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1. Inledning och vision 

Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever (även 

kallad Barn- och elev skyddslagen) gäller från den 1 april 2006. Den omfattar all utbildning och annan 

verksamhet som avses i Skollagen (2010:800) med ändringar (SFS 2011:878).   

Den här upprättade planen gäller alla elever på komvux. Verksamheterna på komvux spänner  

f n över grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, SÄRVUX (särskild 

undervisning för vuxna), sfi (svenska för invandrare) och uppdragsutbildning.   

  

  

  

2. Målsättningar   

 En viktig målsättning är att förankra lagstiftningen och likabehandlingsplanen. Alla på skolan 

ska känna till likabehandlingsplanen och förstå dess innehåll.  

 Samtliga som arbetar eller studerar på komvux ska aktivt verka mot all typ av jargong bland 

elever och personal som någon kan uppleva som kränkande. 

 Innehållet i den litteratur vi har i undervisningen får inte uppfattas som diskriminerande eller 

på annat sätt kränkande. Ansvaret för detta ligger på respektive kursansvarig.  

 

 

3. Definitioner och begrepp
1
  

  

Annan kränkande behandling: 

Ett uppträdande, som utan att vara trakasserier, kränker en elevs värdighet. 

 

Diskriminering:  

Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller 

grupper av individer utifrån olika grunder. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande 

identitet eller yttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder och ålder. 

Det finns en skillnad på direkt och indirekt diskriminering. Med direkt diskriminering menas att en 

elev missgynnas i förhållande till andra om missgynnandet har samband med någon av ovan nämnda 

diskrimineringsgrunder. Indirekt diskriminering avser att en elev missgynnas genom att man tillämpar 

en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken 

särskilt missgynnar en elev utifrån någon av ovan nämnda diskrimineringsgrunder. 

 

Främlingsfientlighet: 

Främlingsfientlighet är en rädsla för eller stark motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, 

kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristiska. 

 

Homofobi: 

Homofobi är en uppfattning eller medveten värdering som ger uttryck för en starkt negativ syn på 

homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella personer. 

 

Hot och våld: 

Hot och våld är otillåten användning av fysisk styrka som påtrycknings- eller bestraffningsmedel. 

 

Kränkande behandling: 

Med kränkande behandling avses att behandla någon förolämpande eller nedsättande genom att 

angripa den personen med ord eller handling. Kränkande behandling strider mot principen om alla 

människors lika värde.  
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 Hämtat ur Skolverkets skrift ”Allmänna råd och kommentarer – För arbetet med att främja likabehandling och 

för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling”   



 

Mobbning: 

Mobbning är en upprepad negativ behandling där någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar 

eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. 

Rasism: 

Rasism är en föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det 

finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed 

legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera. 

 

Sexism:
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Sexism innebär fördomsladdad diskriminering, förtryck och utnyttjande av människor enbart p g a 

könstillhörighet.  

 

Trakasserier: 

Trakasserier är något som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är alltså diskriminering och kan utföras av vuxna gentemot 

elever eller mellan elever. 

 

Ålder 

 

Könsöverskridande identitet och uttryck 

 

4. Ansvariga 

Rektor har det yttersta ansvaret för att Likabehandlingsplanen efterlevs på skolan. Planeraren fungerar 

som bollplank.  

 

Namn Mobil Tel på skolan  Tel i hemmet  

Karin Hovmark 

Rektor 

070-2796724 0480-45 18 10  

Kenneth Johansson, 

Rektor 

0702815981 0480-45 18 31  

 

5. Förebyggande åtgärder 

 Allt planeringsarbete ska utgå från kärnan i lagen d v s att inte utestänga någon elev från 

lokaler, möten och undervisning. 

 Personalen ska genom information och fortbildning göras medveten om lagens innebörd. 

 Skolledningens uppgift är att hålla diskussionen kring lagen levande på skolan. 

 Ledning och personal ska hela tiden vara observanta på och aktivt arbeta för att elever inte 

diskrimineras av verksamhetens organisation eller av tillämpningen av olika beslut.  

 Respektive pedagog har i uppdrag att kritiskt granska litteraturen som ingår i undervisningen 

för att säkerställa att innehållet inte kan uppfattas som diskriminerande eller på annat sätt 

kränkande.  

 Eleverna ska vara med i arbetet med Likabehandlingsplanen genom Studeranderådet.  

Eleverna  arbetar sedan vidare i respektive kurs. 

 I samband med skolstart för elev ges information om likabehandlingsplanen och att den finns 

tillgänglig på hemsidan.    

6. Ansvarsfördelning  

Huvudmannen (i detta fall Gymnasieförbundet) är skyldig att se till att all personal i skolan får 

kunskap om sitt ansvar att agera när någon utsätts för kränkande behandling.   
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 Definitionen är hämtad från Wikipedia 



Ansvaret att agera enligt 

likabehandlingsplanen är en mycket 

sträng bestämmelse. Det räcker med att personal på skolan får kännedom om eller misstänker att en 

elev blir eller anser sig ha blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling för att en 

utredning skall påbörjas.  

  

Ansvaret att agera omfattar:  

 Rektor och andra skolledare 

 All personal såsom lärare, vaktmästare, lokalvårdare, administrativ personal etc.  

 På komvux ser vi det även som självklart att alla elever agerar 

 behandling och informerar skolans personal så snart de misstänker att en elev kan ha utsatts 

för trakasserier eller annan kränkande 

 

 

7. Rutiner för utredning och åtgärder av diskriminering eller kränkande behandling  

 

7.1 Allmänt 

Om personal misstänks för kränkning av en elev ska rektor ansvara för utredningen.  

 

Alla händelser som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa anmäls till Arbetsmiljöverket.  

Alla gärningar som misstänks vara brottsliga anmäls till polisen.  

 

7.2 Rutiner för dokumentation 

Ett ärende öppnas, d v s ärendet diarieförs, så snart skolan får kännedom om att kränkningar har eller 

kan ha inträffat. Detta innebär att en skriftlig anmälan framställs som ett första steg i utredningen och 

att vidare utredning dokumenteras skriftligen. Om det inte står klart att uppgifterna i ärendet kan röjas 

utan att den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider men ska ärendet 

sekretesstämplas (enligt Sekretesslagen 7 kap 9 §). 

Alla delar av utredningen som kan vara av vikt för utgången av ärendet måste dokumenteras. Syftet är 

att säkerställa att rådande lagstiftning följs samt att säkra kvaliteten i skolans utredningsarbete. Den 

skriftliga dokumentationen förvaras av rektor i särskild pärm för ändamålet. 

 

7.3 Rutiner för att hantera enstaka händelser av diskriminering eller annan kränkande behandling 

mellan elever  

Även enskilda händelser av diskriminering eller annan kränkande behandling ska utredas och 

dokumenteras av berörd personal enligt 7.2. Dokumentationen görs på särskild blankett och lämnas in 

till rektor som öppnar ärendet.  

 

7.4 Rutiner för att hantera återkommande trakasserier eller annan kränkande behandling mellan 

elever ELLER då personal trakasserar eller kränker elev (t ex mobbning) 

a) Den som känner sig diskriminerad eller kränkt eller den som ser att sådant förekommer ska anmäla 

detta till rektor. Anmälan kan också göras till annan personal på skolan som sedan vidarebefordrar 

ärendet till rektor.   

 

b) Rektor kallar de berörda parterna till samtal för att utreda händelserna. Om eleven önskar kan även 

en kurskamrat, anhörig eller annan nära person delta som stöd.   

 

c) Uppföljningssamtal äger rum för att klarlägga att problemen är åtgärdade och kränkningarna 

upphör.  

 

d) Om kränkningarna inte upphör får rektor ta ställning till om det kan krävas disciplinära åtgärder i 

form av avstängning från utbildningen i enlighet med Förordningen om kommunal vuxenutbildning 

(SFS 2011:1108 ) 7 Kap §4.. Ärendet skall i så fall hänskjutas skriftligen till Gymnasieförbundet. I 

avvaktan på Gymnasieförbundets avgörande får rektor, om det bedöms nödvändigt, besluta att med 

   



omedelbar verkan tillfälligt stänga av en elev (högst under två veckor). Även ett sådant beslut 

nedtecknas skriftligen och översänds till Gymnasieförbundet.  

 

8. Rutiner för att ta fram, följa upp och se över verksamhetens likabehandlingsplan tillsammans 

med personal och elever 

  

Likabehandlingsplanen i sig och hur väl komvux har levt upp till lagstiftningen kommer att följas upp 

av rektor och personal i början på maj månad varje år. Då diskuteras även eventuella revideringar i 

planen. Förslag till revideringar i likabehandlingsplanen sänds på remiss till personalen och 

Studeranderådet, som tar upp den till diskussion i respektive kurs,  därmed får alla  möjlighet att lämna 

synpunkter. 

 

Uppföljningen av likabehandlingsplanen utgör en del av komvux kvalitetsredovisning. 

  



UTREDNING ENLIGT LAGEN (2006:67) OM FÖRBUD MOT 

DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING AV 

BARN OCH ELEVER 
 

 

Anmälare (namn + ev personnummer):  

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Inblandade parter (namn + ev personnummer): 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Vittnen till händelseförloppet (namn + ev personnummer): 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Händelseförlopp: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Vidtagna åtgärder: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Datum:   Underskrifter: 

 

 

________________ ____________________                 ___________________ 

 

 

 


