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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Gymnasiesärskolans individuella program 

Ansvariga för planen 
Rektor ansvarar för likabehandlingsplanen och att den följs. Det är rektorns ansvar att 
likabehandlingsplanen utvärderas och uppdateras inför varje nytt läsår. Till sin hjälp i arbetet har 
rektorn: elevhälsan, övrig personal på skolan, elever samt vårdnadshavare. Rektor ansvarar även för 
att elever, vårdnadshavare samt personal är informerade om planen. 

Vår vision 
• Alla elever ska känna sig trygga på skolan 

• Alla elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap 

• Alla elever har samma rättigheter 

• Alla elever ska känna delaktighet 

Planen gäller från 
2018-08-15 

Planen gäller till 
2019-06-21 

Läsår 
2018/2019 

Elevernas delaktighet 
Vid läsårsstart ska alla elever få ta del av likabehandlingsplanen, alla utifrån sin egen individuella 
förutsättning och anpassning. Lärare och elev ska kontinuerligt prata om skolans trivseltegler. 

På grund av elevernas ofta omfattande funktionsnedsättningar, framförallt kommunikativa, kan det 
vara svårt att traditionellt involvera dem i kartläggningsarbetet. Hänsyn till elevernas upplevelser tas 
tillvara genom observationer samt daglig dokumentation av mentorerna. Elevassistenter, 
vårdnadshavare och gode män stödjer även detta genom att beaktas som språkrör för elevernas vilja 
och uttryck.  

I en fortlöpande dialog med eleverna förbättrar vi vår skola och anpassar planer och åtgärder för att 
uppnå målen.  

Vårdnadshavarnas delaktighet 
I samband med inskolning, utvecklingssamtal, uppföljningsmöten samt på föräldramöten ges 
vårdnadshavare/gode män tillfälle att diskutera och framföra sina åsikter kring skolans 
likabehandlingsarbete. 

Vårdnadshavare har alltid tillgång till likabehandlingsplanen via vår hemsida. 

Personalens delaktighet 
All personal på Mo Gårds Gymnasiesärskola är skyldig att uppmärksamma och vidta nödvändiga 
åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling, samt att anmäla detta till ansvarig rektor. 

Personalen framför förbättringar och möjliga åtgärder på APT och EHT.  
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Förankring av planen 
Rektor ansvarar för planen och att den följs. Tillsammans med personal kartlägger, utvärderar, 
analyserar och uppdateras planen inför varje nytt läsår. Innehållet i planen ska vara känt för all 
personal i skolan. Vid läsårsstart går speciallärarna igenom planen tillsammans med eleverna, utifrån 
var och en av elevernas individuella förutsättningar. 

Möten och samtal med föräldrar och anhöriga är ett bra forum för att fånga in deras åsikter och 
funderingar. 

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla planens värden levande genom t.ex. naturliga diskussioner i 
skolans vardagliga arbete. 
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Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Skolans personal har kontinuerligt på EHT och APT diskuterat innehåll och utfall av tidigare års plan. 

Skolans trivselregler har uppdaterats. 

Vårdnadshavare har haft möjlighet att besvara en enkät om skolan och dess innehåll. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Eleverna har varit delaktiga genom samtal utifrån sin egen förmåga. 

Skolans personal håller likabehandlingsarbetet levande genom att kontinuerligt samtala om dess 
innehåll och betydelse vid EHT, lärarlag samt på APT. 

Vårdnadshavare/gode män har getts möjlighet att lämna synpunkter på skolans värdegrundsarbete 
på föräldramöte, utvecklingssamtal samt genom enkät. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Läromedel och undervisning: 
Alla elever har fått en egen iPad med anpassat innehåll. Vi arbetar kontinuerligt med att anpassa 
undervisningen och skolans innehåll efter elevernas individuella behov.  
 
Tillgänglighet: 
Vi har fått en ny skolgård som är anpassad utifrån elevernas olika behov och funktionsnedsättningar. 
Fokus ligger på tillgänglighet och sinnesstimulans. Även andra områden i skolans närmiljö har 
tillgänglighetsanpassats.  
 
Vi har även utökat vår utomhuspedagogiska inriktning för att tillgodose elevernas behov av utrymme 
och fysisk aktivitet.  
 
Funktionsnedsättning: 
Vi har inlett ett arbete med att förbättra tillgängligheten och anpassningen av skolans fysiska lokaler. 
Bullerreducering, anpassade skolbänkar, visuellt buller mm. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2019-06-21 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Elevhälsoteamet ansvarar för att planen utvärderas under vårterminen 2019.  

Samtal som uppkommit i det dagliga arbetet tillsammans med eleverna och assistenterna under 
läsåret diskuteras och tas med i utvärderingen. Utvärderingen sker löpande under året på olika forum 
där frågor kring skolans värdegrund samt likabehandlingsarbetet tas upp.  

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Rektor ansvarar för att utvärdering sker. 
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Främjande insatser 
Lågaffektivt bemötande: 
Målet är att stärka elevhälsoarbetet på skolan samt att förbättra elevernas psykiska mående.  

Skolans personal ska arbeta aktivt med lågaffektivt bemötande i skolan. Skolans personal kommer att 
få utbildning i ämnet av LSS Stödteam. Ett vidarearbete kommer att ske på EHT. 

 

Tillgänglighet och anpassning: 
Målet är att vår skola ska vara en trygg lärandemiljö som är tillgänglig för alla elever, oavsett 
förutsättningar och behov.  

Vi kommer fortsätta arbetet med att anpassa den fysiska- och sociala miljön efter elevernas 
individuella förutsättningar och behov.  
 

Kommunikation: 
Målet är att alla våra elever ska kunna uttrycka sina åsikter samt känna sig delaktiga och kunna 
påverka sin utbildning.  
 
Vi arbetar vidare med att stärka alla elevers kommunikationsförmåga genom att erbjuda olika typer 
av kommunikation samt AKK.  Personalen går kontinuerligt fortbildning i teckenspråk, samt taktil 
kommunikation.  

 

Kartläggning 
Kartläggningsmetoder 
Samtal utifrån elevers behov och mående sker återkommande under läsåret.  

På mentors-/utvecklingssamtal, inskolning, uppföljningsmöten samt på föräldramöten ges elever, 
skolans personal samt vårdnadshavare/gode män tillfälle att diskutera och framföra sina åsikter kring 
skolans likabehandlingsarbete. 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 
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Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Grundläggande för allt vårt arbete är alla människors lika värde. Nolltolerans mot alla former av 
diskriminering, trakasserier och kränkande handlingar ska genomsyra hela verksamheten. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
All personal inom skolan har ansvar för att uppmärksamma diskriminering, trakasserier 
samt kränkande handlingar. Detta görs genom att man som personal i skolan är lyhörd för signaler på 
kränkningar och konflikter. Som personal inom skolan säger man till och ingriper direkt om signaler 
på detta uppfattas. Personalen stöttar och uppmuntrar även elever att synliggöra kränkningar och 
konflikter genom att t.ex. berätta för någon vuxen om det man upplevt eller bevittnat. 

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Vid upplevda kränkningar tar eleven i första hand kontakt med assistent eller mentor. I nästa steg 
kontaktas rektor samt kurator. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
- Visa att Du har uppmärksammat situationen. 

- Ta reda på fakta. 

- Informera rektor och kurator samma dag som incidenten sker, muntligt eller via e-post. Rektor 
informerar i sin tur huvudman. 

- Samtala med den som varit utsatt utifrån personens individuella förmåga. Vid behov används tolk 
eller alternativ kommunikationshjälpmedel. 

- Samtala med den som utsatt annan person utifrån personens individuella förmåga. Vid behov 
används tolk eller alternativ kommunikationshjälpmedel. 

- Dokumentera i "Blankett för anmälan om kränkande behandling" som finns på KLS. 

- Respektive mentor informerar föräldrar/vårdnadshavare/god man (gäller omyndig elev) till både 
drabbad elev och den/de som utfört kränkningen. 

- Erbjud stöd till både den utsatta och den som utsatt. 

- Fortsatt uppföljning av ärendet. 

- Överväga åtgärder i syfte att förändra verksamheten på grupp- och verksamhetsnivå. 

- Vid behov upprättas åtgärdsprogram. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
Om en anställd har utsatt någon elev för kränkande behandling så ska rektor omgående informeras. 
Rektor utreder skyndsamt och är den som ansvarar för utredningen och åtgärd. Rektor informerar 
huvudmannen om ärendet. 

Vid behov erbjuds stöd till inblandade. Rektor bedömer vilka arbetsrättsliga åtgärder som behövs 
samt följer upp beslutade åtgärder. 

Alla samtal och åtgärder i ärendet dokumenteras och arkiveras av rektor. 
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Rutiner för uppföljning 
Ärendet följ upp av rektor och berörd personal tills dess att ärendet avslutas. Ärendet följs upp på 
närmsta elevhälsoteam. Ytterligare uppföljning är beroende på kränkningens grad av allvar. 

Rutiner för dokumentation 
Händelser och åtgärder kring frågor som rör kränkande behandling och diskriminering ska 
dokumenteras. Ansvarig för dokumentationen är rektor tillsammans med berörd mentor. 

Innehåll i dokumentationen: 

- Datum för händelse 

- Inblandade personer 

- Beskrivning av händelseförlopp 

- Beskrivning av genomförda och planerade åtgärder i anslutning till händelsen 

- Uppföljning, tidpunkt och ansvarig 

Ansvarsförhållande 
Rektor är ytterst ansvarig för arbetsmiljön på skolan. Delegeras arbetsuppgifter har den som 
delegerats skyldighet att informera rektor fortlöpande. 


