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JUNIBACKENS SKOLA: GRUNDSKOLA, 

FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM 
Plan mot kränkande behandling 2018-2019 

VISION 
Skolan och fritidshemmet ska arbeta för alla elevers lika värde. Alla 

elever har lika rättigheter och möjligheter. Skolan och fritidshemmet 

ska verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. 

Alla elever ska känna samhörighet, solidaritet och ansvar. Alla elever 

ska känna tillit till kamrater och personal. Undervisningen ska vara 

allsidig och saklig. Skolan och fritids-hemmet ska vara öppen för 

skilda uppfattningar och personliga ställningstaganden. Personalen 

ska stärka och lyfta fram olika elevers förmågor och intressen.  
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Planens giltighet 
Planen gäller från 1 oktober 2018 som längst till 30 september 2019. 

Ansvarig 
Rektor är ansvarig för att det varje år upprättas en ny plan och att den tidigare utvärderas. Varje verksamhet ska 

ha en plan mot kränkande behandling som beskriver hur skolan och fritidshemmet arbetar med förebyggande 

och förhindrande åtgärder samt en årlig plan som beskriver hur skolan och fritidshemmet arbetar med att före-

byggande och förhindrande åtgärder. På Junibacken har skola och fritidshem samma plan.  

Delaktighet 
Genom klassråd och elevråd ges eleverna möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på innehållet i planen.  
 
Vårdnadshavare får information via föräldramöten och ges möjlighet att läsa igenom planen. De informeras om 
trygghetsgruppen på skolan.  
 
Personalen deltar i upprättande av planen, genom att samtala, diskutera och utarbeta de olika delarna av planen.  
 

Förankring av planen 
Alla vuxna på skolan har ansvar för att tydligt visa att man tar avstånd från alla former av diskriminering och 
kränkande behandling och direkt ingripa vid minsta misstanke om missförhållanden. Utöver detta så fördelar sig 
ansvaret så här: 
 

Rektors ansvar 
– se till att all personal, alla elever, alla vårdnadshavare känner till innehållet i planen mot kränkande 

behandling.  
– upprätta, utvärdera och revidera planen mot kränkande behandling i samarbete med personal, 

barn/elever.  
– se till att utredning görs och åtgärder vidtas om skolan får kännedom om kränkande behandling.  
– se till att det finns ett gemensamt system för dokumentation av anmäld/upptäckt kränkande behandling 

och de åtgärder som vidtas 
– följa skolans och fritidshemmets plan mot kränkande behandling.  

 

All personals ansvar 
– följa skolans och fritidshemmets plan mot kränkande behandling.  
– se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks.  
– dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt kränkande behandling.  
– bevaka att utredda fall, som man varit berörd av, följs upp.  
– berätta för elever var de ska vända sig för att få hjälp eller berätta om att han/hon blivit kränkt eller 

märkt att någon annan blivit det.  
– uppmuntra elever att berätta om missförhållanden.  

 

Elevers ansvar 
– följa skolans och fritidshemmets plan mot kränkande behandling 
– arbeta för att alla ska trivas på skolan och fritidshemmet  
– påtala kränkande behandling som förekommer på skolan och fritidshemmet  

Utvärdering  
Planen mot kränkande behandling följs upp och utvärderas i slutet av vårterminen varje år. De aktiviteter och 
åtgärder som varit målet för föregående läsår utvärderas. Resultatet sammanställts för utvärdering och analys. 
Uppföljningen av den gamla planen och kartläggningar som gjorts under vårterminen ligger till grund för den nya 
planen. Rektor initierar arbetet med uppföljning och kartläggning. De planerade aktiviteterna utvärderas av ele-
ver och personal som genomför/deltar i aktiviteten. 
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Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 2017-2018 
Genom elevråd och klassråd har elever varit delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan. Personal, elevhälsoteam 
och trygghetsgrupp har tillsammans med rektor utvärderat planen.  
 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 2017-2018 
Grundskolan 
Elever i åk 1 – 6 genomförde under våren en elevenkät. Utvärderingen visar att de allra flesta elever känner sig 
trygga i skolan, flertalet tycker att de har studiero, dock upplever flera att det finns elever som stör ordningen på 
lektionerna. Resultatet av enkäten har analyserats även på klassnivå och insatser har skett i en klass gällande 
ordningen i klassrummet under läsåret. Samtal med samtliga elever i den klassen har skett och det som fram-
kommer som störande i klassrummet är elever som pratar rakt ut, går runt i klassrummet och in och ut ur klass-
rummet.  
 
Eleverna känner sig trygga med personalen på skolan och på fritidshemmet. Det är övervägande verbala kränk-

ningar men fysiska kränkningar förekommer, knuffningar dominerar bland dessa. I de flesta fall är det enstaka 

händelser där elever utsatts för kränkande behandling, det finns dock någon elev som flera gånger utsatt andra 

elever för kränkande behandling. Det är en stor övervikt av ärenden kring kränkande behandling på lågstadiet. I 

en klass har fler kränkningar inträffat än i andra klasser. I den klassen har det under hela läsåret varit svårigheter 

att stundtals få studiero. Bland de anmälningar om kränkande behandling som inkommit till trygghetsgruppen 

har ett flertal inträffat ute på rasterna. Kingplanerna, fotbollsplanen och skogen nämns som otrygga platser av 

eleverna. 

Elevrådets trygghetsvandring visar att flera elever känner sig otrygga i omklädningsrum och i kapprum och önskar 
mer vuxennärvaro i dessa utrymmen. Även i personalgruppen framkommer behov av mer tillsyn i anslutning till 
omklädningsrummen. Elevrådet lyfter upp behoven av att förankra olika rastregler med alla elever och att vuxna 
som har tillsyn på rasterna rör sig över hela skolområdet. Stor osäkerhet hos elever råder kring vilka regler och 
gränser som gäller ute på skolområdet. Detta har skapat en hel del konflikter och behöver tydliggöras inför kom-
mande läsår. Även i personalgruppen framkommer behov att diskutera rastregler och gemensamma förhållnings-
sätt kring aktiviteter på rasterna. Rastvakter har en förebyggande effekt på kränkningar utomhus, liksom vuxen-
närvaro i kapprum och i omklädningsrum på idrotten. De rastaktiviteter som fritidspersonalen har hållit i på för-
midagsrasterna under läsåret har varit uppskattade av eleverna och förebygger utanförskap och kränkningar på 
raster.  
 
Förskoleklassen behöver bli mer delaktig i övriga skolans aktiviteter. Kartläggningen har också visat att vi i större 

utsträckning behöver göra eleverna delaktiga i kartläggning och analys av kartläggning samt vilka insatser som 

behöver göras utifrån resultatet av kartläggningen. Inför kommande läsår görs eleverna delaktiga i resultatet av 

våra kartläggningar på respektive klass klassråd. 

Åtgärder när kränkningar upplevs ha inträffat har varit samtal med berörda elever och dess vårdnadshavare, 

förstärkt vuxennärvaro på raster och i kapprum och omklädningsrum, värdegrunds- och gemenskapande arbete 

i olika klasser utifrån behov. Åtgärder har också skett i samarbete med skolområdets elevhälsoteam och social-

tjänsten.  

Kränkningar via sociala medier har sjunkit markant under detta läsår och endast två sådana ärenden har utretts 
av trygghetsgruppen.  
 
De hälsosamtal som skolsköterskan genomfört visar att eleverna trivs på skolan. Dock nämns även här otrygghet 
i samband med omklädningsrummen.  
 
På studiedag för all personal har samtal förts kring normer och värden, normkritiskt förhållningssätt för att öka 
kunskaper och skapa samsyn kring dessa begrepp. 
 
Lärarna har under läsåret deltagit i Skolverkets lärmodul: Specialpedagogik för lärande, med fokus på inkludering 
och delaktighet.  
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Fritidshemmet 
Trygghetsenkät visar att alla elever trivs på fritids, de allra flesta känner sig trygga med andra barn och personalen 
och har kamrater att vara med på fritidshemmet.  
 
Det finns elever på fritidshemmet som känner sig otrygga i omklädningsrummen och tycker att kapprummen är 
trånga och stökiga. 
 
De kränkningar som inträffat på fritidshemmet har framförallt varit fysiska, och där dominerar knuffningar och 
puttningar.  
 
Fritidshemmet har kompletterat skolan gällande arbete kring socialt samspel med eleverna som går i fritidshem-
met.  
 
Åtgärder på fritidshemmet under läsåret har varit delande av barnen i grupper och tydlighet och struktur i akti-
viteter. Personalförstärkning har även skett på eftermiddagar. Samverkan har skett med lärare i skolan kring 
elever som utmanar i både skolmiljön och fritidsmiljön.  
 
På studiedag för all personal har samtal förts kring normer och värden, normkritiskt förhållningssätt för att öka 
kunskaper och skapa samsyn kring dessa begrepp. 
 

Utvärdering av årets plan 2018-2019   
Utvärderingen sker i slutet av vårterminen. Varje förebyggande och förhindrande åtgärd ska gås igenom för att 
se om arbetet blev gjort och om resultatet blev som vi tänkt eller om åtgärden skulle gjorts annorlunda. Detta 
sker i trygghetsgruppen, elevhälsoteamet och av all personal. Elevernas delaktighet i utvärderingen kommer att 
ske vid klassråd och elevråd. De ska ges möjlighet att ta del av och utvärdera tidigare plan samt vara med vid 
upprättandet av ny. Analyser, synpunkter och idéer till förbättringar sammanställs, dokumenteras och lämnas 
till rektor. 

 

Ansvariga för att årets plan 2018-2019 utvärderas 
Rektor Åsa Strömberg 

Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Grundskolan 
Trygghetsenkät på hösten i alla klasser. Elevenkät på våren i åk 1-6. Trygghetsgruppen går igenom fjolårets 
dokumentation av ärenden av kränkande behandling och sammanställer statistiken för analys och åtgärder. Vad 
har fungerat – vad behöver utvecklas? På klassråd och elevråd behandlas trivsel, trygghet och studiero. Elevrådet 
går trygghetsvandring med rektor på våren för att kartlägga otrygga platser och situationer. Elevhälsoteamet 
analyserar fjolårets ärenden med fokus på trivsel, trygghet och studiero. Personalen gör enkät kring normer och 
värden och analyserar denna. Samtal kring kränkande behandling sker i klassråd och elevråd minst en gång i 
månaden. Hälsosamtal som genomförs av skolsköterskor i f-klass och åk 4.  
 

Fritidshemmet 
Under hösten genomförs barnsamtal med eleverna på fritidshemmet. Fritidshemmet har regelbundna fritidsråd 
där trivsel, trygghet och lärmiljö behandlas. Personalen på fritids går trygghetsvandring med representanter från 
elevgruppen på fritidshemmet för att kartlägga otrygga platser och situationer. Trygghetsgruppen går igenom 
fjolårets dokumentation av ärenden av kränkande behandling och sammanställer statistiken för analys och 
åtgärder gällande ärende i fritidshemmet.  
 

Områden som berörs i kartläggningen 
Trivsel, trygghet, studiero och kränkande behandling. 
 



 

5 
 

 

Elever har involverats i kartläggningen 2017-2018 
Grundskola 
Eleverna har involverats genom att delta i enkäter under läsåret. På klassråd och elevråd har trygghet, studiero, 
trivsel och arbetsmiljö varit stående punkter. Elevrådet genomförde trygghetsvandring.  
Fritidshem  
Eleverna har involverats genom att delta i enkäter under läsåret. Fritidshemmet har haft regelbundna fritidsråd.  
 

Resultatet och analys av kartläggningen 2017-2018 
Resultat 
Grundskola 
Resultatet från elevenkäten visar att 96 % av eleverna känner sig trygga i skolan, 82 % tycker att de har studiero 
på lektionerna och 47 % tycker att det finns elever som stör på lektionerna.  
 
Antalet ärenden som rektor fattat beslut om utredning på gällande kränkande behandling i grundskolan och 
fritidshemmet är totalt 24 st. De allra flesta gäller grundskolan. Verbala kränkningar dominerar.  
 
Elevrådets trygghetsvandring visar att elever känner sig otrygga i omklädningsrum, kapprum, vid fotbollsplanen, 
Kingplanen och skogen i utemiljön.  
 
Personalens enkät visar att det finns behov av gemensamma forum för all personal för att diskutera gemen-
samma normer och värderingar för att skapa samsyn och gemensamma förhållningssätt.  
 
Fritidshemmet 
Fritidshemmets trygghetsenkät från våren 2018 visar att 100 % av de elever som svarat på enkäten trivs på fritids 
och 98 % känner sig trygga med andra barn på fritids och har kamrater att vara med på fritids.  
 
Elever på fritidshemmet känner sig otrygga i omklädningsrum och kapprum.  
 
Personalens enkät visar att det finns behov av gemensamma forum för all personal för att diskutera gemen-
samma normer och värderingar för att skapa samsyn och gemensamma förhållningssätt.  
 
Fritidspersonalens enkät gällande verksamheten visar brister i samverkan med skolans personal och förskole-
klassens personal.  
 
Analys 
Grundskolan 
I resultatet av kartläggningen framträder tydligt behoven av vuxennärvaro i kapprum och omklädningsrum samt 
behov av att se över regler, förväntningar och förhållningssätt vid elevernas raster. Rastaktiviteter har varit upp-
skattade.  
 
Trygghetsgruppen behöver samverka med elevhälsoteamet i klasser där det är bristande studiero. I klasser med 
trygghet och studiero finns inga eller ett fåtal kränkningar. Att arbeta aktivt med att skapa trygghet och studiero 
får anses vara förebyggande för kränkningar.  
 
Elevhälsoteamet behöver arbeta tillsammans med all personal kring främjande och förebyggande av god lärmiljö 
i form av trygghet, studiero och goda relationer mellan elev och elev men även mellan vuxen och elev.  
 
Fritidshemmet 
Även i fritidshemmet framträder behov av vuxennärvaro i kapprum och omklädningsrum.  
 
Att dela fritidseleverna i två grupper har varit en förebyggande åtgärd och har skapat en tryggare och lugnare 
fritidsgrupp. 
 
Behov finns att samverka mer mellan skolans, förskoleklassens och fritidshemmets personal.  
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Flera av personalen på fritidshemmet var nya i personalgruppen under hösten och det tog tid för dem att lära 
känna alla barn och rutiner.  
 
Kunskapen kring barn som utmanar på olika sätt behöver öka, t.ex. genom mer kunskap kring NPF-diagnoser och 
lågaffektivt förhållningssätt.  
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Förebyggande och förhindrande åtgärder 2018-2019 
Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för kränkande behandling som finns i vår verksamhet. 

Utifrån analysen av enkätundersökningar och kränkningsrapporter kommer personalen tillsammans med eleverna arbeta för ökad trygghet på skolan och för att få bort alla 

former av kränkande behandling. 

Grundskolan 

Mål Aktivitet Ansvar Genomförs / påbörjas Uppföljning / Utvärdering 

Stärka sammanhållningen inom 
klasserna 

Gemenskapsdagar. Göra roliga saker tillsammans i klassen. Samarbets- och grupp-
stärkande aktiviteter, värderingsövningar. Viktigt med bra start av hösten då många 
kan vara nya i sina klasser.  

Personalen Påbörjas  Elevenkät 

Värdegrunden Del 1 och del 2 av läroplanen finns med i våra pedagogiska planeringar. Planerade och 
spontana återkommande samtal om respekt, hänsyn, vänskap och relationer sker.  

Personalen Genomförs Terminsutvärderingar 

Alla elever ska vara förtrogna 
med de ordningsregler som gäl-
ler på skolan 

Ordningsregler tas fram i början av höstterminen tillsammans med eleverna på klass-
råd och elevråd. Ordningsreglerna finns uppsatta i våra lokaler och tas regelbundet 
upp i alla klasser. 

Personalen Genomförs Trygghetsvandring 

Alla elever ska känna sig trygga 
på rasterna 

Rastvärdar är ute på alla raster och cirkulerar runt på skolområdet. Rastvärdarna har 
neonvästar på sig för att synas väl. Lågstadiet och mellanstadiet har separata raster. 
På lågstadiets förmiddagsrast har fritidspersonal rastaktiviteter. Vid läsårets start 
förtydligas våra rastregler så alla ska veta vad som gäller. Eleverna är delaktiga i denna 
process via klassråd och elevråd. 

Personalen Genomförs Trygghetsvandring 

Alla elever ska ha studiero Struktur, tydlighet och inkluderande arbetssätt ska prägla all undervisning och aktivi-
teter. Alla klasser arbetar fram trivselregler för klassrummet. Dessa skrivs på av alla 
elever i klassen. 

Personalen Genomförs Elevenkät 

Ingen elev ska upprepade 
gånger utsätta andra elever för 
kränkande behandling 

Eleven uppmärksammas i elevhälsoteamet och insatser utformas individuellt och i 
samarbete med vårdnadshavare. 

EHT, personalen Genomförs EHT teamets terminsutvärderingar 

I alla klassrum ska det vara ett 
inkluderande arbetssätt 

Personalen planerar undervisning och aktiviteter och ger ledning och stimulans utifrån 
varje elevs förutsättningar och olikheter. De elever som har behov av extra an-
passningar eller särskilt stöd ges det, i första hand inom ramen för klassens arbete. 
Personalen har höga och positiva förväntningar på alla elever. 

Personalen Genomförs Lektionsobservationer 

All personal ska ha viss kunskap 
om elever med NPF diagnoser 

Kollegialt lärande kring hur elever som utmanar kan bemötas med lågaffektivt för-
hållningssätt och hur undervisningen och aktiviteter kan anpassas utifrån enskilda 
elevers förutsättningar.  

Rektor, EHT Genomförs Terminsutvärderingar i arbetsla-
gen 

Eleverna är delaktiga i kartlägg-
ning och analys och förslag till 
åtgärder inom ramen av planen 
mot kränkande behandling 

Detta sker inom ramen för klassråd och elevråd. Rektor genomför trygghetsvandring 
med elevrådet. Elevenkäterna tas upp i klasserna och förslag till åtgärder diskuteras i 
respektive klass. På elevrådet diskuteras resultatet av enkäterna och förslag till åt-
gärder. 

Personalen, rektor Genomförs Kartläggning/utvärdering inför ny 
plan mot kränkande behandling 
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Fritidshemmet 

Mål Aktivitet Ansvar Genomförs / påbörjas Uppföljning / Utvärdering 

Samsyn och gemensamt förhåll-
ningssätt hos personalen 

Utökad gemensam planeringstid för all personal inom fritidshemmet. Tydliga rutiner 
för systematiskt kvalitetsarbete och utvärdering av undervisningen i fritidshemmet.  

Rektor Påbörjas Kvalitetssamtal 

Eleverna på fritidshemmet kän-
ner sig trygga 

Fokus på trygghet vid start av höstterminen när det är många nya elever i fritidshem-
met för att få ihop gemenskapen. 

Personalen Genomförs Trygghetsenkät 

Samverkan med personal i sko-
lan och förskoleklass. 

Gemensamma forum, t.ex. klasskonferenser, där fritidspersonal deltar för att hitta 
gemensamma lösningar kring elever som utmanar. 

Rektor Genomförs Personalenkät 

All personal på fritidshemmet 
ska ha viss kunskap om elever 
med NPF diagnoser 

Kollegialt lärande kring hur elever som utmanar kan bemötas med lågaffektivt för-
hållningssätt och hur undervisningen och aktiviteter kan anpassas utifrån enskilda 
elevers förutsättningar.  

Rektor, EHT Genomförs Kvalitetssamtal 

Fritids undervisning präglas av 
inkluderande arbetssätt.  

Personalen planerar undervisning och aktiviteter och ger ledning och stimulans utifrån 
varje elevs förutsättningar och olikheter. Personalen har höga och positiva för-
väntningar på alla elever. 

Personalen Genomförs Observation av lärande 

Alla elever ska vara förtrogna 
med de ordningsregler som gäl-
ler på fritidshemmet 

Ordningsregler tas fram i början av höstterminen tillsammans med eleverna på fri-
tidsråd. Ordningsreglerna finns uppsatta i våra lokaler och tas regelbundet upp. 

Personalen Genomförs Trygghetsenkät 

Värdegrunden Del 1 och del 2 av läroplanen finns med i våra pedagogiska planeringar. Planerade och 
spontana återkommande samtal om respekt, hänsyn, vänskap och relationer sker.  

Personalen Genomförs Terminsutvärderingar 

Eleverna är delaktiga i kartlägg-
ning och analys och förslag till 
åtgärder inom ramen av planen 
mot kränkande behandling 

Detta sker inom ramen för fritidsråd. Fritidspersonal genomför trygghetsvandring 
med elevrepresentanter. Elevenkäterna tas upp på fritidshemmet och förslag till åt-
gärder diskuteras. 

Personalen Genomförs Kartläggning/utvärdering inför ny 
plan mot kränkande behandling 

Alla elever ska känna sig trygga 
ute på fritidshemmet.  

Fritidspersonal är ute med eleverna och cirkulerar runt på skolområdet.. Vid läsårets 
start förtydligas våra uteregler så alla ska veta vad som gäller. Eleverna är delaktiga i 
denna process via fritidsråd 

Personalen Genomförs Trygghetsvandring 
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Rutiner  

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
 
Uppmärksamma kännetecken 
Personal och föräldrar är uppmärksamma på kännetecken som kan tyda på att en elev är utsatt för trakasserier 
eller kränkande behandling. 
 
Gemensam samsyn och förhållningssätt  
Personalen har gemensamt förhållningssätt och samsyn kring vad som menas med trakasserier och kränkande 
behandling och vad de som vuxna i skolan ska reagera på. 
 
Uppsikt och närvaro 
Personal har god uppsikt över eleverna under lektionsfri tid, till exempel genom rastvärdsschemat som baserar 
sig på kunskap om vilka platser som eleverna upplever som otrygga. Personal finns i anslutning till omkläd-
ningsrum och kapprum när eleverna är där. På fritidshemmet finns personal vid elevernas olika aktiviteter. Vid 
uteaktiviteter finns personal på fritidshemmet som cirkulerar på skolområdet. 
 
Regelbundna undersökningar 
Skolan och fritidshemmet undersöker regelbundet om det finns elever som är utsatta för trakasserier och krän-
kande behandling. Skolan och fritidshemmet genomför enkäter höst och vår. 
 
Någon att prata med 
Alla elever har någon vuxen på skolan och fritidshemmet som de med förtroende kan vända sig till om de eller 
någon annan blir utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Alla elever vet vilka ur personalen som ingår 
i trygghetsgruppen och hur de kommer i kontakt med dem. Alla elever vet vilka som ingår i elevhälsoteamet och 
hur de kommer i kontakt med dem.  
 
Engagera er i vad som händer utanför skolan 
Skolan och fritidshemmet engagerar sig i trakasserier och kränkande behandling som sker mellan eleverna ut-
anför skolan, till exempel om det förekommer kränkningar via sociala medier och som påverkar eleven i skolan. 

 

Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig till  
Trygghetsgruppens medlemmar: Åsa Strömberg, rektor, Meta Tervo, speciallärare, Charina Pettersson, fritids-

personal, Agnela Karlsson, lärare  

Elevens mentor 

Rektor Åsa Strömberg 

Rutiner då elev kränkt elev 
1. Personal som uppmärksammar kränkningen dokumenterar detta på följande blankett: ”Anmälan gällande 

diskriminering eller kränkande behandling av barn/elever” 
 

2. Personal som uppmärksammat kränkningen utreder vad som hänt.  Vid tveksamheter kontaktas rektor 
som beslutar om att utreda händelsen. Utredningen dokumenteras på följande blankett: ”Utredning gäl-
lande diskriminering eller kränkande behandling av barn/elever” 
 
Vid utredningen gäller följande: 

Två vuxna samtalar med den eller de elever som känner sig trakasserade/kränkta och därefter de elever som 

ska ha utfört trakasseriet/kränkningen. Samtalen sker enskilt. Vårdnadshavare meddelas av de vuxna som 

är inblandade i ärendet. Mentor/klassföreståndare underrättas.  
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Rutiner för uppföljning då elev kränkt elev 
Uppföljningssamtal med den trakasserade/kränkta för att se om trakasseriet/kränkning har upphört. Uppfölj-

ningen dokumenteras i avsett utrymme på blanketten för ”Utredning gällande diskriminering eller kränkande 

behandling av barn/elever”. 

Rutiner då personal kränkt elev 
1. Personal som uppmärksammar kränkningen dokumenterar detta på följande blankett: ”Anmälan gällande 

diskriminering eller kränkande behandling av barn/elever” 
 

2. Rektor utreder händelsen och samtalar med både elev och medarbetare och dokumenterar på följande 
blankett:  
”Utredning gällande diskriminering eller kränkande behandling av barn/elever”. Om medarbetaren önskar 

kan en facklig representant medverka vid utredningen. Rektor följer i övrigt personalavdelningens rutiner i 

samråd med huvudman.  

Rutiner för uppföljning då personal kränkt elev 
Uppföljningssamtal med den diskriminerade/kränkta för att se om diskriminering/kränkning har upphört. Upp-

följningen dokumenteras i avsett utrymme på blanketten för ”Utredning gällande diskriminering eller kränkande 

behandling av barn/elever”. 

Rutiner för dokumentation 
För dokumentation finns förvaltningsgemensamma mallar. Dessa finns på Intranätet under länken ”Blanketter”. 

– Anmälan om kränkande behandling (Ifylls av lärare eller annan personal) 
– Utredning av kränkande behandling. (Rektor utser ansvarig för utredningen) 

 
 
Konkreta rutiner vid bråk mellan elever: 

– Sära på de som bråkar, ta dem till olika rum med personal i varje rum.  
– Om möjligt ska det vara samma personal som pratar med de inblandade, alltid två, en som pratar och 

en som skriver.  
– Dokumentera ev. skador med foton via mobil om inte skolsköterskan är i skolan då ska eleven dit för att 

skadan ska dokumenteras. I vissa fall kan det även finnas behov av att vårdnadshavaren uppsöker 
sjukvården med eleven.  

– Kontakt tas med vårdnadshavare. Vårdnadshavare till den/de elever som har utsatt andra för våld ska 
hämta hem sitt barn. I väntan på att vårdnadshavaren kommer hålls eleven/eleverna åtskilda under 
uppsikt av personal. Eleven ska inte återgå till undervisning.  

– Kontakt tas även med vårdnadshavaren till den som blivit utsatt.  
– Vid allvarliga händelser kan skolan göra en anmälan till socialtjänsten eller en polisanmälan. 
– Elever som utövat våld kan bli hemskickade och eventuellt avstängda från skolan under 

nästkommande dag. Samtal ska ske med elev, vårdnadshavare och personal. Detta ska ske innan eleven 
går hem. Rektor tar beslut om detta.  

– Berörd mentor informeras vid bråk mm. Information bör komma ut så snabbt som möjligt till personalen 
om händelsen. 

– Dokumentation ska göras utifrån de rutiner som gäller i Ludvika kommun. Blanketter finns på Kuriren.  

Begrepp          
Vad är kränkande behandling? 
Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet skollagen. Med kränkande behandling avses ett 
uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (trakasserier eller sexuella trakasse-
rier) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Kränkningar kan ske av både barn och vuxen. Kränkande be-
handling kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Kränkningar 
kan även bestå av utfrysning eller hot. Kränkande behandling förekommer ofta även på nätet, till exempel på 
sociala medier. Mobbning är inte ett begrepp som används i skollagen. Det brukar kallas för mobbning om en 
elev vid upprepade tillfällen blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.  
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Diskriminering enligt diskrimineringslagen är förenklat att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller 
kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ålder. Det finns sex former av diskriminering. Två av dessa är trakasserier och sexuella trakasserier. 
 
Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon 
av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). 
 
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns eller en elevs värdighet. 
Gemensamt för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträ-
dande som kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

 
Lagstiftning 
Definition av kränkande behandling: 6 kap. 3  § skollagen 

 

Aktuella internetadresser/telefonnummer: 
BRIS (Barnens rätt i samhället)www.bris.se 
Friends www.friends.se  
Rädda Barnen www.rb.se 
Skolutveckling www.skolutveckling.se 
Skolverket www.skolverket 
Barnombudsmannen www.bo.se 
Rädda barnen, Jourhavande kompis, måndag till fredag 18-22 samt lördag och söndag 14-18. Tfn 020-22 24 44  
Rädda barnen, Föräldratelefon, måndag till fredag: 18-21, lördag 13-16, tfn 020-786 786 

http://www.bris.se/
http://www.friends.se/
http://www.rb.se/
http://www.skolutveckling.se/
http://www.skolverket/
http://www.bo.se/

