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Inledning 
Handlingsplanen syftar till att främja elevers och medarbetares lika rättigheter oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Planen ska 
förebygga samt motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling så som 
mobbning. 

På Aspero Friskolor AB likställer vi elever och medarbetare i målet att alla ska känna sig trygga på sin 
arbetsplats. 

Våra skolor ska arbeta aktivt med de förebyggande och främjande insatserna för att inom 
verksamheten motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter 
oavsett diskrimineringsgrund. 

Varje skolenhet (Göteborg, Halmstad, Karlskrona) ska årligen upprätta en lokal handlingsplan för att 
förebygga diskriminering och främja likabehandling, som utgår från företagets aktuella handlingsplan, 
Diskrimineringslagen, Skollagen och Läroplanen. 

Handlingsplanen 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. Handlingsplanen ska vara ett levande verktyg i 
verksamheten.  

Värdedeklaration och ansvar 
På Aspero tar vi bestämt och kraftfullt avstånd från alla former av diskriminering eller kränkande 
behandling. 

Alla som arbetar eller studerar i vår verksamhet har ett personligt och ett gemensamt ansvar för att i 
ett tidigt skede motarbeta tendenser till kränkande behandling, att uppmärksamma och rapportera 
samt att aktivt medverka till att åtgärda och förhindra sådan behandling. 

Det är all personals ansvar att lägga sig i alla former av negativa handlingar mellan elever. Inga former 
av trakasserier accepteras, oavsett om dessa övergått till mobbning eller inte. 

ALLA på Aspero ska bidra till en skola som kännetecknas av trygghet och studiero, i en miljö där vi 
visar respekt och förståelse för varandras olikheter. 

Ytterst ansvarig är huvudmannen och rektor, men även varje person som arbetar på skolan och varje 
elev på skolan har ett ansvar att aktivt motverka kränkande behandling. 

Ansvarsfördelning 

Rektor 
Det är rektorn som ansvarar för att: 

• det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevers och medarbetares lika rättigheter 
samt att  motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt annan kränkande behandling. 

• all personal och alla elever får kännedom att diskriminering och annan kränkande 
behandling inte är tillåten på skolan. 

• årligen upprätta, utvärdera och revidera handlingsplanen i samarbete med personal och 
elever.  

• när skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling 
förekommer se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. 

• se till att personal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld/upptäckt 
diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtagits. 



Personalens delaktighet och ansvar 
• alla i personalen är involverade i främjande arbete och kartläggningar och därmed också i 

planens upprättande och val av åtgärder och nya mål. 
• att följa skolans handlingsplan. 
• att aktivt arbeta med de frågor som rör likabehandling och gemensamt med eleverna 

                   gå igenom handlingsplanen. 
• åtgärder vidtas då diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling 

                   misstänks/upptäcks. 
• att dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering, trakasserier och annan 

                   kränkande behandling och de åtgärder som vidtas. 

Elevens delaktighet och ansvar 
• eleverna tar del av och följer skolans överenskommelse/ordningsregler. 
• alla elever bör hindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling då det 

är möjligt, i annat fall rapportera till lärare, elevhälsa, rektor eller annan skolpersonal. Det 
är alla elevers gemensamma ansvar att påtala trakasserier och annan kränkande 
behandling som förekommer på skolan. 

• eleverna är ansvariga att delta i klassråd och via klassens elevrådsrepresentanter föra 
fram informationen till övriga elever på skolan samt att medverka i diskussioner kring 
viktiga frågor gällande handlingsplanen. 

• att medverka till att studiero råder i klassrummet. 

Värdegrund 
! Vårt mål är alla elever skall bli vinnare - studiemässigt, idrottsligt och socialt. 
! Vår skola präglas av glädje och gemenskap, trygghet, hänsyn och respekt samt eget 

ansvar. Med detta menar vi att alla ska 
- lyssna på och respektera varandra 
- vara ärliga 
- acceptera olikheter 
- vara tydliga 
- visa tillit och förtroende för att skapa trygghet 
- visa intresse 
- tro på elevens möjligheter 

Växa och utvecklas 
Varje människa har en inneboende lust och vilja att växa och utvecklas. Att utveckla hela sin person, 
fysiskt, emotionellt och intellektuellt är målet och strävan för verksamheten. Var och en skall nå sin 
optimala utveckling, både inom studier, idrott och socialt med hjälp av mentorskap och helhetssyn på 
utveckling och tillvaro. 
  
Glädje och gemenskap  
Det är kul att lära sig och utvecklas! Att sätta sina egna mål och att uppnå dem ger glädje och 
tillfredsställelse. Både i idrottsträningen och i lärandet satsar vi på personlig utveckling. Var och en 
skall utvecklas utifrån sina förutsättningar. Gemenskapen i idrotten och skolan är grundläggande för 
utveckling och goda resultat.  

Trygghet 
Eleven tillhör en mentorsgrupp, där vi följer både gruppen och de enskilda individernas utveckling och 
trivsel. Gruppvis och personliga uppföljningar av arbetet i skolan och i idrotten sker regelbundet. 
Skolan skall sträva mot att vara som ett team, där alla, elever såväl som personal, skall hjälpa och 
stötta varandra, precis som ett idrottslag hjälper varandra för gemensam framgång. 

Hänsyn och respekt 
Vår utgångspunkt är att visa varandra hänsyn och respekt. Det innebär att vara rädda om varandra 
och skolan, måna om varandra och att hjälpa varandra framåt både inom idrottsutövandet och 
skolarbetet. Att respektera olikheter är en självklarhet – olikheter i bakgrund, erfarenheter och 
intressen berikar. Det är en styrka att lära av varandra och om varandra.  



Ansvar 
Arbetet på skolan och i idrotten kräver att eleven tar ansvar: för sin planering, sin utveckling, att utföra 
uppgifter, vara på rätt plats i rätt tid och med rätt utrustning. Både tränare och skolpersonal finns till 
hands för att hjälpa eleven att ta det ansvaret. På Aspero Idrottsgymnasium är eleverna 
representanter för vår verksamhet, vår skola och idrottsklubben. Därför arbetar vi aktivt med att elever 
och personal tar avstånd från all form av drog- och dopinganvändning inom vår idrotts- och 
studieverksamhet. 

Definitioner 
Direkt diskriminering Orättvis behandling eller missgynnande av en elev eller 

medarbetare på grund av dennes kön, etniska tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller 
funktionshinder. 

Indirekt diskriminering Tillämpandet av en bestämmelse som verkar neutral men som får 
en diskriminerande effekt. Indirekt diskriminering är när en person 
drabbas negativt av en bestämmelse som synes neutral men som 
drabbar vissa personer hårdare.  

Trakasserier Uppträdande som kränker en persons värdighet på grund av 
dennes kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
personlighet, sexuell läggning eller funktionshinder. 

Annan kränkande behandling Ett uppträdande som utan att vara trakasserier kränker ett barns 
eller en elevs värdighet, exempelvis våld, hot eller utfrysning.  

Totalt förbud att kränka elever I skollagen regleras ett totalförbud för personal att kränka elever (14 
a kap. 8 § 1985 års skollag) 

Diskrimineringsgrunder 
Det är i lag förbjudet att diskriminera någon på grund av 

• Kön 
• Könsöverskridande identitet eller uttryck 
• Etnisk tillhörighet 
• Religion eller annan trosuppfattning  
• Funktionsnedsättning  
• Sexuell läggning 
• Ålder 

Direkt och Indirekt diskriminering. 
Direkt gäller olika behandling av lika fall – en flicka får inte delta i samma aktivitet som pojkarna 
Indirekt gäller lika behandling av olika fall; krav som verkar neutrala missgynnar särskild grupp – 
förbud att bära huvudbonad i skolan – utesluter personer från religiösa grupper. 

Skolan är skyldig att handla med utgångspunkt i barnets subjektiva upplevelse. Vi skall utreda och 
åtgärda och göra vad som ”skäligen kan krävas för att förhindra fortsatt kränkning”. Utredningen skall 
analysera vad som skett och leda till åtgärder. 

Aktiva åtgärder förtecknas i vår handlingsplan för att motverka diskriminering och främja 
likabehandling. Åtgärder kan omfatta både organisationsnivå och individnivå. 

Systematiskt arbete 
Aspero Friskolor AB använder sig av följande löpande arbete för att förebygga diskriminering och 
främja likabehandling: 

• Undersöka om det finns risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella 
trakasserier – eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter



• Analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts
• Genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och 

möjligheter
• Följa upp och utvärdera arbetet

Så arbetar Aspero Friskolor AB för att förebygga och upptäcka 
diskriminering och främja likabehandling 
Företagets värdegrund har till syfte att främja växande och utveckling, gemenskap och glädje, 
trygghet, hänsyn och respekt samt ansvarstagande. Den är grunden för allt arbete och förhållningssätt 
i verksamheten. I alla skeden av verksamheten betonar vi rätten till likabehandling och de skyldigheter 
som följer med denna.  

Organisatorisk 
o Systematiskt arbetsmiljöarbete: Skyddsombud för elever och personal 

Skyddsombuden är en kanal för att förebygga, upptäcka och förhindra kränkningar och 
diskriminering. 

o Kommunikation och dokumentation 
Rektor skall underrättas vid upptäckt av kränkande behandling. Händelsen dokumenteras. 

o Elevvårdsteam (EHT) 
Ett elevhälsoteam ska finnas på varje skola där rektorer, specialpedagog, kurator och 
skolsköterska är representerade. EHT's uppgift är att fungera som stöd för arbetslagen och 
eleverna vid aktuella händelser och att främja elevers lärande, utveckling och hälsa. EHT möts 
varje vecka, lärare kan lämna remiss om behov av stöd och åtgärder finns. 

o Hälsosamtal 
Skolsköterska genomför hälsosamtal med eleverna i årskurs 1 där frågor om elevernas 
välbefinnande och trivsel tas upp. 

o Sociala konferenser 
Under terminen hålls sociala konferenser med fokus på helhetssynen på elevernas tillvaro, socialt, 
idrottsligt och studiemässigt. Utöver mentor och undervisande lärare, medverkar representant för 
övrig personal för att fånga upp intryck från andra situationer än klassrummet. 

o Personalens uppmärksamhet 
I varje situation och möte med elever och vuxna gäller det att även ha uppmärksamhet på 
beteenden och uttalanden som kan uppfattas kränkande. Alla på skolan och i synnerhet alla 
vuxna, har ett ansvar för att upptäcka felaktigt beteende och rapportera till elevvårdsteam eller 
rektor för utredning och analys. Rektor följer varje vecka upp ev. oro kring elever. 

o Mentorssystemet 
Helhetssynen på eleven skapar förutsättningar för ett förtroendefullt förhållande mellan mentor 
och elev. Detta är en viktig kommunikationskanal för det förebyggande liksom identifierande 
arbetet. I mentorsgruppen grundas arbetet med värdegrund och ordningsregler. Mentor har ett 
övergripande ansvar för sin grupps trivsel och ska vara den första att agera vid uppkomst av 
vantrivsel och kränkningar. 

o Direktkanal 
Mentor och rektor tar alltid emot direkt upplevda kränkningar för utredning och åtgärd. All form av 
åtgärder skall dokumenteras och följas upp av mentor, rektor, elevhälsoteam eller annan personal, 
beroende av vem som varit närmast händelsen. 

o Värdegrundsarbete 
Värdegrundsarbetet startar under introduktionsdagar för årskurs ett, och är ett återkommande 
inslag under mentorstid och temadagar eller liknande under alla tre läsåren.  



o Hänsyn och respekt – bearbetning, aktualisering 
Varje incident som kan relateras till kränkande behandling skall alltid bearbetas ur perspektivet 
hänsyn och respekt enligt Asperos värdegrund. 

o Ordningsregler 
 Våra ordningsregler grundas på begreppen hänsyn och respekt. Dessa aktualiseras varje år och i  
 enskilda fall vid behov. 

Så utreder vi diskriminering och kränkande behandling - 
incidentrapport 
Utgångspunkt för utredningen är alltid den utsattes uppfattning av kränkning.  

o Ansvarig för utredningen utses. 
o Utredningen bedrivs skyndsamt.  
o Den utsatte tas snarast om hand och ges den hjälp som behövs. Den/de som utövat kränkningen 

skall också ge sin version av händelsen.  
o En allsidig belysning av händelsen skall eftersträvas.  
o Därefter kan de berörda i lämpliga fall träffas för att reda ut händelsen.  
o Dokumentation av utredningen skall ske i form av händelsebeskrivning och eventuellt 

åtgärdsprogram / överenskommelser.  
o Den utsatte och den utövande skall vid behov erbjudas samtal av kunnig personal inom skolan 

eller externt. Om händelsen är allvarlig kan en anmälan till sociala myndigheter, polis eller 
arbetsmiljöverket upprättas. Ansvarig för sådan anmälan är rektor. 

o Vårdnadshavare till de inblandade skall underrättas om kränkningsanmälan fram tills de fyller 18 
år.  

Så åtgärdar vi diskriminering och kränkande behandling 
Arbetsgång 
o I en akut situation har den vuxne ansvar att ingripa och vid behov skilja de inblandade åt. Andra 

vuxna i närheten skall underrättas och har skyldighet att hjälpa till. 
o Anmälan om kränkande behandling lämnas av elev, elevskyddsombud eller personal till mentor. 

Om mentor ej kan lösa situationen eller själv är inblandad, går ärendet vidare till 
elevhälsoteamet. Om möjligt skall anmälan ha en enkel skriftlig dokumentation, annars 
upprättas denna omedelbart med den utsatte.  

o Utsedd person i elevhälsoteamet utreder enligt rutin ovan och dokumenterar kränkningen.  
o Helst skall utredningen mynna ut i ett sammanträffande mellan parterna och en 

överenskommelse i samförstånd om att inte upprepa kränkningen. Vikt läggs vid att nå 
förståelse för beteende och reaktion och vilka konsekvenser detta har personligt, i gruppen och för 
skolan/samhället i stort. De demokratiska värdena står i fokus. 

o Vid behov upprättas en plan för åtgärder med specificerade mål och måluppfyllelse samt tidsatt 
uppföljning. Elev och vårdnadshavare skall ges tillfälle att medverka i utarbetandet av planen för 
åtgärder. 

Planen för åtgärderna kan gälla flera nivåer: 

individnivå  ansvar för de inblandade  
gruppnivå  ansvar för gruppen  
skolnivå  åtgärder i skolans organisation eller skolans regelverk 

o Disciplinära åtgärder vid kränkande behandling:  
1. Direkt disciplinär åtgärd (görs av personal vid händelsen) 
2. Utredning och dokumentation (görs av personal som deltog vid händelsen) 
3. Skriftlig varning och uppföljande samtal (görs av elevhälsoteam). Vårdnadshavare informeras 
av mentor.  



4. Tillfällig omplacering 
5. Avstängning 

  

Så utvärderar vi och följer upp arbetet mot diskriminering och 
kränkande behandling 
o Handlingsplanen följs upp och utvärderas årligen, och revideras vid behov.  
o Vidtagna åtgärder utvärderas. 
o I återkommande utvärdering (elevenkät samt medarbetarenkät) ingår frågor som belyser 

likabehandling, trygghet, mobbning, hänsyn och respekt samt värdegrundsarbetet. 
o Resultat och analys av enkätsvar, åtgärder och utvecklingsarbete i förhållande till detta redovisas i 

Kvalitetsredovisningen. 

Skollagen, diskrimineringslag och läroplan 
All verksamhet skall ske i överensstämmelse med demokratiska värden. Alla som verkar i skolan skall 
främja aktningen för människans egenvärde och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 
Detta är en gemensam övergripande uppgift och värdegrunden skall prägla hela verksamheten. 
Förhållningssättet skall präglas av respekt, solidaritet och tolerans. 

Det demokratiska uppdraget skall utgöra grunden för all verksamhet. All planering, alla aktiviteter och 
utvärderingar skall genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet 
och tolerans.  

Grunder för handlingsplanen för att förebygga diskriminering och 
främja likabehandling 
Skollagens (2010:800) 6 kap. behandlar kränkande behandling och diskriminering. 
Från och med 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. 

Förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, 
sexuell läggning eller funktionshinder. 
Det är förbjudet att genom särbehandling direkt eller indirekt missgynna en elev. 

Förbud mot annan kränkande behandling som t.ex. mobbning. 
Det är förbjudet att genom trakasserier eller hot om repressalier utsätta någon för kränkande 
behandling. 

Kartläggning – fortlöpande - incidentrapporter 
Anmälan (bilaga 1) skrivs vid observation om kränkning, eller då skolan får kännedom om misstänkt 
kränkning. Rektor ansvarar för att utredning genomförs enligt bifogad blankett (bilaga 2). Åtgärder 
vidtas. 

Åtgärder och utvärdering av dessa förs med till kvalitetsredovisningen. 



Bilaga 1 
Blankett 

Anmälan om kränkande behandling eller misstanke om kränkande 
behandling 

Överenskommelser / åtgärdsförslag

Resultat av gemensamt samtal

Den utövandes utsaga:

Den utsattes utsaga:



Blankett      Bilaga 2 

Utredning av kränkande behandling   Datum: 

Utredare:

Närvarande under samtalet:

Vad har hänt – observation:

Inblandade:

Tid och plats, situation:

Slutsats, åtgärder och uppföljning:



_________________________________________________ 
Rektor 

För intygande av delgiven information om kränkande behandling: 

___________________________________ 
Elev 

_____________________________ 
Vårdnadshavare 

Blanketten skall skrivas på och sändas tillbaka till rektor.


