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Varje enhet ska årligen upprätta dokumentation som klargör 
vilka riktlinjer och rutiner som verksamheten har för att 
förhindra diskriminering, trakasserier och sexuella 
trakasserier, samt följa upp och utvärdera dessa. Varje enhet 
ska även upprätta en plan med en översikt av de åtgärder 
som behövs för att förebygga eller förhindra kränkande 
behandling, och vilka åtgärder som avses genomföras under 
det kommande året; föregående års genomförande av de 
planerade åtgärder ska redogöras för.  
 
Likabehandlingplanen möter de krav som ställs på 
utbildningsanordnaren i diskrimineringslagen och skollagen.   
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Inledning  

Hovshagaskolan har ca 330 elever från förskoleklass till åk 6. 
Likabehandlingplanen omfattar förskoleklass, fritidshemmet och grundskola åk 
1-6. Rektor för enheten är Henrick Johnson, biträdande rektor är Malin 
Dahlström Alalehto.  
 
Idag finns ett trygghetsteam som träffas var fjärde vecka. Där ingår kurator, 
lärare i fritidshem, lärare, bibliotekarie, skolsköterska och skolledning.  
Trygghetsteamet arbetar främst förebyggande och främjande men även 
åtgärdande.  
 
Hovshagaskolan vision i likabehandlingsarbetet är att skapa en trygg, trivsam 
och välkomnande miljö för elever och personal vilket ger en hållbar 
verksamhet där man växer och lär för livet.  
 
Vår målsättning på Hovshagaskolan är att alla elever skall känna: 
 Trygghet 

Studiero 
Att du får den hjälp du behöver 
Att du lär dig och utvecklas 
Att du får göra din röst hörd 
Att du mår bra i skolan 

 

Likabehandlingsplanen 

Detta är Hovshagaskolans likabehandlingsplan. Likabehandlingplanen utgör 
dels den plan mot kränkande behandling som krävs i skollagen, dels den 
dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering som krävs i 
diskrimineringslagen.  
        
Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminerad 
enligt diskrimineringslagen, kränker någons värdighet. En plan mot kränkande 
behandling ska finnas för varje enhet och rektor ansvarar för att så sker. Som 
en del av detta har Hovshagaskolan gjort en kartläggning av verksamheten 
och utifrån denna dragit slutsatser om vilka risker som finns för kränkningar 
och hur vi ska arbeta för att förebygga dessa.  
 
Diskriminering är att någon missgynnas eller kränks mot bakgrund av en eller 
flera av diskrimineringsgrunderna. Dokumentation av aktiva åtgärder mot 
diskriminering ska finnas för varje enhet. Som en del av detta har 
Hovshagaskolan gjort en undersökning och analys av verksamheten, utifrån 
respektive diskrimineringsgrund, och utifrån dessa dragit slutsatser om vilka 
risker för diskriminering och hinder mot likabehandling som finns, samt hur vi 
ska arbeta för att förebygga dessa och främja likabehandling. 
 
Elever, personal och vårdnadshavare har deltagit i arbetet med planen. I 
planen finns utbildningsförvaltningens rutin för anmälan av kränkande 
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behandling med som bilaga. Rutinen anger hur personal och rektor ska 
agera, både om personal kränker, diskriminerar eller trakasserar elever och 
om elever kränker eller trakasserar varandra.  
 
Likabehandlingsarbetet bedrivs på följande nivåer:  

• Att främja barns lika rättigheter och möjligheter  

• Att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande behandling  

• Att utreda uppgifter om kränkande behandling  

• Att vidta åtgärder för att förhindra framtida kränkande behandling 
 
 

Främjande arbete för barns och elevers lika rättigheter och möjligheter  

Det främjande arbetet syftar till att förankra respekten för alla människors 
lika värde och ska bidra till en skolmiljö där alla elever känner sig trygga och 
utvecklas. Det ska omfatta alla diskrimineringsgrunder. All personal och elever 
ska både i ord och i handling visa respekt för allas lika värde oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, relation eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.  
 
Det främjande arbetet pågår alltid, det är en av verksamhetens fortgående 
uppgifter och kan därför inte drivas enbart som tillfälliga insatser eller 
tillfälliga lektioner. Detta för att skapa ett tryggt och stödjande skolklimat 
under hela skoldagen. Det behöver finnas med som en viktig aspekt vid 
planering och genomförande av undervisningen. Från sättet att organisera 
och genomföra undervisningen till hur vi bemöter varandra.   
 

Främjande förhållningssätt: 

- Vi ser skolans elever som allas ansvar 
- Vi skapar förtroendefulla relationer till elever och vårdnadshavare och 

samverkar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas 
utveckling. 

- Vi ser olikhet som en tillgång.  
- Vi aktualiserar och diskuterar skolans ordningsregler för att tydliggöra 

gränser, ramar och en god trivsel. 
- Vi tränar eleverna i konstruktiv konflikthantering i vardagliga 

situationer. 
- Vi har ett förhållningssätt som visar på en tilltro till elevernas egna 

resurser och kompetenser 
- Vi har nolltolerans mot språkbruk som är diskriminerande utifrån alla 

diskrimineringsgrunder 
- Vid höstens föräldramöte informeras vårdnadshavare och ges möjlighet 

till dialog rörande Likabehandlingsplanens innehåll.  
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Förebyggande arbete 

- Vi styr gruppindelningar i undervisningen t.ex. grupparbeten 
- Tydligt schema för tillsynen på elevernas raster 
- Vuxenstyrda rastaktiviteter 
- Vi arbetar kontinuerligt med aktiva åtgärder för att skapa trygghet 

under hela skoldagen och för en god studiero i klasserna. 
- Vi följer upp trygghet och studiero på elevråd och i EHT.  

 
 
 

Uppföljning av föregående års likabehandlingsplan 

Föregående års planerade åtgärder bestod av: 
 

• Ett fortsatt aktivt värdegrundsarbete på hela skolan enligt Växjö 
kommuns värdegrund 

o Årshjul tas fram med material kopplat till Stopp min kropp. 
o Rastaktiviteter fortsätter, minst 4 per vecka. 
o Värdegrundsarbetet fortsätter. 
o Kompetensutveckling för personal inom ALIS, aktivt ledarskap i 

skolan 
o Aktivt arbete med språkbruk, exempelvis genom bok om 

språkbruk där varje klass arbetar med ett gott språkbruk. 
o Språkbruket lyfts i ordningsreglerna. 
o En del av vårt värdegrundsarbete med personalen är vårt OSA, 

organisatorisk- och social arbetsmiljöarbete. 
 

• Alla elever bidrar till och har studiero på Hovshagaskolan 
o Trappan om studiero där eleverna arbetar aktivt med sin egen 

del i studiero. 
o Utvärdering i respektive klassrum minst en gång per månad, 

resultatet följs upp och utvärderas med eleverna. Relevanta 
åtgärder sätts in för att öka studiero efter varje klassresultat. 

 
 
 
Hovshagaskolan har under det föregående året arbetat med de 
bestämda åtgärderna till viss del.  
Lärare i fritidshem har utvecklat de aktiva rastaktiviteterna på skolan. 
Minst en aktivitet varje dag har genomförts. Det är många elever från 
samtliga klasser som deltar i aktiviteterna. Ett klasschema vid 
fotbollsplanen har utarbetats med tydlighet kring vilka klasser som har 
tillgång vid olika tider. Skolans administratör har dagligen sett över 
personalfrånvaron och ordnat så att personal täcker upp vid frånvaro på 
rasterna.  
 
Två omgångar med fortbildning av ALIS, aktivt ledarskap i skolan har 
genomförts. Andra omgången med koppling till boken, ”Beteendeproblem i 
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skolan” av Bo Hejlskov. Målet har varit att utveckla ett gemensamt 
förhållningssätt kring bemötande.  
I samtliga klasser har man jobbat kontinuerligt med värdegrundsarbete.  
 
Ett årshjul kopplat till ”Stopp min kropp” är framtaget. 
 
Arbetet under läsåret fick anpassas på grund av Coronapandemins som 
satte stopp för många av våra planerade aktiviteter. Vi kunde tyvärr inte 
blanda grupper och träffas fysiskt förrän i slutet av vårterminen.  
 
Trygghetsteamet har under året genomfört förebyggande 
värdegrundsarbete som upplevdes positivt av personalen. Vi arbetade 
med en temavecka under läsåret där nätrespekt var i fokus. Under en 
vecka i mars arbetade hela skolan med temat nätrespekt.  
Trygghetsteamet tog fram material som klasslärarna fick för att 
genomföra med sina klasser. Lärarna fick själva planera upp veckan för sin 
klass med hjälp av trygghetsteamets uppgifter. 
 
Under läsåret har lärarna på lågstadiet arbetat med ”trappan om 
studiero” som ett verktyg för att skapa självmedvetenhet hos eleverna. 
Modellen upplevs konkret och användbar.  
Mellanstadiet har arbetat med veckovisa avstämningar kopplat till 
studiero. 
 
Vid flera tillfällen har studiero lyfts på elevråden. Elevråden är 
stadieindelade och har under höstterminen träffats digitalt. 
Representanterna för respektive klass har berättat om hur klassen 
upplever studieron.  
 
  
 

 
 

Kartläggning och analys  

Hovshagaskolan har analyserat det tidigare arbetet och har även kartlagt 
nuläget genom att 
 

• genomföra och analysera kommunens skolenkät.  

• trygghet, trivsel och studiero diskuteras på klassråd och elevråd.  

• kontinuerligt värdegrundsarbete i samtliga klasser 

• trivselfrågor i samband med utvecklingssamtal 

• genomföra trygghetsvandringar klassvis 

• analysera antalet kränkningsanmälningar och incidentanmälningar 
samt hur dessa skrivs 

• inför varje elevråd har alla klasser klassråd. På klassrådet är punkten 
att ta reda på hur trygghet och studiero upplevs av eleverna 
obligatorisk. 
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Kränkande behandling 

Hovshagaskolan har analyserat uppgifterna och kan konstatera följande 
brister/risker relaterat till kränkande behandling. 
  

• Fotbollsplanen, kingrutorna, omklädningsrummen och korridorer är 
riskzoner för kränkande behandling 

• För få vuxna är ute som rastvärdar 

• För få vuxna befinner sig i omklädningsrummen 
 

 

 

Diskriminering och trakasserier 

Hovshagaskolan har analyserat de insamlade uppgifterna i kartläggningen 
av verksamheten och har konstaterat att det kan finnas brister/risker 
relaterat till diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, och repressalier.  
 

Diskriminering kopplat 
till 

Kartläggning och analys 

Kön Ingen risk noteras i kartläggningen/  
 

Könsöverskridande 
identitet eller uttryck 

Ingen risk noteras i kartläggningen.    

Religion eller annan 
trosuppfattning 

Vi ser en risk att elever kan uppleva sig 
diskriminerade under Ramadan när klassen äter 
lunch i matsalen. 

Etnisk tillhörighet Ingen risk noteras i kartläggningen  

Sexuell läggning Vi ser en risk i elevernas språkbruk där 
nedsättande kommentarer om sexuell läggning 
förekommer. Elever använder sig t.ex. av ordet bög 
som ett nedsättande uttryck. 

Ålder Ingen risk noteras i kartläggningen.  

Funktionsnedsättning Ingen risk noteras i kartläggningen. 

Sexuella trakasserier  Vi ser en risk att elever sinsemellan utsätter 
varandra verbalt eller på sociala medier.  

Repressalier  Ingen risk noteras i kartläggningen. 
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Plan och åtgärder 

Hovshagaskolan har utifrån kartläggningen och analysen bestämt att 
fokusera utvecklingsarbetet mot följande målsättningar.  
 
 
 
Målsättning 1: Öka studieron 

Målsättning Alla elever ska kunna arbeta utan att bli störda.  

Nuläge När det gäller studiero anger 82.5% att det stämmer bra 
eller stämmer ganska bra på om de har studiero på 
lektionerna varav 39% på lågstadiet och 25% på 
mellanstadiet anger att det stämmer helt.  
  

Åtgärder • Gemensamma TLM- strategier 

• Kontinuerliga klasskonferenser där studiero diskuteras 

• Fokusområde i vårt SKA 

• Kollegial fortbildning ”Främja studiero i klassrummet- 
lärares ledarskap” 

• Elevstödjare med tydligt uppdrag 
 

Tidplan Augusti - juni  
 

Ansvarig Klasslärare, elevhälsa och rektor.  
 

 
 
Målsättning 2: Måltidsmiljön 

Målsättning Öka trivsel i måltidsmiljön. 

 

Nuläge Skolenkäten visar att det är 25% på lågstadiet och 49% av 
eleverna på mellanstadiet som inte upplever en bra 
måltidsmiljö.  
 

Åtgärder Möten mellan måltidsorganisationen, matråd och skolledning 
genomförs två gånger per termin för att öka 
kommunikationen och för att få till en dialog om hur vi på 
bästa sätt uppnår en bra miljö i matsalen. Personalen 
diskuterar med eleverna och har med det som en punkt på 
klassråden.  

Tidplan Augusti - juni 
 

Ansvarig  
Arbetslagen, mentorer, måltidspersonal, skolledning  
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Målsättning 3: Nolltolerans mot sexuella trakasserier  

Målsättning Ingen elev ska utsättas för sexuella trakasserier verbalt, 

fysiskt eller på sociala medier.  

 

Nuläge Vi ser ett behov av att uppmärksamma risken för sexuella 
trakasserier utifrån samhällsdebatten och det stora 
användandet av sociala medier.  
 

Åtgärder Vi behöver ta reda på mer om elevernas upplevelser av 
sexuella trakasserier. Vi arbetar förebyggande och 
främjande med temaveckor exempelvis ”stopp min kropp” och 
”nätrespekt”. 
 

Tidplan Augusti - juni 
 

Ansvarig Trygghetsteamet, pedagoger och skolledning 
 

 

 

Delaktighet i arbetet med likabehandlingplanen 

Eleverna vid Hovshagaskolan har medverkat i arbetet med att ta fram 
likabehandlingplanen genom att gå en trygghetsvandring för att kartlägga 
de områden på skolan som känns otrygga. Eleverna har svarat på en enkät 
för att reda på hur de upplever tryggheten på olika platser samt hur de 
upplever studieron inne i klassrummen. Eleverna har under skolåret fått 
uttrycka sina önskemål och funderingar till elevrådet genom klassråd och 
representanter i elevrådet.  
 
På klassernas föräldramöten samt på föräldrasamråd kommer 
likabehandlingsplanen synliggöras och presenteras och vårdnadshavare har 
då möjlighet att lämna synpunkter.  
  
Personalen vid Hovshagaskolan har medverkat i arbetet med att ta fram 
likabehandlingplanen genom att ta fram utvecklingsområden genom analyser 
av enkäter och i skolans systematiska kvalitetsarbete.  
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Vad händer vid misstanke om kränkande behandling 

• All personal som uppmärksammar eller misstänker kränkande 
behandling är skyldig att omgående stoppa händelsen och tydligt 
klargöra att inte någon form av kränkande behandling är accepterat 
på skolan.  

• Den personal som har uppmärksammat händelsen meddelar klasslärare 
om vad som hänt. 

• Klasslärare och den personal som uppmärksammat händelsen gör en 
första kort utredning av händelsen och genomför samtal med 
inblandade elever.  

• Om det efter samtal inte finns någon osämja mellan eleverna görs inga 
vidare åtgärder. Klasslärare ansvarar för att dokumentera att samtal 
hållits med inblandade elever. 

• Handlar det om misstänkt kränkande behandling anmäls detta i DF 
Respons enligt rutin i bilaga 1. Klasslärare ansvarar för att 
vårdnadshavare till inblandade elever informeras så snart som möjligt. 

• Rektor tilldelar ärendet en utredare (oftast klassläraren) som med stöd 
av DF respons frågeställningar samtalar med inblandade elever.  

• Nödvändiga åtgärder upprättas för att eventuella kränkningar ska 
upphöra.  

• Uppföljning görs inom två veckor för att säkerställa att kränkningar har 
upphört.   
 

Ansvarsförhållande  

Rektor:  

• Har det huvudsakliga ansvaret för att plan mot diskriminering och 
kränkande behandling upprättas varje år och att den förankras hos all 
personal.  
• Har det huvudsakliga ansvaret för att rutiner kring 
likabehandlingsarbetet följs.  

 

Personal:  

• Ansvarar för att plan mot diskriminering och kränkande behandling 
förankras hos elever. 
• Ansvarar för att rutiner följs vid misstanke om kränkande behandling.  
• Ansvarar för att aktivt arbeta och verka för en skola som genomsyras 
av alla människors lika värde och att likabehandlingsarbetet är en del 
av skolans vardag.  
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Vårdnadshavare:  

• Uppmanas att kontakta ansvariga på skolan vid misstanke om 
kränkande behandling eller diskriminering.  
• Kan aktivt ta del av likabehandlingsplanen på föräldramöten och på 
skolans hemsida och uppmanas komma med förslag och förbättringar 
gällande planen.  

 

Elever:  

• Tar del av skolans värdegrundsarbete kopplat till 
likabehandlingsplanen. 
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Bilaga A: Rutin för anmälan, utredning, vidtagande av åtgärder och 

uppföljning av kränkande behandling 

När personal får kännedom om att en händelse inträffat där ett barn/elev 
anses ha upplevt sig vara kränkt ska personal anmäla detta till rektor. 
Anmälan görs på följande sätt: 

o Logga in till DF Respons: 
- Via Växjö kommuns inloggninsportal (vaxjo.se) 
- Direkt via Inloggning (vaxjo.se)  

 

 

o Om händelsen involverar skador eller tillbud ska en anmälan 
också upprättas i STELLA. Anmälningar i STELLA hanteras separat 
och ersätter inte anmälan om kränkande behandling.   

Utbildning för personal  
I Utbildningsportalen finns utbildningar för DF Respons för elevhälsa 
(sharepoint.com) och DF Respons för utredare (sharepoint.com) (övrig personal).  
Här kan du som personal läsa r om arbetet kring kränkande behandling.  
Utbildningsförvaltningen: Anmälan om kränkande behandling - Växjö intranät (vaxjo.se) 

 

 

 

 

 

o  

  

https://login.vaxjo.se/my.policy
https://dfrespons.vaxjo.se/Login.aspx
https://vxo.sharepoint.com/sites/Utbildningsportalen/DFResponsf%C3%B6relevh%C3%A4lsa/SitePages/Course.aspx
https://vxo.sharepoint.com/sites/Utbildningsportalen/DFResponsf%C3%B6relevh%C3%A4lsa/SitePages/Course.aspx
https://vxo.sharepoint.com/sites/Utbildningsportalen/DFResponsf%C3%B6rutredare/SitePages/Course.aspx
https://intranat.vaxjo.se/vaxjokommun/servicestodocharbetssatt/varaarbetssatt/utbildningsforvaltningensrutiner/utbildningsforvaltningenanmalanomkrankandebehandling.4.25d886a116e44e69c7937361.html
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Bilaga B: Växjö kommuns värdegrund 

 
Växjö kommunkoncern har en gemensam värdegrund. Den utgörs av fyra 
värderingar som gäller för alla som jobbar i kommunkoncernen. 
Värderingarna påverkar vårt sätt att vara och hjälper oss att leverera en 
god kommunal service och vara en attraktiv arbetsplats med en god 
arbetsmiljö. Det bidrar till ett hållbart arbetsliv. 
 
Värderingarna fungerar tillsammans - vi ska leva upp till dem samtidigt. Ingen 
är viktigare än den andra. De gäller både i relation till vår omgivning och till 
varandra som kollegor. Det vill säga att vi har samma förhållningssätt internt 
som externt. 
 

• Vi möter alla med respekt 
• Vi kan jobbet 
• Vi gör verksamheten bättre 
• Vi skapar en hållbar framtid 

 
Värdegrunden förenar oss alla i kommunkoncernen. I praktiken berättar den 
för oss vad som är viktigt i vardagen. Det syns och märks den dag vi alla lever 
efter samma värdegrund. Kommer man utifrån förstår man hur det är här – 
och det är bra. Det skapar tydlighet och trygghet. 

Vi möter alla med respekt  

För oss i Växjö kommunkoncern har alla människor ett lika värde med olika 
behov och förutsättningar. Därför lyssnar vi aktivt för att förstå varandra. Vi 
ser möjligheten i varje möte. Vår dialog är saklig och öppen. Vi hjälps åt att 
skapa tydlighet. Vi tar till vara andras kompetens och bejakar olikheter. Vi 
visar hänsyn till varandras ansvarsområden. Vi bryr oss om varandra. Därför 
håller vi vad vi lovar. Detta skapar trygghet. 

Vi kan jobbet 

Vi som jobbar i Växjö kommunkoncern har uppdraget att göra nytta för alla i 
kommunen. Vi tar reda på vad som förväntas av oss och genomför jobbet på 
bästa sätt. Vi är nyfikna och söker självständigt ny kunskap. Vi reflekterar 
över vad vi gör och pratar med omgivningen för att ständigt utvecklas i vår 
roll. Detta gör oss professionella. Vi samarbetar för då blir vi bättre. 

Vi gör verksamheten bättre 

Vi i Växjö kommunkoncern förbättrar verksamheten med utgångspunkt i 
behoven hos de vi är till för. För att vi ska bli bättre sätter vi utmanande mål 
som vi följer upp. Då ökar värdet på vår service över tid. Vi utvecklas och är 
nyfikna på omvärlden. Vi delar med oss av information och idéer. Så gör vi 
alla skillnad. 

Vi skapar en hållbar framtid 
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Vi som jobbar i Växjö kommunkoncern analyserar och agerar för att skapa 
långsiktiga ekonomiska, sociala och ekologiska effekter - samtidigt. Det vi gör 
idag spelar roll imorgon. Vi tar ansvar och har modet att genomföra de 
långsiktiga förändringar som krävs. Vi är goda förebilder och skapar ett 
samhälle för alla, samtidigt som vi hushåller med våra resurser. 
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Bilaga C: Skolans ordningsregler och trivselregler 

På Hovshagaskolan vill vi att alla elever ska få en god grund för framtiden. 

Det handlar om kunskaper och grundläggande värden. Vi vill därför att vår 

skola ska vara en plats där alla känner trygghet och studiero. Det uppnår vi 

genom att;  

• Vi kommer i tid till lektionerna. 

• Vi är alla ansvariga för en bra studiero i klassrummet.  

• Vi håller oss inom skolans område under skol- och fritidstid. 

• Vi har mobilfri skoldag om inte läraren bestämmer något annat.  

• Vi kastar inte snöbollar på varandra. 

• Vi använder inte cykel, inlines, sparkcykel och skateboard på 

skolgården.  

• Vi ställer cyklar på anvisad plats. 

• Vi använder inte någon form av hot, våld, kränkande behandling eller 

diskriminering. 

 

Om någon bryter mot skolans ordningsregler följer vi kapitel 5 i skollagen som 

tar upp trygghet och studiero. Där står vad skolan får göra för att 

arbetssituationen ska bli bättre för alla elever på skolan. Det handlar bland 

annat om tillsägelser, omflyttning i klassrummet, omhändertagande av mobil 

eller andra saker som är farliga eller stör undervisningen, kvarsittning med 

mera. 

 

För att skolan ska bli en så trivsam plats som möjligt att arbeta och studera 

på har vi även följande trivselregler;  

• Vi tar hand om våra möbler och vårt material såsom dator och 

skolböcker. 

• Vi hjälps åt att hålla rent och snyggt genom att exempelvis slänga 

skräp i papperskorgar. 

• Vi bemöter varandra på ett trevligt sätt. 

Behandla andra så som du själv vill bli behandlad 
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