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Likabehandlingsplanen 

Likabehandlingsplanen är en plan för hur vi på Skolgrunden Aspdammskolan 

ska arbeta så att alla behandlas lika bra och känner sig trygga på skolan. Inget 

barn eller vuxen får kränkas, diskrimineras eller trakasseras. Det står i lagen.  

Alla som arbetar på skolan har skyldighet att vara uppmärksam på vad som 

händer på lektioner, på raster, i matsalen, i omklädningsrum och alla andra 

platser på skolan.  

 

Skogrundens och Aspdammskolans vision  

På Skolgrunden och Aspdammskolan ska ingen elev diskrimineras, trakasseras 

eller bli utsatt för kränkande behandling. Var och en blir respekterad för den 

hen är vilket skapar gemenskap, trygghet och glädje – viktiga förutsättningar 

för lärande. Tillsammans gör vi en bra skola bättre! 

 

Vad är en kränkning? 

En kränkning kan vara 

• Verbal - kränkande behandling i form av exempelvis nedsättande ord, 

ryktesspridning och förlöjliganden  

• Fysisk - till exempel slag, knuffar eller sparkar  

• Psykosocial – kränkningarna kan även bestå av utfrysning eller hot 

• Sociala medier - Kränkande behandling är även vanligt förekommande 

på internet, till exempel på sociala medier. 

 

  



Vad är diskriminering? 

Enligt diskrimineringslagen är diskriminering när någon missgynnas eller kränks. 

Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna:  

• Kön  

• Könsöverskridande identitet eller uttryck  

• Etnisk tillhörighet  

• Religion eller trosuppfattning 

• Funktionsnedsättning  

• Sexuell läggning 

• Ålder 

 

Vad gör du om någon kränker dig eller en kompis? 

Säg till en vuxen!  

Gå till närmaste vuxen som du litar på och berätta vad som hänt. Alla vuxna på 

skolan har ansvar för alla elever på skolan. Den vuxne hjälper till att lösa 

situationen. Föräldrar kan också hjälpa till att kontakta någon på skolan.  

Vad händer om det inte hjälper?  

Om kränkningar upprepas kallas det för mobbing och då ansvarar skolans 

personal för att kränkningarna upphör. Skolan har en trygghetstrappa och om 

kränkningar inte upphör finns tydliga steg för vilka åtgärder som ska vidtas. 

Rektor och skolans trygghetsteam kopplas in. 

 

  



Det här är Skolgrundens trygghetsteam: 

Biträdande rektor Daniela Edwards  

Kurator Agnes Fredlund 

Plan 3: 

Lärarassistent André Paller 

Lärare Erina Persson 

Plan 4 

Resurspedagog David Cronholm 

Lärare Martin Mellgren 

Plan 5 

Lärare Richard Dennerby 

Lärare Sara Forsblad 

 

Såhär arbetar vi: 

• Först pratar vi med dig som blivit utsatt för att få veta vad som har hänt. 

• Sen pratar vi med den eller de som kränkt dig. 

• Efter det informerar vi alla inblandades vårdnadshavare.  

Efter ett par veckor pratar vi med er igen: 

Förhoppningsvis har kränkningarna upphört. Om det inte har blivit bättre 

pratar vi med de inblandade igen och eventuellt kallas vårdnadshavare in på 

möten för att reda upp situationen. (Se bilaga Trygghetstrappan) 

Det kan hända att en elev känner sig kränkt av en vuxen på skolan. Om det 

skulle hända: Berätta för en vuxen du litar på antingen hemma eller på skolan. 

 

  



Så här arbetar vi förebyggande på Skolgrunden Aspdammskolan 

På Skolgrunden Aspdammskolan ska alla känna sig trygga och för att det ska bli 

så arbetar alla med tryggheten på skolan. Det här gör vi: 

Alla läser Likabehandlingsplanen och har möjlighet att påverka vad som ska stå 

i vårt gemensamma dokument, denna förenklade version hänger i alla 

klassrum.  

Alla elever svarar på en trivselenkät 1 gång per termin.  

Vi genomför trygghetsvandringar för att kartlägga otrygga platser.  

Vi arbetar efter ett Årshjul med teman utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Arbetet sker på lektioner, på raster, genom studiebesök eller att vi bjuder in 

externa föreläsare.  

Elever får vara med och påverka på elevråd och klassråd.  

 

Är du osäker på vad kränkningar och diskriminering är eller om du har blivit 

utsatt? Vänd dig till en vuxen på skolan så kan vi tillsammans hjälpas åt att lösa 

det som känns dåligt. Trygghetsteamet har ett extra övergripande ansvar för 

trygghetsarbetet men alla på skolan ska hjälpa dig om du blivit utsatt, sett 

någon bli utsatt eller om du utsätter andra och vill sluta med det.  

 

 

Mål för läsår 22/23 

I trivselenkäten som gjordes i maj 2022 framkom att vi behöver fortsätta 

arbetet med hur vi talar till varandra på skolan. Det finns en viss jargong i 

elevers vardag, både på skolan och på sociala medier, som kan leda till att 

skojbråk och bus övergår till kränkningar och riktiga bråk. För att minimera 

detta kommer vi tillsammans lägga ner tid och fokus på att jobba på hur vi är 

med varandra och hur ord kan påverka vårt mående på skolan.  

Trygghetsvandring 

När eleverna gick trygghetsvandring under vårterminen framkom framför allt 

att trapphuset och hissarna är de platser som känns mest otrygga. Detta beror 

mycket på att det skräpas ner en hel del i trapphuset, framför allt i entrén till 



Hammarby fabriksväg 61. Här kan vi tillsammans se till att vi blir bättre. Var och 

en tar med sitt skräp till närmaste papperskorg. Skolan ska vara en trevlig och 

trygg plats att komma till. Fler vuxna kan hjälpa till att påminna om att det är 

viktigt att det ser fint och snyggt ut i trapphuset och i entrén.  

Till hösten kommer vi att gå igenom utformandet av trivselenkäten och 

elevrepresentanter kommer att få vara med och utforma frågorna så att vi får 

svar på rätt saker om trygghet och trivsel.  


