
 Likabehandlingsplan 

 I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot 
 kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en 

 likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier. 

 Sågtorpsskolan 

 Läsåret 2021/22 

 Gäller för vår verksamhet i förskoleklass/skola/fritidshem 
 Sågtorpsskolan är en kommunal skola med ca 530 barn från förskoleklass till skolår 6. Med 
 tillhörande fritidshem och fritidsklubbsverksamhet. På skolan arbetar ca 70 medarbetare. 



 Sågtorpsskolans vision är  Mötesplatsen för lärande, trygghet och glädje. 

 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling 

 Varje verksamhet (förskola/skola/fritidshem) i Nacka kommun ska varje år beskriva sitt arbete med 
 diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i en årlig plan. 

 ●  På Sågtorpsskolan gäller nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. 
 ●  Det är absolut förbud för personal att utsätta barn eller elev för trakasserier och kränkande 

 behandling. 
 ●  Alla kränkningar mellan elever ska informeras till berörda, utredas och åtgärdas skyndsamt. 
 ●  Alla barn och elevers upplevelse av trakasserier och kränkning ska anmälas skyndsamt till 

 rektor och biträdande rektor. 
 ●  Händelserna ska skyndsamt kartläggas. 
 ●  Personal i arbetslaget ska skyndsamt anmäla alla barn och elevers upplevelse av 

 trakasserier och kränkande behandling till huvudmannen via gällande rutiner. 

 L  aghänvisning 
 Diskriminering och trakasserier finns i diskrimineringslagen och i skollagen. 

 I skollagen 2010:800 kap. 6 beskrivs hur skolan ska arbeta för åtgärder mot kränkande 
 behandling. 

 Diskrimineringslagen 2008:567 kap. 3 gällande diskriminering och trakasserier. Lagens ändamål 
 är att utifrån de sju diskrimineringsgrunderna motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
 rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
 religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

 Hur arbetar vi om något händer? 

 Kartläggning vid inträffade händelser- reagera – agera - skyndsamt 
 1.  Den som får kännedom om en inträffad händelse ska snabbt agera och skyndsamt utreda 

 händelsen och bedöma om det handlar om en form av kränkning. Eller att eleven pratar 
 med en vuxen eller lägger en lapp om händelse i röda lådan utanför rektors rum. 

 2.  Den vuxne kartlägger händelsen/situationen med eleven och gör en bedömning skyndsamt 
 3.  Samtal med inblandade elever skyndsamt för att klargöra händelsen och markera att 

 negativt beteende omedelbart ska upphöra. 
 4.  Uppföljande samtal vid behov för att garantera att negativt beteende upphört. 
 5.  Om inte situationen/händelsen upphört mellan steg 1 - 4 kontaktas skolans trygghetsteam 

 för ev. fortsatt arbete. 

 Gäller ett år 
 År/mån/dag - År/mån/dag 
 2021 08 17 – 2022 08 17 



 När och hur utvärdering av årets plan kommer ske 
 År/mån/dag 

 2022 juni: 
 på Kvalitetsdag då incidentrapporteringen sammanfattas och analyseras i trygghetsteamet 

 Årets trygghetsarbete utvärderas tillsammans med Trygghetsteam och skolledning samt under 
 kvalitetsdagen, juni 2022. 

 Främjande del 

 Verksamhetens lokala vision och ställningstagande 

 På Sågtorpsskolan är vår filosofi att ”  Barn som är  trygga och trivs i skolan känner glädje, 
 nyfikenhet och får lust att lära" 

 I det sociala samspelet utvecklar barnen sin förmåga till hänsynstagande, samarbete och social 
 kompetens. 
 Skolan ska aktivt arbeta för att främja likabehandling. Vi ska respektera allas lika värde utifrån 
 diskrimineringsgrunderna. Arbetet ska riktas mot alla och vara en naturlig del i vår vardag. Vid 
 varje läsårsstart ska; 
 -Personalen arbeta strukturerat med tryggheten i klasserna genom skolans material kring 
 värdegrundsarbetet ”Bygg din grupp” 
 -Personalen går igenom skolans ordningsregler och skapar trivselregler i klasserna. 
 -Eleverna ska tillsammans med sina lärare gå en skolgårdsrunda för att tydliggöra de olika 
 lekområdena. 
 -Rastvärds-schemat ska vara klart och vuxna ska finnas ute vid varje rast. Alla rastvärdar bär gul 
 väst. 

 På skolan finns en symbol - en hand där det på varje finger står ett ord; 
 attityder, ansvar, ordning, miljö och tid 

 Om eleven inte följer skolans regler: 



 ●  Steg 1: 
 Berörd personal har ett samtal med dig, där ditt beteende/händelse förväntas att 
 upphöra.  Du tar konsekvenserna av ditt handlade och  berättar för vårdnadshavaren vad 
 som har inträffat. Dina vårdnadshavare återkopplar till berörd personal. 

 ●  Steg 2: 
 Om händelsen är allvarlig eller upprepas kommer din klasslärare att ha samtal med 
 dig och informera vårdnadshavaren. Rektor informeras. 

 ●  Steg 3: 
 Klasslärare kallar till ett möte med dig som elev och vårdnadshavare 

 ●  Steg 4  : 
 Rektor kallar till möte med vårdnadshavare (ev. elev) och berörd personal. 

 Sammanhang där skolan diskuterar trygghetsfrågor 
 ●  Samtal mellan personal/och elev som fångar upp händelser enskilt och för gruppen. 
 ●  Vid arbetslagsträffar varje vecka. 
 ●  I Trygghetsteamet varje vecka 
 ●  Vid EHT (elevhälsoteamet) varje vecka. 
 ●  Via elevhälsoteamet med kurator, psykolog, skolsköterska och läkare 
 ●  Diskussioner i trygghetsteamet som träffas varje vecka för att bevaka de händelser som 

 rapporteras samt att arbeta förbyggande med samtal och pedagogiska tips till kollegor. 
 ●  Utvecklingssamtalen med skola och fritids 
 ●  Klassråden 
 ●  Elevrådet 
 ●  Årlig Kundundersökning 
 ●  Årlig Medarbetarenkät 
 ●  Skolrådet 
 ●  Observationer av skolans trygghetsteam 
 ●  Trygghetsvandringar, att göra otrygga platser trygga - elevrådets årliga vandring HT 

 Arbete för att främja allas lika värde och trygghet 

 Mål 
 Att vi har ett respektfullt förhållningssätt mot varandra. 
 Genom dessa insatser ska varje form av kränkande behandling förebyggas och stoppas  .  Att alla 
 människor, barn som vuxna, på Sågtorpsskolan är trygga och respekterade. Att alla vet var de ska 
 vända sig om något inträffar. 

 Sågtorpsskolans värdegrund: 

 ●  Att ingen elev eller vuxen utsätts för kränkningar under skoltid 
 ●  Att vara mot andra som du vill att andra ska vara mot dig 
 ●  Att lyssna och respektera andras åsikter 
 ●  Att med bibehållen aktning ha rätt att säga sin mening på ett sakligt och respektfullt sätt 
 ●  Att vi använder ett vårdat språk där könsord och kränkande ord inte förekommer 
 ●  Att ingen skall diskrimineras eller utsättas för kränkande behandling 
 ●  Att lära och arbeta efter sina förutsättningar 
 ●  Att ta ansvar för sitt skolarbete och finna vägen till kunskap 
 ●  Att ta ansvar för inre och yttre miljö 

 Så här har vi arbetat med målet sedan föregående år 



 ●  För att skapa en helhetssyn över barnets hela dag arbetar vi med tydliga rutiner som alla 
 barn och vuxna känner till tex tydligt schema, ordningsregler och skolgårdsregler. 

 ●  Vi har tydliga och trygga övergångar under skoldagen som förbygger oro. Fritidspersonalen 
 är med i klassrummet under en stor del av skoldagen. 

 ●  Faddringsverksamheten bidrar till ökad trygghet där äldre elever hjälper yngre elever. 
 Faddringstillfällen är bla. vid samarbetsdag och andra gemensamma aktivitetsdagar. 

 ●  Lärare samverkar över gränserna med att undervisa i sina ämnen i andra klasser. 
 ●  Många vuxna är ute på rasterna med sina gula rastvärds-västar. 
 ●  På rasterna finns till vissa dagar ordnad rastverksamhet som olika klasser ansvarar för. 
 ●  Det finns anslag uppsatta i klassrum och korridorer som berättar vad barnen ska göra om 

 de känner sig utsatta och vem de ska vända sig till. 
 ●  Vi har gemensamma temaveckor/dagar och idrottsdagar för att skapa och ökad trygghet 

 och ansvar mellan yngre och äldre elever. 
 ●  Vid lunchen har klasserna sina egna bord och de yngre barnen har bestämda platser. 

 Personalen äter pedagogiskt och får möjlighet att lugnt samtala med sina barn. Vi har 10 
 tysta minuter i början av lunchen. 

 ●  Trygghetsteamet går runt i klasserna och presenterar sig. 
 ●  Trygghetsteamets film visas i alla klasser. 
 ●  Regelbundet genomförs trivselenkäter i klasserna nov och april. 
 ●  Kompetensutbildning i Kooperativt lärande KL 

 Hur barn och elever involveras och görs delaktiga i det främjande, förebyggande arbetet i 
 planen. Hur planen är känd i vardagen för personal och föräldrar 

 ●  Vid läsårsstart aktualiseras frågorna i och med att trygghetsteamet går runt i alla klasserna. 
 ●  Lärarna/fritidspersonalen går igenom Likabehandlingsplanen i klasserna Ht. 
 ●  Skolan fastställer ordningsregler tillsammans med elevrådet. 
 ●  Klasserna skapar sina årliga trivselregler. 
 ●  Elevrådet involveras genom trygghetsvandringar på skolan, både inomhus och utomhus. 

 Elevrådet arbetar löpande med trygghetsfrågor. 
 ●  Eleverna svarar på en årlig trygghet och trivselenkät HT 
 ●  Elevrådet läser igenom planen tillsammans med rektor HT 
 ●  Likabehandlingsplanen uppdateras och läggs ut på skolans hemsida 
 ●  Skolan startar med trygghetsdagar under hösten för att skapa god gruppsammanhållning. 
 ●  Planen är lättillgänglig för alla på skolans hemsida. 

 Utvärdering 



 Årets kartläggningar i verksamheten, resultatet av kartläggningarna och årets åtgärder 
 utifrån resultatet 

 Utvärdering av läsåret 2020/21: 
 Skolan har fortsatt att utveckla och tydliggöra rutiner kring rapportering av händelser och 
 incidenter i verksamheten. 
 Elevrådet har haft fokus på trivsel, trygghetsfrågor, ordningsregler och skolgårdsregler. 
 Trygghetsvandringar har genomförts både utomhus och inomhus med elevrådet. 
 Personalen har fått genomgång av rutiner och gällande regler vid några tillfällen under läsåret. 
 Genomgång görs i samband med uppstart vid varje ny termin. 
 Skolan har anmält händelser till huvudman som bedömts som kränkningar. 
 Trygghetsenkäter har genomförts under läsåret. 
 Utifrån kundenkäten, Våga Visa har skolan höjt sina resultat kring trygghetsfrågorna. 

 Åtgärdande del 
 Rutiner för att tidigt upptäcka, utreda och åtgärda kränkning och diskriminering. Vad vi gör 
 om det händer i verksamheten 

 Vi har övergripande mål för skolan, förskoleklassen och fritids som både handlar om kunskaper, 
 normer och värden och hur vi skapar trygghet, ordning och arbetsro för eleverna. Vi betonar 
 elevernas individuella behov av ett stimulerande lärande och behov av trygghet. Innehållet 
 diskuteras kontinuerligt och är högst förenligt med de nationella målen. 
 Det råder absolut nolltolerans kring kränkningar och diskriminering. Om någon på skolan uppfattar 
 situationer/händelser som kränkningar/diskriminering skall det direkt och skyndsamt anmälas till 
 Rektor. 

 Sågtorpsskolan 
 2021 08 17 

 Skolledningen för Sågtorpsskolan 

 Bilaga 



 Vad är kränkande behandling? 
 Med kränkning menas att vid ett eller vid fler upprepade tillfällen utsetts en eller flera elever för 
 obalans. Kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiskt och återkommande 
 och utföras av och drabba såväl vuxna som barn och ungdomar. Det är eleven som blir utsatt som 
 avgör om beteendet eller handlingen upplevs kränkande. Exempel på kränkning kan vara: 

 ●  Fysiska (t ex slag, knuffar, förföljelse) 
 ●  Verbala (t ex att bli hotad eller kallad hora, bög eller andra förnedrande tillmälen) 
 ●  Psykosociala (t ex att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, negligering, blickar, 

 undanhållande av information) 
 ●  Text- och bildburna (t ex klotter, brev, lappar, e-post, sms, mms, internet) 

 Diskrimineringslagen ska främja barns och elevers lika rättigheter, motverka diskriminering på 
 grund av: 

 1.  Kön 
 2.  Etnisk tillhörighet 
 3.  Religion eller annan trosuppfattning 
 4.  Funktionshinder 
 5.  Sexuell läggning 
 6.  Könsöverskridande identitet eller uttryck 
 7.  Ålder 

 Att främja likabehandling handlar bland annat om att skaffa sig de kunskaper kring varje specifik 
 diskrimineringsgrund och om vad som utgör kränkande behandling. 

 Hur gör vi på Sågtorpsskolan? 
 Vi arbetar medvetet med gruppstärkande övningar så att eleverna lär känna sina klasskamrater 
 och blir trygga i gruppen. 

 Vi arbetar med ordet RESPEKT. 
 ●  Respektera dig själv. 
 ●  Respektera dina kamrater. 
 ●  Respektera egendom. 

 Övriga förebyggande åtgärder är: 
 ●  Rasttillsyn under lunchrasten. 
 ●  Rastaktiviteter under fritids utepass. 
 ●  Vid lärarledda aktiviteter delar läraren in barnen i lag eller grupp. 
 ●  Trygghetsteam. 
 ●  Elevråd. 
 ●  Klassråd. 
 ●  Samarbete med Föräldraförening. 
 ●  Genomgång av regler vid terminsstarten. 
 ●  Skapandet av nya klasser from åk 4. 
 ●  Åldershomogena grupper på fritids. 
 ●  Stationsverksamhet på fritids 
 ●  Gemensamma traditioner 
 ●  Friluftsdagar 
 ●  Inskolningsdag (Lära-känna dagen) 

 På Sågtorpsskolan gäller: 
 ●  Att all personal aktivt förhindrar alla former av kränkande behandling. 



 ●  Att föräldrar och elever aktivt motverkar alla former av kränkande behandling. 
 ●  Att ingen ska utsättas för någon form av kränkande behandling. 
 ●  Att om kränkande behandling äger rum ska en rad åtgärder vidtas för att kränkningen 

 omedelbart ska upphöra. 

 Vad gör vi när något händer? 
 Personal som blir vittne till kränkande behandling ingriper genast genom att avbryta handlingen 
 och prata med de inblandade. Därefter meddelas berörd klasslärare om vad som hänt och vilka 
 åtgärder som vidtagits. 

 Klassläraren pratar med den elev som gjort sig skyldig till kränkningen och gör klart att detta inte 
 får förekomma samt för följderna som blir om beteendet fortsätter. Klassläraren (mentorn) 
 kontaktar föräldrarna. Klassläraren pratar även med den elev som blivit kränkt och med elevens 
 föräldrarna kontaktas. 

 Om problemet kvarstår tillämpas vår handlingsplan. 

 1. Trygghetsteamet samlas – faktainsamling och arbetsfördelning i teamet. Ansvarig utses. 
 2. Samtal med utsatt elev och eventuella vittnen för insamling av information. Egna anteckningar 
 förs. 
 3. Enskilt samtal med mobbaren/mobbarna där man gör klart att mobbningen ska upphöra 
 omedelbart. Anteckningar förs kontinuerligt. Ett avtal görs upp med mobbaren/mobbarna. 
 4. Trygghetsteamet kontaktar berörda föräldrar och informerar om vad som har hänt och om 
 eventuella konsekvenser. 
 5. Återkoppling till ledning och berörd personal. 
 6. Om problemet kvarstår kallas till elevvårdskonferens. Åtgärdsprogram upprättas. 
 Under hela utredningen förs kontinuerlig dokumentation. 

 Kränkande behandling mellan vuxna och barn/elever eller elev och elev 
 Förebyggande åtgärder: 
 På Sågtorp arbetar flera vuxna tillsammans med eleverna, vilket förhindrar att eleverna blir 
 beroende av en enda vuxen. Eleverna ska alltid känna sig trygga med flera vuxna och har då alltid 
 någon att gå till. 
 Eleverna uppmanas under hela sin tid på Sågtorp att stå för sina åsikter och att hitta kanaler för att 
 framföra sina synpunkter. 

 Om en kränkande situation uppstår: 
 ●  Skulle en vuxen eller en elev kränka en annan elev är det oerhört viktigt att alla som får 

 vetskap om detta omedelbart rapporterar till rektor. 
 ●  Rektor för samtal med berörda parter var för sig, så att alla vågar prata. 
 ●  Rektor för samtal med berörda parter tillsammans för att försöka få parterna att förstå vad 

 som hände i den kränkande situationen. 
 ●  Rektor avgör om en anmälan om kränkningen till huvudman skall göras 

 En plan upprättas mellan parterna så att den uppstådda situationen inte upprepas. 

 Kränkande särbehandling i arbetslivet  AFS 2015:4 
 1 § Syftet med föreskriften är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa pga av 
 organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. 

 4§ Definitioner 



 Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade 
 handlingar, som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att 
 dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Sågtorpsskolan följer Medarbetarpolicyn som 
 finns för Nacka kommun. 

 ●  Vi behandlar alla lika på Sågtorpsskolan oavsett  kön,  könsöverskridande identitet eller 
 uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
 läggning eller ålder. 

 ●  På Sågtorpsskolan behandlar vi våra medarbetare med respekt. 
             Var och en tar eget ansvar för sitt uppträdande på skolan. 

 ●  Vi för inte skvaller om våra medarbetare vidare, och vi förtalar inte en arbetskamrat eller 
 dennes familj. 

 ●  Förföljelse, hot, förnedring och sexuella trakasserier är förbjudet. 

 ●  Vi förolämpar inte andra och tolererar inte utfrysning, negativt bemötande, hånfullhet, 
 åsidosättande behandling eller negligering av medarbetare. 

 ●  På alla avdelningar i skolan speglas samhället genom att vara mångkulturellt. Många av 
 våra medarbetare kommer från andra länder med en annan kultur. 

 Vi ser positivt på deras närvaro och tycker att de tillför oss både kunskap och inblickar i en 
 annan kultur. 

 ●  Att ta uppgifter från någon, att sabotera eller undanhålla någon från information är att 
 jämställa med mobbning. 

 ●  Vid en anmälan är arbetsgivaren skyldig att ta itu med problemet. 

 Åtgärder: 
 1: Samtal med de inblandade med eventuell facklig företrädare. Ibland behöver utredningen 
 vara opartisk och någon tas in utifrån. I de fall då handlingen ska polisanmälas görs detta av 
 arbetsgivaren och inte av den som trakasserats. 
 2: Varning eller löneavdrag (14–16 §§ LAS) 
 3: Uppsägning eller avskedande (7 och 18 §§ LAS) 
 4: Åtalsanmälan (22§ LOA) 

 Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering som har samband med kön, 
 könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
 funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

 Kompetensutveckling 
 För att det förebyggande arbetet ska fungera bra är det nödvändigt med kontinuerlig fokus och 
 kompetensutveckling. Personalen behöver tid för diskussioner och erfarenhetsutbyte t ex om olika 
 metoder och arbetssätt för att förhindra kränkande behandling/mobbning. 

 Utvärdering/revidering 
 Skolans årliga plan mot kränkande behandling revideras en gång per läsår. Rektor har yttersta 
 ansvar att planen följs. Skolans årliga plan mot kränkande behandling ingår i det demokratiska 
 uppdraget liksom i kvalitetsuppföljningen enligt arbetsmiljölagen. Det demokratiska uppdraget skall 
 utgöra grunden för all verksamhet i förskola och skola. 




