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Skolans namn: Lagstads skola   



 

 

UPPGÖRANDE AV PLANEN 

Alla enheter gör upp en egen jämställdhets- och likabehandlingsplan. För att man ska lyckas med 
jämställdhets- och likabehandlingsarbetet är det viktigt att det grundar sig på skolans och dess elevers 
behov. Jämställdhets- och likabehandlingsplanen är ett verktyg som stödjer främjandet av 
jämställdhet och likabehandling i all verksamhet i skolan. Genom planen säkerställer man att skolan 
systematiskt arbetar för jämställdhet och likabehandling. 

Planen utarbetas i samarbete mellan personal och barn/elever/studerande samt vårdnadshavare.  

Planen utarbetas för tre år i sänder, följs upp regelbundet och uppdateras enligt behov. 

 
ANSVARSPERSONER ELLER ARBETSGRUPP 
 
Personer som ansvarar för upprättande och uppföljning av planen. Ett alternativ är att grunda en 
jämställdhets-/likabehandlingsarbetsgrupp. 
 

 
Arbetsgruppen för jämställdhet och likabehandling 
 

● Laila Bjurström 
● Charlotta Häggström 
● Susann Ketomäki 
● Vera Lillrank 
● Ida-Maria Nilsson-Ollandt 
● Anna Tuominen 
● Runa Ismark 
● Maria Edelmann 

 
 
 

 

 
 

REDOGÖRELSE FÖR JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSLÄGET I 
ENHETEN 

 
Planen ska grunda sig på en kartläggning av jämställdhets- och likabehandlingsläget i enheten. 
Enheten beskriver hur kartläggningen av nuläget är gjord samt vilket jämställdhets- och 
likabehandlingsläget är. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jämställhetsprinciper: 

 

 

Kön  

● Ingen får bli kränkt eller diskriminerad på grund av kön (hon, han eller annat). Om elev 

vill ändra könstillhörighet skall skolan fundera ut åtgärder för att underlätta för eleven, 

t.ex. med att ordna omklädningsrum. 

● Alla personer har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oberoende av kön. 

 

 

Språk   

● Alla elever skall behandlas lika oberoende av hemspråk. 

● Elever har möjlighet att komplettera svar med ord från det andra inhemska språket och 

annat världsspråk (t.ex engelska). 

● I undervisningen och bedömningen skall elever med svenska som andra språk beaktas 

i enlighet med läroplanen.  

● Ingen skall bli diskriminerad på grund av det språk hen använder.   

 

Etnisk bakgrund   

● Diskriminering eller kränkning får inte förekomma på grund av individens etniska 

bakgrund.   

● Rasistiska handlingar bryter mot lagen och har konsekvenser. 

 

Sexuell läggning   

● Sexuell kränkning genom tal, skrift, symboler, våld eller hot får varken förekomma i 

skolan eller på sociala medier. 

 

Religion  

● Ingen skall diskrimineras på grund av sin religion, men saker som rör ämnet ska kunna 

diskuteras neutralt och sakligt.   

● Skolans fester fokuserar mer på finländsk kultur och traditioner än religiöst innehåll. Då 

program som inbegriper besök i kyrkan ordnas för hela skolan, finns det samtidigt 

annat program för elever som inte hör till den evangelisk-lutherska kyrkan.  

 

Funktionsvariation 

● Alla ska ha möjlighet att delta i undervisning och evenemang oberoende av 

funktionsvariationer. Personalen bör bla. beakta fonter och färger, skolans 

utrymmestillgänglighet samt ta hänsyn till elevens plan. 

 

 

Pedagogiskt material och undervisningsmetoder   

● Läromaterialet ska, om möjligt, vara könsneutralt om det inte finns relevanta orsaker till 

undantag. Läraren får gärna ta upp avsaknaden av könsneutralt material med elever 

(åldersenligt). 



 

 

● Undervisningsmetoderna ska varieras, så att olika studerandes inlärningsprofiler och 

möjligheter till inlärning tas i beaktande (mångsidiga metoder för att undervisa och 

bedöma)  

● Läraren beaktar jämställdhetsprincipen och elevernas behov gällande den då de 

planerar sina lektioner.  

 

 

 

 
MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 

Enheten ställer upp minst två mål för arbetet; ett för att främja jämställdhet och ett för 
likabehandling.  Konkreta åtgärder som behövs för att främja jämställdhet och likabehandling ställs 
upp läsårsvis/per termin. Mål och åtgärder väljs på basis av resultaten i kartläggningen av nuläget.  
 
I planen för åren 2019–2022 ställer skolorna egna mål för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet. 
I de mål som skolorna ställer ska följande gemensamma målsättningar i staden beaktas:  

● Personalens och elevernas förståelse om orsaker, följder och effekter av fattigdom ökar. 
(Åtgärdsprogram för minskande av fattigdom hos barnfamiljer, Esbo stads stadsstyrelse 
25.3.2019 §101) 

● Ökad förståelse och acceptans bland personal och elever gentemot handikapp bland barn 
och unga hos Esbo (Fullmäktigemotion om ökad kännedom om personer med 
funktionsnedsättning i den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken i Esbo, 
Nämnden Svenska rum, 25.4.2019 §42) 

 
Mål för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet: 
 

● att personalen är insatt i normkritiskt tänkande, jämställdhet och hur man motarbetar 

sexuella trakasserier 

● att personalen ska vara medveten om sin roll som förebilder i denna kontext 

● att eleverna ska veta vad jämställdhet är  

● att eleverna ska få information om hur de kan agera då någon behandlas på ett sätt 

som inte följer principerna för jämställdhet. 

● att skolan följer en jämställdhetsplan som uppdateras årligen 

● att alla i skolan görs medvetna om betydelsen av språkanvändning (bland elever och 

vuxna) 

● att personalen har möjlighet att få fortbildning i ämnet  

 
 

2019–2020 
Åtgärder:  
Ansvarspersoner: 
Tidtabell: Läsåret 2019–2020 

Uppföljning av åtgärder: 

2020–2021 
Åtgärder: 
Elever: 

Vänelever arbetar regelbundet för att 

förebygga kränkningar och trakasserier. 

Uppföljning av åtgärder: 



 

 

● Gruppen sammankommer flere gånger 

under läsåret under ledning av en eller 

flera lärare. 2020–2021 handleds 

högklassernas vänelever av Petra, Jon 

och Ann-Marie och lågklassernas 

vänelever av Susanna, Charlotta, 

Runa och Susann. 

● Väneleverna har olika respekt-

relaterade evenemang/diskussioner i 

klasser, på raster, vid samlingar, osv 

● Lanserar Skolfreden varje läsår i 

augusti. 

● Vänelever i åk 8-9 drar “Walk of 

priviliges” samt diskussion klassvis i 

alla 8:or, 9:or och i 10:an 

● Minna Canth dagen firas 19 mars varje 

år. Förslag: ta upp finländska kvinnor 

som påverkat kvinnans ställning i 

Finland. 

 

Vänelevsverksamhet  

 

● Fokus på att stöda 7:or så att de ska 

trivas och känna en gruppsamhörighet 

i klassen 

○ Oitansdagen för nya sjuor i 

augusti 2020 ordnades på 

skolgården 

○ Disco för 7:or i september- 

avbokad hösten 2020 pga 

coronareglerna 

○ Halloween 2020 ( t.ex tema: klä 

dig feminint, maskulint eller 

könsneutralt, väcka diskussion 

och medvetenhet genom 

klädseln)  

○ Vänveckan v. 7 

○ Delta i klasspass och dra lekar 

och annat program för sjuorna 

(under läsåret) 

Alla elever uppmanas våga vara sig själv. 

Elevkåren jobbar för att elevernas röster skall 

höras i skolan. 

 

Lärare och annan personal 

● Trivselenkät fylls i två gånger under 

läsåret. Rektor går igenom resultaten 



 

 

och delar dem med KF och andra 

berörda som vidtar behövliga åtgärder 

(utredningar, samarbete, samtal mm). 

 

● Alla lärare skall beakta jämställdhet så 

väl i sin undervisning som på raster 

och samlingar mm. 

 

● Känna till skolans plan mot mobbning, 

kränkningar och våld samt med vilka 

åtgärder man motverkar dessa och hur 

man stödjer elever som utsatts för 

kränkningar mot jämställdhet.  

 

● Personalen påminns om att reflektera 

över sitt sätt att undervisa med tanke 

på principerna för jämställdhet i 

skolan. 

 

● Personalen ombedes aktivt ifrågasätta 

varje gång en elev använder 

kränkande ord eller kommentarer i sitt 

språkbruk. 

 

Personalen påminns i början av läsåret om att 

skolan har en jämställdhetsplan, var planen 

finns och att den skall läsas igenom. Rektor 

ansvarar. 

 

Jämställdhetsplanen gås igenom och 

uppdateras årligen i oktober. 

 

 

 
Ansvarspersoner: Sarah Fellman, Vera Lillrank, Ida-
Maria Nilsson-Ollandt 
Tidtabell: Läsåret 2020–2021 

2021–2022 
Åtgärder:  
Elever: 

Vänelever arbetar regelbundet för att 

förebygga kränkningar och trakasserier. 

 

 

● Gruppen sammankommer flere gånger 

under läsåret under ledning av en eller 

flera lärare. 2021–2022 handleds 

högklassernas vänelever av Petra, 

Uppföljning av åtgärder: 



 

 

Laila, Vera, Maria, Anna T, Mia och 

Charlotta. Lågklassernas vänelever 

handleds av Charlotta, Runa och 

Susann. (Medlemmarna i 

elevverksamhetsteamet ansvarar 

tillsammans för att handleda 

väneleverna) 

● Väneleverna deltar i utlysandet av 

skolfreden i augusti 

● Väneleverna har olika respekt-

relaterade evenemang/diskussioner i 

klasser, på raster, vid samlingar, o.s.v. 

● Fredagsraster/-disco med musik 

● Hungerdagen 

● Lagstadsdagen/Lagstadshjälten 

● Halloween-jippo 

● Väneleverna i åk 8–9 drar ”Walk of 

privileges” samt diskussion klassvis i 

alla 8:or, 9:or och i 10:an 

● Minna Canth dagen firas 19 mars varje 

år. Förslag: ta upp finländska kvinnor 

som påverkat kvinnans ställning i 

Finland. 

 

Vänelevsverksamhet  

 

● Fokus på att stöda 7:or så att de ska 

trivas och känna en gruppsamhörighet 

i klassen och i skolan 

       

Väneleverna välkomnar nya 7:or. 

Sjuornas besöksdag och första 

skoldag, rundvandring med vänelever 

○ Oitansdagen för nya sjuor i 

augusti 2021 ordnades på 

skolgården 

○ Disco för 7:or i september- 

avbokad hösten 2021 p.g.a. 

coronareglerna 

○ Vänveckan v. 7 

○ Delta i klasspass och dra lekar 

och annat program för sjuorna 

(under läsåret) 

Alla elever uppmanas våga vara sig själv. 

Elevkåren jobbar för att elevernas röster skall 

höras i skolan. 

 



 

 

Expertbesök 

Vi strävar till att öka elevernas medvetenhet 

om respekt för andra individer och olikheter 

med besök av t.ex. 

● Luckan/Unginfo 

○ Jämlikhet, respekt, nätrespekt 

○ Utb. för vänelever 

○ Fair Sex 

● Regnbågsankan 

○ jämlikhet och mångfald 

● Ekvalita 

○ normer 

○ kropp och gränser 

○ porr 

 

Lärare och annan personal 

● Trivselenkät för elever fylls i två gånger 

under läsåret. Rektor går igenom 

resultaten och delar dem med KF och 

andra berörda som vidtar behövliga 

åtgärder (utredningar, samarbete, 

samtal m.m.). 

 

● Alla lärare skall beakta jämställdhet så 

väl i sin undervisning som på raster 

och samlingar m.m. 

 

● Känna till skolans plan mot mobbning, 

kränkningar och våld samt med vilka 

åtgärder man motverkar dessa och hur 

man stödjer elever som utsatts för 

kränkningar mot jämställdhet. 

  

● Personalen påminns om att reflektera 

över sitt sätt att undervisa med tanke 

på principerna för jämställdhet i 

skolan. 

 

● Personalen ska aktivt ifrågasätta varje 

gång en elev använder kränkande ord 

eller kommentarer i sitt språkbruk. 

 

● Personalen påminns i början av läsåret 

om att skolan har en 

jämställdhetsplan, var den finns och att 

den skall läsas igenom. Rektor 

ansvarar. 

https://unginfo.fi/skolbesok-workshoppar/
https://www.regnbagsankan.fi/utbildning/
https://ekvalitaeducation.fi/sv/ekvalitaeducation-sv/


 

 

 

Jämställdhetsplanen gås igenom och 

uppdateras årligen i oktober. 

 
Ansvarspersoner: Vera Lillrank, Ida-Maria Nilsson-
Ollandt, Charlotta Häggström, Laila Bjurström, 
Maria Edelmann, Susann Ketomäki, Runa Ismark 
och Anna Tuominen 
 
Tidtabell: Läsåret 2021–2022 

 

  



 

 

UPPFÖLJNING AV PLANEN OCH UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER OCH RESULTAT 
Planen följs upp regelbundet och uppföljning av åtgärder antecknas ovan läsårsvis. Efter tre år (eller 
vid behov tidigare) följs planen upp som helhet. Resultat av denna uppföljning antecknas nedan.  

Datum för uppföljning och utvärdering av plan, åtgärder och resultat: _________________________ 

Datum för uppdatering av planen: 6.10.2021 

 

 
 
 
 

 

 
GODKÄNNANDE AV OCH INFORMERING OM PLANEN  
 
Jämställdhets- och likabehandlingsplanen är en bilaga till läroplanen och godkänns i skolans 
direktion.  
 
Rektor ansvarar för att skolans personal, eleverna och deras vårdnadshavare samt 
samarbetspartners informeras om den jämställdhets- och likabehandlingsplanen samt om god praxis 
för skolans jämställdhets- och likabehandlingsarbete.  

 


