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Inledning 
Detta är en sammanfattning av särskild undervisningsgrupp Björndalens likabehand-
lingsplan. För att ta del av den kompletta planen, ta gärna kontakt med personalen. 
 
Skolan är skyldig att motverka, förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling mot elever inom skolan. Detta regleras i författningar som 
diskrimineringslagen, skollagen, läroplanen och FN:s konvention om barnets rättig-
heter.  

Definition av centrala begrepp 
Diskriminering – när skolpersonal, inte elev, utan orsak behandlar en elev sämre än 
andra elever och missgynnandet har samband med kön, könsidentitet eller könsut-
tryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder.  
 
Trakasserier och kränkande behandling – ett uppträdande som kränker en elevs vär-
dighet. Kränkningarna kan bestå av till exempel nedsättande ord, ryktesspridning, 
förlöjligande eller fysiska handlingar. De kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara 
systematiska och återkommande. Kränkningar kan även äga rum på nätet i sociala 
medier eller via mobiltelefonen som sms. Det är endast den som är utsatt som kan 
avgöra om man känner sig kränkt eller trakasserad. 

Skolans/verksamhetens vision 
Alla elever och personal ska känna sig trygga och sedda i gruppen. 
Vi arbetar för ett avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar.  
Vi arbetar för en miljö som präglas av hänsyn, gott uppförande och ömsesidig re-
spekt. 

Arbetssätt och arbetsformer 
Vi arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. Främjande arbete omfattar vårt 
värdegrundsarbete där vi diskuterar värderingar, normer, könsroller mm. Förebyg-
gande arbete innebär att avvärja risker för att diskriminering, trakasserier och kränk-
ningar uppstår. Åtgärdande arbete innebär att det finns rutiner kring hur personalen 
ska agera om och när en incident inträffat. Om en elev blir utsatt för diskriminering, 
trakasserier eller kränkningar, tas alltid kontakt med vårdnadshavare.  
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Kontaktuppgifter 
Särskild undervisningsgrupp Björndalen, su-bjorndalen@kub.trollhattan.se 
Tel 0520-496235 
Verksamhetschef Carina Halvorsen, carina.halvorsen@trollhattan.se 
Tel 0520-497377 
 
 
Som vårdnadshavare kan man alltid även vända sig till Diskrimineringsombudsman-
nen (DO) www.do.se och/eller Barn- och elevombudet (BEO) 
www.skolinspektionen.se/beo  
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