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FARSTA GYMNASIUMS PLAN MOT DISKRIMINERING 
OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 
 
Grunduppgifter 
Verksamhetsformer som omfattas av planen - Farsta gymnasium 
 
Ansvariga för planen - Rektor Ann-Sofie Rosenqvist är ansvarig för att planen 
upprättas och utvärderas varje läsår tillsammans med alla elever, personal och 
föräldraråd.  
 
Vår vision - Farsta gymnasium ska vara en skola där alla känner sig trygga. Det 
dagliga arbetet ska främja människors lika värde och bedrivas i demokratiska 
arbetsformer. 
Planen gäller från 2013-08-19 
Planen gäller till 2014-01-07 
 
Elevernas delaktighet - Elevenkät/kartläggning/skolbarometer som gjordes i alla 
klasser under läsåret 2012/2013 ska göras igen i november 2013.  
 
Vi efterfrågar i den enkäten elevernas synpunkter på skolans psykosociala miljö samt 
ställer frågor som direkt berörde alla diskrimineringsgrunder. Kartläggningen blir en 
grund för likabehandlingsarbetet under läsåret och revidering av planen.  
 
Planen diskuteras vid Klassråd och elevråd.  

Vårdnadshavarnas delaktighet - Information och synpunkter inhämtas vid 
Föräldrakontakter och Föräldraråd 
 
Personalens delaktighet - Rektor och arbetslagsledare diskuterar vad skolan 
behöver fokusera på utifrån genomförd klassbarometer och andra undersökningar. 
Arbetet förankras i arbetslagen.  
 
Likabehandlingsgruppen som tillsattes i augusti 2012 av rektorerna fortsätter sitt 
arbete under hösten 2013.  
Till gruppen utsågs en representant från varje skolenhet o kurator.  
Under läsåret 2012/2013 träffades gruppen tolv gånger för att planera och följa upp 
skolans likabehandlingsarbete. Gruppen genomförde en klassbarometer bland alla 
skolans elev och organiserade en aktivitetsdag. Gruppen gjorde en egen utvärdering 
av sitt arbete maj 2013.  
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Gruppen kommer att fortsätta sitt arbete även 2013/2014 och kommer att ha tid för 
detta i sina tjänster. 
 
Förankring av planen - Planen behandlas för personalen i APT-grupper och i SVG.  
Planen presenteras och följs upp med eleverna i elevråd, klassråd, vid programråd i 
samband med terminsstarten.  
 
Planen följs upp med vårdnadshavare vid föräldramöten och föräldraråd. 
 
Utvärdering 
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats - Läsåret 2011/2012 fanns inte en 
Likabehandlingsplan som var skriven enligt DO:s mall.  
 
I mars 2013 arbetades fram ett utkast till ny Likabehandlingsplan för 2012/2013 
enligt DO:s mall. Utkastet diskuterades under våren 2013 i Likabehandlingsgruppen, 
APT-grupperna och i SVG.  
 
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan - Personalen i APT och SVG-grupp.  
Likabehandlingsgruppen.  
Elever och personal vid terminsstarten 2013.  
 
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan - Likabehandlingsgruppen som 
tillsattes i augusti 2013 träffades 12 gånger under läsåret för att kartlägga om 
diskriminering och kränkande behandling förekommer i skolan samt bistå med 
synpunkter kring Likabehandlingsarbetet i skolan.  
 
Likabehandlingsgruppen ska fortsätta sitt arbete under läsåret 2013/2014 och ha 
planerade regelbundna möten.  
 
Årets plan ska utvärderas senast 2014-01-30 
 
Beskriv hur årets plan ska utvärderas - Eleverna utvärderar läsåret 2012/2013 
likabehandlingsarbete utifrån särskilda frågor på klassrådstid i september.  
 
Personalen diskuterar och utvärderar i september 2013 och i januari 2014 hur 
arbetet enligt planen har genomförts. 
 
Ansvarig för att årets plan utvärderas - Rektor 
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Främjande insatser 
Namn Elevinflytande - Klassråd, Programråd och Elevråd 
Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
Mål och uppföljning Att eleverna ska ges inflytande över utbildningen. 
InsatsEleverna har klassråd och väljer klassrådsrepresentanter och 
elevskyddsombud till Elevrådet. Klassrådet väljer representanter till programråd.  
Klassråd hålls en gång per månad. Protokoll skickas till Elevrådet och rektor. 
Ansvarig Mentor 
Datum när det ska vara klart 2013-12-20 
Namn Klassens dag/Arbetslagets dag 
Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
Mål och uppföljning Stärka sammanhållningen och trygghet i klassen och mellan 
klasserna inom arbetslaget.  
Uppföljning görs i samband med läsårsutvärdering av elever och personal. 
Insats Anordna utflykt/aktiviteter för klass/klasser i samverkan mellan elever och 
personal en gång per termin. 
Ansvarig Arbetslagsledare 
Datum när det ska vara klart 2014-06-10 
Namn Normgranskningsdag 
Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
Mål och uppföljning Att öka elevernas kunskaper och uppmuntra dem till att ta 
ställning mot diskriminering och trakasserier.  
Utvärdering görs i direkt anslutning till genomförd dag. 
Insats Undervisande lärare planerar dagen utifrån kursmål och läroplansmål inom 
området. 
Ansvarig Arbetslagen 
Datum när det ska vara klart 2013-12-20 
Namn Hälsobesök hos skolsköterskan 
Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
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Mål och uppföljning Att förebygga ohälsa samt ge hälsofostran.  
Uppföljning av samtalet sker när så behövs direkt efter varje samtal och vid behov 
sker ytterligare samtal. 
Insats Alla nya elever kallas för ett särskilt hälsobesök till skolsköterskan. 
Ansvarig Skolsköterska Tarja Bergerheim 
Datum när det ska vara klart 2014-06-10 
Namn Utvecklingssamtal 
Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
Mål och uppföljning Att tillsammans med elev och vårdnadshavare följa upp 
studieresultat och trygghet/trivsel i skolan.  
Uppföljning sker vid nästa utvecklingssamtal. 
Insats Mentor inbjuder elev och vårdnadshavare (omyndig elev) två gånger per 
läsår till samtal om studieresultat och där även frågor om trygghet och trivsel berörs. 
Ansvarig Mentor 
Datum när det ska vara klart 2014-06-10 
Namn Arbetslagets veckomöten 
Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
Mål och uppföljning Minska risken för diskriminering och kränkningar 
Insats Ha frågan som en återkommande punkt på dagordningen på 
arbetslagsmötena för att motverka diskriminering eller kränkningar. 
Ansvarig Arbetslagsledare 
Datum när det ska vara klart 2014-06-10 
Namn Värdegrundsarbete 
Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
Mål och uppföljning Att enligt läroplanen förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. 
Insats All personal arbetar och förmedlar dessa värderingar i sitt dagliga arbete. 
Läraren integrerar läroplanens mål i varje enskild kurs. 
Ansvarig All personal 
Datum när det ska vara klart 2014-06-10 
Namn Traditioner 
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Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
Mål och uppföljning Det är viktigt för alla elever och personal att det finns 
traditioner i skolan som inger gemenskap, trygghet och stärker Vi-känslan på hela 
skolan. Om vi-känslan finns och är stark så motverkar vi tendenser till diskriminering 
och kränkande behandling. 
Insats Personal leder arbetet tillsammans med elever och annan personal att skapa 
och upprätthålla goda traditioner i skolan.  
 
Elever och personal arrangerar och medverkar med framträdande som består av 
sång, musik, dramatik, ljud och ljus vid Jul- och sommaravslutning på ett positivt och 
mycket trevligt sätt. Då delas elevstipendier ut och rektor håller tal till eleverna.  
 
Varje vår får de blivande studenterna en kurs i studentkunskap där lärarna 
informerar om olika traditioner kring studenten och "vett och etikett" vid olika 
ceremonier som hålls i samband med student firandet och även den sista 
avslutningsdagen.  
 
Mösspåtagning för studenterna äger rum på Valborg eller närmast lämplig dag. 
Mösspåtagningen arrangeras så att eleverna tågar från skolan med flaggor i handen 
till Farsta centrum där mösspåtagning sker med sång, musik och tal av rektor inför 
allmänhetens beskådande.  
 
Studentlunch anordnas av personalen i köket. De bjuder på en två eller tre rätters 
menu som serveras vid borden.Det dukas fint och festligt i aulan. Alla studenter och 
all personal äter studentlunchen tillsammans. Personalen sitter tillsammans med de 
elever de haft undervisning med.  
 
En eller två personer är utsedda som konferencier och håller i det hela utifrån något i 
förväg planerat tema.  
 
Alla studentklasser har i förväg lämnat in sitt bidrag till underhållning under lunchen. 
Det kan bestå av minnen från skoltiden i form av bildspel eller film, eller att klassen 
framträder med egen skriven sång/musik.  

Ansvarig Personal 
Datum när det ska vara klart 2014-06-10 
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Kartläggning 
Kartläggningsmetoder - Elevenkäter; Klass/skol-barometer för alla klasser, 
Kommungemensamma Brukarundersökningen för elever i åk 2, Stockholmsenkäten 
(fd Drogvaneundersökningen) för elever i åk 2.  
 
Klassrumsbesök/observationer av klass kan vid överenskommelse med rektor eller 
lärare göras av kurator för att se det sociala samspelet mellan elever under 
lektionstid.  

Områden som berörs i kartläggningen - Kränkande behandling, Kön, 
Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
 
Hur eleverna har involverats i kartläggningen - Den första lokala 
klass/skolbarometern genomfördes under november 2012 då alla elever fick besvara 
en enkät - där frågor om den psykosociala miljön samt frågor som berör alla 
diskrimineringsgrunder togs upps.  
 
Samma kartläggning/skolbarometer genomförs i november 2013 för att kunna 
jämföra eventuell föränding mellan åren.  
 
Eleverna får i januari/februari ta del av svaren på klassbarometern och diskutera 
innehållet. De får då komma med förslag på åtgärder och förbättringsområden både 
inom klassen, för klasserna inom arbetslaget och för hela skolan. 
Hur personalen har involverats i kartläggningen - Frågorna i enkäten diskuteras 
i Likabehandlingsgruppen.  
 
Alla mentorer ser till att enkäten besvaras av eleverna på mentorstiden under två 
bestämda veckor i november.  
 
Medlemmarna i Likabehandlingsgruppen sammanställer svaren från enkäten klassvis 
och gör en sammanställning per arbetslag och skola över resultatet.  
 
Sammanställningarna gås igenom med rektor och arbetslagsledare och därefter har 
mentorerna fått tillbaks svaren som ytterligare bearbetat dem i arbetslag och klasser. 
 
Resultat och analys - Det var en hög svarsfrekvens i de flesta klasser förra läsåret. 
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Många elever hade tydligt exemplifierat sina svar på frågorna.  
 
Det framkom att det fanns elever som kände sig trakasserade framförallt på grund av 
sitt kön, men även på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell identitet, könsöverskridande identitet eller 
uttryck och ålder.  
 
Det framkom tydligt att trots att eleverna trivs har det uppgivits i flera klasser att det 
inte finns tillräcklig arbetsro och trygghet under lektionstid. Dessutom framhåller ett 
flertal elever att det känns otryggt på några platser i skolan, framförallt i korridorer 
och vid huvudentrén.  
 
Eftersom mycket fakta framkom i svaren har rektor beslutat att samma 
kartläggning/klassbaroemeter ska göras även i november 2013. 
 
Förebyggande åtgärder 
Namn Aktivitetsdagar 
Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
Mål och uppföljning Skapa trygghet, vikänsla och en god anda på skolan, bland alla 
elever i skolan. Att eleverna visar respekt för varandra utan diskriminering och 
särbehandling.  
Uppföljning i slutet av dagen. 
Åtgärd Två aktivitetsdagar  
En normgranskningsdag som genomförs med eleverna i respektive arbetslag under 
höstterminen. Aktivitetsdag " Broarna runt" i maj planeras av idrottslärare 
tillsammans med personalen. 
Motivera åtgärd I Brukarundersökningen som åk 2 eleverna svarar på har det 
framkommit, att för många av eleverna inte känt sig trygga i skolan. 
Ansvarig Likabehandlingsgrupp, arbetslagsledare, idrottslärare och personal 
Datum när det ska vara klart 2014-06-14 
 
Namn Juldansen 
Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
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Mål och uppföljning Skapa skoltraditioner som ger vi-känsla och sammanhållning 
mellan eleverna i de olika programmen. 
Åtgärd Elever lär sig på idrottslektioner lekar och juldanser. Därefter anordnas enligt 
tradition juldans i december för alla som vill vara med. Då medverkar både elever 
och personal. 
Motivera åtgärd Detta är ett bra pedagogiskt sätt att ge elever möjlighet att 
utveckla sitt ledarskap, lära ut vad de själva lärt sig och vara förebild för andra när 
det gäller att har roligt, leka och dansa. Detta kan öka trivsel och sammanhållning 
mellan eleverna i hela skolan. 
Ansvarig Idrottslärare, elever och personal 
Datum när det ska vara klart December 2013 
 
Namn Ågesta Brandmän 
Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
Mål och uppföljning Arbeta under två heldagar för goda grupprocesser i en eller 
flera klasser och eliminera eventuell diskriminering.  
(Det brukar bara finnas möjlighet att en eller två klasser per termin kan erbjudas 
plats för denna "teambuilding").  
Uppföljning görs direkt på plats tillsammans med brandmännen och även efteråt i 
skolan på mentorstid av mentorerna. Klassen får en av brandmännen inspelad film 
för att titta på efteråt. Eleverna får då möjlighet att prata om det de lärt sig och hur 
de ska omsätta sina erfarenheter från teambuildningen i skolmiljön så att 
värdegrunden i skolan följs. 
Åtgärd Skolan har sedan många år ett samarbete med Ågesta Brandmän.  
Elevhälsoteamet identifierar en eller ett par klasser som särskilt kan behöva arbeta 
med grupprocessen. Dessa klasser får under två dagar vara tillsammans med sina 
mentorer ute vid Ågesta Brandstation.  
Brandmännen anordnar olika gruppövningar/aktiviteter och leder diskussioner som 
berör förhållningssätt i gruppen. De diskuterar hur de kan nå målet att skapa en god 
anda i sin klass utan att kränka, mobba och diskriminera varandra.  
Motivera åtgärd Det brukar varje år finnas någon eller några klasser som 
identifieras som särskilt otrygga. Ibland förekommer det att två klasser slås ihop till 
en vilket medför att rollerna i gruppen påverkas och måste omprövas. Gruppen kan 
behöva hjälp att motverka negativa känslor inför gruppen samt öka förståelsen för 
andra.  
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Eleverna får hjälp att förstå grupprocesserna och hitta förståelse för varandra och 
olikheter på ett postivt sätt. Att vara på annan ort under ledning av brandmännen 
ger möjlighet att motverka konflikter, mobbing/kränkningar eller trakasserier enligt 
de olika diskrimineringsgrunderna. 
Ansvarig Kurator och respektive mentorer 
Datum när det ska vara klart 2014-06-17 
 
Namn Gemenskap och trygghet inom SAMEK 
Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller 
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
Mål och uppföljning Öka gemenskap och trygghet bland alla klasser och årskurser 
inom arbetslaget SAMEK  
Utvärdering sker med en fest c:a en månad efter tvärgrupps diskussionerna. Elever i 
åk 3 undersöker om trivseln ökat genom att ställa en fråga som kan besvaras ja eller 
nej.  
Arbetet som genomförts utvärderas även i september 2013 i åk 2 för att se om något 
liknande ska göras läsåret 2013/2014. 
Åtgärd Efter genomgång av klassbarometerns resultat i klass S10 föreslog eleverna 
att något gemensamt borde göras för att öka gemenskapen och tryggheten för alla 
klasser som går det Samhällsvetenskapliga och Ekonomiska programmet.  
Eleverna formulerade frågor som sedan diskuterades i alla klasser på en mentorstid.  
Eleverna i årskurs tre leder tvärgrupps diskussioner där alla elever i arbetslaget är 
indelade i olika grupper. Diskussionerna sker under mentorstid. Gruppindelning görs 
av elever i åk 3 och lärare gemensamt.  
Elever i åk 3 sammanställer de åsikter som kommit fram i de olika grupperna.  
Eleverna i åk 3 går under mentorstid runt i arbetslagets klasser och redovisar vad 
som kommit fram. De talar också om vad man kan göra och vad man önskar hjälp 
med av rektor, elevråd etc. 
Motivera åtgärd Det framkom i klassbarometern att klasserna inte känner varandra 
tillräckligt väl och känner sig inte tillräckligt trygga med varandra och i deras 
närmaste skolmiljö t ex i B-korridoren och vid entrén. 
AnsvarigArbetslaget SAMEK under ledning av läraren Åsa Larsson 
Datum när det ska vara klart2013-09-01 
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Rutiner för akuta situationer 
Policy - Farsta gymnasium är en skola där alla ska känna sig trygga och det ska inte 
förekomma trakasserier eller kränkande behandling i vår skola.  
Det dagliga arbetet främjar människors lika värde och sker under demokratiska 
arbetsformer. 
 
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling - När 
någon elev trots allt blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling eller 
misstankar finns att någon annan är utsatt kontaktas mentor, kurator eller annan 
vuxen som eleven har förtroende för.  
 
Anmälan görs till elevhälsoteamet i enlighet med skolans rutiner för EHT-anmälan.  
 
Incidentrapportering görs skriftligt till rektor.  
Mentor och/eller berörd personal får efter utredning och åtgärder återkoppling. 
 
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till - Alla elever har i första 
hand sin egen mentor att vända sig till.  
 
Kurator har under ledning av rektor ett särskilt ansvar att reda ut mobbing, 
trakasserier, konflikter och diskriminering.  
 
Varje arbetslag har en eller två lärare som har genomgått en medlingsutbildning och 
som är behjälplig att medla i konflikter. 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever - I första 
hand reder mentor eller aktuell lärare direkt ut det som sker mellan elever som 
kränker varandra. Det kan vara en fördel om arbetet kan göras av två personer.  
 
Mentor anmäler till Elevhälsoteamet när mer hjälp behövs eller det sker upprepat.  
 
Berörd lärare skriver incidentrapport och lämnar till rektor.  
Kurator får av rektor i uppdrag att utreda mer vad som inträffat och även 
bakgrunden till det inträffade.  
 
Medlare kan av kurator få i uppdrag att medla mellan elever.  
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Elever som kränker andra kan få muntlig, skriftlig rektorsvarning eller bli avstängd 
från undervisning. Åtgärdstrappan likväl som skolans ordningsregler följs. 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal - När 
rektor/personal får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för 
trakasserier och/eller kränkande behandling ser rektor till att en utredning görs samt 
vidtar åtgärder.  
 
Rektor har samtal med aktuell elev respektive berörd personal var för sig för att 
utreda situationen. Även vårdnadshavare och/eller annan personal kan vara med 
under samtalet. Kurator kan få i uppdrag att ha fortsatta samtal med elev och 
eventuellt vårdnadshavare.  
 
Om möjligt sker även ett samtal med båda parter tillsammans för att prata om det 
inträffade och klargöra vad som gäller enligt diskrimineringslagen.  
 
Om rektors utredning har visat att trakasseri/kränkning har skett vidtar rektor 
gängse åtgärder vid personals misskötsamhet: Tillsägelse/tillrättavisning, 
avstängning AB §10, skriftlig varning AB §11, uppsägning LAS 7 §, avsked LAS 18 §. 
Rutiner för uppföljning - Att de åtgärder som satts in har haft effekt följs upp av 
av rektor inom tre veckor.  

Rutiner för dokumentation - Personal anmäler inträffade incidenter/kränkningar 
skriftligt enligt skolans mall som kallas incidentrapport.  
 
Elever anmäler inträffade händelser på en särskild klagomålsblankett som lämnas till 
rektor för utredning/åtgärder.  
 
Rektor dokumenterar sina samtal med elev och personal.  
 
Kurator dokumenterar alla samtal som äger rum i samband med kränkningar av 
elever och mellan elever.  
 
RISK-anmälan görs av personal till Central förvaltning.  
 
Diarieföring av ärenden görs och kränkningar anmäls av rektor till huvudmannen på 
särskild blankett.  


