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Inledning  
Elevombud (EO) har funnits i Borås Stad sedan augusti 2018 och tillhör 
organisatoriskt Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling.  

EO riktar sig både till de kommunala och fristående grundskolorna och är en 
neutral part som kan ge stöd till vårdnadshavare och elever i frågor kring 
kränkande behandling. Kontakten med EO har skett både skriftligt och genom 
telefonsamtal. Skolfrågorna har varit varierande. EO kan även vara en länk 
mellan vårdnadshavare till kommunens tjänstemän och verksamheter som 
arbetar med barn och unga. I kontakten med elever och vårdnadshavare ges 
information om såväl skolans som deras egna rättigheter och skyldigheter. 

Utöver skollagen utgår EO även ifrån diskrimineringsgrunderna och FN:s 
barnkonvention. EO omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen (OSL & Skollagen) och har en anmälningsskyldighet enligt 
Socialtjänstlagen  (SOL) att genast anmäla till Socialnämnden om den får 
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 

 

Två gånger per år kommer EO träffa verksamhetschefer, chefen för Kvalitet 
och utveckling på Grundskoleförvaltningen. Detta för att skapa en dialog, 
informera och stämma av med varandra. EO kontaktar berörd rektor och 
verksamhetschef vid återkommande ”missförhållanden” eller om det 
framkommer annan viktig information som de är berörda av. Detta för att 
tillsammans kunna skapa en trygg arbetsmiljö för Borås Stads skolelever. 

 

I uppdraget ingår att ta fram en årsrapport till Kommunstyrelsen. I år ligger 
fokus på det fortsatta arbetet, goda exempel och statistik.  
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1 Elevombudets uppdrag  
Elevombudets uppdrag är att stötta och vägleda såväl vårdnadshavare som 
elever, från förskoleklass till årskurs nio. Främst i frågor kring kränkningar men 
även andra skolfrågor. Vårdnadshavare och elever hänvisas i första hand 
försöka lösa de uppkomna situationerna eller frågorna med berörd personal på 
skolan. Ibland kan situationer ändå uppstå så att relationer blivit ”infekterade” 
och då kan EO hjälpa till. Funktionen har inga juridiska befogenheter och kan 
inte ändra den åtgärd skolan vidtagit. Genom att tolka de beslut som tagits, titta 
på åtgärder, förklara skolans och deras egna rättigheter och skyldigheter, så kan 
familjer få hjälp och stöd. I en förlängning återskapas förhoppningsvis 
kontakten och förtroendet för skolan. Vid behov informeras rektor alternativt 
berörd verksamhetschef. Är informationen direkt kopplad till ett samtal med 
vårdnadshavare eller elev tillfrågas de först, så att ingen sekretess bryts.  

För EO är det barnets bästa är i centrum som ska vara utgångspunkten och att 
se dem som hela stadens barn. I Borås Vision 2025 handlar det andra 
strategiska målområdet om att ta gemensamt ansvar för barn och unga. För EO 
är det viktigt med samverkan över gränserna, något som lyfts i en av 
strategierna och som EO arbetat mycket med i sitt skapande av det lokala 
nätverket.   
 

”Stadens vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för att barn och unga ska få goda 
uppväxtvillkor. Barn och unga uttrycker sina åsikter och får dem tillvaratagna. Känslan av att 

kunna påverka stärker inte bara deras självkänsla utan väcker också lust att lära och att engagera 
sig i samhället. 

Frivilligorganisationer, föreningsverksamhet och det professionella kulturlivet bidrar till att ge 
barn och unga en god demokratisk fostran och goda uppväxtvillkor. 

Förskolan och skolan är de samlade mötesplatserna för alla barn och unga. Vid sidan av 
pedagogerna möter de här tidigt företrädare för näringslivet och det omkringliggande samhället, 

över generations- och kulturgränser. 

Alla föräldrar kan få stöd som stärker dem i sin föräldraroll.”  
 

Utöver skolsituationen är det vanligt att EO får information om elevens hela 
vardag. Utifrån det kontaktnät EO skapat kan denne tipsa om dessa vid behov 
av extra stöd. Ibland kan EO även träffa professioner från kontaktnätets 
verksamheter på Västbusmöten, som står för: Barn- och ungasamverkan i 
Västra Götaland och är en överenskommelse om samverkan mellan hälso- och 
sjukvården och kommunerna i Västra Götalandsregionen. Även denna 
samverkan går i linje med EOs sätt att arbeta.  
Under vårterminen presenterade sig EO för all personal på elevhälsan. Detta 
för att de på möten ska känna till funktionen, kunna hänvisa till EO, men även 
för de tillfällen kontakt behöver tas med varandra.  

Elevombudet har flera möjligheter att sprida positiva och framgångsrika 
arbetssätt som denne tagit till sig vid besök på skolorna.  
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Arbetet med att göra funktionen känd pågår ständigt. EO har bland annat blivit 
inbjuden att hålla ett föredrag om funktionen på Borås Södra Rotaryklubb.   

 

Barnkonventionen 
Enligt Barnkonventionen ska barnets bästa beaktas i alla frågor som berör dem 
(Artikel 3) och EOs uppdrag är att i varje samtal ställa frågor för att förstå hur 
barnets situation är för att stötta upp i att hitta en lösning som utgår från 
barnets bästa. 

Elevombudet arbetar mycket med att informera om sin funktion till både 
elever, vårdnadshavare och myndigheter. För att kunna ta tillvara på sina 
rättigheter måste man känna till dem, därför är det viktigt att denna information 
ges. Med informationen sprids också en allmän kunskap om barns rättigheter 
(Artikel 42). 
 

Beskrivning av nuläge 

 Nätverk, lokalt och nationellt 
 

Under hösten 2018 besökte EO Individ och familjeomsorgens (IFO) 
verksamheter som riktar sig till barn, unga, familjer och Landstingets Barn och 
ungdomspsykiatri (BUP) och Ungas psykiska hälsa. Syftet med besöken är att 
verksamheterna ska kunna tipsa om varandras verksamheter. Ett mål som 
uppnåddes tidigt och som fungerar väl.  
En av aktörerna är fältgruppen som EO möter på både skolbesök och 
föräldraföreningar.  

Även i år blev EO inbjuden till Anhörigstödjarnas föräldrautbildning Steg-ett 
ut, för föräldrar till ungdomar med funktionsnedsättning, för att presentera 
EO-funktionen. Under hösten blev Kraftens hus och Solrosen de nya aktörerna 
i nätverket.  

 

Det nationella nätverket träffas två gånger per år.  Hösten 2019 ägde träffen 
rum i Borås. Till nätverket kom en av utvecklingsledarna i projektet En 
kommun fri från våld och utbildade deltagarna i våldsprevention kopplat till 
barns rättigheter. Detta är högaktuellt nu när Barnkonventionen blir lag från 
och med 1 januari 2020.  

 

 Ärenden 
Under året har övervägande samtal kommit från vårdnadshavare med elever i 
F-6 skolorna. Utöver kränkningar handlar samtalen mestadels om vilket stöd 
eleven kan få i form av resurs, extra anpassning. Ärendena är jämnt spridda 
under året, 24 ärenden på vårterminen och 22 ärenden på höstterminen. 
Ärendena ökar något i samband med lov. De ärenden som sticker ut är de från 
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årskurs nio, som handlar om vilket stöd som kan förväntas för att få godkända 
betyg inför gymnasiet, när eleven riskerar betyget F. Merparten av samtalen är 
hänvisade till EO från de verksamheter som ingår i det lokala nätverket.  

Vid några tillfällen har EO själv behövt kontakta verksamhetschefer för de 
olika skolområdena. I de ärenden där vårdnadshavare, rektor och 
verksamhetschefer är inblandade förespråkar EO transparens i största möjliga 
mån. Detta för att skapa en trygghet och öppenhet för alla inblandade.   

Några av ärendena som inkommit har varit återkommande med flera samtal.  

Tjänsten som EO tillsattes under hösten 2018 och först 2020 som det går att 
göra en jämförelse över tid av vilken karaktär ärenden har och hur i tid de 
kommer till EO.  

Vid två tillfällen har EO blivit kontaktad av vårdnadshavare från Marks 
kommun, som sett informationen på Ungas psykiska hälsa. De har då blivit 
lotsade vidare och hjälpta med kontaktuppgifter. Det har även inkommit två 
samtal från vårdnadshavare med elever på gymnasienivå.  

 

 Möten på skolor 
Under läsåret har EO deltagit på fyra möten på skolor, varav två haft 
tillhörande uppföljningsmöte och ett var ett Västbusmöte.  

 

2 Pågående arbete 

 Besök på föräldraföreningar 
Under våren och hösten har EO fortsatt att besöka skolornas 
föräldraföreningar. EO väljer oftast att stanna hela mötet, det blir ett sätt att 
lära känna skolan, få kunskap om vilka frågor som är viktiga för vårdnadshavare 
och hur skolan arbetar. Den kunskapen underlättar även om det behöver tas en 
kontakt med skolan i elevärenden. 

 

 Besök på högstadium 
Efter påsklovet påbörjade EO att besöka högstadieskolorna, vilket fortsatte 
under hösten. Från början var planeneringen att besöka skolorna en gång per 
termin. Men efter första besöket reviderades planen till att besöka skolorna två 
till fyra gånger per termin. Detta för att eleverna ska ha möjlighet att skapa 
kontakt och få förtroende för EO. På skolbesöken är EO tillsammans med 
känd personal på skolan; fritidsledare, studiecoacher eller resurser. Det blir en 
naturligare väg till kontaktskapande. Alla besöken är förankrade hos 
skolledning.  

En relevant fråga som kom upp från eleverna själva är när de kan komma i 
kontakt med EO då denna arbetar kontorstid och de är i skolan. Utifrån den 
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flexibilitet tjänsten har finns möjlighet att göra anpassningar utifrån de behov 
som kan uppstå. 

Utifrån att skolbesöken prioriteras skjuts besöken på fritidsgårdar eller 
mötesplatser till framtiden. Vid besök på skolorna kommer EO i kontakt med 
fritidsledare och fältassistenter och får på så sätt värdefull information om 
elevers situation i skolan och på fritiden.      

 

 Besök på F-6 skolor 
EO har även använt två F-6 skolor som ”pilotskolor”. Detta för att se i vilken 
omfattning de yngre barnen kan förstå EO:s roll. EO är sedan tidigare känd av 
personal på dessa skolor, vilket gör det lättare att nå eleverna. 

Vid besöken på F-6 skolorna har några elever fått frågan i vilka ärenden de tror 
att EO blir kontaktad. Några av svaren är: 

 

 Hur de mår i skolan, hemmet och med vänner 

 När det hänt något i familjen 

 När man inte vill prata med skolans personal 

 Ringer som en vän för att rådfråga 

 Nätmobbing 

 Är det ok det läraren gör 

 Extra stöd 

 

 Goda exempel 
När EO är på föräldraföreningsmöten och på skolbesök får denne till sig 
positiva och framgångsrika arbetssätt, något som är viktigt att förmedla och 
uppmärksamma.  
Nedan följer några exempel på främjande arbete och saker EO ser och upplever 
som positiva för att skapa trygghet.  

 Vid vårterminens start påbörjade Erikslundskolan ett mer aktivt arbete 
med nolltolerans av dåligt språkbruk. Bland annat skrevs rapporter som 
föräldrarna informerades om. Arbetet med språkbruket pågår ständigt.  
Skolan arbetar även aktivt för att skapa ett lugn i korridorerna, bland 
annat finns studiecoacherna och många rastvärdar närvarande. 
Under hösten har elevernas skåp och några korridorsväggar målats av 
en konstnär i syfte att skapa en trivsam inomhusmiljö. 

 På Internationella Engelska skolan blir personalen inbjuden att vara jury 
när eleverna har ”Mästerkocken” i hemkunskapen. Ett trevligt sätt att 
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göra personalen direkt delaktiga i elevernas arbete. Vid ett tillfälle blev 
EO inbjuden att sitta med i juryn.  

 För att öka känslan av trygghet har Sjöboskolan ökat personaltätheten i 
förskoleklass och personalen har möjlighet att följa med upp till årskurs 
ett. De har även delat upp skolgården i områden där det finns 
rastvärdar. 

 I Dalsjöskolan 7-9 är caféet placerat mitt i skolan, vilket gör att personal 
på skolan ofta passerar och kommer in. Här finns också entrédörrar 
som skapar ett naturligt in-/utflöde av såväl elever som personal.  
Matsalen är trevligt möblerad med en blandning av långbord och 
barbord. Även placering av serveringsdisk är inbjudande och ger inte 
den traditionella känslan av matsal.  

 Montessori Malmen har en tv-skärm i entrén där Maria Montessoris 
värdegrund visas som citat. Det finns även en reception där besökare 
blir välkomnade. 

 Bodaskolan 7-9 har en centralt belägen cafeteria där skolledning, slöjd, 
bibliotek och elevhälsas rum är belägna där personal passerar till och 
från lektioner.   

 Även Engelbrektskolan har sin cafeteria centralt placerad där det blir en 
naturlig genomströmning av vuxna som rör sig mellan F-6 byggnaden 
och 7-9 byggnaden.  

 

Fredrik Zimmerman, forskare  på Borås Högskola, har gjort en studie om 
pluggkultur och uppmärksammar i sin rapport hur vuxnas närvaro skapar 
en trygghet hos eleverna och att de vuxnas närvaro blir naturlig för dem. 
Han lyfter även arkitekturen med öppna ytor med mycket glas. Skolan han 
refererat till har en god pluggkultur och de öppna ytorna bidrar till att 
eleverna ser när skolkamrater studerar och skapar goda exempel.   

 

 Övrigt 
EO har varit med och organiserat Barnrättsveckan i Borås tillsammans med 
Ungdomsstrategen och Mänskliga rättighetsstrategen. Tillsammans med Borås 
City ansvarade EO för ljusmanifestationen Tusentals lyktor. Manifestationen 
arrangerades för att fira Barnkonventionens födelsedag och för att 
uppmärksamma barns plats i det offentliga rummet. EO har även varit med på 
Ungdomsstrategens utbildningar i Barnkonventionen och konferensenen 
Barnkonventionen i praktiken som arrangerades i samarbete med 
Barnombudsmannen.    
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3 Statistik 

 Borås Stad 
Antalet anmälda kränkningar från de kommunala skolorna har ökat från 2017 
till 2018 och ytterligare till 2019. En anledning till detta kan vara att 
Grundskoleförvaltningen tagit fram ett gemensamt dokument, som alla 
grundskolor ska använda vid kränkningsanmälningar samt att ansvaret enligt 
Skollagen gjorts tydligt.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Grundskoleförvaltningen  

 
 
Enligt Skollagen 6 kap 10 § är en lärare, förskollärare eller annan personal som 
får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling i samband med verksamheten, skyldig att anmäla detta 
till rektor. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig 
ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är 
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. När rektor får kännedom om att ett 
barn upplever sig kränkt ska detta omgående anmälas till huvudmannen enligt 
gällande rutin. Anmälan ska alltid utredas, eventuella åtgärder ska vidtas och 
utvärderas. När kränkningarna har upphört ska ärendet avslutas och 
dokumentationen ska anmälas till huvudmannen. 
 

I december var 11 844 elever i årskurserna F-9 inskrivna i Borås Stads 
grundskolor vilket är beakta tillsammans med grundskolornas aktiva arbete i 
relation till antalet kränkningsanmälningar. Ett fortsatt aktivt arbete med 
likabehandlingsarbete kan öka kränkningsanmälningarna framöver, något som 
kan ses som positivt utifrån att kränkande situationer uppmärksammas.   
 
Antal anmälningar som gått till Skolinspektionen, första halvåret 2019 var 26 st. 
Av dessa handlade nio stycken om kränkande behandling.   
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 I Grundskoleförvaltningens Kvalitetsrapporten Värdegrund 2019 lyfts att 
antalet anmälningar varierar mellan skolorna. Grundskoleförvaltningen tror att 
det delvis kan bero på hur skolorna definierar begreppet kränkande behandling 
och att rutinerna för att upprätta en kränkningsanmälan inte alltid följs. 
Friskolorna har inte deltagit i analysen och kan därför inte kommentera den. 
 
Grundskoleförvaltningen har även gjort en sammanställning av anmälda 
ärenden per månad. De ärenden som kommer till EO följer inte samma kurva i 
anmälningar per månad. EO tror att detta beror på att ärenden som kommer till 
denna även är skolfrågor av annan karaktär. Anmälningarna av kränkningarna 
är endast 12 st. från fritidshemsverksamheten, något som stämmer överens med 
samtalen till EO där bara ett samtal berört fritidshemmet.  

 

 Nationell statistik  
Vartannat år gör Skolinspektionen en elevenkät. Elevombudet har valt att lyfta 
två områden som ofta kommer upp i samtal med vårdnadshavare och elever, 
”jag känner mig trygg i skolan” och ”jag vet vem på skolan jag kan prata med 
om någon har varit elak mot en elev”. Siffrorna visar att Borås Stads resultat är 
något lägre än resultaten från jämförbara kommuner (Sundsvall, Halmstad, 
Växjö, Gävle, Lund, Norrköping & Kristianstad). 

Resultat från 2018 visar att: 
 87,7 procent av elever i åk 5 och 78,9 procent av elever i åk 9 känner sig trygga 
i skolan 2018. I jämförbara kommuner var resultatet 89,6 procent för åk 5 och 
84,0 procent för åk 9.  

 
 87,3 procent av elever i åk 5 och 71,1 procent av elever i åk 9 vet vem på 
skolan de kan prata med om någon har varit elak mot en elev. I jämförbara 
kommuner var resultatet 87,2 procent för åk 5 och 77,2 procent för åk 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolinspektionen 
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I Borås Stad görs en egen elevenkät varje år och siffrorna från 2019 visar att 
eleverna i åk 4-6 och 7-9 känner sig trygga i skolan och vet vem de ska prata 
med på skolan om någon varit elak mot en elev. Enkäterna har även haft en 
hög svarsfrekvens.  

  

Jag känner mig trygg i skolan åk 4-6 

  

 

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev åk 
4-6 

 

 

 

 

 

Jag känner mig trygg i skolan åk 7-9  

 

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev åk 
7-9 
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Källa: Skolklimatundersökning/elevenkät 2019, Borås Stad Grunskoleförvaltningen 

 

4 Förbättringsområden 

 Vad hände med förbättringsområdena från 2018 
 

I föregående rapport lyftes följande utifrån samtal med vårdnadshavare:  

• Svårt att nå skolledning/bli uppringd/besvarade e-post. 

• Vårdnadshavare saknar återkoppling från lärare och skolledning. 

• Vårdnadshavare upplever att de blir dåligt bemötta/inte blir tagna 

på allvar. 
 

Som svar på punkterna arbetar Grundskoleförvaltningen med fokusområdet 
Bilden av skolan. I det ingår kommunikation och bemötande. De tre punkterna 
är alltså högaktuella frågor som tas på stort allvar. Det har bland annat 
anordnats en konferensdag under hösten där temat var Bilden av skolan. 

 

Elevombudet lyfte även följande: 

I dokument Rutiner i plan mot kränkande behandling för skolor i 
Grundskoleförvaltningen används begreppet Trygghetsgrupp. I Borås Stads 
skolor används även benämningen Likabehandlingsteam och Trygghetsteam för 
samma funktion. Inom skolverksamheten finns en förståelse för vad som 
menas, men det kan bli otydligt för medborgaren/vårdnadshavaren. Det finns 
vårdnadshavare med barn i olika skolor, byten sker mellan skolor och 
vårdnadshavare pratar med varandra. Utifrån Borås Stads Kvalitetspolicy vill 
EO uppmuntra till att använda en benämning när det är samma sorts 
verksamhet. Där står att ”Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra 
människors vardag. Vi erbjuder likvärdig service och tjänster utifrån 
medborgarnas skiftande behov.” 

Grundskoleförvaltningen kommer att förespråka, i den mall för plan mot 
diskriminering och kränkande behandling som håller på att tas fram, att 
skolorna använder ”Trygghetsgrupp” men det är upp till varje enskild rektor att 
besluta på sin skola.  
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 Förbättringsområden från 2019 
 

 Precis som i förra rapporten vill EO lyfta kommunikationen än en gång. 
Det är tydligt att vi talar olika språk utifrån om vi är vårdnadshavare, 
representanter från skolan eller myndighet och utifrån dessa roller har vi 
även olika förväntningar. Det känns dock väldigt positivt att skolan 
arbetar aktivt med kommunikationen (Bilden av skolan) och EO 
hoppas se resultat av detta i kommande ärenden.  

 Elevombudet behöver arbeta mer aktivt för att få barnets eget 
perspektiv i samtalen med vårdnadshavare och skolan.  
 

 Arbetet 2020 
Under kommande år ligger fokus på att fördjupa det arbete som påbörjats. Det 
kommer även att ske ett samarbete med Ungdomsstrategen, då denne ska göra 
skolbesök utifrån sitt uppdrag i demokrati och ungas delaktighet.  

 

 

5 Avslutning 
Elevombudet har gjort sitt första hela år!  

Det har varit ett år med många nya och givande kontakter. Samtal med 
vårdnadshavare där EO kunnat stötta, vägleda och ta tillvara deras intressen 
och rättigheter.  

Framförallt har det varit roligt och lärorikt att komma ut på skolorna och träffa 
elever och personal. Genom att finnas i den vardag som ligger till grund för 
EO:s olika uppdrag skapas förståelse i de olika parternas situation.   

 

Med elevens bästa i centrum och Barnkonventionen som lag från den 1januari 
2020 går EO ett nytt spännande år till mötes!  

 

 

 

/Johanna Armå 

Elevombud  
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