
DBGY Norrköping 
 

 
PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 

20200201-20210201 
 

 
 

Drottning Blankas gymnasieskola i Norrköping ska vara en skola där alla kan lyckas.  

Det är viktigt för mig att det går bra för dig! 

 

För att det ska gå bra för dig behöver du känna dig sedd, du behöver ges förutsättningar att 

utvecklas både personligt och utbildningsmässigt. Du behöver känna till att vi arbetar i team, att vi 

trivs tillsammans och att  vi arbetar aktivt för att inga diskrimineringar, trakasserier eller andra 

kränkande behandlingar ska ske. Det är viktigt för oss att du vet att det finns vuxna runt dig som 

tror på dig och dina kunskaper och att vi kommer hjälpa dig att lyckas- tillsammans! 
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1. Grunduppgifter 
 

Skolans namn: 

Drottning Blanka Norrköping 

 

Ansvarig rektor:  

Rebecca Nilsson 

 

Vår vision (upprepning från sida 1): 
Drottning Blanka i Norrköping ska vara en skola där alla kan vara sig själva och där vi trivs 

tillsammans och inga diskrimineringar, trakasserier eller andra kränkande behandlingar ska ske. 

 

Planen gäller från: 

2020-01-31 

 

Planen gäller till: 

2021-02-01 

 

Organisation: (ex. Likabehandlingsgruppens medlemmar) 

Rebecca Nilsson (Rektor) 

Camilla Kinnå (Skolsköterska) 

Emma Ölund (Kurator) 

Petter Pålsson (a-lagsledare) 

Marcus Svanberg (a-lagsledare) 

Rasmus Schöning (a-lagsledare)  

Elisabeth Finér (Special pedagog) 

 

Därtill har skolan ny rektor från och med hösten 2019. I samband med start genomfördes en del 

kontorsplatsförändringar med syfte att öka tryggheten, stärka relationerna mellan skolledning, 

personal och elever.  

 

Elevernas delaktighet (sker via/genom): 

Genom  att elevrådet är med och analyserar resultat från Lov enkäten och är delaktiga vid 

utarbetandet av Likabehandlingsplanen. Samt grupparbeten genom mentorstid för att öka 

elevernas delaktighet på hela skolan. Eleverna kommer på mentorstid under året arbeta aktivt 

med diskrimineringsgrunderna på mentorstid. De kommer att arbeta utifrån case som lärarna 

arbetat fram på studiedagar.  

 

Personalens delaktighet: 

Personalens delaktighet sker löpande via mentorstid, arbetslagsträffar, APT och via kursmoment. 

Fokus för året är den gemensamma delaktigheten hos all personal som inte utgår från enbart 

specifika funktioner såsom mentorer och elevhälsa. Nytt för året är bl.a. ett utökat ansvar för 

arbetslagsledarna.  
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All personal är delaktig i utvärderingen av LoV enkäten via APT möte i anslutning till vi får 

resultatet av LoV enkäten (HT).  

 

 

Förankring av planen: (ex. beskriv på vilket sätt planen skall göras känd och förankras hos elever, 

personal och vårdnadshavare) 

Personalen får under upprättandet av planen både lämna synpunkter och förbättringsförslag. 

Under februari tas beslut om planens formella utformning och innehåll. Mentorer informerar 

därefter om Likabehandlingsplanen med sina klasser och säkerställer att alla har fått tagit dela av 

innehållet. Därefter följs årshjulet utifrån de insatser och case som skolan tagit fram för 

bearbetning.  

 

Likabehandlingsplanen läggs också ut på Schoolsoft och mejlas till samtliga vårdnadshavare så alla 

kan ta del av den i anslutning till att den uppdateras, vid läsårsstart så tas Likabehandlingsplanen 

upp på föräldramöte.  

 

 

Övergripande kalendarium:(Observera att konkreta insatser och case återfinns i skolans årshjul) 

 

Tid Målgrupp Ansvar 

Feb/mar Elever Mentorstid: Mentorer 

Jan/feb Personal APT: Rektor/LoV grupp 
Aug Nya elever. Åk 1. Uppstartsdagar: Mentorer 

Aug/Sep Vårdnadshavare åk1 Föräldramöte: Rektor och mentorer 
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2. Utvärdering av förra årets plan 
 

Beskrivning av hur fjolårets plan utvärderats:  

Fjolårets plan har utvärderats av personal. Samtliga elever på skolan har getts möjlighet att 

medverka genom elevrådet samt via deltagande i Likabehandlings- och värdegrundsenkäten.  

Personal har fått ge sina synpunkter på resultatet under personalmöte. Elevhälsoteamet där rektor 

ingår har  varit engagerade i utförandet av utvärderingen samt i att sammanställa och analysera 

resultatet. 

 

 

Resultat av utvärdering av fjolårets plan: 

Under föregående kalenderår genomfördes de främjande insatserna kontinuerligt i undervisningen 

men genomsyrade inte hela verksamhetens arbete. Systematiken var inte tillräckligt regelbunden 

vilket påverkade det förebyggande arbetet som blev mer personbundet än önskvärt.  

 

 

Årets plan ska utvärderas senast: 

2020-12-31 

 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas: 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling skall utvärderas genom en LoV-enkät ht 

2020 samt genom analys, bearbetning i personalgruppen, samtal i EHT gruppen och diskussioner 

med eleverna under mentorstiden.  

 

Ansvarig för att årets plan utvärderas: 

Rektor 
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3. Främjande arbete 
Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för 

likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka för 

demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till att förankra 

respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en skolmiljö där alla barn och elever 

känner sig trygga och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.  
 

Insatser för att främja lika rättigheter och möjligheter: 

Gällande: Kön / Könsidentitet och uttryck/ Sexuell läggning 
 
Mål och uppföljning: Alla elever oavsett kön/könsidentitet eller sexuell läggning ska känna sig 
trygga på vår skola. Vi ska ha 0 st som svarar att de har blivit illa behandlade pga deras 
könstillhörighet eller sin sexuella läggning vid LoV enkäten HT2020. 
 
Insats: I alla kurser har vi ett ursprungs tanke att alla oavsett kön eller sexuellaläggning ska känna 
sig trygga, nå ökad förståelse och respekt för olikheter (planering och genomförande). 
Föreläsningar om könsidentitet  och homosexuelltet från RSFL.  
 
Ansvarig: Mentorer 
Datum när det ska vara klart: Nov 2002 
 

Gällande: Etnisk tillhörighet / Religion eller annan trosuppfattning 
 
Mål och uppföljning: 
Vårt mål är att ingen ska kännas sig illa eller särbehandlad på grund av sin etniska tillhörighet eller                  
sin religion/trosuppfattning. 
 
Insats: Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattningar ingår på ett naturligt sätt i alla               
undervisning men lyfts särkild i Samhällskunskapsundervisningen och i Religionsundervisningen 
 
Ansvarig: Lärare i religion och samhällskunskap samt mentorer.  
Datum när det ska vara klart:  Dec 2020 
 

Gällande: Funktionsnedsättning  
 
Mål och uppföljning: Ingen ska känna sig illa behandlad på grund av en funktionsnedsättning. 
 
Insats: Vi för samtal med eleverna om vad en funktionsnedsättning är och skapar förståelse för 
varje individs olikheter. Planerar för att boka föreläsning om olika funktionsnedsättningar/ 
Välmående och självbild.  
 
Ansvarig: Mentorer 
Datum när det ska vara klart: Nov 2020 
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Gällande: Ålder 
 
Mål och uppföljning:  
Ingen ska känna sig illa behandlad på grund av ålder i skolan. 
 
Insats: Samtliga mentorer planerar upp minst ett tema där ålders aspekten är en del. 
 
Ansvarig: Mentorer 
Datum när det ska vara klart: Dec 2020 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7 



4. Kartläggning 
Här beskrivs vilka kartläggningsmetoder verksamheten använt sig av och vilka risker för 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som har identifierats. 

 

Kartläggningsmetoder: 

Riskvandring, Elevenkät(januari), LoV-enkät (HT), Analys av kränkningsärenden samt övrigt som          
personalen hör och ser i den dagliga verksamheten.  
 

Hur har elever involverats i kartläggningen: 

Eleverna genomför kartläggningen i samverkan med mentorerna. Grupperna/Klasserna genomför 

en riskvandring där riskområden identifieras. Utifrån de identifierade riskområdena så kartlägger 

man vad som kan tänkas ske där. Samtal i grupperna utifrån diskrimineringsgrunderna genomförs 

och förslag på åtgärder för att förhindra dessa görs. Dessutom involveras elevrådet. Elevrådet 

deltar på ledningsmöte en gång per månad. Dessutom gör alla elever en elevenkät och en LoV 

enkät där allas åsikter kommer fram.  

 

Hur har personalen involverats i kartläggningen: 

Framförallt genom att på APT diskutera LoV enkäten och dess resultat. Dessutom gör arbetslagen 

en analys av läget i sina klasser och på skolan som helhet löpande under året.  

 

Resultat och analys av kartläggning: 

Utifrån LoV enkäten: 

Tryggheten har ökat från föregående år från 86% till 88%. Elever som har har känt sig illa 

behandlade av andra elever har minskat till 18% även om den siffran fortfarande är för hög så går 

det åt rätt håll. Upplevelsen av hur eleverna behandlar varandra ökar från 62% till 71%. 

Upplevelsen av hur personalen behandlar eleverna sjunker dock från 91% till 85%.  

 

Andra händelser:  

Under HT19 har vi haft olika situationer som påverkat tryggheten. Vi har haft en ombyggnation av 

lokalerna till följd av en vattenläcka under HT19 där vi behövt nyttja andra lokaler och förändra 

våra egna. Vi har med anledning av detta ökat personaltätheten, bytt personalutrymmen och  

anpassat elev- och personalflödet i byggnaderna.  

 

Via riskvandringen:  

Framkom att eleverna upplevde att det på ett par platser i korridoren fanns trånga passager, där 

det var svårt att gå förbi. Det framkom även att det var viss stökighet i elevcafét  vid vissa tillfällen, 

som åtgärd så har vi  sett till att elevcafét är bemannat hela dagen och skaffat lite spel som man 

kan spela med varandra i cafét vilket har gjort skillnad. 

 

Samlad bild:  

Under läsåret har värdegrundsarbetet inte varit högt prioriterat. Engagemanget, intresset för och 

delaktigheten i värdegrundsarbete inte varit lika högt som önskvärt. En av de viktigaste bitarna i 

det förebyggande arbetet är att nå ett ökat engagemang i dessa frågor hos skolledning, personal 

och elever. Vi är övertygade om att detta kommer påverka tryggheten, och elevernas upplevelse i 

en positiv riktning.  
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5. Förebyggande arbete 
I detta steg formuleras konkreta åtgärder för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling utifrån resultatet i kartläggningen. Det förebyggande arbetet syftar 

nämligen till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som 

finns i verksamheten. 

 

Åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling 

 

Gällande: Samtliga diskrimineringsgrunder och kränkande behandling  
 
Mål:  
 

1. Att samtliga elever känner sig trygga och införstådda med skolans värdegrund och 
värdegrundsarbete.  

2. Ökat engagemang och möjlighet att bedriva ett kvalitativ värdegrundsarbete för 
personalen och eleverna 

3. Att eleverna önskas bli behandlade på ett bättre sätt av personalen.  
 
Insats:  
 

● Ökat fokus på undervisning och utbildning via lokalförändringar såsom förändrade 
korridorsmöbler, personal- och elevutrymmen samt schemaförändringar. (Uppdragsfokus) 

● Förtydligat årshjul med konkreta insatser utifrån den samlade analysen. (Systematik) 
● Utökat mentorsansvar med specificerat innehåll på mentorstider (Ansvarstagande) 
● Tydligare förankring av likabehandlingsplanen i personal och elevgrupp och hos 

personalgruppen (Förankring) 
● Förbättrad kommunikation mellan skola och hemmet - via extrainsatta föräldramöten och 

direktkontakt via mejl och Schoolsoft - vid behov. (Kommunikation) 
 
Ansvarig: Alla vuxna på skolan 
Datum när det ska vara klart: mars 2020 och augusti 2020 
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6. Rutiner för att uppmärksamma och utreda kränkande 
behandling 
 

Rutiner vid diskriminering eller kränkande behandling 
Alla elever har rätt att inte bli utsatta för diskriminering eller annan kränkande behandling. Det är 
huvudmannen som har det yttersta ansvaret för arbetet mot kränkningar i verksamheten. Huvudmannen ska 
därför ha system för hur en anmälan om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska göras så 
att den kommer såväl rektorn som huvudmannen till del. 
Enligt 6 kap. 10 § skollagen är en lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. En 
rektor som får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som kan krävas 
för att förhindra förekomsten av kränkande behandling i framtiden. 
 

6 kap. 10 § skollagen 
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 
ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 
förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en 
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 
anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 
kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas 
för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 
 Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en 
elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i 
diskrimineringslagen (2008:567). 
 För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller 
förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser. 

 
Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen har en utbildningssamordnare som får kännedom om att ett barn eller en 
elev som deltar i verksamheten eller söker sig till den anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella 
trakasserier skyldighet att utreda omständigheterna kring det som uppgivits och att vidta de åtgärder som 
skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. 
Den som bedriver verksamhet enligt skollagen eller anställda inom sådan verksamhet får inte diskriminera 
något barn eller någon elev som deltar i eller söker sig till verksamheten enligt 2 kap. 5 § diskrimineringslagen. 
Utifrån det ovan nämnda ska anmälningar om kränkande därför behandlas enligt den här rutinen. 

● Om en elev/vårdnadshavare kontaktar någon av skolans personal med information om att eleven 
upplever sig utsatt för kränkningar av något slag ska den av personalen som tar emot informationen 
av eleven/vårdnadshavaren anmäla det vidare till rektorn. 

● På samma sätt ska någon i skolans personal som uppmärksammar att en elev utsätts för kränkningar 
anmäla det till rektorn. 

● Rektorn ska säkerställa att samtal hålls med den elev som upplever sig utsatt för kränkande 
behandling. Det som eleven uppger ska dokumenteras. 

● Rektorn ska säkerställa att samtal hålls med den eller de som utpekas som de som utför de kränkande 
handlingarna. 

● Rektorn ska därefter anmäla till huvudmannen att en elev upplever sig utsatt för kränkningar. 
Anmälan till huvudmannen ska göras i ärendehanteringssystemet TopDesk 
(https://academedia.topdesk.net). 

● Trakasserier eller diskriminering enligt diskrimineringslagen ska anmälas på samma sätt som annan 
kränkande behandling. 

● Rektorn bör även ta kontakt med vårdnadshavare till elev som inte är myndig. 

● Huvudmannen ska skyndsamt utreda situationen. Huvudmannen identifierar om kränkande 
behandling har förekommit och vilken typ av kränkningar som förekommit och ställer eventuella 
kontrollfrågor utifrån lagens regelverk. Huvudmannen söker särskilt efter konkreta exempel på 
handlingar, ageranden eller beteenden och gör en analys och bedömning utifrån detta. Huvudmannen 
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ska under utredningen av kränkande behandling samarbeta med rektorn samt personal som kan ha 
kännedom om situationen. 

● När huvudmannens utredning är klar ska den elev som utsatts för kränkande behandling erbjudas det 
stöd och den hjälp som behövs för att eleven ska uppleva trygghet och studiero i skolan. 

● När huvudmannens utredning är klar ska samtal hållas med den eller de som utfört de kränkande 
handlingarna. Centralt för samtalet är att det ska vara helt klart för en elev eller anställd att skolan 
inte accepterar beteenden och ageranden som kan uppfattas som kränkande. Det kan också vara 
aktuellt att vidta disciplinära åtgärder. 

● Samtliga åtgärder som vidtas utifrån utredningen ska dokumenteras och följas upp. 
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7. Aktuella bestämmelser och definitioner 
Lagstiftningen om förbud mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling av barn och 

elever i skolan tar fasta på barns och elevers rätt till en trygg skolgång fri från alla former av 

kränkningar och missgynnanden. Då är det viktigt att personal och elever också känner till vad 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är: Förbud mot diskriminering och 

trakasserier regleras i diskrimineringslagen, medan förbud mot kränkande behandling regleras i 

skollagen. Personal på skolan har anmälningsplikt och förbud mot att diskriminera och kränka elever 

finns.  

De styrdokument som dokumentet utgår från är: 

 
● Skollagen (2010:800) 6 kap 1-16 §§ samt 1 kap 4-5 §§ samt 8-9 §§ 

● Diskrimineringslagen (2008:567) 1–4 kap. (Aktiva åtgärder fr.o.m. 2017) 

 

Definitioner  

Direkt diskriminering:  

innebär att en elev missgynnas genom att behandlas sämre än en annan elev behandlas, har 

behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om det har samband med elevens 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

 
Exempel: En elev nekas att vara med i en tävling på grund av att han eller hon är tjej eller kille. 

 

Indirekt diskriminering:  

innebär att en elev missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett 

förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar 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. Detta gäller dock inte 

om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används 

är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.  

 
Exempel: En lärare betonar ensidigt den ena eller andra redovisningsformen i undervisningen 

som innebär att elever med funktionsnedsättning inte får tillfälle att redovisa sina kunskaper fullt 

ut.  

 

Bristande tillgänglighet:  

Att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet 

inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna 

funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och 

med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av 

förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt andra 

omständigheter av betydelse.  

 
Exempel: Att en elev inte ges de hjälpmedel som den behöver eller att matsalen är belägen på en 

plats som förhindrar att samtliga elever ges tillgång till den.  

 

Trakasserier: 
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Trakasserier innebär ett uppträdande/agerande som kränker en elevs värdighet och som har 

samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

 
Exempel: En elev yttrar sig nedlåtande om en annan elev kopplat till hans eller hennes religiösa 

rutiner. 

 

Sexuella trakasserier:  

Innebär ett uppträdande/agerande av sexuell natur som kränker en elevs värdighet. 

 
Exempel: En elev yttrar sig nedlåtande om en annan elev kopplat till sexuella anspelningar. 

 

Instruktioner att diskriminera: 

En person i ledande ställning får inte ge order eller instruera om att någon elev ska diskrimineras.  
 

Exempel: En lärare antyder vid överlämning av en kurs till en annan lärare att en elev som skulle 

behöva särskilt stöd inte bör ges särskilt stöd med hänvisning att eleven inte tagit emot stödet 

tidigare. 

 

Diskrimineringsgrunder  

● Kön: Kvinna eller man. Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet 

omfattas av diskrimineringsgrunden kön. 

● Könsöverskridande identitet eller uttryck: någon inte identifierar sig som kvinna eller man 

eller ger uttryck för att tillhöra ett annat kön genom sin klädsel eller annat uttrycksmedel.  

● Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 

● Religion/annan trosuppfattning: livsstilsingripande tro på en högre ickevärldslig makt eller 

en gud, exempelvis islam eller kristendom (religion), buddism, eller avsaknad av tro på en 

sådan högre makt eller gud, ateism (annan trosuppfattning).  

● Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av 

en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, 

har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.  

● Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 

● Ålder: uppnådd levnadslängd.  

 

Kränkande behandling  

Avser ett uppträdande/agerande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med 

diskrimineringsgrunderna ovan. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara 

systematiska och återkommande.  
Exempel: en grupp elever sprider nedsättande rykten, förlöjligar eller fryser ute andra elever. 

Kränkningar kan också ske genom e-postmeddelanden, SMS eller liknande. Det kan även vara att 

man blir retad för hur man ser ut, att man är blyg eller anses annorlunda.  
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Bild: DBGY Eleven bäst i fokus – Främjande, förebyggande och åtgärdande nivå 
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