 
jargong 
kopplat till 
etnicitet 
eller 
förmodad 
etnicitet 
accepteras

Varje vuxen 
eller 
anställd på 
skolan

Markera direkt till den 
enskilda. 
Incidentrapport lämnas 
till rektor.

Löpande. 
Samman-
ställning vid 
terminens slut.

Böcker mm Se till att 
det finns 
böcker 
som 
utmanar 
kring 
normer om 
etnicitet 
och 
utseende

Ansvarig 
förskollärare 
och lärare,

Gå igenom vilka böcker 
som finns tillgängliga. 
Hur gestaltas 
karaktärerna? Finns det 
böcker som visar att 
barn ser olika ut? 

En gång per år 
gå igenom de 
böcker som 
finnas 
tillgängliga inom 
verksamheten 
och eventuellt 
komplettera.

Funktionsnedsätt
ning

Vad Vem Hur När

Är den fysiska 
miljön tillgänglig

Kan alla 
oavsett 
funktionsförm
åga vara hos 
oss? Finns det 
utrymmen 
som är osäkra 
eller 
otillgängliga?

Rektor  Granska och 
utveckla 
arbetsmiljön vid 
arbetsmiljö 
skyddsrond 
eventuellt ta hjälp 
av extern expertis.

En gång per 
år.

Nolltolerans mot  
funkofoba 
tillmälen

Ingen negativ 
jargong 
kopplat till 
funktionsned-
sättning 
accepteras

Varje 
vuxen 
eller 
anställd i 
verksamh
eten

Markera direkt till 
den enskilda. 
Kränkningsanmälan 
lämnas till rektor.

Löpande. 
Sammanställ
ning vid årets 
slut.



Böcker mm Se till att det 
finns böcker 
som utmanar 
kring normer 
om funktion. 

Ansvarig 
lörskollära
re och 
lärare

Gå igenom vilka 
böcker som finns 
tillgängliga. Hur 
gestaltas 
karaktärerna? Finns 
det böcker som 
visar att barn ser 
olika ut? 

En gång per 
år gå igenom 
de böcker 
som finnas 
tillgängliga 
inom 
verksamheten 
och eventuellt 
komplettera.

Sexuell 
läggning

Vad Vem Hur När

Utgå från att 
familjer är 
olika

Prata om 
familjer 
utifrån 
olika sätt 
då familjer 
och 
föräldrar 
ser olika 
ut. 

Varje vuxen 
eller 
anställd på 
skolan

Barns familjer ser olika 
ut. Vissa kanske har en 
mamma, andra två 
mammor och andra en 
mamma och pappa. 
Prata och skriv därför 
om ”föräldrar” istället för 
”mamma och pappa”.

Kontinuerligt  
observera i 
verksamheten 
och 
medvetenhet 
granska rutiner 
och språkbruk.

Nolltolerans 
mot sexism 

Ingen 
negativ 
jargong 
kopplat till 
sexuell 
läggning 
accepteras

Varje vuxen 
eller 
anställd på 
skolan

Markera direkt till den 
enskilda. Kränknings-
anmälan lämnas till 
rektor.

Löpande. 
Samman-
ställning vid 
årets slut. 

Böcker mm. Se till att 
det finns 
böcker 
som 
utmanar 
kring 
normer 
familjer.

Ansvarig 
förskollärare 
och lärare,

Gå igenom vilka böcker 
som finns tillgängliga. 
Hur gestaltas 
karaktärerna? Finns det 
böcker som visar att 
barn ser olika ut? 

En gång per år 
gå igenom de 
böcker som 
finnas 
tillgängliga inom 
verksamheten 
och eventuellt 
komplettera.



7. RUTINER FÖR ALL KRÄNKANDE BEHANDLING 
Utgångspunkten för BM är att varje incident eller kännedom om kränkande behandling  ska 
resultera i en kränkningsanmälan. Så fort någon ur personalen får veta att en barn/elev känner 
sig trakasserad och kränkt måste skolan agera på detta. Det spelar ingen roll hur eller av vem 
personalen får veta, allt ska utredas och åtgärdas på det sätt som behövs. Personalen ska 
anmäla kränkning till rektor. Rektor påbörjar utredning skyndsamt. Huvudmannen (styrelsen) 
informeras. Det är viktigt att varje upplevelse tas på allvar och att den vuxna inte själv 
”nedvärdera” innehållet i incidenten, berättelsen eller observationen ”på plats” utan följer 
gällande rutiner.  

Könsidentitet 
eller 
könsuttryck

Vad Vem Hur När

Nolltolerans 
mot 
kränkningar 
baserat på 
könsidentitet 
eller 
könsuttryck

Ingen negativ 
jargong 
kopplat till 
könsidentitet 
eller 
könsuttryck 
accepteras

Varje 
vuxen 
eller 
anställd 
på 
skolan

Markera direkt till den 
enskilda. 
Kränkningsanmälan 
lämnas till rektor.

Löpande. 
Samman-
ställning vid 
terminens slut.

Uppmuntra 
rätten till sin 
egen identitet

Prata om att 
vi är olika 
och själva får 
bestämma 
vem vi är och 
vad vi gillar 
att leka med 
och göra. 

Varje 
vuxen 
eller 
anställd 
på 
skolan

Uppmuntra till lek och 
samtal bortom 
könsnormer.

Kontinuerligt  
observera i 
verksamheten 
och 
medvetenhet 
granska rutiner 
och språkbruk.

Ålder Vad Vem Hur När 
Nolltolerans 
mot 
kränkningar 
utifrån ålder

Ingen 
negativ 
jargong 
kopplat till 
ålder 
accepteras

Varje 
vuxen 
eller 
anställd 
på skolan.

Markera direkt till den 
enskilda. 
Kränkningsanmälan 
lämnas till rektor.

Löpande. 
Sammanställning 
vid terminens 
slut.

Låt de större 
barnen läsa 
för de 
mindre

Respekt 
och 
vänlighet 
mellan 
varandra

Ansvarig 
förskollära
re och 
lärare.

Planera in löpande tider 
under året för 
överskridande 
lässtunder.

Löpande. 
Sammanställning 
vid terminens 
slut.

Massage 
och 
avslappning 

Omtanke 
och empati 
mellan 
varandra

Ansvarig 
förskollära
re och 
lärare

Planera in löpande tider 
under året för 
gemensamma 
samlingar och 
avslappningsstunder

Sker 
rutinmässigt i 
verksamheten 
och utvärderas 
vid terminens 
slut.



8. RUTINER DÅ ELEV KRÄNKER ANNAN ELEV 
Om en anställd får kännedom om att en elev kan ha blivit utsatt eller upplever sig ha blivit 
utsatt för trakasserier eller kränkande behandling av andra elever följs nedanstående plan:  

1.   Ingrip och sätt in åtgärder för den akuta situationen. Låg affektivt bemötande ligger 
till grund vid åtgärder. 

2.   Meddela ansvarig förskollärare/lärare. 
3.   Skriv kränknings anmälan till rektor. 
4.   Förskollärare/lärare informerar vårdnadshavarna 
5.   Rektor utreder skyndsamt och talar med den elev som kan ha blivit utsatt för 

kränkningen för att klargöra vad som hänt och om det hänt  tidigare. Förklara att 
kränkningar ej får förekomma och att skolan nu kommer att åtgärda detta. Bestäm en 
tid för uppföljning ca en vecka senare, men klargör att eleven genast ska komma till 
mentor/ansvarig lärare om något händer innan dess. Dokumentera samtalet.  

6.   Rektor och eventuellt ytterligare en vuxen person samtalar med den/de elever som 
kan ha utfört kränkningen för att klargöra vad som hänt. Om flera elever deltagit 
talar de vuxna med dem en och en.                                     Dokumentera samtalen.  

7.   Om det visar sig att trakasserierna/kränkningarna har skett: Rektor eller av rektor 
utsedd personal förklarar för eleven som utfört kränkningen att kränkningar inte 
accepteras och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. 
Tillsammans  görs en plan upp för hur detta ska gå till. Bestäm en tid för uppföljning 
en vecka senare.                          Dokumentera samtalen.  

8.   Rektor/personal kontaktar inblandade elevers föräldrar och informerar om vilka 
åtgärder som satts in pga vad som hänt och vad som nu beslutats.  

9.   Dokumentera samtalen. 
10.   Rektor meddelar övrig personal och vad som skett och vad som gjorts.  
11.   Eleverna hålls under extra uppsikt av personalen. 
12.   Uppföljande samtal hålls eventuellt tillsammans med vårdnadshavare. Alternativt 

kontaktas vårdnadshavarna. Eleverna hålls även fortsättningsvis under uppsikt.                                                                                     
Dokumentera samtalen. 

13.  Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, rektor. Även 
detta samtal dokumenteras. 

9. RUTINER DÅ ELEV KRÄNKS AV VUXEN 
Skyldigheten att utreda om någon har utsatts för trakasserier eller kränkande behandling 
träder in så snart någon i verksamheten fått kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 
ha blivit utsatt för detta. Det krävs inga bevis för att påbörja utredning.  
Om en barn/elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling av en vuxen följs nedanstående plan:  

1.  Händelsen anmäls och utreds av rektor  
2.  Rektor ansvarar för att utredningen sker:  

a. Samtal förs med samtliga berörda parter 
b. Samtalen dokumenteras 
c. Rektor eller förskolechef ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas 
d. Åtgärderna som sätts in bör leda till långsiktiga lösningar. 
e. I fall av allvarliga kränkningar och trakasserier avgör rektor eller förskolechef 

eventuellt tillsammans med sin huvudman om ärendet kräver disciplinära 
åtgärder eller ska anmälas till annan myndighet. Rektor eller förskolechef 



informerar den anställde om rätten till fackligt stöd.  
f. Åtgärderna dokumenteras . 
g. Rektor eller förskolechef följer upp ärendet med elev och vårdnadshavare.  
h. Rektor eller förskolechef träffar regelbundet den personal som kränkt eleven 

och följer upp ärendet. 
i. Utredning och åtgärder utvärderas och dokumenteras.  
j. Uppföljning dokumenteras. 

3.  Rektor informerar vårdnadshavare. 
4.  Rektor informerar ordförande i föreningen. 

Om åtgärderna inte är tillräckliga kan elev och vårdnadshavare vända sig till Barn – och 
elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO) eller till 
Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se) eller till en lokal antidiskrimineringsbyrå 
(www.adbhelsingborg.se).  

10. RUTINER DÅ ANSTÄLLD KRÄNKS AV ANSTÄLLD 
Rör situationen trakasserier eller diskriminering mellan anställda ska händelsen anmälans till 
rektor. När det gäller trakasserier eller diskriminering av anställd ska arbetsgivaren vidta 
åtgärder för att förebygga att någon arbetstagare utsätts för trakasserier som har samband med 
kön, etnisk tillhörighet, religion, annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som aktualiseras bygger på den enskilda situationen och 
vad den specifika utredningen av kränkningsanmälan resulterat i.  
Om kränkningarna inte upphör behöver särskilda stödåtgärder sättas. Verksamheten erbjuder 
eventuellt stödsamtal med psykolog. Om situationen kräver det görs även anmälan till 
socialtjänsten och/eller polismyndighet av rektor. 

14. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Likabehandlingsplanen ligger till grund för den årliga ¨Planen för arbete med diskriminering 
och kränkande behandling¨ som verksamheten arbetar med varje läsår. Planen utgår från 
uppkomna behov under året, analyser av enkätundersökningar etc. Uppföljning och 
utvärdering bör vara strukturerad och självkritisk. Ansvarig för uppföljning och utvärdering är 
ytterst rektor.  

15. REVIDERING  
Planen ska revideras en gång årligen. Ansvarig för revideringen är rektor. 

16. FÖRANKRING HOS HUVUDMAN, VÅRDNADSHAVARE OCH PERSONAL 
Styrelsen delges uppföljningen av Likabehandlingsplanen varje år. Vårdnadshavare 
informeras om planen och uppmanas till delaktighet och möjlighet till förändringar vid 
läsårsstart. Rektor och förskolechef ansvarar för att all personal är informerad om 
Likabehandlingsplanens rutiner och mål. Varje personal ansvarar för att vara uppdaterad och 
följa rutiner från Likabehandlingsplanen. 

17. FRAMTAGANDE 
Denna plan är framtagen 2015 av vårdnadshavare i Båstad Montessori styrelse tillsammans 
med extern part Filippa Swanstein verksamhetschef och Karin Henrikz jurist Malmö mot 
diskriminering 

Reviderad: 2019-04-24 av rektor och förskolechef

http://www.skolinspektionen.se/BEO
http://www.do.se
http://www.adbhelsingborg.se

