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Plan mot diskriminering och kränkande behandling för 
Ekonomisk sektor vid Gislaveds Gymnasium för läsåret 
2022/23 
 
 
Grunduppgifter  
 
Verksamhetsformer som omfattas av planen  

Ekonomisk sektor  
 
Ansvariga för planen  

Rektor Ulf Jiretorn  
 
Vår vision  

Samtliga, både elever och personal, på Gislaveds Gymnasium ska känna sig trygga och bemötas med respekt. Ingen ska 

bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av personal eller elev (Skollagen 2010:800 

och Diskrimineringslagen 2008:567).  

Medmänsklighet, engagemang och ansvar ska genomsyra hela verksamheten.  

Denna plan behandlar elever som utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Trakasserier mot 

personal behandlas inte i denna plan utan i kommunens personalhandbok.  

Planen gäller från  

2022-07-01 

 
Planen gäller till  

2023-06-30  

 

Elevernas delaktighet  

En dialog har förts med elever i samtliga klasser inom sektorn.  
 
Vårdnadshavarnas delaktighet  

Föräldrar har vid föräldramötet i åk 1 informerats om arbetet med planen.  
 
Personalens delaktighet  

En personalgrupp har arbetat med planen.  

All personal har fått möjlighet att lämna synpunkter innan arbetet med planen påbörjades och medan det 

pågick.  

Lotsarna har haft ansvar för den del av arbetet som är lagd på lotstid.  

Lärarna har i arbetslag och ämneslag haft möjlighet att ta upp frågor som rör diskriminering och 

kränkande behandling. 
 
Förankring av planen  

Information om årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling  

• ges på Gislaveds Gymnasiums hemsida.  

• i häftet "Elevinformation" som delas ut till elever i årskurs 1.  

• på föräldramöten i åk 1. 

• till elever på lotstid. 

• till personal på sektorskonferenser. 
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Utvärdering  
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats  

Fjolårets plan har utvärderats i sektorsledningsgruppen och i arbetslagen. 

Samtliga elever och samtlig personal har haft möjlighet att utvärdera planen och komma med förbättringar.  

 
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan  

Representanter från elever i samtliga kurser inom sektorn 

Rektor, lärare  
 
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan  

Det fördjupade arbetet med likabehandlingsplanen under läsåret 2021/22 upplevdes fungera väl. Likabehandlingsplanen 

måste diskuteras inför varje nytt läsår i programarbetslagen.  
 
Årets plan ska utvärderas senast  

2023-06-15  
 
Beskriv hur årets plan ska utvärderas  

Planen ska utvärderas i sektorsledningsgruppen och i samtliga arbetslag inom sektorn. 

Samtliga elever och samtlig personal ska få möjlighet att delta i utvärderingen av planen och komma med förslag till 

förbättringar.  

 
Ansvarig för att årets plan utvärderas  

Ulf Jiretorn 
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Arbetsgång för främjande och förebyggande insatser läsåret 2021/2022 

 

I arbetet med likabehandlingsplanen har vi sedan några år tillbaka använt en elevenkät mot slutet av läsåret. Sedan 

en tid tillbaka har det funnits tankar på att ändra arbetet med planen mot diskriminering och kränkande 

behandling (tidigare likabehandlingsplanen). I stället för enkäten har gruppdiskussioner i klassrummet på 

lotstid genomförts i alla klasser inom Ekonomisk sektor. 

 

Arbetet inleddes med att alla klasser på lotstid gick igenom en powerpointpresentation med genomgång av 

alla diskrimineringsgrunder med mera. Denna genomgång gjorde respektive lotsar en lotstid i april. Veckan 

därpå delades klassen in i lämpliga grupper och följde instruktionerna för gruppsamtalen som ligger sist i 

powerpointpresentationen. 

 

Powerpointpresentationen innehöll som sagt en genomgång av vad lagen innehåller. Genomgången slutade 

med samma bild som i inledningen. Därmed var det lätt att avsluta genomgången där. Veckan därpå gick 

lotsen igenom diskussionsfrågorna sist i powerpointpresentationen och lät eleverna dokumentera resultatet 

av sin diskussion med papper och penna.  

 

Elevernas dokument samlades in och togs med till respektive programarbetslag. I programarbetslagen 

diskuterades och sammanställdes elevernas synpunkter. Programarbetslaget utarbetade då också tänkta 

insatser i klasserna inom programarbetslagets ansvar. Åtgärderna kunde vara riktade till alla klasserna inom 

programarbetslagets ansvar, en årskurs eller till någon eller några vissa klasser. Denna åtgärdskatalog som 

både kan innefatta olika slags informationsinsatser samt grupp- och individsamtal av olika slag som kan 

genomföras av lots eller olika delar av EHT-teamet skickades in till rektor tillsammans med 

sammanställningen av svaren. 

 

Rektor ville ha sammanställningen senast i samband med utvärderingsdagarna i juni. Han sammanställde 

sedan resultatet och de tänkta åtgärderna som redovisas nedan. 

 

Gruppdiskussionen 2021/2022 

 

På frågan ” Har ni sett, hört talas om eller upplevt diskriminering enligt de sju grunderna, kön, 

könsidentitet/könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder?” 

förekom det svar kopplade till alla diskrimineringsgrunderna utom könsidentitet/könsuttryck. Vanligast 

förekommande var svar kopplade till sexuell läggning. Därefter handlade det mest om kön och 

funktionshinder. Sedan följde etnisk tillhörighet medan religion och ålder var minst vanligt förekommande 

som svar av de diskrimineringsgrunder som över huvud taget nämndes i någon klass. 

 

När det gäller frågan ”Skedde detta i relationen elev – elev, lärare – elev eller annan personal – elev?” är 23 

svar tydligt kopplade till relationen elev – elev, 6 till relationen lärare – elev och inga till relationen annan 

personal – elev. 

 

Vad gäller uppmaningen ”Skriv upp tillfällen som har hänt, egenupplevt eller sådant ni har sett eller hört.”  

så är svaren sällan riktigt konkreta utan mer allmänna.  Det vanligaste konkreta exemplet handlar om att 

killar har kallat varandra ”bög”. Det anges också att en hel klass har kallats för ”horklass”. Även andra grova 

kommentarer eller skämt nämns. Det nämns också i rätt många grupper att det har förekommit att det 

skrattas åt funktionshindrade. Falsk ryktesspridning om andra elever tas också upp. Vissa muslimska flickor 

tar upp att de betraktas som kriminella av vissa och att deras språk gör att de ses som mindre intelligenta av 

vissa. Dessutom kan det ses ner på bärandet av slöja. Det finns också exempel på att flickor inte sägs kunna 

saker lika bra som pojkar av vissa pojkar. Det finns samtidigt svar som menar att någon lärare låter flickor få 

fler chanser än pojkar och att lärare hjälper flickor innan pojkar. Även blickar, kroppsspråk, miner och gester 
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tas upp som exempel på hur diskriminering och kränkningar kan ske. 

Frågan ” Var, när och hur hände det i skolan eller hände det på vägen till och från skolan?” får inga svar som 

menar att händelser skulle ha hänt på väg till och från skolan. I skolan finns det lika många svar som talar 

om att det händer på lektioner i klassrum som att det händer i korridorer. Det finns också ett enstaka svar om 

at det händer i omklädningsrum liksom ett svar om att det händer överallt på skolan och ett svar om att det 

inte förekommer någonstans. Svar finns som talar om att händelserna inträffar under skoltid och att de 

händer då och då. 

När det gäller frågan ” Var på nätet hände det? Vilka sociala medier med mera handlade det om?” så talas det 

i de flesta fallen allmänt om kränkningar på sociala medier eller på Internet. Detta nämns något oftare än vad 

klassrum respektive korridorer nämndes på förra frågan. Det nämns också att elever finns med på bild i olika 

sammanhang på Internet utan att vilja det eller ha godkänt det. Vad gäller enskilda sociala medier så nämns 

Tik Tok två gånger och Snapchat respektive Instagram en gång vardera. 

Åtgärder som varje lots ansvarar för: 

Gruppdiskussionen fick upp en del brister till ytan och utifrån resultatet kan dessa frågor belysas och 

fördjupas på lotstid.  Lotsarna lyfter det aktuella resultatet i varje klass och tar upp en diskussion om vad 

som ligger bakom. Lägger eleverna märke till vad som gör andra illa? Dessa diskussioner kan kompletteras 

med film med mera ur materialbanken. 

Varje lots skall mot slutet av läsåret utvärdera likabehandlingsarbetet och därigenom säkerställa att alla 

aspekter av likabehandling har tillgodosetts. 

Arbetet i klasserna 

Lotsarna ser till att alla elever får bearbeta samtliga kategorier av kränkande behandling, på grund av kön, 

könsidentitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Detta sker 

framför allt på lotstid men också i ämnen som svenska/svenska som andraspråk, religionskunskap, 

samhällskunskap och historia beroende på ämnesplan. Arbetet kan också bedrivas ämnesöverskridande och 

materialbanken kan komma till användning. Arbetet förankras i programarbetslagen. Det är viktigt att det 

handlar om ett kontinuerligt arbete under läsåret och att frågorna tas upp till exempel en gång/månad på 

lotstid. Mot slutet av läsåret skall arbetet utvärderas.  

Åtgärder på de olika programmen inom sektorn 

 

På Ekonomiprogrammet planeras följande åtgärder: 

• Under lotstid belyses särskilt språkbruket och hur vi ska prata med varandra och uttrycka oss. 

• Diskussion kring hur eleverna vill bli bemötta och bemöter andra. 

På Handels- och administrationsprogrammet/Försäljnings- och serviceprogrammet kommer följande 

frågeställningar att tas upp till diskussion: 

• Vad är diskriminering och vad är inte diskriminering 

• Vad gör diskriminering med samhället? 

• Hur kan man tackla diskriminering  

På Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt Hotell- och turismprogrammet har det under de senaste 

läsåren utarbetats ett mycket nära samarbete med elevhälsoteamet vilket innebär at följande åtgärder 

genomförs:  

• Samarbetsövningar genomförs under ledning av kurator.  

• Kurator finns vid tillfällen med i köket och samtalar med eleverna. 

• Specialpedagog besöker köket och pratar med elever. 

• Gemensamma gruppstärkande övningar genomförs årskursövergripande inom programmen. 
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• En gemensam aktivitetsdag genomförs under introduktionsveckan. 

• Arbete kring sociala medier genomförs i samarbete med elevhälsopersonal. 

• Fortsatt arbete med klassrumsklimatet i de olika klasserna med hjälp av tillgängligt material. 

På Samhällsvetenskapsprogrammet planeras följande åtgärder: 

• Ta med skolvärdarna i diskussioner med respektive klass på lotstid. 

• Särskilt observera hur språket används och diskutera detta med eleverna på lotstid. 

• Diskutera återkommande händelser som kanske inte ses som allvarliga i sig men som genom att de 

återkommer ändå kan vara problematiskt. 

• Diskutera om uppfattningar om vad som är OK på skolan skiljer sig från vad som accepteras utanför 

skolan. 

• Kombinera gruppdiskussioner med möjlighet för enskilda elever att föra fram sina synpunkter 

enskilt. 

 

Följande diskussionsfrågor användes 2021/22: 

Diskussionsfrågor 

• Har ni sett, hört talas om eller upplevt diskriminering enligt de sju grunderna, kön, 

könsidentitet/könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder? 

• Skedde detta i relationen elev – elev, lärare – elev eller annan personal – elev? 

• Skriv upp tillfällen som har hänt, egenupplevt eller sådant ni har sett eller hört. 

• Var, när och hur hände det i skolan eller hände det på vägen till och från skolan?  

• Var på nätet hände det? Vilka sociala medier med mera handlade det om? 
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Materialbank för likabehandlingsarbetet  

▪ Filmer på Mediacenter (strömmande video): 
 

E-mobbning (7744), 13 min, från 12 år (passar äldre ungdomar också). Om trakasserier på internet. 

Lärarhandledning finns på filmsidan. 

 

Justitia – Internettrakasserier (U102257-02), 28 min, 13–15 år (passar äldre ungdomar också) 

 

Mobbning i fokus: Gymnasiet - Nour vs. mobbning (7650), 14 min, om mobbning på gymnasiet. 

Lärarhandledning finns på filmsidan. 

 

En serie om Härskarna ibland oss, från 16 år. Till serien finns en lärarhandling som hittas i en flik på 

filmsidorna. 

Härskarna ibland oss: Lord of Hell (U104144-01), 3,5 min, om utfrysning och utmobbning. 

Härskarna ibland oss: Ett steg närmare (U104144-02), 4 min, om könsidentitet och transsexualitet. 

Härskarna ibland oss: Att inte nå (U104144-03), 4 min, om vuxnas härskartekniker. 

Härskarna ibland oss: Härskinator (U104144-04), 4 min, om hur det kan fungera i huvudet på en som 

använder härskartekniker utan att tänka på det. 

Härskarna ibland oss: Matteskit (U104144-05), 4 min, om utfrysning och utmobbning. 

Härskarna ibland oss: Premiären (U104144-06), 4 min, om att försöka styra sin omgivning. 

Härskarna ibland oss: Lejonmannekängen (U104144-07), 4 min, om sätt att trakassera. 

Härskarna ibland oss: Trädet som föll (U104144-08), 5 min, om hur mobbning kan finnas i flera led, den 

som mobbas, mobbar. 

 

Der kleine Nazi, (U101546-19), 13 min, från 16 år. Tysk spelfilm om nazismsymboler i juletid. 

 

Precious (7382), 105 min. Amerikansk spelfilm om en utsatt tonårsflicka.  

 

Elixir (D 0237), 26 min. Ironisk spelfilm om segregationen i Sverige. Marco, Abbe, Choy samt Jeffrey är 

alla invandrare. En dag, efter att ha druckit en mystisk dryck, ett elixir, förvandlas de till präktiga svenska 

svennar med blont hår. Najafis kortfilm är en lika ironisk som vasst politisk kommentar till ett Sverige av i 

dag. 

 

Ung vuxen: Michelle - med en funktionsvariant och självmordsförsök (8514), 20 min. I den här kanadensiska 

filmen lär vi känna Michelle. Vi får följa hennes berättelse om sexuella övergrepp, sin sjukdom och 

mobbning. Och hur hon idag har vänt sina motgångar till någonting positivt. Lärarhandledning finns på SLI 

 

Mitt perspektiv: Rasism (8432), 14 min. 

Mitt perspektiv: Fysiskt våld (8431), 14 min. 

Mitt perspektiv: Sexuella trakasserier (8430), 14 min. 

Mitt perspektiv: Homofobi (8429), 14 min. 

Mitt perspektiv: Näthat (8428), 14 min. 

Mitt perspektiv: Grupptryck (8427), 14 min. 

Lärarhandledning på SLI 

 

Film på Youtube 

 

Stå upp för de tysta. 10 min, från 10 år (passar definitivt äldre ungdomar och vuxna också). En film om hur 

det är att bli mobbad och om att säga ifrån. https://www.youtube.com/watch?v=nOcvQQ-1msI (upplagd av 

filmaren Lennart Bång själv – helt fri att använda från Youtube) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nOcvQQ-1msI
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Rutiner för akuta situationer  
 
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling  

 

Skolan har två skolvärdar anställda som bland annat har som uppdrag att vistas i skolans lokaler och ha koll på elever.  

Utvecklingssamtal genomförs varje termin av lots.  

Alla klasser har varje vecka en lotstid då lotsen träffar alla elever i klassen.  

All personal bjuds på kaffe en gång/dag i Café Oasen. Detta medför att personal rör sig mer i skolans lokaler och därför kan 

upptäcka mer. Hälsosamtal genomförs i årskurs 1 med skolsköterskan. 
 
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till  

En elev som känner sig utsatt kan vända sig till vem som helst av personalen. Det är viktigt att eleven vänder sig till någon 

som man har förtroende för.  
 
Utsedda personer att vända sig till i Ekonomisk sektor är:  
 
Ulf Jiretorn, rektor  

Rum A151 

0371–81959  

E-post: ulf.jiretorn@edu.gislaved.se  

 

Ulla Bergqvist, skolsköterska HT, RL, SA 

Rum A107 

0371/819 11  

E-post: ulla.bergqvist@edu.gislaved.se 

 

Karin Lundmark, skolsköterska EK, HA 

Rum A111 

0371/81874 

E-post: karin.lundmark@edu.gislaved.se  

 

Josefine Kostin, skolkurator HT, RL, SA 

Rum A107B 

0371/815 77  

E-post: josefine.kostin@edu.gislaved.se 

 

Isabel Landoff, skolkurator EK, HA 

Rum A115  

0371/819 22  

E-post: isabel.landoff@edu.gislaved.se 

 
Elevens lots  
 
Rutiner för akuta situationer när en elev kränks av en annan elev  
 

All personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta 

skyndsamt till elevens rektor.  

Rektor ansvarar för att kontakta lots och elevhälsa för att i samråd med lots och elevhälsan göra en plan  

för utredningen. Utredningen dokumenteras på blanketten som finns på Insidan.  

Lotsen ansvarar för att föräldrakontakt upprättas för den som är omyndig både för den som blivit utsatt och  

den som har utfört den kränkande handlingen.  

Rektor ansvarar för att kontakta lots och att i samråd med lots och elevhälsan lägga upp en åtgärdsplan för  

varje fall av kränkande behandling/ mobbning. Åtgärdsplanen kan till exempel omfatta samtal med berörda lärare och elever, 

stöd av skoljouren, stöd av elevhälsopersonal, kontakt med socialtjänst, arbetsmiljöverket och polis.  
 
 
 
 

mailto:ulf.jiretorn@edu.gislaved.se
mailto:ulla.bergqvist@edu.gislaved.se
mailto:karin.lundmark@edu.gislaved.se
mailto:josefine.kostin@edu.gislaved.se
mailto:isabel.landoff@edu.gislaved.se
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Dokumentation  

 

Rektor ansvarar för att inrapporterade fall följs upp och dokumenteras på särskild blankett som finns på Insidan. En mapp 

för varje fall finns hos rektor.  

Rektor ansvarar för att gymnasiechef hålls informerad om diskriminering och kränkande behandling och  

vidtagna åtgärder på skolan.  
 

Uppföljning  

 

Rektor ansvarar för att i samråd med lots göra en plan för uppföljning som dokumenteras på blanketten som finns på 

Insidan. Elevhälsoteamet utgör stödgrupp för personal, enskilda elever och elevgrupper i de fall där elever varit 

inblandade. 

  

Rutiner för akuta situationer när en elev kränks av personal  

 

All personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyl-  

dig att anmäla detta skyndsamt till elevens rektor.  

Rektor ansvarar för att kontakta gymnasiechef och personalansvarig chef. Dessa gör en utredning.  

Rektor ansvarar för att föräldrakontakt upprättas för den som är omyndig.  

Rektor ansvarar för att lägga upp en åtgärdsplan för varje fall av kränkande behandling/ mobbning.  

Åtgärdsplanen kan till exempel omfatta kontakt med personalavdelningen.  
 

Dokumentation  

Rektor och personalansvarig chef ansvarar för att inrapporterade fall följs upp och dokumenteras.  
 
Uppföljning  

Rektor och personalansvarig chef ansvarar för att göra en plan för uppföljning.  

 

 


