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Övergripande likabehandlingsplan för Nösnäsgymnasiet 
Plan mot kränkande behandling 

Skollagen 6 kap 8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en 
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som 
avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de 
planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 

Målformulering 
Verksamheten har ett absolut förbud för diskriminering, trakasserier och annan kränkande 
behandling. Uttryckssätt och handlingar som präglas av respektlöshet är således inte 
acceptabla. Vårt mål och vår strävan är att skapa en arbetsplats där alla respekterar varandra. 
Alla skall känna sig trygga på Nösnäsgymnasiet. Av elevkåren kan skolan få in konkreta 
förslag om åtgärder för att trygga miljön på och runt skolan.  
 
Parter  
Kränkande behandling kan förekomma mellan parter på följande vis: 

• En elev kränker en annan elev. 
• En personal kränker en elev. 

 
Handlingsplan vid/mot kränkande behandling/diskriminering 
Om någon utsätts för kränkande behandling är det skolans målsättning att agera och åtgärda 
detta ytterst skyndsamt. Skolans skyldighet att motverka kränkande behandling regleras i flera 
lagar och förordningar; Skollagen, Läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144) 
Arbetsmiljölagen, Socialtjänstlagen och även i Brottsbalken.  
 
Följande instanser skall tillse att lagen åtföljs samt får rätt att som ombud föra elevs talan i 
skadeståndstvister i domstol: Diskrimineringsombudsmannen (DO), 
Skolverkets Barn- och elevombud;  
 
Rutiner i akuta situationer 

• Vid kränkande behandling gör rektor med hjälp av kurator och berörd mentor en 
utredning.  

• Vårdnadshavare kontaktas.  
• Vid varje enskilt fall görs en bedömning av hur allvarlig kränkningen är och om 

anmälan till socialtjänst och/eller polis skall göras. Anmälan görs av rektor eller 
verksamhetschef. 

• Om personal misstänks för kränkning av en elev ansvarar rektor eller verksamhetschef 
för utredningen. 

• Uppföljning av ärendet görs efter två veckor. Rektor eller verksamhetschef är 
ansvarig. 
  



 
 
 
Definitioner 
Barn- och elevombudsmannen skiljer mellan följande fyra typer av diskriminering:  
 
Direkt diskriminering, så som orättvis behandling eller missgynnande av en person pga. 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder 

• Fysiska kränkningar (t.ex. slag, knuffar) 
• Diskriminering (t.ex. på grund av grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet 
eller uttryck)  

 
Indirekt diskriminering så som tillämpande av bestämmelse som verkar neutral men som får 
diskriminerande effekt. 
 
Trakasserier så som uppträdande vilket kränker en persons värdighet pga. dennes kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.  

• Främlingsfientlighet (t.ex. en motvilja mot grupper på grund av fysiska, kulturella och 
etniska karaktärsdrag) 

• Homofobi (t.ex. en motvilja mot eller förakt för homo- eller bisexualitet och homo- 
och bisexuella personer) 

 
Annan kränkande behandling så som ett uppträdande, utan att vara trakasserier, kränker en 
elevs värdighet t.ex. våld, hot, och utfrysning. Det kan vara t.ex. fysiska, verbala, 
psykosociala och text- och bild kränkningar.  

• Psykosociala kränkningar (t.ex. utfrysning, ryktesspridning) 
• Text- och bild kränkningar (t.ex. klotter, lappar, e-post, sms, mms, internet) 
• Hedersrelaterat våld eller hot om våld 
 

Handlingar och beteenden som samhället i övrigt inte accepterar skall heller inte vara 
acceptabla på en skola. I Brottsbalken finns inte mobbning eller kränkande behandling som 
särskilda begrepp eller som brottsrubricering, dock är det ofta som dessa handlingar utgör 
brott enligt brottsbalken.  
 
Detta är den brottsrubricering som gäller:  

• Misshandel (t.ex. att slå och sparka någon) 
• Olaga hot (t.ex. hot om våld) 
• Olaga tvång (t.ex. att tvinga någon till något mot dennes vilja) 
• Ofredande (t.ex. att spotta, att lägga krokben, att hindra någon att komma fram)  
• Trakasserier (t.ex. via brev, telefon, Internet) 
• Förtal (t.ex. att tala illa om någon inför andra; att nedsättande kalla någon för 

hora/bög) 
• Förolämpning (t.ex. att säga elaka saker direkt till en person i syfte att såra) 
• Sexuellt ofredande  
• Hets mot folkgrupp (t.ex. att bära vissa märken eller symboler kan ses som detta) 

 
För de brott som beskrivs ovan kan man dömas till böter och fängelse. 
 
 
 



 
 
 
Utvärdering och revidering  
Rektor ansvarar för att följa upp och utvärdera detta dokument. Utvärdering sker genom det 
enkätverktyg som skickas ut till samtliga elever en gång per år. I arbetet med att inför nytt 
läsår skapa en likabehandlingsplan är elevernas medverkan självklar. Arbetsmiljögruppen 
skall alltid vara delaktigt i arbetet mot kränkande behandling samt i skapande av en 
likabehandlingsplan.  
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