Rutiner i plan mot kränkande behandling för skolorna i
Grundskoleförvaltningen
Policy
Grundläggande för allt arbete på skolan är att alla människor har lika värde. Det ska råda
nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på vår skola.
Definition kränkande behandling enligt skolverket
Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet Skollagen1. Med kränkande
behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen
(trakasserier eller sexuella trakasserier) kränker ett barns eller en elevs värdighet.
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 uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet.2
En kränkning kan exempelvis vara:
• fysisk: såsom att bli utsatt för slag och knuffar
• verbal: såsom att bli hotad, att bli kallad för kränkande ord
• psykosocial: såsom att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, göras till åtlöje
• text eller bildburen: såsom klotter, sms, chatt, via internet
Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig till
Till exempel:
Rektor/bitr. rektor
Trygghetsgruppen eller det namn ni kallar er grupp och dess medlemmar om det finns en sådan
grupp
Verksamhetschef
1
2
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Rutiner för akuta situationer
Den personal som först får kännedom om att en elev blivit utsatt för kränkande behandling
- ingriper och
- fyller sedan i blanketten ”Anmälan till huvudman om kränkande behandling” och följer
nedanstående arbetsgång.
Rutiner för att utreda, åtgärda och följa upp trakasserier och kränkande
behandling
I Skollagen står att all personal i skolan är skyldig att anmäla till rektor om de får kännedom om
att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i skolan. Rektor är i sin tur skyldig
att anmäla det till skolhuvudmannen. Om en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller
sexuella trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna ska detta utredas enligt
Diskrimineringslagen.
Arbetsgång:
1. När någon personal i skolan får kännedom om att en elev känner sig kränkt eller utsatt för
trakasserier i någon av skolans verksamheter ska det rapporteras till rektor. Anmälan ska göras
skriftligt i dokumentet ”Anmälan till huvudman om kränkande behandling”. När anmälan skrivs
ska den som har fått kännedom och/eller bevittnat händelsen kortfattat sammanfatta händelsen.
2. Rektor rapporterar till huvudmannen att hen har fått information om att en elev känner sig
kränkt eller utsatt för trakasserier på skolenheten.
3. Rektor tar beslut om vem som ska utreda händelsen. Utredningen ska innehålla en beskrivning
av händelsen; vilka som var inblandade, när händelsen har skett och hur den har genomförts (av
vem och när). Informera vårdnadshavare om händelsen samma dag som personalen får
kännedom. Fortsätt att kommunicera med vårdnadshavare under ärendets gång.
4. Rektor eller av rektor utsedd utredare göra en bedömning utifrån utredningen som har
inkommit (vid behov kompletteras utredningen) om eleven har blivit kränkt eller inte. För att det
ska vara fråga om kränkande behandling enligt Skollagen måste kränkningen vara märkbar och
tydlig. Därefter föreslås åtgärder som måste vidtas för att trakasserier/kränkningar ska upphöra
och bokar tid för uppföljning och utvärdering.
5. Rektor/utredare följer upp ärendet och bedömer om vidtagna åtgärder har stoppat
trakasserierna/kränkningarna. Detta dokumenteras skriftligt i dokumentet ”Anmälan till
huvudman om kränkande behandling”. Om åtgärderna inte har haft avsedd effekt gör rektor en
bedömning om nya åtgärder ska sättas in eller om en mer samlad och grundlig utredning behöver
göras. En mer samlad och grundlig utredning görs alltid av rektor utsedd personal förslagsvis
enligt ”Checklista vid samlad och grundlig utredning”.
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6. Rektor beslutar om anmälan till polis eller socialtjänsten skall göras.
7. När utredningen är klar, åtgärderna har följts upp och ärendet har avslutas då
trakasserier/kränkningar har upphört ska huvudmannen informeras, görs enligt
dokumentet ”Anmälan till huvudman om kränkande behandling”. Huvudmannen tar sedan
ställning till eventuell uppföljning från sin sida. Informera vårdnadshavarna att ärendet är
avslutat.
8. När ärendet är avslutat dokumenteras det skyndsamt i den kränkta elevens elev-akt i
ProReNata av rektor utsedd person. Skapa en journalanteckning genom att välja ”Anmälan om
kränkande behandling enligt SL 6 kap 10 §”. Dokumentationen i elevärendet bifogas som en fil i
journalanteckningen.
9. Händelser där eleven inte uttrycker att hen känner sig trakasserad/kränkt, men där det finns
skäl att misstänka att det kan röra sig om trakasserier/kränkningar, ska utredas och anmälas till
rektor och huvudman enligt rutinen ovan.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks/trakasseras av personal
Om en elev utsätts för trakasserier eller kränkande behandling av en vuxen följs planen nedan:
1. Händelsen anmäls till rektor eller i de fall rektor utsätter elever till verksamhetschef enligt
dokumentet ”Anmälan till huvudman om kränkande behandling”.
2. Rektor/verksamhetschef/verksamhetsutvecklare rapporterar till huvudman enligt
dokumentet ”Anmälan till huvudman om kränkande behandling”.
3. Vårdnadshavare informeras av rektor/verksamhetschef.
4. Rektor/verksamhetschefen/verksamhetsutvecklare utreder, åtgärdar och följer upp ärendet
tillsammans med personal från HR. Dokumentation görs i dokumentet ”Anmälan till huvudman
om kränkande behandling”.
5. Rektor/verksamhetschef/verksamhetsutvecklare följer upp ärendet med eleven och dennes
föräldrar.
6. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur
undervisningen med berörd elev fungerar. Verksamhetschefen träffar regelbundet rektorn som
kränkt eleven. En handlingsplan för personalen upprättas.
7. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas ny kontakt med huvudmannen.
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