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LÄSÅR 2021/2022         20211201 

S:t Botvids gymnasiums och gymnasiesärskolans plan mot 
diskriminering och kränkande behandling 

Likabehandlingsplanen uppdateras årligen och gäller fram till dess att nästa uppdatering görs. 

  

 

 

Skolans mål  

Alla ska känna sig trygga och uppskattade på S:t Botvids 
gymnasium. Trygghet, trivsel och arbetsro ska utöver de värden 
som står i läroplanen vara en gemensam strävan för alla på 
skolan. 

Ett delmål är att göra eleverna medvetna om kränkning, mobbning och 
diskriminering. Även att eleverna vet vad skolan gör för att förhindra detta och 
vad en själv kan göra om en på något sätt upplever kränkning, mobbning eller 
diskriminering. 
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Åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkningar och 

diskriminering 

Skolan arbetar med att förhindra att kränkningar, mobbning, diskriminering och trakasserier 

sker. Här kommer förklaringar till de olika begreppen: 

Kränkande behandling innebär ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs 

värdighet (utan koppling till de sju diskrimineringsgrunderna). 

Mobbning avser kränkande behandling som upprepas systematiskt eller sker under en 

längre period. 

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas eller kränks och att det berör 

någon av diskrimineringsgrunderna: 

1. kön: att någon är kvinna eller man 

2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna 

eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett 

annat kön 

3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller liknande 

4. religion eller annan trosuppfattning: religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, 

judendom, kristendom och islam, eller icke-troende 

5. funktionsnedsättning: begränsningar av en persons funktionsförmåga 

6. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning 

7. ålder: uppnådd levnadslängd 

Trakasserier är en form av diskriminering och utgörs specifikt av kränkande behandling 

med grund i diskrimineringsgrunderna. Exempelvis skällsord, utfrysning eller att säga något 

nedvärderande eller förlöjligande till någon. 

Sexuella trakasserier är ett uppträdande med sexuell anspelning och skiljer sig från en 

vanlig flirt genom att vara ovälkommet. Exempelvis beröring, tafsningar, skämt, förslag, 

blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. 

Se gärna definitionerna i sin helhet sist i dokumentet. 

Kartläggning och undersökningsmetoder  

Elevenkäter: Första och andraårselever samt samtliga årskurser på gymnasiesärskolan 

besvarar under vårterminen en kommunövergripande enkät, som bland annat berör frågor 

om trygghet och trivsel. Mentorerna ansvarar för att eleverna utför denna (digitala) enkät. 

Djupintervjuer: utifrån elevenkäternas resultat genomför elevhälsan djupintervjuer/ 

fördjupade frågor med elever få mer information och hur vi ska göra för ökad trivsel och 

trygghet. 

Elevråd: En stående punkt på klassrådets och elevrådets dagordning om trygghet och 

trivsel.  

https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/kon-som-diskrimineringsgrund/
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/konsidentitet-och-konsuttryck-som-diskrimineringsgrund/
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/etnisk-tillhorighet-som-diskrimineringsgrund/
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/religion-eller-annan-trosuppfattning-som-diskrimineringsgrund/
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/funktionsnedsattning-som-diskrimineringsgrund/
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/sexuell-laggning-som-diskrimineringsgrund/
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/alder-som-diskrimineringsgrund/
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Fältassistenter: Rapport skrivs av fältassistenterna varje vecka om läget på skolan. Muntlig 

avstämning med rektor sker också regelbundet för att se vad som hänt och vilka åtgärder 

som vidtagits. 

Hälsosamtal med skolsköterska: Elever i åk 1 samt nya elever. Får en övergripande bild 

av elevernas upplevelser kring trygghet och trivsel. En sammanfattande rapport delges 

skolledningen. 

Nytt för läsåret 21/22 

Elevrådet: Trygghetsvandring görs en gång per år för att se vilka platser i skolan där 

tryggheten behöver förbättras. 

Lärare: Trygghet och trivsel tas upp som en stående punkt på arbetslagsmöten i samband 

med elevfrågor. 

Rutiner för akuta situationer 

Anmälan ska göras, när personalen får kännedom om kränkande behandling, eller 

uppmärksammar en händelse som kan vara kränkande. Det behöver alltså inga bevis för att 

händelsen upplevts som kränkande. 

S:t Botvids rutiner för att anmäla, utreda och åtgärda när elever kränks av andra 

elever eller personal. 

1.      All personal anmäler kränkningar digitalt i V-klass under rubriken ”anmäl kränk beh”. 

Informera även elevernas mentorer som vid behov informerar vårdnadshavare. 

2.      Rektor gör bedömning av händelsen, beslutar om tillvägagångssätt och vilken 

personal som är delaktig i utredningen av händelsen.  

 3.  Rektor ansvarar med hjälp av utsedd personal för att händelsen följs upp och att               

relevanta åtgärder sätts in. 

4.  Rektor avslutar ärendet när det bedöms lämpligt. 

      Elever och /eller vårdnadshavare ska vända sig till en lärare/mentorn/elevhälsan om 

eleven känt sig utsatt.  

Riktlinjer och rutiner för att förhindra 

trakasserier och sexuella trakasserier  

Sexuella trakasserier och trakasserier kopplat till någon av de sju diskrimineringsgrunderna 

(se tidigare) är inte tillåtet och accepteras ej. Ansvaret för att förhindra alla former av 

trakasserier ligger på huvudmannen (Botkyrka kommun) och skolledare. 
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Viktigt att komma ihåg: 

·       Precis som med kränkningar, är det den som är utsatt för trakasserier som har 

tolkningsföreträde. Det är bara den som är utsatt som kan avgöra om hen blivit kränkt av 

ett visst beteende 

·       Anmälan ska göras redan vid misstanke om trakasserier 

·       Även om händelsen är polisanmäld och det pågår en brottsutredning ska   
utbildningsanordnaren utreda och åtgärda trakasserier och sexuella trakasserier. Detta 
gäller även kränkande behandling. 

 

 Rutiner för att anmäla, utreda och åtgärda 

Samma rutiner som beskrivits för kränkande behandling tillämpas för trakasserier och 

sexuella trakasserier.  

Redogörelse och utvärdering av föregående års arbete 

Förebyggande insatser 

● Implementering av likabehandlingsplanen. Mentorer gick vid terminsstart igenom 

planen i klassen för att öka medvetenheten om kränkande behandling. 

● Mentor gick igenom skolans ordningsregler med sin klass.  

● Fältassistenter har samtalat med elever och skapat relationer. De har skapat trygghet 

och trivsel i gemensamma utrymme. De har särskilt uppmärksammat elever som har 

behövt stöd i det sociala samspelet. 

● Fältassistenterna har informerat rektor om läget på skolan varje vecka. 

 Främjande insatser[  

● Elevhälsan har presenterat sig för elever i åk 1 för att underlätta fortsatt kontakt. På 

så sätt har eleverna fått namn och ”ett ansikte” på elevhälsans personal. 

● Mentor har haft uppstartssamtal med varje ny elev i början av läsåret för att 

grundlägga en god relation. 

● Elevhälsan har träffats en gång i veckan och tagit upp läget på skolan. 

● Organiserade rastaktiviteter. 

● Program/klassgemensamma uppstartsdagar. 

● Klassavslutning tillsammans och digitalt 

● Friluftsdag 

● Fältassistenter har funnits bland eleverna utanför klassrummet för att skapa trygghet 

och goda relationer med eleverna. 

På grund av coronaläget övergick studierna till stor del på distans under föregående år och 

många av de planerade insatserna har p.g.a. av restriktionerna inte gått att genomföra.   
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Redogörelse för arbetet kommande år  

Förebyggande insatser 

● Mentor går igenom skolans ordningsregler med eleverna vid terminsstart 

● Mentorer ansvarar för att på mentorstid vid terminsstart informera och diskutera 

innehållet i likabehandlingsplanen. 

● Tid för att diskutera diskrimineringsgrunderna med elever och lärare varje läsår. 

● Skolan, både elever och personal, ska diskutera runt alla diskrimineringsgrunder för 

att se hinder och risker som finns och potentiellt kan finnas.  

● Föreningen “Tillsammans för Sverige” från Fryshuset kommer till skolan och håller 

workshop i klasser. 

● Förankra likabehandlingsfrågor i ämneslag och arbetslag 

● Lärarna styr gruppindelningar för att skapa god gruppdynamik och förebygga att 

elever känner sig exkluderade. 

● På utvecklingssamtalen tas alltid elevernas trivsel och trygghet upp samt om eleven 

känner sig trygg med att vända sig till någon personal på skolan. 

● Trygghet och trivsel ska vara en stående punkt på klassrådets och elevrådets 

dagordning.  

● Trygghetsvandring med elevrådet görs en gång per år tillsammans med 

fältassistenterna.  

● Djupintervjuer kring trygghet och trivsel ska genomföras under våren för att se ev. 

resultat sedan förra läsåret. 

● Botvidsdagen blir 2 ggr/år för hela skolan där eleverna får möjlighet att lära känna 

andra elever och klasser.  

● Arbeta med att förbättra språkbruk bland eleverna. Samtala med eleverna om vikten 

av ett vårdat och respektfullt språk. Skolan är vår gemensamma arbetsplats. Alltid 

agera vid beteenden som inte följer vår värdegrund. 

 

 Främjande insatser 

● Ökad vuxennärvaro i gemensamma utrymmen på tider när det är många elever i 

korridorerna 

● Elevhälsopersonal ska finnas tillgänglig vid specifika tider i gemensamma utymmen 

● Friluftsdagar: gemensamma aktiviteter över klassgränserna 

● Personalen på skolan är förebilder och jobbar för att alla känner sig inkluderade. 

● Hälsodagar vecka 7. 

● Fler organiserade rastaktiviteter startas upp: spel, pingis, badminton, basket och 

skapande. 
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Ansvariga för likabehandlingsplanen 

Rektor Karin Eiderbrant och Likabehandlingsgruppen bestående av: 

Jenny Samuelsson, kurator 

Gabriel Ishak, kurator 

George Eliya, fältassistent 

Josef Adam, fältassistent 

Anna Reinikka, förstelärare 

Marianne Runesjö, studie- och yrkesvägledare 

Jenny Granberg Ahlmark, speciallärare  

Följ länk för kontaktuppgifter eller se S:t Botvids hemsida: 

http://stbotvidsgymnasium.se/sidor/kontakt.html 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stbotvidsgymnasium.se/sidor/kontakt.html
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Begrepp, definitioner och länkar för vidare läsning 

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, 

utan koppling till diskrimineringsgrunderna. 

Mobbning avser kränkande behandling som upprepas systematiskt eller sker under en 

längre period. Generellt definieras det som upprepade fysiska, verbala och andra former av 

negativa handlingar som syftar till att såra eller skada en person som är i ett maktunderläge 

och därigenom har svårt att försvara sig själv. I mobbningsbegreppet ryms en rad 

handlingar, allt från grova fysiska övergrepp och sexuella trakasserier till olika former av 

social exkludering och övergrepp via nätet[i]. 

Diskriminering åsyftas här när ett barn eller en elev missgynnas eller kränks och det har 

grund i någon av diskrimineringsgrunderna. 

Trakasserier är en form av diskriminering och utgörs specifikt av kränkande behandling 

med grund i diskrimineringsgrunderna. Exempelvis skällsord, utfrysning eller att säga något 

nedvärderande eller förlöjligande till någon. 

”Bagatellartade skillnader i bemötande” kan bedömas som icke trakasserier. 

Sexuella trakasserier kräver inget samband med diskrimineringsgrund. Det är ett 

uppträdande med sexuell anspelning och skiljer sig från en vanlig flirt genom att vara 

ovälkommet. Exempelvis beröring, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är 

sexuellt anspelande. 

Diskrimineringslagen 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, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. Lagen förbjuder sex former av diskriminering. De olika formerna är 

● direkt diskriminering 

● indirekt diskriminering 

● bristande tillgänglighet 

● trakasserier 

● sexuella trakasserier 

● instruktioner att diskriminera. 

 Diskrimineringsgrunderna 
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Diskrimineringslagen 5 § definierar diskrimineringsgrunderna på följande vis: 

8. kön: att någon är kvinna eller man, 

9. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna 

eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett 

annat kön, 

10. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 

förhållande, 

11. religion eller annan trosuppfattning: religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, 

judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar övertygelser med 

grund i eller samband med religiös åskådning; buddism, ateism och agnosticism 

exempelvis. 

12. funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 

begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en 

sjukdom som fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå, 

13. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och 

14. ålder: uppnådd levnadslängd. 

Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av 

diskrimineringsgrunden kön. Lag (2014:958). 

Länkar 

Diskrimineringsombudsmannens checklista för skollagsreglerad verksamhet 

DO: Trakasserier och sexuella trakasserier 

Skolverket: Stöd i arbetet mot Sexuella trakasserier. Regelverk och teori 

Skolverket: Regler och ansvar. Kränkande behandling, mobbning och trakasserier 

Skolverket: Stöd i arbetet. Åtgärder mot kränkande behandling 

  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/kon-som-diskrimineringsgrund/
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/konsidentitet-och-konsuttryck-som-diskrimineringsgrund/
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/etnisk-tillhorighet-som-diskrimineringsgrund/
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/religion-eller-annan-trosuppfattning-som-diskrimineringsgrund/
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/funktionsnedsattning-som-diskrimineringsgrund/
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/sexuell-laggning-som-diskrimineringsgrund/
https://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/alder-som-diskrimineringsgrund/
https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-checklista-aktiva-atgarder-skolan.pdf
https://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/trakasserier-och-sexuella-trakasserier/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sexuella-trakasserier---regelverk-och-teori
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/krankande-behandling-mobbning-och-diskriminering#h-Planmotkrankandebehandling
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/atgarder-mot-krankande-behandling
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