
 

Fenix Kultur- och Kunskapscentrums plan mot diskriminering 

och kränkande behandling 2017/2018 

Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av Likabehandlingsplanen (LB-planen) 

 

Gymnasieskolan  

Ansvarig för LB-planen är rektorn. 

 

Vår vision i Vaggeryds kommuns skolor och förskolor är att vi vill att barn och elever ska 

känna sig trygga. Våra skolor och förskolor ska vara en plats där barn och elever inte utsätts 

för diskriminering eller kränkningar från vare sig vuxna eller andra barn/elever. Det ska vara 

en plats där de ska känna sig sedda för dem de är och att de är lika mycket värda som alla 

andra.  

 

Vad säger lagen 

I Skollagens (2010:800) 5 kap 3 § står:  

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas 

av trygghet och studiero.  

För att uppnå denna positiva lärmiljö krävs ett omfattande arbete av all skol- och 

förskolepersonal i samverkan med våra barn/elever och vårdnadshavare.  

 

I 6 kap Skollagen står tydligt att var förskola och skola ska ha ett målinriktat arbete för att 

motverka kränkning av barn och elever. Det kräver att vi arbetar förebyggande för att främja 

likabehandling, ser och lyssnar för att upptäcka, sätter in individanpassade åtgärder samt 

följer upp dessa.  

 

I Diskrimineringslagens 3 kap 14§ står det att det ska bedrivas ett målinriktat arbete för att 

motverka kränkande behandling och diskriminering och i 16§ står det att det varje år ska 

upprättas en LB-plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att främja lika 

rättigheter och möjligheter för de barn/elever som deltar i eller söker sig till verksamheten 

oavsett: 

• Kön 

• Etnisk tillhörighet 

• Religion eller annan trosuppfattning 

• Funktionsnedsättning 

• Sexuell läggning 

 

Planen gäller från 2017-06-21 

Planen gäller till 2018-06-20 

 

 

 

  



Likabehandlingsplanen – delaktighet och ansvar 
 

Elevernas delaktighet  

Elever ska under demokratitid tillsammans med mentorer diskutera viktiga frågor. Skolan ska 

utföra en trivselenkät bland samtliga elever under vårterminen, innevarande läsår. 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet  

Vårdnadshavare ska under utvecklingssamtal och föräldramöten ges möjlighet att delge 

skolan sina tankar kring viktiga arbetsområden inräknat likabehandlingsfrågor 

 

Personalens delaktighet 

Personalen lämnar synpunkter på utvecklingsområden i LB-planen via sin representant i 

likabehandlingsgruppen. Varje arbetslag ska representeras i likabehandlingsgruppen.  

 

Förankring av planen  

För att likabehandlingsplanens målsättning ska genomsyra allt arbete på skolan behöver alla 

hjälpas åt. Tillsammans, personal och elever, har vi alla olika ansvar för att främja detta.  

 

Rektor har ansvar för att:  

- skolan har ett tydligt arbetssätt för att främja lika behandling.  

- upprätta likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling varje läsår.  

- planen efterlevs.  

- all personal har kunskap om planen samt agerar utifrån den.  

- samtliga berörda informeras om planerna.  

 

Likabehandlingsgruppen ansvarar för att: 

 göra likabehandlingsplanen känd och förankrad bland kollegor 

 diskussionen om likabehandling ska vara ständigt pågående i arbetslaget 

 eleverna ska bli bekanta och förtrogna med likabehandlingsplanen 

 

Pedagoger har ansvar för att:  

- eleverna i början av varje läsår får ta del av skolans likabehandlingsplan och årliga plan mot 

kränkande behandling.  

- arbeta aktivt för att motverka kränkning och missgynnande och istället främja lika rättigheter 

och möjligheter i och utanför klassrummet.  

 

Som pedagog i Vaggeryds kommun är man förbunden att följa skollagen och förutsätts 

därmed respektera andra och vara en god förebild för eleverna.  

 

Övrig personal i skolan har ansvar för att:  

- agera vid kränkningar av elever genom tillsägelse och/eller information till mentor/rektor.  

- respektera andra och vara en god förebild  

 

Personal som upplever att annan personal trakasserar eller kränker elever ska tala med denne 

och/eller informera rektor så snart det är möjligt.  

 

Elever har ansvar för att:  

- bidra till en god arbetsmiljö och goda relationer med både personal och elever.  

- ta del av likabehandlingsplanen och handla utifrån den.  

Som elev i Vaggeryds kommun förutsätts man respektera andra och visa hänsyn.  



 

Vårdnadshavare har ansvar för att 

- kontakta skolan om deras barn berättar om kränkningar i skolan, oavsett om kränkningen 

är riktad mot barnet, annans barn eller om det är barnet själv som kränkt. 

  

Vårdnadshavare uppmanas även att läsa likabehandlingsplanen i början av varje läsår. Den 

finns på skolans hemsida www.vaggeryd.se/fenix (under fliken plugga på Fenix).  

 

 

Utvärdering av likabehandlingsplanen för 2016/17 

 

Delaktiga i utvärderingen  

Utvärderingsprocessen har skett i likabehandlingsgruppen som har bestått av lärar- och 

elevrepresentanter. 

 

Resultat av utvärderingen  

Läsåret 2016/17 fokuserades följande mål:  

1) trivsel  

2) trygghet  

3) integration 

 

 

Följande åtgärder beslutades om i likabehandlingsplanen för 2016/2017 

Åtgärdsområde 1: Omklädningsrum  

Elever kände sig otrygga i omklädningsrummen. 

När dörren till omklädningsrum öppnas är det insyn till duschutrymmet.  

2. Duschutrymmet är trångt och det kan kännas avslöjande.  

3. Rummet är fyrkantigt och man kan inte vara för sig själv någonstans. Det är trångt för 

klasserna i allmänhet 

Kommentar:  

Skärmväggar saknas fortfarande till omklädningsrummen. Denna punkt står därför kvar i 

likabehandlingsplanen för 2017/2018. 

 

 

Åtgärdsområde 2: Fritidsledare 

 

Elever har angett att det inte finns mycket att göra på rasterna inomhus. De upplever 

otrygghet. Att fler elever ska känna sig sedda.  

Det fanns en önskan om fritidsledare för att styra upp aktiviteter för eleverna.  

Kommentar:  

http://www.vaggeryd.se/fenix


Någon fritidsledare har inte tillsatts, eftersom frågan inte har prioriterats. Behovet av 

aktiviteter kvarstår, men vi kan pröva andra vägar att lösa det. 

 

 

Åtgärdsområde 3: Insyn i klassrum 

  

Elever upplevde att det är svårt att koncentrera sig med fri insyn i klassrummen.  

 

Kommentar: 

 

Arbetet med att förse klassrummen med insynsskydd pågår, och är snart avslutat.  

Elever ska känna trygghet och studiero i klassrummet.  

 

 

 

Åtgärdsområde 4: Integration 

 

Elever uttryckte en önskan om ökad kontakt mellan olika elevgrupper på skolan.  

 

Kommentar:  

 

Läsåret startades med likabehandlingsgruppens dag ”Let the bird burn… and be reborn”. 

Syftet med dagen var att blanda elever från olika klasser och med olika bakgrund. 

 

Under hösten firade också Fenix 20 år som gymnasieskola, och även där erbjöds aktiviteter 

med möten över klassgränserna. Bland annat anordnades en internationell buffé, och speakers 

corner där ordet var fritt.  

 

Spridda pedagoginsatser har gjorts för att främja denna punkt.  

 

 

 

Kartläggning inför likabehandlingsplan för 2017/18 
 
Likabehandlingsgruppen utvärdering av fjolårets plan 
Likabehandlingsgruppen har sammanställt frågor till trivselenkäten och genomfört en 

utvärdering av resultatet. 

 

Enkät 
Samtliga elever har uppmanats att svara på en trivselenkät. Svarsfrekvensen var god.  

 

Områden som berörs i kartläggningen 
• Kränkande behandling 

• Kön 

• Könsidentitet eller könsuttryck 

• Etnisk tillhörighet 

• Religion eller annan trosuppfattning 



• Funktionsnedsättning 

• Sexuell läggning 

• Ålder  

 

 

Resultat och analys av kartläggningen våren 2017  
 

 

Utvärdering i likabehandlingsgruppen 
Enligt Fenix´ likabehandlingsplan ska trivselenkäten diskuteras av både elever och pedagoger 

på skolan, både före och efter enkätundersökningen. Detta har inte fullföljts. 

 

Utvärdering av trivselenkäten 

 
• Majoriteten av eleverna på gymnasieskolan är nöjda med sin utbildning och situation 

på Fenix.  

• De flesta elever känner sig trygga på skolan, men toaletter och omklädningsrum 

sticker ut som platser där flera känner sig otrygga.  

• Elever upplever att de blir kränkta på grund av utseende, åsikter, att man får extra 

hjälp, intressen, hur man pratar och att man kommer från ett annat land (ca 5 – 10%) 

• Elever upplever att killar, tjejer eller annan tillhörighet inte behandlas lika i 

klassrummet eller på skolan. 

 

Åtgärder och främjande arbete 

1. Åtgärder för 2017/2018 

Åtgärdsområde 1: Omklädningsrum  

Elever känner sig otrygga i omklädningsrummen. 

När dörren till omklädningsrum öppnas är det insyn till duschutrymmet.  

Duschutrymmet är trångt och det kan kännas avslöjande.  

Åtgärd: 

Det behövs någon form av skärmvägg utanför dörrarna till omklädningsrummen.  

Detta kräver vidare funderingar om lösning. Förslag lämnas från likabehandlingsgruppen till 

rektor som för vidare till fastighetsägare.  

 

Ansvarig: likabehandlingsgruppen och rektorer  

 

Datum när det ska vara klart 2018-06-01  

 

 

Åtgärdsområde 2: toaletter 

 



Elever känner sig otrygga när de går på toaletten. 

 

Åtgärder som skulle kunna bidra till större trygghet är till exempel musik på toaletterna, samt 

lås som inte går att låsa upp utifrån. 

 

Ansvarig: likabehandlingsgruppen och rektorer  

 

Datum när det ska vara klart 2018-06-01  

 

 

 

Åtgärdsområde 3: Insyn i klassrum 

  

Elever upplevde att det är svårt att koncentrera sig med fri insyn i klassrummen.  

 

Åtgärd: Hänga upp insynsskydd som ger möjlighet till avskärmning mot allmänna utrymmen. 

Då den här punkten inte är helt klar från förra årets plan får den stå kvar till dessa att alla 

klassrum är genomgångna. 

 

Ansvarig: vaktmästare och rektor.  

 

Datum när det ska vara klart 2018-06-01 

 

 

 

Åtgärdsområde 4: kränkningar 

 

Elever upplever att de blir kränkta på grund av utseende, åsikter, att man får extra hjälp, 

intressen, hur man pratar och att man kommer från ett annat land (ca 5 – 10%) 

 

Åtgärd: Lilkabehandlingsgruppen startar veckans snackis där varje mentor ges ett tema att 

diskutera med eleverna på mentorstid. 

 

Ansvarig: Likabehandlingsgruppen 

 

Datum när det ska vara klart: 2018-06-01 

 

 

 

Åtgärdsområde 5: Integration 

 

Elever behöver ges möjlighet att knyta kontakter mellan olika etniska grupper. 

 

Åtgärd: Erbjuda kontaktytor, t ex ”Let the bird burn…”. Likabehandlingsgruppen arbetar 

vidare med frågan under läsåret för att hitta förslag på lösningar.  

 

Ansvarig: rektor och likabehandlingsgrupp 

 

Datum när det ska vara klart: 2018-06-01. 

 



Åtgärdsområde 6: jämlikhet i klassrummet 

 

Många elever upplever att tjejer och killar blir olika behandlade i klassrummet (57%).  

 

Åtgärd: likabehandlingsgruppen utarbetar en plan för hur vi ska arbeta med detta under 

läsåret. 

 

Datum när det ska vara klart: 2018-06-01 

 

2. Främjande insatser för 2017/2018 

 

• Jobba tematiskt kring likabehandlingsfrågor i undervisningen, t ex genom film och 

frågebatterier som anknyter till ämnen som fokuserar lika behandling och mänskliga 

rättigheter. 

 

• Veckans snackis kring likabehandlingsfrågor. 

 

• Likabehandlingsgruppens dag: ”Let the bird burn…” 

 

• Lånebibliotek där man kan låna en eller två personer.  

 

• Synliggöra likabehandlingsgruppens arbete och likabehandlingsplanen 

 

• Involvera all pedagogisk personal och alla elever i arbetet med likabehandlingsplanen 

och trivselenkäten. 

 

• Hitta fungerande former för arbetet i likabehandlingsgruppen. Det arbete som gruppen 

står inför med att genomföra förändringar och främjande insatser, kräver att tid och 

resurser avsätts.  

 

Flera av ovanstående punkter behöver utarbetas under läsåret. 

 

Ansvarig: rektor, pedagoger samt likabehandlingsgruppen  

 

Datum när det ska vara klart 2018-06-01 

 

 

 

Rutiner vid kränkning 
 

1. Rutiner för att utreda och åtgärda när en elev kränks av andra elever 
 

Nivå 1: Skolpersonal/mentor 

Då skolpersonal ser eller hör kränkning ska en direkt tillsägelse ske. Kontakt med mentor till 

den drabbade ska tas. Mentor för den drabbande ansvarar för att utreda vad som skett. 

 



1. Rektor informeras om det inträffade. 

2. Mentor/mentorer för samtal med berörda elever. 

3. Hemmen bör kontaktas 

4. Åtgärder sätts in 

5. Uppföljning 

 

Dokumentation: 

Mentor gör utredning på blanketten ”Mentors utredning”. Vid avslut lämnas det till rektor för 

arkivering.  

 

Fortsätter beteendet går ärendet vidare till nästa nivå 2, mentor/annan vuxen.  

 

Nivå 2: Mentor för den drabbade ansvarar för utredningen och för att utreda vad som 

skett.  

 

1. Rektor informeras om det inträffade 

2. Mentor/mentorer för samtal med berörda elever 

3. Hemmen bör kontaktas 

4. Åtgärder sätts in 

5. Uppföljning 

 

Detta ska göras skyndsamt 

 

Dokumentation: 

Mentor dokumenterar på mallen ”utredning i ärende gällande kränkande behandling och/eller 

diskriminering”. Vid avslut lämnas det till rektor för arkivering. 

 

Har beteendet ej förändrats går ärendet vidare till nästa nivå 3, LB-grupps 

elevhälsoteam/mentor 

 

Nivå 3: Elevhälsoteam tillsammans med den drabbades mentor gör utredningen. 

 

1. Rektor informeras om det inträffade 

2. Mentor/mentorer för samtal med berörda elever 

3. Hemmen bör kontaktas 

4. Åtgärder sätts in 

5. Uppföljning sker inom senast två veckor. 

 

Dokumentation: 

Dokumention sker på mallen ”Utredning i ärende gällande kränkande behandling och/eller 

diskriminering”. Vid avslut lämnas det till rektor för arkivering.  

 

Fortsätter beteendet går ärendet vidare till nivå 4.  

 

Nivå 4: Rektor ansvarar för utredning 

 

1. Rektor kallar till möte 

2. Vid mötet ska insatser diskuteras tillsammans med vårdnadshavare 

3. Tid för återkoppling, ska bokas in vid mötet.  

 



Fortsätter beteendet kan ärendet gå vidare till nästa nivå eller/och anmälas till socialtjänst eller 

polis. 

 

Dokumentation: överlämnas från mentor samt elevhälsoteamet till rektor. Rektor 

dokumenterar. Då ärendet avslutas arkiveras all dokumentation.  

 

Fortsätter beteendet går ärendet vidare till nästa nivå. 

 
Nivå 5: Barn- och utbildningsnämnden  

 

1. Lämplig åtgärd tillämpas. 

2. Återkoppling till rektor 

 

 

Dokumentation: överlämnas från skolan. Då ärendet avslutas arkiveras all dokumentation.  

 

OBS! Utifrån händelsens karaktär kan situationen kräva en omedelbar insats! 

 

Skadeanmälan  

 
En skadeanmälan skall alltid skrivas i samband med att någon får en fysisk skada. Original 

lämnas till expeditionen. Vid händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa 

underrättas arbetsmiljöverket. Om handlingen är av brottslig karaktär kan polisanmälan göras 

av rektor. Arbetet sker i samverkan med vårdnadshavare och andra myndigheter såsom 

socialtjänst.  

 

2. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal.  
 

Alla som arbetar på skolan som får kännedom om en kränkning ska omedelbart rapportera 

detta till rektor. Då rektor får kännedom om att en elev kränkts av personal ansvarar rektor för 

att saken skyndsamt utreds och talar med den berörde läraren, elev samt hemmet. Åtgärder 

sätts in.  

För personalen är det det arbetsrättsliga systemet som gäller. 

Rektor ansvarar för att dokumentation förs vid utredning. 

Uppföljning sker.  

 

Rutiner för uppföljning 

Uppföljning ska alltid ske. Se ovan.  

 

Rutiner för dokumentation 

Dokumentation ska alltid ske. Se ovan. 

 

Ansvarförhållande  

Se ovan.  

 

Representanter i Likabehandlingsgruppen: 
 

Andreas Nelander 

Maricha Asplund 



Sakineh Mohammad H Zadeh 

Mirjam Kinderbäck 

Helena Eckerström 

Mattias Lindquist Toftgård 

Markus Rombo 

Afshin Teimouri 

Karin Jakobson 

 

Kontakt: Andreas Nelander 0370-678034 
 


