
 

Mörbyskolans plan mot diskriminering och 

kränkande behandling läsåret 18/19  
Vision 

● Ingen på Mörbyskolan ska bli diskriminerad eller utsatt för kränkande 

behandling. 

● Alla skolans elever, föräldrar och personal skall medverka till att 

förebygga, upptäcka och stoppa diskrimineringar och kränkningar.  
● Skolan skall vara en lugn och harmonisk plats där alla som vistas 

känner trygghet.  
● Alla på skolan skall bidra till ett arbetsklimat som präglas av respekt, 

jämställdhet, omtanke, hjälpsamhet och vänlighet.  

Verksamheten 

Mörbyskolan består av följande verksamhet: 

- Grundskola åk 7-9 

- Särskola åk 7-9 

- Förberedelseklass åk 7-9 

Ansvarsfördelning 
● Rektor är ytterst ansvarig för att förebygga och åtgärda alla former av 

diskrimineringar och kränkningar. Rektor ansvarar för att kränkningar 

anmäls till huvudman. 

● Alla på skolan ansvarar för att diskrimineringar och kränkningar inte 

förekommer. Lärare eller annan personal som får kännedom om att en 

elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande 

behandling ansvarar för att anmäla detta till rektorn.  

● Vuxenteamet ansvarar för att ett aktivt arbete bedrivs mot trakasserier 

och kränkningar mellan elever på skolan. 

Aktuella bestämmelser 

Skollagen (2010:800) syftar till att motverka kränkande behandling av barn

och elever.  

Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till 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.  
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Diskriminering, centrala begrepp 

I Sverige är det förbjudet att diskriminera andra. Enligt lagen menar man 

följande med diskriminering:  

1. direkt diskriminering: att någon behandlas sämre än någon annan på 

grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder, 

2. indirekt diskriminering: att alla behandlas lika utan att man tar hänsyn 

till att man har olika behov. Det kan framstå som neutralt men kan komma 

att missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller 

uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss 

funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, 

3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning 

missgynnas genom att man inte har gjort så att  personen ska komma i en 

jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning,  

4. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 

5. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker 

någons värdighet, 

6. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera 

någon på ett sätt som avses i 1-5 och som lämnas åt någon som står i 

lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller 

instruktionen och som åtar sig att diskriminera. 

Kränkande behandling 

Kränkande behandling: Med kränkande behandling menas ett uppträdande 

som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns 

eller en elevs värdighet.  

Likabehandling 

Likabehandling: Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller 

elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett 

någon av diskrimineringsgrunderna.  
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Vart vänder jag mig vid kränkningar och diskriminering? 

Blir du utsatt för kränkning eller diskriminering, eller om du känner till någon 

annan som blir det, så är skolan skyldig att utreda. Anmäl därför så snart som 

möjligt! 

I första hand anmäler du till din mentor. Du kan göra en anmälan till annan 

lärare eller annan skolpersonal också, t.ex. till kurator eller rektor. 

Vill du vara anonym så kan du skriva ner det du känner till och lägga i 

brevlådan som sitter utanför kuratorns dörr. 

Mörbyskolans åtgärdstrappa: 

  

 3. Skolledningen 
arbetar vidare. 

Kan innebära större 
möten med flera 
inblandade 

 
2. Vuxenteamet  
gör en insats vid olösta  
eller upprepade  
händelser. 

 

1. Mentor  
pratar med inblandade  
elever, kontaktar föräldrar  
samt dokumenterar. 
händelsen och samtalen. 

  

Kurator kan göra insatser i alla nivåer. Vid varje enskilt fall övervägs anmälan 

till socialtjänst och/eller polis. 

Arbetsgång vid incidenter 

Elevs kränkning av elev 

All form av kränkande behandling stoppas genom att: 

● Alla på skolan ansvarar för att reagera, gripa in och rapportera 

kränkande behandling samt diskriminering. 

● Personal, och i viss mån FFF-are, arbetar för att motverka och förhindra 

kränkande behandling och diskriminering, samt föregår med goda 

exempel.  
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När arbetslagen, övrig personal, elever eller föräldrar får kännedom om 

kränkande behandling eller diskriminering så anmäler de till mentor eller 

annan vuxen på skolan. Det finns även möjlighet att göra anonyma 

anmälningar i en brevlåda som finns utanför kurators rum. Mentor utreder och

hanterar ärendet skyndsamt. Om inte medmentor kan vara med så kan 

mentor ta stöd av någon ur vuxenteamet eller arbetslagets stödmentor.  

Berörda vårdnadshavare kontaktas och informeras. Vid behov lämnas ärendet 

vidare enligt åtgärdstrappan. Alla incidenter ska anmälas till skolledning. 

Uppföljning med de berörda eleverna bör ske en till två veckor efter påbörjad 

utredning för att se om åtgärder och samtal har gett positiva resultat. 

Stödsamtal av kurator erbjuds de berörda eleverna.  

Informationsutbyte sker mellan elevens mentor/arbetslag och vuxenteam i 

varje enskilt ärende. 
Efter första samtalet kan eleven uppmanas att själv berätta hemma, vilket då 

måste intygas av vårdnadshavare via mejl eller liknande. Vid allvarligare 

incidenter kontaktas föräldrarna omedelbart. 

Mörbyskolans åtgärdstrappa ser ut enligt följande i nämnd ordning. 

Tidsspannet för olika åtgärder varierar i varje enskilt fall, då det är viktigt att 

låta varje åtgärd få möjlighet att ge resultat.  
1. Mentor 
2. Vuxenteam 
3. Skoledning 

Åtgärder av olika slag, såsom byte av grupp, kan komma i fråga.  
Vid varje enskilt fall övervägs anmälan till Socialtjänsten, samt polisanmälan. 

Trivselenkäter är ett annat sätt att fånga upp kränkande behandling och 

besvaras av alla elever varje läsår. Vuxenteamet sammanställer och 

informerar vidare samt föreslår åtgärder. 

Dokumentation 

Mentor ska dokumentera kränkningsincidenten i blanketten “Dokumentation 

av kränkningar” som finns i Mörbyskolans teamdrive. Blanketten tas med 

direkt till det utredande samtalet med elev och dokumentationen görs direkt. 

Stödfrågor till samtalen finns på blankettens baksida. 

Mentorerna ska även informera skolledningen om kränkningsincidenten samt 

sätta in blanketten i Vuxenteamets pärmar som är indelade årskursvis och 

förvaras i arkivet.  

Uppföljningen dokumenteras i den påbörjade blanketten. Det är viktigt att 

dokumentera när ett ärende avslutas eller går vidare till nästa steg i 

åtgärdstrappan. 
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Alla ärenden ska även anmälas till huvudman. Blanketten “Anmälan till 

huvudman” finns på Google Drive och görs av ansvarig mentor. Kopia sparas 

och läggs in i arkivets pärm.  

Personals kränkning av elev 

Personals kränkning av elev anmäls till skolledning som utreder, åtgärdar och 

följer upp ärendet. Dokumentationen förvaras hos skolledning.  

Skolledningen träffar berörd personal regelbundet under en tid och samtalar 

om situationen. Parallellt har skolledning uppföljningssamtal med berörd elev 

och eventuellt elevens föräldrar. Om rektor önskar ha gemensamt samtal med

bägge parter, kan detta bara ske om så accepteras av alla. Vid behov deltar 

även kurator som elevstöd. 

Om åtgärderna inte är tillräckliga för att uppnå förlikning tas kontakt med 

rektors chef. Eleven kan också vända sig till Barn- och elevombudet på 

skolverket (www.skolinspektionen.se/beo). 

Kartläggning och nulägesanalys 

Kartläggning sker genom trivselenkäter, mentorssamtal, kuratorsamtal, 

samtal i vuxenteamet och i FFF. Efter analys av dessa är vår bedömning att 

eleverna i stort sett upplever trygghet på skolan. Enligt trivselundersökningen 

säger mer än 92% att de aldrig upplever mobbning eller blir utsatta för 

kränkande behandling. Hälften av de som upplever mobbning eller att de blir 

utsatta för kränkande behandling skriver att det är “ibland”. Vi har även tagit 

del av elevernas förslag till förbättring av trivseln och de står med som en del 

av våra åtgärder.  

Mål och åtgärder 

Ett övergripande mål är att ingen på Mörbyskolan ska bli diskriminerad eller 

utsatt för kränkande behandling. 

Mål och åtgärder för läsåret 2018-2019: 

● Eleverna ska fortsätt ha fast placering på samtliga lektioner och läraren 

bestämmer grupper vid grupparbeten. 

● Fortsatt schemalagt rastvärdssystem så att det blir heltäckande, både 

tidsmässigt och geografiskt. Det är viktigt att rastvärdarna även rör sig 

utomhus. Rastvärdarna bär rastvärdsvästar.  

● Kurator och skolsköterska har samtal med alla i åk 7 under 

uppstartsveckorna. 

● Vuxenteamet förstärks med biträdande rektor och har fortsatt 

schemalagda veckomöten. 

● Temadagar med värdegrundsanknytning kombinerat med “mys”-dagar 

planeras i FFF och vuxenteamet och genomförs med hjälp av all 

personal. 
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● Caféansvarig ingår i vuxenteamet och arbetar förebyggande med 

eleverna i sin verksamhet. 

● Individuella samtal mellan mentorer och elever sker på mentorstiden. 

● Kompetensutveckling av all personal i att förebygga kränkningar. 

Främjande och förebyggande insatser 

FFF-elever (Fighting For Friendship)  
På skolan finns två FFF-representater ur varje klass som har till uppgift att 

delta i det trivselfrämjande arbetet på skolan och vara goda kamrater, samt 

upptäcka trakasserier och kränkande behandling och vid behov skall de 

kontakta vuxenteamet.  

FFF-eleverna träffar vuxenteamet på mentorstiden årskursvis en gång i 

månaden. På dessa träffar går eleverna igenom läget i klasserna. Under 

terminen har vi även några möten med samtliga FFF:are. På de mötena 

planerar vi tillsammans inför årligen återkommande trivselfrämjande 

aktiviteter såsom sjuornas dag och trivseldagar.  

Vuxenteam 
Vuxenteamet består av kurator och lärarrepresentanter från alla arbetslag och 

skolledning som har till uppgift att stödja FFF-arna och samordna 

likabehandlingsarbetet.  
Vuxenteamet har läsår 2018-2019 schemalagd tid varje vecka på torsdagar 

08.10-09.00 för planering, ärendehantering och beslut om åtgärder och 

uppföljning, samt information till arbetslagen.  

Kompetensutveckling 

● FFF-eleverna utbildas av vuxenteamet kontinuerligt under FFF-mötena. 
● All personal får varje läsår utbildning och inspiration till nya övningar. 

Under uppstartsveckan i augusti 2018 kommer hela personalen att delta 

i en utbildningsdag tillsammans med personalen på Danderyds 

gymnasium; “Öppna skolan! om om hbtq, normer och inkludering”. Det 

är Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor som håller i 

utbildningen som syftar till att de som arbetar i skolan ska få ökad 

kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor och verktyg för att 

skapa en tryggare och mer inkluderande skola oavsett sexuell läggning, 

könsidentitet och könsuttryck. 

● Mörbyskolan ska även under läsåret 2018-2019 genomföra projektet 

“Att förebygga kränkningar”. Under hösten 2018 kommer all personal ta 

del av föreläsning och workshop om kränkningar, språkbruk och 

maktlekar. Dessutom kommer personalen få utbildning i metoder och få 

exempel på övningar att implementera under året. Vuxenteamet 

kommer att sammaställa ett material som mentorerna kommer kunna 
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använda vid olika situationer. Mentorer kommer även kunna vända sig 

till vuxenteamet för handledning.  

Det dagliga arbetet 
På skolan ska ett värdegrundsarbete vara ett kontinuerligt inslag i all 

ordinarie undervisning och övrig verksamhet. Detta syftar till att utveckla 

färdigheter i att arbeta tillsammans, visa respekt för andra människor, 

hantera konflikter, ta ansvar, fatta positiva och väl avvägda beslut, samt visa 

uppskattning. 

FFF-eleverna genomför under läsåret ett antal trivselfrämjande aktiviteter på 

skolan samt i klassen. 

Utvärdering 
Elever och föräldrar har möjlighet att lämna synpunkter på planen på 

föräldramöte och via mail.  

All personal utvärderar planen i slutet av varje läsår. Vuxenteamet utarbetar 

en ny plan utifrån intagna synpunkter, senast gjord trivselenkät samt övrig 

kartläggning och överlämnar till skolledningen för fastställande. 

Information om Mörbyskolans arbete mot diskriminering 

och kränkande behandling 

I början av varje läsår: 
● All personal informeras av vuxenteamet om Mörbyskolans plan mot 

diskriminering och kränkande behandling.  

● Information till föräldrar om planen sker vid ett föräldramöte.   
● Mentor har genomgång och diskussion av Mörbyskolans plan mot 

diskriminering och kränkande behandling med eleverna i samband med 

skolstarten. 
● Tillfälle för synpunkter för revidering av planen från vårdnadshavare och 

elev ges vid dessa informationstillfällen.  
● Kurator och skolsköterska genomför gruppsamtal med alla elever i åk 7. 

Utarbetat av vuxenteamet på Mörbyskolan 2018-08-14 

Vuxenteamet på Mörbyskolan läsåret 18/19 

Monika Linder, Bengt Axelsson, Tove Swahn, Michael Eurenius,  

Elinor Holmström, Else-Marie Lagerlöf, Ida Svantesson, Angelina Peña,  

Gabriel Veizaga och Kajsa van den Boom,  
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Källor  

Skolverkets Allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” 2012 

Förebygga diskriminering och främja likabehandling i skolan – en handledning för arbetet med

likabehandlingsplan från JämO, DO, HO, HomO & BEO 

Konflikthanteringsmetod enligt Bodil Jönsson (trepartssamtal/medling) 

Mare Erdis Juridik för pedagoger 

Anncha Lagermans Österholmsmodellen 

Karl Ljungströms samtalsmodeller Farstamodellen och Allvarssamtal 

Dan Olweus idéer och metoder  

www.skolinspektionen.se/beo 
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