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Likabehandlingsplan - Kortversion 

Plan mot kränkande behandling vid Väringaskolan och 
Väringaskolans fritidshem 

Vad kan DU göra om du själv eller någon annan blir kränkt? 

 
Vad gör du som elev om du känner dig kränkt i skolan eller på fritids?  

Vad gör du om du ser att en kompis blir kränkt i skolan eller på fritids? 
 

 Tala om det för en vuxen på skolan. Alla vuxna som arbetar på skolan har skyldighet 
att ta tag i problemet. 

 
Vad gör du som förälder om du misstänker att en elev blivit kränkt i skolan eller på fritids? 
 

 Ta kontakt med ditt barns ansvarspedagog eller annan personal på skolan. Varje 
anställd har skyldighet att ta tag i problemet. 

Vad är trakasserier och kränkande behandling?  

 
Kränkningar kan vara fysiska, då elev av en eller flera andra elever blir utsatt för 
exempelvis knuffar eller slag. 

Verbala, då elev av en eller flera andra elever på något sätt blir hotad eller kallad för något 
som upplevs kränkande. 

Psykosociala, då elev av en eller flera elever blir utsatt för utfrysning eller ryktesspridning. 

Genom text eller bilder, då elev av en eller flera elever blir utsatt för kränkande 
behandling genom exempelvis klotter, brev, lappar, e-post, bloggar, SMS eller MMS.  
 
Kränkande behandling kan på samma sätt förekomma mellan elev/vuxen och mellan olika 
vuxna personer. 
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Exempel på kränkande behandling 

 
Kränkning är ett uppträdande som kränker en persons värdighet, utan att ha samband 
med någon diskrimineringsgrund och det kan ske utan synbar anledning.  
En kränkning kan ske vid ett enstaka tillfällen eller vara återkommande.  
 
Mobbning: En person blir utsatt för kränkningar vid upprepade tillfällen.  
 
Diskriminering: Kränkande behandling av individer eller grupper på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder (t.ex. om någon är nedlåtande mot dig 
enbart för att du är ung).  
 
Sexuella trakasserier: Kränkningar på grund av kön eller som anspelar på sexualitet. 
 
Främlingsfientlighet: Motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, religiösa, 
kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.  
 
Homofobi: Motvilja mot eller förakt för homo-, bi- eller transsexuella personer. 

      

Vision 

På Väringaskolan skall alla elever och vuxna känna sig trygga och bemötas och behandlas 
med respekt för sin person. Vår verksamhet skall vara fri från kränkande behandling.  

Skolan skall karakteriseras av tolerans, öppenhet och trivsel samt av goda och nära 
relationer mellan alla som vistas här, vilket är viktiga förutsättningar för en god arbetsmiljö. 
Väringaskolan har en handlingsplan i flera steg  som skolan/fritids följer vid fall av diskriminering 
och kränkande behandling. 
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