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MÅLSÄTTNING 

I Tibro kommuns förskolor, skolor och fritidshem ska såväl barn, elever som personal 

känna sig trygga. Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande 

behandling. 

 

SYFTE 

Syftet med denna plan är att klargöra nämndens ståndpunkt i likabehandlingsfrågor och 

vikten av att arbeta med att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling samt främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter. 

 

MÅLINRIKTAT ARBETE 

 I Tibro kommuns förskolor, skolor och fritidshem ska alla ta aktivt ansvar för att 

förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkningar. 

 En förutsättning för att kunna ta detta ansvar är att såväl personal som barn och 

elever har kännedom om demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. 

 Vuxna i förskola, skola och fritidshem ska sätta tydliga gränser och ingripa 

omedelbart vid alla former av kränkande behandling.  

 Föräldrarna är delaktiga och medansvariga i arbetet med likabehandlingsfrågor. 

 Varje enhet ska ha en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. 

Planerna kan sammanföras till en plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

 Planerna ska följas upp och ses över tillsammans med barnen och eleverna vid den 

enhet där planen gäller.  

 
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 

Varje enhet har ansvar för att årligen utvärdera sin likabehandlingsplan och sin plan mot 

kränkande behandling. 

Barn- och utbildningsnämndens likabehandlingsplan ska revideras minst en gång per 

mandatperiod.  

 

DISKRIMINERINGSGRUNDER 

 Etnisk tillhörighet 

 Religion eller annan trosuppfattning 

 Funktionshinder 

 Kön 

 Sexuell läggning 

 Könsidentitet eller könsuttryck 

 Ålder 
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FÖRDJUPAD INFORMATION 

 Skollagen (2010:800)  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100800.htm 

 

 Diskrimineringslagen (2008:567) 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.HTM 

 

 Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverkets allmänna råd 

http://www.skolverket.se/regelverk/allmanna-rad/diskriminering-och-krankningar-1.172087 

 

 Lika rättigheter i förskolan – handledning, Diskrimineringsombudsmannen 

http://www.do.se/sv/Material/Forebygga-diskriminering-och-krankande-behandling-i-forskolan/ 

 

 Lika rättigheter i skolan – handledning, Diskrimineringsombudsmannen  

http://www.do.se/sv/Material/Forebygga-diskriminering-och-krankande-behandling-i-skolan/ 

_________________________ 

Likabehandlingsplanen är utarbetad av en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp  

av politiker och är antagen av barn- och utbildningsnämnden 2007-06-12, reviderad  

2010-10-05 och 2014-11-18.  

Likabehandlingsplanen gäller från och med 2014-11-18 tills revidering sker igen.  

Planen finns tillgänglig på kommunens hemsida, 

http://tibro.se/Barnomsorg-och-utbildning/Policydokument/ 
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