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En person med stark självkänsla har inget behov av att kränka andra. Att känna 
respekt för sig själv och andra är mål som ska genomsyra den dagliga 
verksamheten. Vi vill stärka samtliga medarbetares Känsla Av SAMmanhang 
(KASAM) genom ökad delaktighet, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

Tankar om likabehandling 
 

Diskriminering och kränkande handlingar är helt oacceptabelt vid Nyköping Strand Utbildningscentrum. Alla 

typer av diskriminering och kränkande behandling ska motverkas, ansvaret omfattas av såväl rektor, 

personal som elever.  

En kränkning kan vara fysisk, verbal eller psykosocial. Alla handlingar som uppfattas kränkande av 

mottagaren är en kränkning. 

Diskrimineringsgrunder är: Kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, Religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.   

Likabehandling innebär att man bemöts på samma sätt oavsett kön, religion, bakgrund, åsikter och 

utseende.  

 

 

  

På vår skola arbetar vi utifrån våra ledord och vår värdegrund: 

Ledorden: 

Helhet. NSU har ett ärligt, tillåtande och demokratiskt klimat där eleverna känner trivsel, 

arbetsarbetsglädje och lust att lära. Skolans miljö och pedagogik stimulerar en hög studie- och 

arbetsmotivation och alla känner att det är roligt att gå till skolan. 

Omtänksamhet. Jag medverkar till min egen och andras arbetsglädje. Jag respekterar olikheter, egenskaper 

och åsikter. Jag ser och ger mina medmänniskor beröm.  

Dialog. Jag lyssnar, reflekterar och kommunicerar. Jag ser, hör och märker. Jag påverkas och påverkar. Jag 

känner och skapar känslor. Jag är tydlig. 

Kunskap. Jag förstår att kunskap är mer än att bara veta. Genom kreativitet, nyfikenhet och lust att lära 

söker jag nya kunskaper. Jag kan använda min kunskap i samspel med andra.  

Tjänande. Jag ser och upplever glädjen i att bidra till en annan människas, (elev,  medarbetare, gäst) 

framgångar. 

Ansvar Jag tar ansvar för mina studier och min egen utveckling och agerar enligt skolans värderingar. 

”På vår skola är den allmänna attityden att alla är lika. Vi tar hand om varandra och det finns aldrig 

någon rädsla för att komma till skolan, det känns tryggt.”  Elever i åk 3 
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Dessa ord arbetas det med i kursen Service och bemötande i början av åk 1.Utifrån Värdegrunden har ett 

antal beteenden tagits fram som ska vara genomgående i all verksamhet på NSU. Dessa beteenden 

utvärderas i vår kulturmätning varje termin. 

 

Värdeord Beteende   Påstående i kulturmätningen. 

____________________________________________________________________________________ 

Öppenhet Lyssna aktivt   På vår skola försöker vi alltid förstå varandra. 

 Gör tillsammans  På vår skola får alla vara med. 

Våga var dig själv  Jag vågar vara mig själv. 

Professionell  Fokusera på möjligheter  Jag får möjlighet att utveckla mina sidor. 

 Gör som vi sagt  Vi gör som vi kommit överens. 

 Var förberedd   Jag är förberedd 

Engagemang  Stöd varandra   Jag stödjer och får stöd 

 Delta aktivt   Jag deltar aktivt 

 Sök helheten   Alla bidrar 

 Ge och ta feedback  Jag får feedback 

    Jag ger feedback 

Nytänkande Utmana och utmanas  Jag får utmaningar 

 Lev på framkant  Vi är kreativa 

Kommunikation   Samspela medvetet 

Vid kulturmätningen får gruppen se resultatet omgående och en GAP-analys genomförs på den fråga som 

känns mest angelägen att åtgärda. En åtgärd tas fram av gruppen och tidssätts. 

En för åtgärden ansvarig person utses och utvärdering av resultatet görs vid angiven tidpunkt tillsammans 

med aktuell grupp. 

 

Likabehandlingsplanen innehåll och mål diskuteras och utvärderas i Elevforum under vårterminen och mål 

sätts för kommande läsår., Ev. revidering av planens innehåll genomförs och resultatet tas upp i 

personalgruppen. Därefter fastställs planen och målen  vid nästkommande  Skolkonferens. 
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Ansvarsområden 
Mentorn ansvarar för 
 

- Att regelbundet samtala med eleverna om deras rätt att bli sedda och bekräftade och vara trygga i 
skolan.  

- Att en god kontakt finns med föräldrarna. 
- Att regelbundet ha kontakt med sina mentorselever och ta reda på hur de har det och mår. 
- Att vid behov upprätta individuella åtgärdsplaner samt att dokumentera och följa upp ett 

eventuellt likabehandlingsärende.  
- Att regelbundet genomföra utvecklingssamtal. 
- Att anmäla eventuella likabehandlingsärenden resp. behov till rektor 

Personalgruppen ansvarar för: 
- Att regelbundet samtala om elevhälsa. 
- Att uppmärksamma om någon elev behöver stöd. 
- Att diskutera och omfördela resurser för att kunna stötta elever och personal som tillfälligt behöver 

stöd. 
- Att anmäla eventuella likabehandlingsärenden resp. behov till rektor. 

Rektor ansvarar för: 
- Att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsplan för likabehandling. Arbetet 

sker i dialog med personal, elever och föräldrar. 
- Att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling som kön, etnicitet, religion, 

funktionshinder och sexuell läggning samt mobbning bland elever och anställda. 
- Om personal misstänks för kränkning av en elev ska rektor ansvara för utredningen. Information till 

hemmen skall ske så fort som möjligt.  
- Att psykosociala arbetsmiljöronder genomförs.  
- Att skapa rutiner för att elever och föräldrar får information om skolans policy och planen för lika 

behandling när nya elever tas emot i verksamheten.  

Trygghetsteamet ansvarar för: 
- Utreda 
- Dokumentera 
- Följa upp 
- Trygghetsteamet består av berörd mentor, rektor och skolsköterska.  

APL ansvarig ansvarar för: 
- Att informera eleven samt APU platsen om vår likabehandlingsplan samt hur vi arbetar för att 

motverka kränkande behandling. 

Interna Resurspersoner:  Externa resurspersoner: Nyköpings Ungdomsmottagning 
- Mentor         -      Barn- och Ungdomspsykiatrin  
- Skolsköterska         -      Samtalscentrum Unga Vuxna 
- Kurator         -      Nyköpings Ungdomsmottagning 
- Elevforum         -      Socialtjänsten/Ungdomsstödjarna 

- Polisen 
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Vision 
Att vi tillsammans utvecklar vår förmåga 

- Att läsa andra människors sociala signaler och bli 
tydligare i våra egna. 

- Att kunna se andra människors behov och agera 
på ett bra sätt. 

- Att förstå vikten av kritiskt tänkande. 

- Att ta ställning och stå för vår åsikt. 
 

 

Förebygga 

Alla medarbetare och elever ska vara väl förtrogna med innehållet i likabehandlingsplanen. För att 

skapa en god lärandemiljö arbetar vi aktivt och målinriktat för att främja ett positivt klimat i gruppen 

samt förhindra och motverka alla former av kränkande behandling. Det förebyggande arbetet sker på 

tre plan, skolnivå, gruppnivå och individnivå. I den praktiska undervisningen finns ett större utrymme 

för eventuell fysisk och verbal oaktsamhet då mycket rörligt arbete förekommer. Dessa handlingar 

skulle kunna vara t.ex. att spruta vatten på varandra, ge varandra ogenomtänkta kommentarer och 

fysisk ”skoj lek” etc. I restaurangbranschen lever gamla traditioner av en stark hierarki kvar på många 

arbetsplatser. Här kan finnas en jargong som upplevs hård. Vi arbetar aktivt med att motverka en hård 

jargong och förebygga stress som kan leda till osämja och oacceptabla handlingar. Eleverna läser 

arbetsmiljökunskap som är förberedande för arbetslivet.  

 

 

 

   

 

 

 

 

Skolnivå 
Vi arbetar för ett aktivt Elevforum 

- Elevforum ska ses som ett hedersuppdrag.  

- Eleverna ska utse en representant från varje klass/halvklass 

 

En kamratstödjares uppgift är: 

- i första hand att vara en riktigt god kamrat. 
- Att bry sig om dem som är lite ensamma och verkar stå utanför. 
- Att protestera om någon kränker någon annan. 
- Att snabbt kontakta någon personal på skolan när de upptäcker kränkningar. 
- Att så långt man kan förebygga oacceptabelt beteende. 
- Att regelbundet träffa och samarbeta med den lärare som är ansvarsperson för arbetet med 

kamratstödjarna. 
 
 
Val av representanter till Elevforum sker i början av varje läsår och utbildning av dem. 
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Gruppnivå 
 

Vi arbetar för att: 
- Låta etikfrågorna vara levande i det dagliga arbetet. 
- Varje läsår diskutera likabehandlingsplanen  i mentorsgrupperna. 
- Skapa ett aktivt elevforum 
- Skapa aktiva klassråd 

 

Individnivå 
 

Vi arbetar för att: 
- Skapa trygga individer som vågar tala öppet om kränkande beteenden. Detta skapar vi genom 

att alla i organisationen finns tillgängliga och närvarande i det dagliga småpratet.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Ge tid för individuella samtal med eleverna. 
- Se varje individ och bemöta dem på deras egen nivå och efter deras behov. 
- Informera elev och handledare om likabehandlingsplanen inför APU – och lärlingsperiod. Vi 

uppmanar eleverna att kontakta skolan omedelbart om kränkande behandling förekommer.  
- Varje elev genomför ett hälsosamtal med skolsköterskan och FMS (fysisk, mental och social 

hälsa) genomförs av idrottsläraren. 
- Alla ska bemöta varandra med ett vårdat och trevligt språk.  

 

Samtliga medarbetare 
 

Arbetar för att: 
- Medverka till att utveckla allas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor i 

och utanför den egna gruppen. 
- I sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor. 
- Aktivt motverka trakasserier och förtryck. 
- Visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt. 
 

Elever 

Eleverna deltar i utrarbetandet av Likabehandlingsplanen på följande sätt 

- Representanter till Elevforum väljs från varje elevgrupp  

- Elevforum är bollplank vid revidering av planen 

- GAP-analyser genomförs i samtliga grupper i samband med Kulturmätning 

- I klassråd behandlas den reviderade Likabehandlingsplanen 

- I skolkonferensen fastställs planen 

”Att alla har och tar sitt eget 

ansvar för att motverka dålig 

stämning    ” Elever åk 2” 
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Upptäcka och kartlägga  
 

Vår utgångspunkt och strävan är att upptäcka alla typer av avvikelser i ett så tidigt skede som möjligt. 
Den dagliga kontakten med eleverna i såväl undervisningssituationer, under raster som i 
mentorssamtal ger oss snabbt indikationer om när allt inte står rätt till för en elev och ger möjlighet 
att fånga upp ett oacceptabelt beteende.  
En psykosocial arbetsmiljöenkät genomförs årligen med uppföljning gentemot uppsatta mål.  
 

 

 

 

 

 

Vi arbetar för att:  
- Skapa möten av olika slag, mentorsträffar, personalmöten, klass- och elevkonferenser etc. för 

att komma tillrätta med problematik kopplad till kränkningar. 
- I samtal följa upp elevens tankar om sin sociala situation inför utvecklingssamtal.  
- Ta upp diskriminering och kränkande behandling regelbundet vid utvecklingssamtal.  
- Ta upp frågeställningar kopplade till det sociala klimatet i mentorsgrupperna och Elevforum. 
 
 
Arbetsplatsförlagt lärande – APL 
 
- Kontinuerlig kontakt med eleverna genom besök på APL ger oss möjlighet att upptäcka 

eventuella missförhållanden. 
 

 

Vi upptäcker och kartlägger eventuelle avvikelser i likabehandlingen genom: 

Enkäter: Kulturmätningar, föräldraenkäter. 

Samtal i mentorsgrupper.  

Kontinuerliga samtal och utvecklingssamtal mellan elev och mentor sker under läsåret. 
Föräldrakontakt via Schoolsoft, mail och telefon sker efter elevens och förälderns önskemål och behov, 
samt vid minst ett utvecklingssamtal per läsår..  

Kamratstödjarna agerar ögon och öron bland alla elever och personal och rapporterar eventuella 
avvikelser till personal.   

Skyddsronden där elevskyddsombud och personalskyddsombud deltar. 

Åtgärdsplaner upprättas vid behov. 

Mentorsgrupper är bra, det 

känns tryggt att man alltid har 

någon att ventilera med.  

 ”Elever åk 3” 
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Vår styrka är att vi agerar snabbt  

och arbetar utifrån ledordet 

”Ingen spaning ingen aning” 

 

Agera 
 
Vi arbetar för att: 

- När en incident inträffar strävar alla efter snabbaste möjliga åtgärd.  

- Den personal som upptäcker incidenten åtgärdar den om möjligt omedelbart och rapporterar till 

THT (Trygghetsteamet) 

- Om incidenten är sådan att den inte kan åtgärdas omedelbart ansvarar den som upptäckt den 

för att ärendet lämnas över till rektor snarast. 

Akuta insatser 
Om diskriminering eller kränkande behandling inträffar ska vi utreda och förhindra fortsatt 
kränkning. Utredningen ska ske så snabbt som möjligt av trygghetsteamet. Utredningen belyser vad 
som inträffat, vem som blivit utsatt och vem som utfört kränkningen. 

 

Trygghetsteamet  
I trygghetsteamet ingår: 
– rektor 
– skolsköterska 
– specialpedagog 
-  resurslärare 
-  kurator 
– idrottslärare 
 
 
Disciplinära åtgärder 
Vid händelse av att ett oacceptabelt beteende följer vi arbetsgången nedan. 

1. Lärare/mentor uppmanar eleven att ändra sitt beteende. 
2. Om beteendet fortsätter ska frågan anmälas till trygghetsteamet. Detta kontaktar eleven och 

därefter elevens föräldrar och försöker finna åtgärder som är anpassade till elevens 
individuella förhållanden. 

3. Brottsliga handlingar anmäls alltid till polisen och socialtjänsten. 
4. Vid ev. fortsatt oönskat beteende kan eleven tilldelas skriftlig varning. 
5. Om beteendet ändå inte avslutas kan eleven tillfälligt omplaceras i annan undervisningsgrupp, 

tillfälligt placeras vid en anna skolenhet eller avstängas från skolan. 
APL  
Upptäcker skolan att kränkning eller annan avvikelse inträffar på APL kontaktar APL-ansvarig 
omedelbart handledare samt elev på respektive arbetsplats. En plan  utarbetas för det enskilda 
ärendet. Om skolan inte kan lösa konflikten med APL-platsen erbjuds eleven en ny plats.  
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Utreda 
När en kränkning eller diskriminering upptäckts meddelas trygghetsteamet. Snarast sätts en 
utredning i gång enlig arbetsgången nedan. 

- Enskilt samtal med den utsatta.  
- Enskilt samtal med förövaren. 
- Enskilda samtal med medlöparna. 
- Hemmen kontaktas alltid via telefon eller personligen vid möten i skolan. 
- Elevens mentor ansvarar för att åtgärdsprogram skrivs som stöd för den utsatta eleven. 
- Elev och vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet. Det ska 

anges vilka insatser som ska sättas in och vem som ansvarar för vad.  
- Rektor ansvarar för att åtgärder vidtas när personal är berörd. 
- Det ska tydligt framgå i åtgärdsprogrammet när uppföljning ska ske. Elevens mentor 

tillsammans med trygghetsteamet är ansvariga för uppföljningen. 
- Alla inblandade ska följas upp kontinuerligt, hur frekvent uppföljningen ska ske kan variera 

från fall till fall. 
- Dokumentation är obligatorisk vid samtliga insatser och samtal! 

 

Dokumentationen blir ett stöd i arbetet med att följa upp åtgärderna, förändra dem eller sätta in nya 
åtgärder.  

Om personal misstänks för kränkning av en elev ska rektor ansvara för utredningen. Information till 
hemmet bör lämnas så fort som möjligt.  

Om ett barn far illa eller på annat sätt behöver stöd, hjälp och skydd anmäler skolan detta till 
socialtjänsten.  

Handlingar som är brott ska anmälas till polisen. Om det inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska 
Arbetsmiljöverket underrättas.  

 

Uppföljning  
 

På individnivå upprättas en plan för uppföljning beroende på ärendets omfattning och karaktär. 
Uppföljningen är för oss en viktig del som ges hög prioritet och tilldelas de resurser som ärendet 
kräver. 

Planen för lika behandling är ett aktivt verktyg i skolans verksamhet som följs upp och revideras varje 
vårtermin, av Elevforum och en vuxengrupp, efter genomförd kulturenkät. Utvärdering av 
organisation, arbetssätt och arbetsklimat sker kontinuerligt genom samtal och enkäter. 
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Mål läsåret 2015-16 
- Alla medarbetare och elever ska vara väl förtrogna med innehållet i likabehandlingsplanen. 
- Fler ska vara uppmärksamma och våga säga ifrån. 
- Val av representanter till Elevforum i början av läsåret och utbildning av dem. 
- Elevforum ska bli mer ”synligt”.  

 

Planerade åtgärder 2015-2016 

Vad? Hur? Vem? När? 

Hur vet vi att våra 
elever mår bra? 

Regelbunden dialog 
med elever och 
föräldrar. 

Minnesanteckningar 

Alla berörda aktörer. Löpande under 
hela arbetsåret. 

Val av representanter 
till Elevforum 

Representanter 
kommer ut till 
klasserna 

Berörd  lärare samt 
skolsköterskan  

Vid varje 
läsårsstart 

Göra alla medarbetare 
och elever väl 
förtrogna med 
likabehandlingsplanen 

Diskussion i 
mentorsträff och på 
medarbetarsamlingar.  

Mentorer och ledningen. Vid terminsstart 
och vid behov 

Enkät till elever. 

 

 Rektor/utvärderingsansvarig Oktober och Mars 

Hälsosamtal 

 

FMS-samtal 

 

 

 

Skolhälsovården 

 

Idrottsläraren 

Under första 
läsåret 
 
Under första 
läsåret 
 

 

 


