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1 Inledning 
Huvudmannen för förskola och skola ska varje år se till att det upprättas en plan över de åtgärder 

som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering av barn och 

elever. 

En plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska upprättas, följas upp 

och ses över under medverkan av eleverna vid den verksamhet som planen gäller för. Utformningen 

och omfattningen av elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad.  

Relevant lagstiftning för att upprätta denna plan redovisas i bilaga 4. 

Ansvarsfördelningen för verksamheten grundar sig på dokumentet Ansvarsfördelningen för arbetet 

mot kränkande behandling och diskriminering samt på verksamhetens kvalitetsplan.  

Planen ska innehålla en översikt över det främjande arbetet samt de åtgärder som behövs för att 

förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling av elever på 

Transtenskolan.  

Planen ska även innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller 

genomföras under kommande läsår. En redogörelse för hur de planerade aktiviteterna genomförts 

ska tas med i kommande års plan.  

https://intranet.hallsberg.se/download/18.74b34be317f449e87c010432/1646324165621/Ansvarsf%C3%B6rdelning%20kr%C3%A4nkande%20behandling.pdf
https://intranet.hallsberg.se/download/18.74b34be317f449e87c010432/1646324165621/Ansvarsf%C3%B6rdelning%20kr%C3%A4nkande%20behandling.pdf
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2 Kartläggning av risker 

2.1 Uppföljning av föregående läsårs åtgärder 
Föregående års Plan mot kränkande behandling och diskriminering hade som ett fokusområde att 

levandegöra skolans trygghetsplan. Detta har implementerats genom det framtagna årshjulet. Vid 

klassråden diskuteras också arbetsmiljöfrågor veckovis i samtliga klasser.  

Ett annat fokusområde har varit att utveckla samarbetet mellan trygghetsteamet och elevrådet för 

att öka elevernas delaktighet i värdegrundsarbetet samt för att trygghetsteamets arbete med 

värdegrund ska synliggöras mer. Kopplingen går från trygghetsteamet till klassen via biträdande 

rektor och elevrådet och sedan tillbaka samma väg. Detta arbete har varit möjligt då biträdande 

rektor leder både elevråd och trygghetsteamsmöten. Därmed finns det en tydlig koppling i 

trygghetsarbetet från eleverna till både trygghetsteamet och ledningen.  

Årligen revideras ordningsregler och konsekvenstrappa och diskuteras i olika forum, såsom klassråd, 

elevråd, arbetslagsmöten, trygghetsteamsmöten, elevhälsomöten och ledningsgruppsmöten. Den 

årliga översikten av dessa dokument är en basal del i arbetet med trygghet i skolan.  

En främjande insats som skolan arbetar med är mentorstid och klassråd varje vecka. Vissa klasser har 

också haft mentorstid två eller fler gånger i veckan.  

En annan främjande insats är högre vuxennärvaro i kafeterian, som i sin tur lett till att skolan kan 

främja tryggheten på de allmänna ytorna.  

Ytterligare en främjande insats är det ovan beskrivna ökade samarbetet mellan elevrådet och 

trygghetsteamet, där biträdande rektor varit en länk.   

 

2.2 Nuläge 
 

2.2.1 Trygghetsenkät 

I årets trygghetsenkät framkom bland annat följande. Årets siffror jämförs med föregående års 

enkät: 

• Trivseln på skolan har ökat från tidigare cirka 92 procent till nuvarande 93,5. Överlag är 

trivseln jämn över arbetslagen, men pojkarna trivs lite bättre än flickorna. Av pojkarna trivs 

94,27 procent bra och av flickorna 92,34 procent.  

• Fler elever känner sig alltid eller ofta trygga på skolan. Föregående års trygghetsenkät visade 

att cirka 91 procent av eleverna kände sig trygga och årets enkät att 94,8 känner sig trygga.  

• Färre elever känner att de blir utsatta för kränkande behandling eller diskriminering. 

Föregående år svarade 15 procent att de ibland eller ofta kände sig utsatta, medan den 

siffran i årets enkät ligger på 12,95 procent - en minskning med dryga 2 procent. På denna 

punkt är det främst flickorna som känner sig utsatta, medan det i ett arbetslag är mer jämnt 

mellan pojkar och flickor. 
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• Fler elever känner att de alltid eller ofta upplever arbetsro under lektionerna. I föregående 

trygghetsenkät ansåg 76,0 procent av eleverna att de hade arbetsro. I årets enkät upplevde 

81,52 procent av eleverna att de har arbetsro under lektionerna. I ett arbetslag upplevs 

arbetsron jämnare mellan flickor och pojkar medan upplevelsen av arbetsro i tre arbetslag 

skiljer sig mer markant mellan flickor och pojkar. Generellt sett är det färre flickor som 

upplever arbetsro än pojkar.  

• Många elever upplever att de inte har någon vuxen att vända sig till om de själva eller någon 

annan blir utsatt för kränkande behandling och diskriminering. I årets trygghetsenkät är det 

8,43 procent av eleverna som upplever att de inte har någon vuxen att vända sig till, medan 

den siffran föregående år var 11,0 procent. Utifrån enkäten är det främst årskurs 8 och 9 som 

inte har någon att vända sig till, medan det i årskurs 7 är en mindre andel elever som inte vet 

vart de ska vända sig.  

• Föregående års trygghetsenkät visade att det var 93,0 procent av eleverna som kände sig 

trygga i matsalen. I årets trygghetsenkät är det 96,15 procent av eleverna som känner sig 

trygga.  

•  Av årets trygghetsenkät framgår att 72,12 procent av eleverna upplever att det är lärarna 

som bestämmer vilka som ska arbeta tillsammans i grupparbeten. 

2.2.2 Trygghetsvandring 

• Cafeterian – känns ofta som en trygg plats, men upplevs mindre trygg när personal saknas 

där. Det framgår att 89,35 procent av eleverna upplever cafeterian som en trygg plats.  

• Toaletterna – lyfts fram som en otrygg plats, då det enkelt går att låsa upp dem utifrån. Det 

är 76,03 procent av eleverna som upplever att toaletterna är en trygg plats.  

• Korridorerna – uppfattas generellt sett som trygga, dock med undantag av A-korridoren på 

nedre planet. Eleverna lyfter att det kan inträffa olika händelser längst in i den korridoren. 

Trots det framkommer det att 94,67 procent av eleverna känner sig trygga i korridorerna.  

• Matsalen – upplevs ofta trygg, vilket är kopplat till att det finns personal i matsalen. Utifrån 

trygghetsenkäten upplever 96,15 procent av eleverna att matsalen är en trygg plats.  

• Utemiljön – uppfattas som en trygg plats, med undantag för området bakom skyddsrummet, 

där det kan ske händelser. Enligt trygghetsenkäten upplever 96,74 procent av eleverna att 

skolans utemiljö är trygg.  

• Idrottshallen – är också trygg. Av trygghetsenkäten framkommer att 91,12 procent av 

eleverna anser att både Idrottshall och omklädningsrum känns trygga.  

2.2.3 Draftit 

Enligt skolans verktyg för hantering av kränkande behandling, Draftit, är det främst pojkar som 

utsätter andra elever för kränkande behandling. Det framgår också att det är främst pojkar som 

utsätts för kränkningarna.  

I procent är det 95,65 av samtliga kränkningar som sker av pojkar. Det är också 80 procent av de 

utsatta eleverna som är pojkar.  
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De flesta kränkningarna är fysiska (39,13 procent) och verbala (30,43 procent). Kränkningarna sker 

främst i korridorerna och de är jämnt fördelade över årskurserna.  

2.2.4 Övriga insatser 

I början av läsåret 2022/23 gjorde trygghetsteamet en insats mot personalen genom en fortbildning i 

hanteringen av kränkningsärenden. Syftet var dels att ge personalen kunskaper om hur kränkningar 

hanteras i verksamheten, dels att all personal skulle känna till skolans ordningsregler.  

Trygghetsteamet arbetade också i början av läsåret fram ett presentationsmaterial om 

trygghetsteamets uppdrag, som mentorerna presenterade för sina elever. Av presentationen framgår 

vilka personalens uppgifter är, vilket elevernas ansvar på skolan är samt vad en kränkning eller 

diskriminering innebär.  

2.2.5 Sammanställning av prioriterade problemområden 

Problemområden som skolan uppmärksammat är att det enligt trygghetenkäten är fler flickor som 

känner sig utsatta för kränkningar i form av verbala sådana samt miner, blickar och utfrysning. Detta 

framkommer dock inte i trygghetsvandringen eller i de inskickade kränkningarna via Drafit. Det 

handlar således om kränkningar som sker utan att skolan uppmärksammat dem.  

Ett annat problemområde är att det i stor utsträckning är pojkar som utsätter pojkar för både fysiska 

och verbala kränkningar. De tar sig uttryck i att konflikter uppstår mellan olika parter och 

grupperingar. Kränkningarna uppstår utifrån så kallat ”skojbråk”, grovt språkbruk och grov jargong. 

De sker främst på raster och på allmänna ytor.  

 

3. Analys av orsaker 

De orsaker som skolan ringat in är att kränkningar av flickor och pojkar är av två olika slag.  
 
Flickor känner sig utsatta för verbala kränkningar, miner, blickar och utfrysning. Dessa kränkningar 
sker i det dolda och är svåra för skolan att upptäcka i tid och att förebygga. Skolan behöver därför 
skapa förutsättningar för elever som är utsatta på detta sätt att våga träda fram och tala om för de 
vuxna på skolan om sina upplevda kränkningar.  

Utifrån trygghetsenkätens uppgifter handlar kränkningarna främst om utseende, beteende och 

ursprung/etnicitet. Delar av kränkningarna är kopplade till diskrimineringsgrunderna. Kränkningar 

som behandlar utseende och beteende är ej kopplade till diskrimineringsgrunderna, men de är ändå 

upplevda kränkningar och ska behandlas så.  

Pojkar utsätter andra pojkar för kränkande behandling, både fysiskt och verbalt. Dessa kränkningar 

sker oftast öppet och är därför enklare att upptäcka för skolan, eftersom det vanligtvis både hörs och 

syns när de sker. Pojkarnas utsatthet och utsättande har olika dimensioner. Få är kopplade till 

diskrimineringsgrunderna, utifrån de kränkningsanmälningar som inkommit till skolan.  

Förbättringar av trygghetsläget på skolan har skett utifrån trygghetsenkätens och 
trygghetsvandringens resultat och utifrån antalet inkomna kränkningar samt deras innehåll. Allt fler i 
personalgruppen både anmäler och hanterar kränkningar på skolan. Det visar att de insatser som 
genomfördes tidigt under läsåret 2022/23 också börjat ge effekt när det gäller att förebygga, hantera 
och följa upp kränkningar.  
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Gruppindelningar i klassrummet kan, utifrån trygghetsenkätens resultat, styras tydligare av lärarna. 
Enligt lärarna ska eleverna alltid ha en kamrat att arbeta tillsammans med, men cirka 28 procent av 
eleverna uppger i enkäten att det inte är läraren som bestämmer vilka elever som ska arbeta ihop. 
Utifrån detta finns det behov av att öka tydligheten för eleverna genom tydliga gruppindelningar. 
Detta kan påverka elevers utsatthet i skolan på ett positivt sätt. 
 
 

4. Översikt och Planering av åtgärder 
 

Åtgärder och hälsofrämjande/förebyggande insatser 

Risk Vad ska göras? När? Vem är ansvarig? När och med vilka ska uppföljning 

ske (elever, personal och 

vårdnadshavare)? 

1 Skolan ska bli bättre 
på att upptäcka 
dolda kräkningar 
såsom verbala, 
miner, blickar och 
utfrysning 

Pågående All personal Elever – Utvecklingssamtal och 
nästa enkät 

Personal – Läsårsslut 

Vårdnadshavare - 
Utvecklingssamtal 

2 Öka 
medvetenheten om 
dolda kräkningar på 
skolan 

Kontinuerligt Trygghetsteamet Elever – Nästa enkät och 
utvecklingssamtal 

Personal – Kontinuerlig uppföljning 
via trygghetsteamets medlemmar   

 

3 Stävja kränkande 
behandling  

Kontinuerligt All personal  Elever – Nästa enkät och i 
utvecklingssamtal 

Personal - Diskussioner i klasserna 
sker kontinuerligt om beteende och 
språkbruk samt om risker av 
kränkande behandling av 
skolkamrater 

4 Stävja kränkande 
behandling mellan 
pojkar  

Kontinuerligt All personal Elever – Nästa enkät och i 
utvecklingssamtal  

Personal – När kräkningar uppstår  

Med berörda parter och berörd 
personal  

Diskussioner i klasserna sker 
kontinuerligt om beteende och 
språkbruk 

5 Skapa tydliga 
arbetsgrupper i 
undervisningen  

Kontinuerligt Lärarna  Eleverna – Nästa enkät 

Lärarna – I undervisningen, 
utvärdering i varje enskilt ämne 
(fråga 36 i Trygghetsenkäten) 
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Som personal går det att ta stöd av trygghetsteamet för att få tips på hur man kan arbeta främjande och 
förebyggande i klassrummet. 

 

 
5. Implementering av planen  
 

Målgrupp Aktivitet Tidsram Ansvarig 

Elever Gå igenom planen 

(ordningsreglerna) 

kontinuerligt under 

mentorstid/klassråd 

 

Augusti till juni Klasslärare/mentorer 

Vårdnads- 

havare 

Planen finns tillgänglig  

på hemsidan 

 

Augusti till juni Rektor, biträdande rektor 

och trygghetsteam 

Tillgängliggörande 

av planen 

Läggs upp på skolans 

hemsida och i skolans app 

 

Under november och när 

planen uppdateras 

IT-ansvarig 

 

Personal Gå igenom planen under 

personalmöte 

 

En gång per termin Rektor, biträdande rektor 

och trygghetsteam 

Nyanställd personal Bifogas i introduktionshäftet 

 

Inom två veckor Rektor, biträdande rektor 

och utvecklingsledare 

 

 

6. Rutiner för att åtgärda befarade kränkningar 
 

Se bilaga 2.   
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Bilaga 1 - Årshjul 
  

TT genomför fortlöpande 
kartläggningar och 

kontinuerliga samtal med 
elevgrupperna och enskilda 
elever för att få vetskap om 

ev. kränkningar TT diskuterar i 
arbetslag och åtgärdar 

 
Berör det hela skolan, be en 
TT-rep. lyfta det på ett TT-

möte  

Systematiskt Kvalitetsarbete – 

Årshjul – Trygghetsteamet 

Transtenskolan 

Augusti

*Utvärdering av föregående 

års plans mål 

*TT presenterar sig i 

klasserna 

*Utvärdering av skolstarten 
September

*Trygghetsvandring (sep)

*Trygghetsteamet väljer ut delar ur 

trygghetsplanen som klasser och 

elevråd ska ta del av (30 sep) 

*Enkätsvar läggs ut på Teams 

*Fototävling 

Oktober

*Trygghetsenkät genomförs av 
eleverna 

*Elevråd - utvärdering 

trygghetsläget, analys 

kartläggning 
*Planera och utveckla inför nya 
planen, LG, TT och arbetslag

*Analys av enkätsvar, LG, TT, 
Arbetslag, EHT och elevråd 

November/december

*Implementering av nya 

planen 

Januari

*Utvärdering av 

elevhälsoarbetet (elevnära och 

utökade) utifrån ett 

trygghetsperspektiv 

(elevhälsan)

Informationskväll för 

vårdnadshavare 

Februari

*Kommungemensam enkät, elever 

och vårdnadshavare

* Skolinspektionens enkät varannat år 

*Utvecklngssamtal (v. 4 - 12) -

enkäten följs upp induviduellt 

Lämna eventuell information till TT-

representant

Mars

*Utvecklingssamtal (v. 4 - 12) - enkäten 

följs upp individuellt. Lämna eventuell 

information till TT-representant. 

*Eventuella akuta ändringar i planen görs 

(sparas till kommande ht)

April

*Analys av resultat i skolans 

enkät/Hallsbergs skolenkät 

(arbestlagen)

*Elevråd - Trygghetsteam -

Analys av enkätsvaren 

Maj/Juni

*Analys av resultat i skolans 

enkät/Hallsbergs skolenkät (Lilla 

TT) 

*Uppföljningsenkät till skolans 

elever gällande insatser under året

*Kartläggning, analys eventuella 

samband i ärenden misstänkt 

kränkning 

Trygghetsteamet veckovis: 
*Koll på antal TT-ärenden  
*Utvecklingsdiskussioner  
*Helhet på kartläggningar  
*Arbete med planen  

Varje arbetslag har en TT-
representant som leder TT-arbetet 
i arbetslaget  
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Bilaga 2 – Kränkningsanmälan – Draftit 
 

Flödesschema – Rutiner vid kränkande behandling, elev – elev 
(Komplement för skolans personal till ”Arbetsgång med kränkande behandling).  

För mer information se: ”Arbetsgång vid befarad kränkning”.  

 

  
*Kränkningsanmälan 

(Anmälan om misstänkt 

kränkande behandling) 
I DraftIt följer du mallen som 

finns i programmet  

Ärendehantering 

Rektor avgör om eventuellt 

annat stöd ska kopplas in, t.ex. 

trygghetsteam, elevhälsa eller 

polis.  

Rektor anmäler ärendet till 

nämnden 

 

**För anteckningar i DraftIt 
Alla anteckningar för samtliga 

inblandade elever skrivs i samma 

dokument.  

• Namn och 

personnummer på alla 

berörda elever 

• Datum, ev. klockslag 

• Beskrivning av händelsen 

• Samtal med berörda 

elever (datum) 

• Eventuella 

föräldrakontakter 

(datum, klockslag) 

• Åtgärder som är vidtagna  

• Överenskommelser  

• Uppföljning av åtgärder 

och överenskommelser 

Du (Personal) ser/får kännedom om att en elev känner sig 

kränkt  

Du (personal) skriver en kränkningsanmälan* i Draftit. 

Anmälan skickas in och hamnar hos rektor 

Den som rektor utser till ansvarig utredare 

(Trygghetsteamet, mentor eller någon annan) får ett mail om 

att ett kränkningsärende finns på DraftIt** 

Ansvarig utredare fortsätter utreda ärendet och 

dokumenterar kontinuerligt i Draftit  

Tydlig avstämning med elever och vårdnadshavare när fallet 

anses avslutat  

När ärendet ska avslutas ses all dokumentation igenom och 

skickas vidare till rektor via Draftit  

Rektor avslutar ärendet   
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Bilaga 3 – Skolans ordningsregler 

 
Transtenskolans Ordningsregler är följande: 

 

1. Vi har en tobaksfri skola.  
2. Vi har en mobilfri skoltid.  
3. Vi behandlar varandra väl och är snälla mot varandra (se skolans Trygghetsplan).  
4. Vi är rädda om skolans lokaler och material (vid skadegörelse kan vårdnadshavare bli 

ersättningsskyldig). 
5. Vi dricker inte energidryck under skoltid  

 

Konsekvenstrappa 
 

Konsekvenstrappan används om någon elev bryter mot skolans ordningsregler. Om steg 1 fungerar, 

stannar vi där. Annars går vi vidare till steg 2, steg 3 och så vidare. Skolans ambition är att steg 1 ska 

räcka och att alla elever förstår varför vi har skolans regler.  

 

1. En vuxen som ser en elev bryta mot reglerna tar genast ett samtal med eleven. Elevens 
klassmentorer informeras och mentor kontaktar vårdnadshavare.  

 

2. Vårdnadshavare och elev kallas på möte med mentor för att upprätta en plan, i syfte att 
hjälpa eleven att följa skolans ordningsregler.  
 

3. Vårdnadshavare och elev kallas till möte för samtal med skolledning för att tillsammans 
hjälpa eleven att följa skolans ordningsregler.  
 

4. Fortsatt disciplinära åtgärder kan vidtas enligt skollagen 5 kap. §§ 6 – 14, 21 – 23: 
 

a) 6 § Personalen får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att 
tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. Detta innefattar en befogenhet att ingripa fysiskt 
för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar. 
En åtgärd enligt första stycket får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte 
och övriga omständigheter. 
 

b) 7 § I grundskolan får en lärare eller en handledare som avses i 21 kap. 13 § visa ut en elev 
från undervisningslokalen för högst återstoden av ett undervisningspass, om 
1. eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och 
2. eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren eller handledaren. 

 
Om läraren eller handledaren inte är närvarande i undervisningslokalen får annan personal 
visa ut en elev från lokalen under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket. I 
sådana fall ska läraren eller handledaren underrättas i efterhand. 

 
c) 8 § Kvarsittning. 

 
d) 9 § Om en elev i grundskolan vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt 

eller om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, ska rektorn se till att saken 
utreds. Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare. 
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Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 7 § är uppfyllda ska även 
en sådan utredning inledas. 

 
e) 10 §   Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid en utredning enligt 9 § första stycket 

ska rektorn se till att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende. 
Skriftlig varning. 

 
f) 11 §   Efter en utredning enligt 9 § första stycket får rektorn besluta att tilldela eleven en 

skriftlig varning. En sådan varning ska innehålla information om vilka åtgärder som kan 
komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende. 
 
Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut. 

 
g) 12 § Tillfällig omplacering.  
 
h) 13 § Undervisning på annan skolenhet.  

 

i) 14 § Avstängning.   
 

j) 21 § Permanent omplacering till annan skolenhet.  
 

k) 22 § Personal får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande 
för utbildningen, kränkande för elever eller personal eller som kan utgöra en fara för 
säkerheten i utbildningen. 
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Bilaga 4 - Relevant lagstiftning 

Skollagen (2010:800) 
Kapitel 6 Aktiva åtgärder 

Målinriktat arbete 

6 §   Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat 

arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta 

finns i 7 och 8 §§. 

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 

7 §   Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och 

elever utsätts för kränkande behandling. 

Plan mot kränkande behandling 

8 §   Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som 

behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska 

innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under 

det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i 

efterföljande års plan. 

 

Diskrimineringslag (2008:567) 
1 kap. Inledande bestämmelser 

Lagens ändamål 

1 §   Denna lag har till ändamål 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. 

Lag (2014:958). 

 

3 kap. Aktiva åtgärder 

Inledande bestämmelser 

1 §   Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka 

diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Lag (2016:828). 

Arbetet med aktiva åtgärder 

2 §   Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom 

att 

   1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder 
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för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten, 

   2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 

   3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och 

   4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3. Lag (2016:828). 

3 §   Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. 

Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Lag (2016:828). 

 

Utbildning 

Utbildningsanordnare 

15 §   Med utbildningsanordnare avses i detta kapitel den som bedriver 

   1. utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen (2010:800), 

   2. utbildning enligt högskolelagen (1992:1434), eller 

   3. utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa 

examina. 

Lag (2016:828). 

 

Utbildningsanordnarens arbete med aktiva åtgärder 

16 §   Utbildningsanordnaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva 

åtgärder på det sätt som anges i 2 och 3 §§. Lag (2016:828). 

 

18 §   Utbildningsanordnaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra 

trakasserier och sexuella trakasserier. 

Utbildningsanordnaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns enligt första 

stycket. 

Lag (2016:828). 

 

Samverkan 

19 §   I arbetet med aktiva åtgärder ska utbildningsanordnaren samverka med dem som deltar i 

sådan utbildning som avses i 15 § och med anställda i verksamheten. Lag (2016:828). 

 

Dokumentation 

20 §   Utbildningsanordnaren ska varje år skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder enligt 

16 och 18 §§.  

Dokumentationen ska innehålla 

   1. en redogörelse för alla delar av arbetet som det beskrivs i 2 och 3 §§, 
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   2. en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras enligt 18 §, och 

   3. en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 19 § fullgörs. Lag (2016:828). 

 

Barnkonventionen 
Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

 

Artikel 2 

1. Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 

rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess 

förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 

nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt. 

   2. Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot 

alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller 

familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. 

 

Artikel 12 

   1. Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad. 

   2. För detta ändamål ska barnet, i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som rör 

barnet, särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom en företrädare eller ett 

lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med nationella procedurregler. 

 

Artikel 14 

   1. Konventionsstaterna ska respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet. 

   2. Konventionsstaterna ska respektera föräldrarnas och, i förekommande fall, vårdnadshavares 

rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge 

barnet ledning då det utövar sin rätt. 

   3. Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är 

föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten, rättsordningens 

grunder, folkhälsan eller den allmänna moralen eller andra personers grundläggande fri- och 

rättigheter. 

 

Artikel 19 

   1. Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa, sociala och 

utbildningsmässiga åtgärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada 
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eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella 

övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavarens eller annan 

persons vård. 

   2. Sådana skyddsåtgärder bör, där så är lämpligt, innefatta effektiva förfaranden för såväl 

upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och de personer som har hand om 

barnet nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och för identifiering, rapportering, 

remittering, undersökning, behandling och uppföljning av fall av ovan beskrivna sätt att behandla 

barn illa och, där så är lämpligt, förfaranden för rättsligt ingripande. 

 

Artikel 28 

   1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning. I syfte att gradvis förverkliga denna rätt 

och på grundval av lika möjligheter ska de särskilt: 

(a) göra grundskoleutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla, 

(b) uppmuntra utvecklingen av olika former av gymnasial utbildning inklusive såväl 

högskoleförberedande utbildning som yrkesutbildning, göra dessa tillgängliga och åtkomliga för varje 

barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd vid 

behov, 

(c) genom varje lämpligt medel göra högre utbildning tillgänglig för alla på grundval av förmåga, 

(d) göra utbildnings- och yrkesrelaterad information och vägledning tillgänglig och åtkomlig för alla 

barn, 

(e) vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott. 

   2. Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan 

upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse 

med denna konvention. 

   3. Konventionsstaterna ska främja och uppmuntra internationellt samarbete i utbildningsfrågor, 

särskilt i syfte att bidra till att avskaffa okunnighet och analfabetism i hela världen och för att 

underlätta tillgång till vetenskaplig och teknisk kunskap och moderna undervisningsmetoder. Särskild 

hänsyn ska härvid tas till utvecklingsländernas behov. 

 

Artikel 29 

   1. Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska syfta till att: 

(a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga, 

(b) utveckla respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt för principerna i 

Förenta nationernas stadga, 

(c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egna kulturella identitet, språk och värden, för 

bosättningslandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från 

barnets egen, 
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(d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, 

jämställdhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och 

personer som tillhör ett urfolk, 

(e) utveckla respekt för naturmiljön. 

   2. Inget i denna artikel eller i artikel 28 får tolkas så att det medför inskränkning i den enskildes och 

organisationers rätt att inrätta och driva utbildningsinstitutioner, dock alltid under förutsättning att 

de principer som fastställts i punkt 1 i denna artikel iakttas och att kraven uppfylls på att 

undervisningen vid dessa institutioner ska stå i överensstämmelse med vad som från statens sida 

angetts som miniminorm. 

 

Artikel 30 

I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör ett 

urfolk ska ett barn som tillhör en sådan minoritet eller ett sådant urfolk inte förvägras rätten att 

tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva 

sin egen religion eller att använda sitt eget språk. 
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