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1 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 och andra skolrelaterade frågor. EO kan även vara en länk mellan 

vårdnadshavare till kommunens tjänstepersoner och andra 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 

Barnkonventionen. 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.  

EO har en kontinuerlig kontakt med Grundskoleförvaltningen och de 

fristående skolorna. Detta för att skapa en dialog, informera och kunna stämma 

av med varandra. Nytt för i år är att EO deltar på samverkansmöten mellan de 

fristående skolorna och Grundskoleförvaltningen. Det är ett bra forum att hålla 

sig ajour med vad som händer i det dagliga arbetet mellan och inom 

skolformerna. Vid behov kan EO informera alla samtidigt.  

Samverkan och öppenhet är förutsättningar för att tillsammans kunna skapa en 

trygg arbetsmiljö för Borås Stads skolelever. 

I uppdraget ingår att ta fram en årsrapport till Kommunstyrelsen. I år lyfter EO 

specialkost för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), 

basutredningar och vad elever i årskurs 8 svarat i LUPP-undersökningen 2020 

angående kränkningar och trygghet. I rapporten 2019 lyftes bland annat trygga 

miljöer, något som EO återkommer till, då skolbesök inte varit möjliga detta år.  
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2 Elevombudets uppdrag  

Elevombudets uppdrag är att stötta och vägleda såväl vårdnadshavare som 

elever, från förskoleklass till årskurs nio, i olika skolfrågor bland annat 

kränkningar. Vårdnadshavare och elever hänvisas i första hand att 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 och ibland 

även berörd verksamhetschef. I avstämningsmöten med 

Grundskoleförvaltningens Kvalitetsavdelning och ledning för de fristående 

skolorna informeras om saker EO uppmärksammat. Detta för att bidra till en 

kvalitetsförbättring. Elevombudet kan även informera om sitt pågående arbete.   

För EO är det barnets bästa som ska vara utgångspunkten och att se dem som 

hela stadens barn. 

3 Beskrivning av nuläget 

 Kontakt med skolorna 

Elevombudet börjar bli känd och det har varit ett ökat antal kontakter med 

rektorer och annan personal på skolorna. Vid höstterminens start hörde skolor 

av sig för att beställa informationsmaterial om EO att ha på skolorna. 

Elevombudet märkte att det under året utvecklats nya samarbetsformer med 

skolan för att stötta eleven och vårdnadshavaren. Samverkan för elevernas bästa 

är ett av EO:s mål. 

Ett exempel är där elev och lärare bjudit in EO för ett samtal innan ett 

samverkansmöte. På så vis har eleven blivit hörd i ett tryggt sammanhang. 

Under hösten har EO deltagit i en utbildning för rektorerna på temat 

Utmanande barn. 
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 Ökade antal ärenden 

Under 2020 har antalet ärenden ökat med 35 % jämfört med år 2019. 

Sammanlagt inkom 62 ärenden, 40 under våren och 22 under hösten.  

Två ärenden har återkommit från 2018/2019 och två ärenden har följt med från 

slutet av 2019. Inga av dess fyra ärenden är inräknade i statistiken för 2020. 

 

Med det ökade antalet ärenden blev det mer kontakter med skolledning, 

elevhälsa och även med verksamhetscheferna.  

Ärendena har varit utspridda under året. Det som skiljer sig från tidigare år är 

att vårdnadshavare även tar kontakt under loven. Flertalet av de 62 ärendena 

rör elever i årskurs 3-6 och merparten i dessa handlar om behov av stöd, både 

kunskapsmässigt och socialt. Det är inte ovanligt att eleverna har en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), ett resultat som EO kopplar till 

att BUP och Ungas psykiska hälsa tipsar om funktionen. NPF-diagnos är 

vanligt även i övriga ärenden där EO blir kontaktad. I ärenden kopplade till 

NPF uttrycks ofta en oro från vårdnadshavare för att barnet ska bli 

hemmasittare när det inte mår bra i skolmiljön.  

Av årets ärenden har två stycken gällt skolvalet till årskurs 7. Elevombudet har 

då hänvisat till ansvarig på Grundskoleförvaltningen. Ofta handlar det om en 

oro inför skolbyte utan vänner. Tre ärenden har inkommit från 

kranskommunerna. De har då hänvisats tillbaka till skolan eller huvudman i 

respektive kommun. Sannolikt har de hittat kontaktuppgifter i Västra 

Götalandsregionens verksamheter för barn och unga. 

 Möten på skolor 

Elevombudet har deltagit tillsammans med vårdnadshavare på 13 möten under 

året: sex skolmöten, ett SIP-möte (Samordnad individuell plan) och sex 

Västbusmöten. Samverkansmötena har haft uppföljningsmöten vilket gjort att 
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EO följt en elev utspritt under en termin till ett helt läsår. Det finns även några 

ärenden som EO följer sedan 2019.  

Det finns tre tydliga anledningar till att vårdnadshavarna önskar att EO finns 

med på möten: 

 Stöd utifrån osäkerhet i att prata i stor grupp/med myndighetspersoner 

och hjälp att komma ihåg att lyfta saker. 

 Hjälp med  ”utsatthet” som de kan känna på möten. 

 Svårt att förstå skolspråk – både i tal och skrift. 

 Specialkost, personlig kost eller önskekost 

I ärenden där eleven har en NPF-diagnos kommer kosten upp som en följd av 

funktionsnedsättningen. Det är än tydligare om eleven medicinerar. Eleverna 

kan ha svårigheter att äta all kost, exempelvis när maten är blandad och en del 

vill ha väldigt ensidigt kost. För att orka en skoldag med att prestera och klara 

av den sociala relationen är kost viktig. De vårdnadshavare som varit i kontakt 

med EO berättar att eleverna fått den kost de behövt.  

Elevombudet har varit i kontakt med BUP, de fristående skolorna och ansvarig 

för övergripande kost för grundskolorna i Borås Stad, för att höra hur de möter 

behovet. Alla skolverksamheter, utom Borås Kristna Skolan, behöver stöd av 

ett läkarintyg för att kunna ge anpassad kost för elever med NPF. BUP 

benämner det önskekost. Namnet önskekost upplever skolverksamheterna som 

missvisande. De kommunala skolorna används benämning personlig kost i 

ansökningsformuläret och de fristående använder begreppet specialkost. Det är 

tydligt att alla skolor gör anpassningar för att tillgodose elevens behov. Bland 

annat ges specialkost i väntan på att läkarintyget ska komma. På 

Kunskapsskolan öppnas matsalen 10-15 minuter tidigare vid behov, för att 

eleven ska ges en lugnare stund. Skolorna vittnar även om att de ofta får vara 

flexibla och beredda på att ändra till det som fungerar av kosten. Det är inte 

ovanligt att eleverna ändrar sina matpreferenser. I enstaka fall är elevens 

förhållande till mat så pass komplicerat att denne kan få näringsdryck utskrivet 

på recept. Ibland skickar även vårdnadshavare med ett komplement för att 

barnet garanterat ska få i sig något.  

BUPs sjuksköterskor uppger att ca 35 % av de inskrivna barnen med NPF-

diagnos får läkarintyg på att de behöver annan kost. 

Elevombudet har erfarenhet av att personal inom kost och lokalvård ofta 

kommer i kontakt med elever i behov av särskilt stöd när ordinarie personal 

inte alltid är på plats och att deras roll kan bli väldigt betydelsefull för eleverna. 

Yrkesgrupperna har ingen extra utbildning i att möta eleverna inom NPF-

spektra. Något som EO tycker vore en bra framtidsfråga då måltidspersonalen 

har en viktig roll och ser mycket. De kan vara den enda kända personalen om 

den ordinarie inte alltid finns nära till hands. På så vis kan matsalen bli en 

tryggare plats.   
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 Förväntan på basutredningar 

I samtal med vårdnadshavare kommer det ibland upp att BUP hänvisar till att 

skolan ska göra basutredningar som underlag för BUPs ADHD utredningar. I 

skolans uppdrag ingår att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål 

utifrån bland annat skollagen. 

För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 

hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. SFS 2010:800, 2 kap. 25 § 

Regionen, där BUP ingår, har ett vårduppdrag och de har ansvar för all hälso-

och sjukvård om inget annat avtalats. I Skolverkets Vägledning för elevhälsan 

(s.31) står det bland annat att utredningar de gör ska bidra med psykologisk 

kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd. En elev ska 

få individuellt stöd oavsett om den har en diagnos eller inte för att ”utifrån sina 

egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål” (skollagen 3 kap. 3 §). 

BUPs hänvisning till att skolan ska göra en basutredning ger vårdnadshavarna 

förväntningar. De blir besvikna och uppgivna när skolan säger ”nej” och redan 

infekterade relationer förvärras. I början av året var EO inbjuden till BUPs 

ADHD-enhet. Då diskuterades bland annat ADHD-utredningar och EO 

förklarade att skolan gör de utredningar de behöver för att stödja elevernas 

utveckling. Elevombudet hänvisade även till ovanstående text, att eleven har 

rätt till stöd oavsett diagnos eller inte. Det finns en stor tilltro från 

vårdnadshavarna till att en diagnos ska förändra förutsättningarna för stöd 

deras barn. Elevombudet förklarar för vårdnadshavarna att alla skolor har 

väldigt olika förutsättningar utifrån resurser i lokal och personal. Det behöver 

tas hänsyn till det när EO lyssnar in vilket stöd och resurser som ges eller 

önskas av vårdnadshavare för deras barn. 

 Nätverk, lokalt och nationellt  

Elevombudet har haft kontinuerlig kontakt med flera av verksamheterna i det 

lokala nätverket. Framförallt med Ungas psykiska hälsa, Barn och 

ungdomspsykiatrin (BUP) och Individ och familjeomsorgen Barn och Unga 

(IFO).   

Det nationella nätverket med barn- och elevombud har digitala månadsmöten. 

4 Årets LUPP-undersökning årskurs 8 

I 2019 årsrapport skrev EO om kränkningsrapporterna som inkommit till 

Grundskoleförvaltningen under året. Hösten 2020 genomfördes LUPP-

undersökning (lokal uppföljning ungdomspolitiska programmet) i årskurs 8. En 

nationell undersökning från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor). Samtliga skolor utom Internationella Engelska skolan har 

svarat.  

 



      
      

      
      

      
      

8(12) 

 

Elevombudets rapport år 2020 

Elevombudet valde att titta på frågor om utsatthet och diskriminering kopplat 

till skolan.  

 

 Av de elever som svarat ”ja” valde några att besvara följdfrågan om vart de 

blivit mobbade, trakasserade eller utfrysta. De tre mest utsatta ställena är 

 I skolan 139 stycken 

 Mobilen/internet  57 stycken 

 På stan/i centrum 21 stycken 

Elevombudet valde även att titta på hur stort antal som upplevde sig utsatta på 

väg till och från skolan, svaret var sju stycken. Skolan är en plats där elever 

möts och är en stor del av dagen. Det blir också en miljö där utsatthet sker. I 

ärendena till EO visar det sig att det som händer på fritiden i utsatthet även 

påverkar skoldagen och vise versa.  

 

Av de som svarat ”ja” valde några elever att svara på en eller flera av 

följdfrågorna om vilken eller vilka orsaker tror du att du blivit orättvist 

behandlad?  

 Vet inte 116 stycken 

 Utseende 61 stycken 

 Annan orsak 49 stycken 

 

Elevombudet noterar att ett stort antal elever har en känsla av att vara orättvist 

behandlade och inte vet varför. I fritexten har eleverna svarat att  de tror sig 

vara orättvist behandlade utifrån utseende; etnicitet, hudfärg, längd och vikt, 

men också utifrån sin personlighet – att de inte passar in.  
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Hittills har ärendena till EO i liten utsträckning kunna kopplas till utseende, 

etnicitet eller religion. Däremot framkommer det att eleverna känner sig 

orättvist behandlade utifrån att de blir tillsagda eller att deras agerande får en 

konsekvens. Ibland får de dåligt förklarat för sig varför en konsekvens vidtagits 

och ibland har de svårt att se sambandet mellan sin egen handling och en 

konsekvens.  

 

Elevombudet ser det som väldigt positivt att de flesta elever vet vart de ska 

vända sig om de behöver få stöd.   

Som EO nämnde i rapporten 2019 har Grundskoleförvaltningen tagit fram ett 

gemensamt dokument för kränkningsanmälningar och förtydligat vikten av 

dokumentationen ytterligare. Förhoppningsvis kommer fler elevers mående och 

utsatthet att uppmärksammas mer med tiden.  

5 Pågående arbete 

 Besök på högstadieskolor 

Elevombudet hann med att besöka alla kommunala högstadieskolor fram till 

påsklovet. Dessutom blev EO inbjuden till Erikslundskolans Alla 

hjärtansdagsfirande, Friendly Friday och hjälpa till med att dela ut både 

drickchoklad och godis. Det blev ett roligt och naturligt sätt att få kontakt med 

eleverna.   

De planerade skolbesöken under resten av året ställdes in på grund av 

pandemin.  

Elevombudet hoppas kunna ta upp besöken under hösten 2021, då även 

Björkhöjdskolan startar upp med verksamhet för åk 7. Sammanlagt kommer 

EO att ha 14 högstadieskolor att besöka 2-4 gånger per termin, något som 

kommer att styras av hur skolterminen ser ut med lov och vad antalet ärenden 

genererar.    

 Besök på föräldraföreningar 

Två föräldraföreningar hann besökas innan pandemin. 

Till höstens terminsstart skickade EO ett informationsbrev till alla rektorer och 

de som önskade kunde få informationsmaterial skickat. 

Hösten 2021 påbörjar EO sitt fjärde år. Då är det dags att börja om med 

besöken på föräldraföreningar. Under åren som gått har nya elever hunnit 
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börja. Elevombuden planerar att besöka föräldraföreningarna vartannat, vart 

tredje år enligt ett rullande schema. 

 Besök på F-6 skolor 

Elevombudet hoppas kunna påbörja besök hösten 2021, som var planerade 

under 2020. Elevombudet kommer att börja besöka de skolor där denne inte 

varit på föräldraföreningar, för att träffa elever, personal, se skolorna och sprida 

information.   

Elevombudet besökte Fjärdingskolans elevråd. 

6 Barnkonventionen som lag 

Alla ärenden till EO handlar direkt eller indirekt om Barnkonventionen utifrån 

trygg skolmiljö och rätten till utbildning. Elevombudet hade förväntat sig att av 

de 62 ärendena skulle konventionen lyftas oftare än i fyra ärenden. 

Barnkonventionen har bland annat kommit upp i frågan kring det fria skolvalet 

och skolplaceringar. Då utifrån ett trygghetsperspektiv. Vid två tillfällen har det 

även kommit upp att vårdnadshavare upplever att våld utreds olika beroende på 

om det utförts mot en elev jämfört mot en pedagog. Vårdnadshavare tycker det 

blir allvarligare konsekvenser om det är våld mot en pedagog och  ifrågasätter 

då elevernas arbetsmiljö.   

7 Förbättringsområden 

 Vad hände med förbättringsområdena från 2019 

 Både i rapporterna 2018 och 2019  lyfter EO kommunikationen med 

skolan. Det är tydligt att vi talar olika språk beroende på om vi är 

vårdnadshavare eller representanter från skolan eller annan myndighet. 

Utifrån dessa roller har vi även olika förväntningar och vårdnadshavare 

tyckte sig inte alltid blivit bra bemötta från skolan. 

Grundskoleförvaltningen arbetar aktivt med fokusområdet Bilden av 

skolan och i det ingår kommunikation och bemötande, vilket EO 

upplever har gett resultat i ärendena 2020 då detta problem i det 

närmaste inte nämnts.  

 Elevombudet lyfte även att EO behöver få med barnperspektiv i större 

utsträckning i samtalen med vårdnadshavare och skolan. Då barnen 

sällan deltar i samtalen blir det vårdnadshavaren som får framföra 

barnets egna åsikter. Elevombudet upplever att det fungerat bra utifrån 

att EO aktivt ställt följdfrågor. 

 Förbättringsområden från 2020 

 Av de ärenden som inkommit under 2020 kan EO inte plocka ut något 

specifikt förbättringsområde, utan som tidigare nämnt hålla sig 

uppdaterad i vad som händer lokalt, nationellt och omvärldsbevaka. 
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 Arbetet 2021 

 Under 2021 hoppas EO kunna samverka än mer med 

Grundskoleförvaltningen och de fristående skolorna för att tillsammans 

skapa en bra skolmiljö för eleverna.  

 Kopplat till de ökade ärendena om specialkost för elever inom NPF 

skulle EO vilja ha en diskussion med verksamhetscheferna och personal 

inom kost för att se hur man kan arbeta ihop. Hur ser rutiner och 

riktlinjer ut och hur kan yrkesgruppen och kostens viktiga roll lyftas i 

olika forum?  

 Elevombudet vill fortsätta att titta på skolmiljöerna kontra trygghet, 

något som lyftes i rapporten 2019 med rubriken Goda exempel, men 

som inte kunnat fullföljas året som gått på grund av pandemin.  

8 Avslutning 

Trots att året 2020 på många sätt varit annorlunda, upplever EO inte att det 

påverkat arbetet i någon större utsträckning för att kunna utföra sitt arbete. 

Vårdnadshavare, personal på skolor och andra verksamheter har hittat Eo:s 

funktion. Det har varit svårare att stötta vårdnadshavare när möten sker digitalt.  

Ju fler ärenden, desto mer kunskap krävs i rollen som EO. Det är därför viktigt 

att ständigt hålla sig uppdaterad på vad som händer inom skolans värld, både 

lokalt och nationellt. Även samarbetet med personer inom nätverken är 

viktigare för EO:s kunskapsutveckling. Med kunskapen och erfarenheten ökar 

säkerheten i att lotsa bland rättigheter och skyldigheter. 

Elevombudet ser fram emot 2021 och framför allt att kunna besöka både 

skolor och föräldraföreningar framöver.  

 

/ Johanna Armå 

Elevombud  
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