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Synpunkter och förslag på förbättringar på Likabehandlingsplanen 
 
Frölundaskolans Föräldraförening har försökt samla in synpunkter från föräldrar på skolan och komma 
fram till olika förslag på förbättringar. 
 
Generellt får vi många synpunkter på att det saknas tydlighet i regelverk som gäller, konsekvenser, 
återkoppling på problem som uppstått samt hur dokumentationsuppföljningen sker. 
Hur vikarier som kommer till skolan får till sig innehållet i Likabehandlingsplanen och regler som gäller 
på skolan är också frågor som dyker upp ofta. 
 
Vårt mål med kommande synpunkter/förslag är att försöka förtydliga vissa delar av planen för att 
minska risken för tvetydighet och få en klarare bild om vad som gäller. Detta genom att titta på andra 
styrdokument som bl. a ViS, riktlinjer för Våld och allvarliga händelser i Skolan. 
Vi vill också genom några frågeställningar skapa en dialog mellan skola och föräldrar och försöka öka 
kunskap/förståelse och förtydligande om vad som är och inte är möjligt kring regelverk och liknande. 
 

1. Planen innehåller och beskriver åtgärder mot kränkande behandling, diskriminering och 
trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck. 

 Kan man förtydliga genom att beskriva i klartext vad en kränkande handling är? Det 
finns en del beskrivet under begrepp så tar bort denna. 

 Beskrivningarna under ”Begrepp” är ofta beskrivna som att det bara är skolan som kan 
diskriminera eleverna, kan inte eleverna också tex diskriminera varandra, kan man 
skriva om och förtydliga? 

 Förtydliga att det även gäller våld tex med nedan beskrivning. 
o Fysiskt våld är handlingar riktade mot kroppen, exempelvis att nypa, knuffa, 

hålla fast, örfila, ge knytnävsslag, sparka eller använda tillhyggen och vapen att 
slå med. 

o Psykiskt våld handlar om att systematiskt förtrycka och kränka, tillexempel 
genom nedvärderande kommentarer, offentlig förödmjukelse, svartsjuka, 
kontroll och isolering. 

o Sexuellt våld kan vara att tvinga eller övertala en person att utföra sexuella 
handlingar. (Annars står bra beskrivet i planen under sexuella trakasserier) 

o Materiellt våld kan vara att slå sönder eller förstöra saker av ekonomiskt eller 
känslomässigt värde. 

o Hot kan innebära verbala hot om fysiskt våld mot en person eller personens 
närstående. Det kan också vara att aggressivt och hotfullt beteende med syfte 
att skrämmas. 
 

2. Under stycket ”Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever” hänvisas ofta 
till begreppet ”om händelsen bedöms som allvarlig”. Om det är upp till var och en att bedöma 
vad som är en allvarlig händelse kan det här finnas stor risk till tolkningsvariation och otydlighet 
om vad som egentligen gäller, var går gränsen. Vi förstår att det kan vara väldigt svårt att dra en 
tydlig gräns och att den också måste anpassas efter situation men om ändå göra ett försök att 
spalta upp olika riktlinjer och försöka förtydliga. Detta tror vi stärker och gynnar både 
skolpersonal och föräldrar genom att minimera tveksamhet och öka tydlighet. 
 

3. Konsekvenser, går det att spalta upp olika åtgärder som skolan kan ta till för att skapa den 
ordning som behövs eller motverka/bearbeta kränkande handlingar samt hur dessa åtgärder 
kan eskalera om situationen inte blir bättre. Tex hur många gånger kan ”Kalle” vara stökig i 
klassen innan det blir samtal hem, hur många samtal hem blir det innan ytterligare åtgärder 
krävs, osv?  En konsekvenstrappa likt Frånvarotrappan? Vi har sett att det finns en del 
konsekvenser spaltade i planen under ”Rutiner för uppföljning” men det kan även vara andra 
konsekvenser (mindre drastiska) innan man kommer till den nivån att byta klass eller skola osv. 
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4. Information om planen till vikarierande personal. Hur får vikarierande personal till sig 

informationen som står i planen? Går det att skapa en ”kortversion” som vikarier kan få i näven 
när de kommer till skolan och på så sätt även ge dem möjligeten att vara insatta i vilka regler 
som gäller på skolan och även stärka deras ställning? 
 

5. Återkoppling. I planen står det att den utsattes föräldrar ska bli informerade när en kränkande 
händelse uppstår. Flera föräldrar upplever att de ofta får höra om detta via andra kanaler och 
inte via den förväntade kanalen som tex från lärare samt att man inte heller får någon 
information om hur handlingen dokumenteras och följs upp. Detta är något som skapar 
irritation och frustration hos flera vårdnadshavare. Här tror vi att en dialog måste skapas både 
inom skolan samt mellan skola och föräldrar för att reda ut eventuella oklarheter i instruktioner 
och riktlinjer.  
Några frågeställningar i samband med detta: 

 I planen står det att all kränkning ska dokumenteras och lämnas till rektor inom en 
vecka, är så fallet? 

 Saknas det riktlinjer och tydlighet? 

 Hur dokumenteras händelser? 

 Har lärarna för hög arbetsbelastning för att klara av/hinna hantera dessa frågor? 

 Kan vi som föräldrar ha inblick i hur många händelser som dokumenteras? 
 
Vi vill också poängtera att vi absolut inte vill peka ut eller klandra någon personal på skolan utan 
förhoppningsvis kunna hjälpa till att skapa en bättre skolmiljö för både elever och personal. 

 
 

Följande är synpunkter och förslag på åtgärder som vi har fått in från en ideell 
verksamhet inom Rädda Barnen – Gruppen mot mobbning 
 
Brister: 

1. Planen saknar nätet som en otrygg plats, och kränkningar på nätet nämns inte alls i 
dokumentet. 

2. Anmälan av kränkande behandling från elev kan endast ske genom att lämna lapp i kurator, 
sjuksköterska eller rektorns fack. 

3. Skolans samarbete med eleverna är bristande, eleverna borde kunna vara en större del av 
likabehandlings-arbetet. 

4. Det finns Inga direkta åtgärder kopplat till resultatet från kartläggningen. 
5. Den enda "lösningen" på otrygga platser skrivs som personalnärvaro. 
6. Åtgärderna är ofta inte specificerade för diskrimineringsgrunderna, utan mer generellt 

utformade. 
 
Förslag på lösning: 

1. Inkludera nätet i kartläggningen, ta upp problemen kring kränkningar på nätet. 
2. Hitta en digital väg att anmäla kränkande behandling. Ex. Sms, mejl, PIM osv. 
3. Gör eleverna engagerade, arbeta aktivt med eleverna kring lösningar på problem med otrygga 

platser, diskriminering, mobbning m.m. 
4. Utforma åtgärder utifrån resultaten från kartläggningen och beskriv hur arbetet fungerar från 

kartläggning till åtgärd. 
5. Analysera vad som gör en otrygg plats otrygg och utforma åtgärder utifrån detta. T.ex. 

ombyggnation, målning osv. 
6. Skriv åtgärderna utifrån de olika diskrimineringsgrunderna specifikt för den grunden. Och skriv 

hellre generella åtgärder under en helt annan rubrik. 


