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Inledning 
 
Arbetet för alla människors lika rättigheter och lika möjligheter till en god utbildning är prioriterat på 
Hjortsjöskolan. Utgångspunkten i detta arbete är artikel 1 i de mänskliga rättigheterna: 

 
”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete 

och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap:” 
 

I Vaggeryds kommun är varje skolenhet ansvarig för att upprätta en egen likabehandlingsplan utifrån 
kartläggning och behov på den egna skolan. Likabehandlingsplanen bygger på både skollagen och 
Diskrimineringslagen.  
 
I Skollagens (2010:800) 5 kap 3 § står: 
 

”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att elever tillförsäkras 
en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero”. 

 
För att uppnå denna positiva lärmiljö krävs ett omfattande arbete av all skolpersonal i samverkan med 
våra elever och deras vårdnadshavare. I Skollagens Kap 6 står tydligt att varje skola ska ha ett målinriktat 
arbete för att motverka kränkning av barn och elever. Det kräver att vi arbetar förebyggande för att 
främja likabehandling, ser och lyssnar för att upptäcka, sätter in individanpassade åtgärder samt följer 
upp dessa. Det övergripande målet är att alla elever ska vara förtrogna med den lagstiftning som berör 
rättigheter och skyldigheter i skolan och som ska garantera en trygg skola för alla. 
 
Skolans likabehandlingsplan ska beskriva läsårets arbete med att främja, förebygga och åtgärda 
diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen ska utgå ifrån en kartläggning och 
utvärdering av nuvarande läge på skolan. Likabehandlingsplanen ska förankras hos alla elever, 
vårdnadshavare och personal.  
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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen  

Hjortsjöskolan år 6-9 

Vår vision  

Tillsammans in i framtiden med fokus på kunskap. 

Hjortsjöskolan 6-9 ska vara en skola där alla elever känner sig trygga med varandra och de vuxna som 
finns på skolan. Det ska råda nolltolerans mot kränkningar. Alla elever ska känna tillit till någon 
vuxen. Det ska vara en plats där alla blir sedda och respekterade för de individer de är. Det ska vara en 
skola där alla elever lyckas och får den hjälp den behöver för att nå sina mål. Vår skola ska vara en skola 
där vi ser varandras olikheter som en tillgång. Skolan ska vara en skola där all personal känner ett 
gemensamt ansvar och en glädje att arbeta tillsammans med och möta eleverna i god samverkan med 
vårdnadshavare. 

 

Planen gäller från  

2016-08-15 

Planen gäller till  

2017-08-01 

 

Ansvariga för planen  

Rektor ska ansvara för att personal kan avsätta tid för Likabehandlingsarbetet och arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling, samt utveckling och skapande av nya planer.  

För att skolan ska kunna präglas av trygghet och studiero behöver vi hjälpas åt och nå en samsyn kring 
värdegrund och normer. Tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare har vi alla olika ansvar 
för att främja detta. Det vi inte accepterar på en arbetsplats för vuxna, accepterar vi heller inte att barn 
och elever utsätts för. 

Rektor har ansvar för att: 

- skolan har ett tydligt arbetssätt för att främja/arbeta för trygghet och studiero. 

- upprätta likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling varje läsår.  

- planen efterlevs. 

- all personal har kunskap om planen samt agerar utifrån den. 

- samtliga berörda informeras om planen. 

- planen implementeras. 

- anmäla kränkande behandling till huvudman. 
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Lärare har ansvar för att:  

- eleverna i början av varje läsår får ta del av skolans likabehandlingsplan samt att se till att 
det regelbundet arbetas med planen. 

- informera vårdnadshavare kring planen på föräldramöten.  

- arbeta aktivt för att motverka kränkning och missgynnande och istället främja lika 
rättigheter och möjligheter i och utanför klassrummet.  

- trivselenkäter genomförs i varje årskurs 1 gång/läsår. 

- anmäla kränkande behandling till rektor. 

 

All personal i skolan har ansvar för att:  

- agera vid kränkningar av elever genom tillsägelse och/eller information till mentor/rektor.  

- respektera andra och vara en god förebild. 

- bidra till en god arbetsmiljö och goda relationer med både personal och elever.  

- anmäla kränkande behandling till rektor. 

 

Personal som upplever att annan personal trakasserar eller kränker elever ska tala med denne 
och/eller informera rektor så snart det är möjligt. 

 

Eleven har ansvar för att: 

- bidra till en god arbetsmiljö och goda relationer med både personal och elever.  

- ta del av likabehandlingsplanen och handla utifrån den. Som elev på Hj 6-9 
 förutsätts man respektera andra och visa hänsyn. 

- informera en vuxen på skolan om du anser att en elev eller personal blir utsatt för 
diskriminering eller annan kränkande behandling. 

- ordningsregler hålls. 

”I första hand är det barnets föräldrar som ansvarar för att ge barnet vad det behöver och har rätt till” 
Barnperspektivet/BRIS. Skapa ett naturligt samtal kring hur man beter sig mot varandra både hemma, i 

skolan och på arbetsplatsen. 

Vårdnadshavare har ansvar för att: 

- kontakta skolan om deras barn berättar om kränkningar i skolan, oavsett om 
kränkningarna är riktade mot barnet, annans barn eller om det är barnet själv som kränkt 
annan. 

-  ta del av likabehandlingsplanen genom föräldramöten och skolans hemsida.  
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Elevernas delaktighet  

Varje läsår genomförs trivselenkäter och undersökningar av otrygga platser där elever på Hj 6-9 deltar 
och besvarar frågor. Eleverna ska även vara delaktiga i diskussion klassvis kring åtgärder för att bidra till 
en trygg lärmiljö. 

Planen ska förankras hos eleverna genom samtal och undervisning, därefter kontinuerligt vid bl.a. 
klassråd och elevråd. 

Vårdnadshavarnas delaktighet  

Föräldrarna får ta del av likabehandlingsplanen på föräldramöten. Den finns även att tillgå på hemsidan.  

Personalens delaktighet  

Arbetslagen ska kontinuerligt under året jobba med likabehandlingsarbetet utifrån planen. 
Vuxenstödjare följer upp arbetet och rapporterar till varje arbetslag. 
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Kartläggning 

Kartläggningsmetoder  

För att visa på förbättringsområden deltar samtliga elever varje läsår i en digital enkät som rör trivsel 
och trygghet i skolan.  

På Hj 6-9 finns ett Vuxenteam; vuxna och elever på skolan som samverkar kring likabehandlingsarbetet. 
De vuxna i Vuxentemaet är vuxenstödjare som består av en lärare från varje arbetslag. Det är deras 
uppdrag att driva likabehandlingsarbetet tillsammans med arbetslagen med stöd av skolkurator på 
skolan. Därtill har elevernas delaktighet samt elevråd/klassrådsrepresentanter en betydande roll för 
likabehandlingsarbetet på skolan. 

Områden som berörs i kartläggningen  

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning 

 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 

Kartläggningen baseras på den trivselenkät och otrygga platserundersökning som genomförts under 
läsåret. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 

Diskussion på Vuxenteamsträffar och i arbetslagen.  

 

Utvärdering 

Beskriv hur årets plan har utvärderats 

Eleverna har utvärderat planen genom trivselenkät och otrygga platserundersökning som arbetslagen 
ansvarat för.  

Delaktiga i utvärdering av fjolårets plan 

Personal, elever och skolledning har varit delaktiga i utvärderingen. 

 

Främjande insatser 

Områden som berörs av insatsen 

Främja likabehandling oavsett kön, Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Skolan genomför ett kontinuerligt arbete för att främja likabehandling och trygghet. På nästa sida listas 
skolans främjande arbete i form av ett årshjul: 
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Elevhälsans arbete gentemot arbetslagen på skolan 

Elevhälsan på skolan består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog samt 
ibland även skolläkare. Deras uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan 
fortsätter systematiserat regelbundna besök i alla arbetslag på skolan, i syfte att få en mer helhetsbild 
gällande elevhälsoarbete och arbetet med att motverka kränkande behandling. 

Vuxenstödjarträffar med elevhälsan 

Skolans kurator medverkar regelbundet i skolans vuxenstödjarteam i syfte att samordna insatser utifrån 
elevhälsans professioner.  

Mentorstid 

Samtliga klasser har schemalagd mentorstid för att mentorer ska kunna informera, genomföra 
värdegrundsarbete med utgångspunkt från skolans värdegrundsord.  

Metodbok för lektioner 

Skolan har en gemensam metodhandbok för lektioner på skolan. Syften med metodhandboken är att 
skapa gemensamma rutiner för hur lektioner startas och att tydliggöra vilka moment som är väsentliga 
för en lektion. 

Rastaktiviteter 

I år 6 ska uterast vara utskrivet på schemat viss tid. Vi ska uppmuntra de äldre eleverna att gå ut på 
rasterna. Fritidsledarna på Hj 6-9 ansvarar för rastaktiviteter med ett varierat urval. 

Skolfrukost 

Elever erbjuds att äta frukost innan skolstart varje skoldag mellan kl. 07.30 - 07.55 till självkostnadspris. 

Pedagogiska måltider 

Lärare äter tillsammans med eleverna vilket är schemalagt. Klasserna samlas innan de går in i matsalen. 
Varje klass ska ha matvärdar. I matsalen sitter elever klassvis eller årskursvis vid markerade bord. 
Diskussioner bör ske hur elever kan medverka till trivsel i matsalen.  

Arbetslagets fysiska miljö samt möblering i klassrummen 

En fråga som lyfts kontinuerligt i arbetslaget.  

 

Kompetensutveckling 

Skolan behöver extern kompetensutveckling i hur man kan motverka och åtgärda mobbning och 
kränkande behandling. Rektor tillsammans med Vuxenstödjare och skolkurator tar fram förslag på 
extern kompetensutveckling. 

 

Vuxenstödjarna (Vuxenteamets) arbete  

Skolkurator tillsammans med vuxenstödjare ansvarar för att driva likabehandlingsarbetet på skolan. Som 
Vuxenstödjare kan man även bli inkallad vid utredning av ärenden som rör kränkande behandling eller 
diskriminering, se vidare under rubriken Rutiner vid uppkomst av diskriminering/kränkning. 
Vuxenstödjare och arbetslag ansvarar för att trivselenkäter görs varje läsår. 
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Vuxenstödjarna träffas tillsammans med skolkurator ett par träffar per termin och diskuterar 
dokumentation, likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling. Detta förs sedan vidare 
till arbetslaget som i sin tur kan ta hjälp av Vuxenstödjarna. Varje arbetslag ska ha värdegrundsarbetet 
som en fast punkt på dagordningen där samtliga i arbetslaget får en möjlighet att lyfta frågor som rör 
dokumentation och utredning, likabehandlingsfrågor och arbetet mot kränkande behandling.  

 

Ansvarig:   

 Rektor ansvarar för att vuxenteam-träffar kan genomföras. 

 Skolkurator och vuxenstödjare ansvarar för innehållet i vuxenteam-träffarna. 

 Samordnare ansvarar för att frågan lyfts under arbetslagstid. 

 Vuxenstödjarna ansvarar för att informera arbetslagen.  

 

Elevråd 

Elevrepresentanter från årskurs 6,7,8 och 9 medverkar i skolans elevråd. Elevrådet har möte med 
skolans fritidsledare 1 gång i månaden. 

Föräldraråd 

Skolan har föräldraråd 3 gånger per termin där representanter från elevrådet medverkar. 
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Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 

I upprättandet av nya planen har fjolårets likabehandlingsplan utvärderats av arbetslagen genom 
gruppen Vuxenstödjarna i vuxenteamet. Förbättringsområden har identifierats utifrån vår trivselenkät 
som genomfördes under hösten 2015 i arbetslagen och i skolans elevråd med elevskyddsombud samt 
genom samtal med klasser på mentorsnivå. Revidering och uppdatering av planen kommer 
fortsättningsvis göras av vuxenstödjare, rektor och skolkurator i elevhälsan. 

94,6 % känner sig trygga i skolan och i skolans café 
93,9 % känner sig trygg i sin klass 
93,2 % känner sig trygga i skolans klassrum 
92 % känner sig trygg med andra elever och vuxna på skolan 
93,9 % känner sig trygg i matsalen 
94,2 % känner sig trygga på skolgården 
90,8 % känner sig trygga vid sitt skåp 
88,1 % känner sig trygga i omklädningsrummen vid idrotten 
88 % känner sig trygga på skolans bibliotek 
  
16,4 % av eleverna upplever att de blir retade för sin sexuella läggning 
17,4 % upplever att de blir retade för sitt ursprung 
23,8 % upplever att de blir retade för sina åsikter 
27,5 % känner sig otrygga på skolans toaletter 
27,9 % känner sig inte stolt över att gå på Hj 6-9 
29,9 % upplever att man har otrevligt språk 
37,4 % upplever sig bli retade för sitt utseende mot varandra i sin klass 
Av de som åker buss är ca 8-14 elever otrygga i väntan och på skolbussen 
 

 

Årets plan ska utvärderas senast 

2017-05-30 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 

Den ska utvärderas av personal, elever och skolledning. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 

Rektor, Vuxenteam och skolkurator i samarbete med arbetslagen. 
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Förebyggande åtgärder 
 
 
Övergripande mål i det förebyggande arbetet 
 

 Skapa en gemensam plattform för vår skola vilket kommer leda till trygghet, stolthet och ett 
arbete där värdegrunden finns med automatiskt. Gemensamma värdegrundsord som gäller för 
alla klasser på Hj 6-9 är: tillsammans, gemenskap, trygghet och respekt. 

 

 Öka medvetenheten kring likabehandlingsplanen och den årliga planen mot kränkande 
behandling hos både elever, personal och vårdnadshavare. 
 

 Känna en stolthet över att gå på vår skola, detta genom att skapa ett tydligt elevinflytande. 
  

 

Vad behöver åtgärdas/uppdateras i det förebyggande arbetet? 

 

Förhållningssätt för elever på Hjortsjöskolan 6-9 

 Jag bidrar till att skapa en skola fri från våld, mobbning, rasism och annan kränkande 
behandling 
 

 Jag tar ansvar för mina studier och låter mina kramrater arbeta ostört 
 

 Jag tar ansvar för samtliga gemensamma utrymmen, t.ex: skräpar inte ner 
 

 Jag är rädd om läromedel, möbler och inredning 
 

 Jag tar hand om min hälsa. Avstår t.ex från rökning, snusning och godis mm. 
 

 Jag accepterar vuxnas tillsägelser 
 
 

- Rutin för skolans ordningsregler:  

Flera strukturer för ordning och arbetsro har börjat ta form, men det är en bit kvar då studiero 
och arbetslust fortfarande sticker ut på ett negativt sätt. 

Åtgärder: ”Ordning och reda”. Skapa strukturer för detta. Det finns ett tydligt behov av att få 
alla; elever, personal och vårdnadshavare delaktiga i skolans ordningsregler, förhållningssätt och 
värdegrundsord. Mentorer leder samtal med elever vid terminstart utifrån skolans ordningsregler 
och värdegrund och det följs även upp på mentorstid under läsåret.  

Mål: Alla elever och personal ska känna till skolans regler och att det råder noll tolerans på 
skolan. Skolans ordningsregler är framtagna med elevrådet våren 2015. En metodhandbok för 
att genomföra lektioner på skolan har tagits fram som alla lärare ska följa. 
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- Skolbussen- väntan på och på bussen: utifrån enkäten kommer det fram att det finns ett 
flertal elever som känner sig otrygga i väntan och på bussen. 

Åtgärder: från tidigare läsår har skolan satt in bussvakter samt att alla elever och personal 
involveras i frågan och är uppmärksamma. Denna åtgärd fortlöper och vi uppmanar även 
vårdnadshavare att prata med sina barn som åker skolbuss; detta för att upptäcka om någon 
känner sig otrygg. Förstärkt samverkan med personal från bussbolaget. 

- Elever känner sig otrygga på skolan: Läsåret 2014/2015 upplevde 30 % av eleverna att folk 
blir retade för sina åsikter. Den senaste enkäten från 2015/2016 har siffran sjunkit till 23,8 %, 
men fortfarande är det för många av våra elever som inte känner sig trygga i skolan. I enkäten 
framgår det att elever blir retade även för sin sexuella läggning och sitt utseende. Kränkningar 
sker både mellan elever i skolan och på social media. 

Åtgärder: Skolan behöver till hösten 2016 ta ett krafttag vad gäller likabehandling i skolan, att få 
alla; både elever, personal och vårdnadshavare delaktiga i arbetet och målet med en skola fri från 
kränkningar och diskriminering. Skolan behöver generellt mer vuxennärvaro så att fler vuxna rör 
sig bland eleverna. Främst i de utrymmen där eleverna belyst mer otrygghet, bl. a vid skåpen och 
utanför idrottshallen.  

Vårdnadshavare behöver bli mer delaktiga i vad deras barn gör på social media. Det kommer 
under höstterminen att skickas ut en broschyr till alla föräldrar som heter ”Ungas vardag på 
nätet”. Vi ser vikten av att alla; elever, lärare, skolledning och övrig personal samt 
vårdnadshavare tar del av likabehandlingsplanen och följer den.  

 

- Öka tryggheten i samband med omklädning till idrotten. 
 
Åtgärder: Prata om det i respektive klass; vad kan vi; elever och vuxna tillsammans göra? 
 

- Toaletterna är fortfarande en otrygg plats.  

Åtgärder: Rektor tar ansvar genom skyddsrond för att fastighetsskötarna ser över samtliga 
elevtoaletter, dörrar och lås regelbundet för att säkra tryggheten. Se till så att fler vuxna rör sig i 
alla utrymmen. 

- Arbetslagets fysiska miljö och möblering i klassrummen är ständigt ett 
förbättringsområde.  
 
Hur formar man en klassrumsmöblering som inte särskiljer pojkar och flickor som grupp? Kan 
man möblera så att ingen elev känner sig utsatt? 
 
Åtgärder: Diskussioner i arbetslag och tillsammans med elever om hur den optimala 
pedagogiska miljön ser ut kan vara en grund till att utveckla förbättringsområdet.  
 
Från hösten 2016 finns det lite nya utrymmen på Hjortsjöskolans område då antalet elever i år 6 
utökats. Sedan fi9nns det en del på skolan som heter Pärlan där det finns möjlighet för elever att 
få mer enskild undervisning vissa lektioner. Där arbetar 2-3 pedagoger. 
 

- Mentorstiden behöver struktureras och anpassas utifrån de behov som finns i respektive årskurs 
och klass. Finns ett behov att på mentorstid öka utrymmet för samtal regelbundet kring 
värdegrundsfrågor. 
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Förebyggande arbete arbetslagsvis: 
 
Eleverna i varje klass tar del av skolans värdegrundsord och följer ordningsreglerna: som 
betonas i varje årskurs från år 6 upp till år 9: 
 

- Upprätta trygghet, strukturer och skapa relationer. Utvärdera kontinuerligt.  
 

- Otrygghet i moment som inte är strukturerade (raster, omklädning, toalett m.m.). 
Trivselfrågor. Upprätta mål för högre trivsel. 
 
 

- Hur är vi mot varandra, tolerans och respekt för varandras olikheter. Upplevd 
diskriminering utifrån kön, genusperspektivet diskuteras i arbetslaget och med 
undervisande lärare. Upprätta åtgärder utifrån det.  

 

Frånvarorapportering 
 
Skolans administratör tar regelbundet fram frånvarorapporter via skolans datorsystem (dexter) till 
skolans elevhälsa. Syftet är att tidigt upptäcka mönster i frånvaro och att utreda orsaker.  
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Definitioner och begrepp 
Diskriminering, trakasserier, kränkande behandling, mobbning samt repressalier är begrepp som i detta 
sammanhang behöver definieras. 
 
Diskrimineringslagen (2008:567)   Skollagen (2010:800) Kap 6 § 3 

Diskriminering  
Handlar om att en person blir annorlunda behandlad 
än andra på grund av dennes: 

- Kön 

- Sexuell läggning 

- Etnisk tillhörighet 

- Religion 

- Funktionshinder 

- Ålder 

- Könsöverskridande identitet 
 
Diskriminering kan också ske genom att alla 
behandlas lika. Denna typ av diskriminering kallas 
indirekt diskriminering. Det som sker är att en elev eller 
en grupp av elever missgynnas på grund av en regel 
eller bestämmelse. Exempel kan vara att alla ska äta 
samma mat där hänsyn inte tas till religion eller att 
alla ska vara med på samma aktiviteter under 
friluftsdagar oavsett funktionsnedsättning. 

Kränkande behandling 
Någon gör något som kränker din värdighet och 
när det inte grundar sig i diskrimineringsgrunderna.  
Kränkande behandling kan vara: 

- Verbala (t.ex. att bli hotad, svordomar, fula 
ord, könsord eller förolämpningar )  

- Psykosociala (t.ex. utsätta någon för 
utfrysning, ryktesspridning, skratt, suckar, 
miner, blickar, går åt ett annat håll när du 
kommer)  

- Fysiska (t.ex. utsätta någon för slag, knuffar 
eller att ha sönder annans ägodel)  

- Texter och bilder (teckningar, lappar, sms, 
mms, foton, chatt och texter på olika 
webb-communities) 

 
Att kränka någon är inte en olyckshändelse utan 
görs med avsikt att göra den andra illa.  

Trakasserier 
Blir du trakasserad så är det troligt att du är direkt 
diskriminerad. Trakasserier kan exempelvis handla om 
att du utsätts för nedsättande kommentarer på grund 
av du är pojke eller flicka, din sexuella läggning, din 
etniska tillhörighet, din religion eller att du har en 
funktionsnedsättning. 
 
 
 
All skolpersonal kan göra sig skyldiga till trakasserier.  

Mobbning 
Då någon eller några utsätter ett barn/en elev eller 
en grupp av barn/elever för kränkande behandling 
flera gånger så kallas det mobbing. Detta sker 
också under en viss tid.  
 
Repressalier 
Om ett barn eller en elev har anmält någon för 
kränkande behandling eller varit med i en 
utredning så får eleven inte bestraffas som en följd 
av detta. Bestraffningen får inte ske varken från 
vuxna på skolan eller av andra elever. 

 

Att tänka på är att den som blir trakasserad eller kränkt alltid ska tas på allvar. 
Det är han eller hon som avgör om denna har blivit kränkt! 
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Åtgärdande arbete läsåret 
 

Rutiner gällande anmälan, utredning, åtgärder och utvärdering 
Det åtgärdande arbetet handlar om att skolan måste ha goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda 
diskriminering eller kränkande behandling. Om lärare eller annan personal får kännedom om att en elev 
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling eller om det på annat sätt inkommer signaler på att en 
elev utsetts för kränkande behandling ska detta skyndsamt anmälas (anmälningsplikt) till rektor via 
blankett, som i sin tur påkallar en utredning. Omfattningen av utredningen är beroende av 
omständigheterna i det enskilda fallet. Rektor anmäler (anmälningsplikt) alltid ärendet till huvudman. 
Utredning och aktuella åtgärder ska dokumenteras och utvärderas för att säkra att åtgärderna ger 
resultat. Det är även av stor vikt att följa upp kränkningar som har upphört för att säkerställa att ett 
återgående till kränkande behandling ej inträffar. 

 
Anmälan om kränkande behandling ska diarieföras hos huvudman samt avrapporteras regelbundet i 
skolans elevhälsa. Rektor rapporterar till elevhälsan att anmälan skickats till huvudman. Det är sedan 
huvudman som följer upp att utredning påbörjas och genomförs samt att kränkningar har upphört. 
Skolans rutiner vid uppmärksammande av kränkande behandling sker enligt matris nedan: 

  



Rutiner vid uppkomst av diskriminering/kränkning mellan elever 
OBS! Vid trakasserier/kränkande behandling mellan vuxen och elev ansvarar rektor för utredning samt åtgärder. 

 
1. Skolpersonal/mentor 

Incident 

 

Då skolpersonal ser eller hör 

kränkning ska en direkt tillsägelse 

ske. Kontakt med mentor till den 

drabbade ska tas. 

 

Mentor för den drabbade ansvarar 

för att utreda vad som skett. 

 

1. Rektor informeras om det 

inträffade. Blanketten ”Anmälan 

om kränkande behandling” fylls i 

och lämnas till rektor. Rektor 

anmäler ärendet till huvudman. 

2. Mentor/mentorer för samtal med 

berörda elever. Mentor gör 

utredning på blanketten ”Mentors 

utredning”. 

3. Berörda vårdnadshavare 

informeras. 

4. Åtgärder sätts in. 

5. Uppföljning.  

Detta skall göras skyndsamt. 

6. Avslut. Dokumentation lämnas 

till rektor för arkivering. 

Båda parter kan erbjudas 

kuratorskontakt. 

2. Mentor/annan vuxen 

Allvarlig incident 

 

Mentor för den drabbade ansvarar 

för utredningen.  

 

Mentor för den drabbade ansvarar 

för att utreda vad som skett.  

 

1. Rektor informeras om det 

inträffade. Blanketten ”Anmälan 

om kränkande behandling” fylls i 

lämnas till rektor. Rektor anmäler 

ärendet till huvudman. 
2. Mentor/mentorer för samtal med 

berörda elever. Mentor eller annan 

vuxen dokumenterar på mallen 

”Utredning i ärende gällande 

kränkande behandling och/eller 

diskriminering”. 

3. Berörda vårdnadshavare 

informeras. 

4. Åtgärder sätts in. 

5. Uppföljning.  

Detta skall göras skyndsamt. 

6. Avslut. Dokumentation lämnas 

till rektor för arkivering. 

 

Båda parter erbjuds kuratorskontakt 

3. Vuxenstödjare/ mentor 

Upprepad allvarlig incident 

 

Vuxen-stödjare tillsammans med 

den drabbades mentor gör 

utredningen.  

 

1. Rektor informeras om det 

inträffade. Blanketten ”Anmälan 

om kränkande behandling” fylls i 

lämnas till rektor. Rektor anmäler 

ärendet till huvudman. 
2. Information samlas in från den 

utsatta, den/de som har utsatt samt 

personal och andra elever. Mentor 

eller annan vuxen dokumenterar på 

mallen ”Utredning i ärende 

gällande kränkande behandling 

och/eller diskriminering”. 

3. Information till hemmen. 

4. Åtgärder sätts in. 

5. Uppföljning sker inom senast två 

veckor. 

6. Avslut. Dokumentation arkiveras. 

 

Båda parter erbjuds kurators-

kontakt.  

 

 

4. Rektor/extern personal 

 

Rektor ansvarar för 

utredningen. Rektor anmäler 

ärendet till huvudman. 

 

1. Rektor kallar till möte med 

föräldrar.  

2. Vid mötet ska insatser diskuteras 

tillsammans med vårdnadshavare. 

Dokumentation sker på blanketten 

”Utredning i ärende gällande 

kränkande behandling och/eller 

diskriminering”. 
3. Tid för återkoppling ska bokas in 

vid mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Barn- och  

utbildningsnämnden 

 

1. Tidigare dokumentation 

överlämnas från skolan.  

2. Lämplig åtgärd tillämpas. 

3. Återkoppling till rektor. 

4. Ärendet avslutas och arkivering 

sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Utifrån händelsens karaktär kan situationen kräva en omedelbar insats! 

Skadeanmälan skall alltid skrivas i samband med att någon får en fysisk skada. Original lämnas till exp. Vid händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa  

underrättas arbetsmiljöverket. Om handlingen är av brottslig karaktär kan polisanmälan göras av rektor. Arbetet sker i samverkan med vårdnadshavare och andra myndigheter såsom 

socialtjänst. 

 



 


