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1. Grunduppgifter 
 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 

Förskoleklass, grundskola och fritidshem. 

 

Ansvarig för planen 

Rektor ansvarar för att varje anställd känner till arbetet och de rutiner för akuta situationer som 

beskrivs i den här planen. Det är rektors ansvar att se till att personalen kan avsätta den tid som 

behövs för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt att utvärdera 

arbetet och uppdatera planen löpande. Rektor ser till att vuxenteamet får den tid som krävs för 

att leda arbetet. All personal ansvarar för att arbetet mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling genomförs enligt följande plan. 

 

Kontaktuppgifter 

Skola:  

Fritids: 

Rektor: Anna Fritz 0370-67 8204, anna.fritz@vaggeryd.se 

Skolkurator: Anna 

 

Vår vision 

Sörgårdsskolans vision är att vara en skola i framkant där varje elev når sin fulla potential. All 

personal arbetar för inkludering och delaktighet i samtliga verksamhetsformer. Att ha höga 

förväntningar på eleverna, där personalen förstärker det positiva hos var och en, ska vara en 

naturlig och självklar del i verksamheten. 

 

Verksamheten ska präglas av omsorg av individen, omtanke och generositet. Eleverna ska möta 

respekt för sin person och sitt arbete. Verksamheten ska sträva efter att vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära (Lgr 11). 

 

Planen gäller från: 2020-09-01 

Planen gäller till: 2021-08-31 
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Elevernas delaktighet 

Eleverna deltar i kartläggningen av trygghet och utsatthet genom att individuellt besvara den 

kommungemensamma enkät som genomförs i februari. Eleverna diskuterar resultaten i 

klasserna och fritidshemmet och får lämna förslag på aktiviteter för det fortsatta arbetet. I början 

av höstterminen -20 görs eleverna delaktiga i arbetet mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling genom att mentorer och fritidspedagoger för respektive klass och 

fritidsavdelning visar en presentation av aktiviteterna och rutinerna i den här planen. 

Presentationen innehåller också foton på personal som ingår i vuxenteamet och ett urval ur det 

kommungemensamma materialet ”Schysst!”. Mot slutet av vårterminen -21 genomför mentorer 

och fritidspedagoger för respektive klass/fritidsavdelning en utvärdering av de aktiviteter som 

genomförts under läsåret 20/21. 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

I början av läsåret, under höstterminen -20 informerar mentorerna vårdnadshavare om den 

uppdaterade planen vid föräldramöten. Mentorerna presenterar främst aktiviteterna och skolans 

rutiner för att hantera akuta situationer. Följande plan mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling finns tillgänglig på skolans hemsida. Vårdnadshavarna har möjlighet att 

komma med synpunkter kring arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling i samband med föräldramöten och utvecklingssamtal under höstterminen -20. 

 

Personalens delaktighet 

All personal tar del av den här planen inför höstterminen -20. Arbetet mot diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling följs upp löpande vid klass- och fritidsanalyser 

tillsammans med elevhälsoteamet (EHT). All personal utvärderar arbetet som beskrivs i 

följande plan vid team-möte under vårterminen -21. Arbetet med att utreda, åtgärda och 

utvärdera diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling sker löpande. Arbetet 

leds av rektor och skolkurator i samarbete med personalen.
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Förankring av planen 

Information till personal ges av vuxenteamet vid terminens start. Vuxenteamet ansvarar för att 

sätta ihop presentationen (PowerPoint) av aktiviteter och rutiner i den här planen, 

foton/presentation av de som ingår i vuxenteamet och urval ur materialet ”Schysst!” som 

mentorerna går igenom med alla elever. I början av läsåret presenterar mentorerna planen för 

vårdnadshavarna i respektive klass. 
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2. Utvärdering av fjolårets plan 
 

Så har fjolårets plan har utvärderats 

Vuxenteamet ansvarade för att utvärdera aktiviteterna i föregående års plan. Aktiviteterna ökad 

arbetsro, värdegrundsarbete, ökad trygghet på skolans toaletter och förbättrat språkbruk har 

följts upp och utvärderats av all pedagogisk personal vid klass- och fritidsanalyser tillsammans 

med elevhälsoteamet (EHT). Aktiviteten värdegrundsarbete för personalen har utvärderats 

löpande av skolkurator och rektor i samarbete med vuxenteamet. Aktiviteterna ökad arbetsro, 

värdegrundsarbete, ökad trygghet på skolans toaletter och förbättrat språkbruk har följts upp 

och utvärderats av elever genom samtal i fokusgrupper tillsammans med rektor.  

 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 

Personal och elever. 

 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 

Här beskrivs och utvärderas främjande insatser och förebyggande åtgärder som genomförts 

under läsåret. 

 

Utvärdering av främjande insatser 

 

Namn: ARBETSRO 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling  

Mål: Skolan ska präglas av trygghet och arbetsro för alla elever. 

Uppföljning: Genom klassanalyser.  

Insats: Fortsatt värdegrundsarbete i alla klasser. Skapa gemensamma regler tillsammans med 

eleverna om hur de vill ha det i klassrummet. Vi utnyttjar våra lokaler och pedagoger på ett 

sådant sätt att eleverna kan arbeta i mindre grupper vissa pass varje vecka. 

Ansvarig: All personal. 

Datum när det ska vara klart: 2020-05-31 

Utvärdering: Av utvärderingen framgår att det ofta är god arbetsro och att eleverna känner 

trygghet i klassrummen under lektionstid. Däremot visar utvärderingen på ökad risk för 

utsatthet vid raster och övergångar mellan lektion, rast och lunch när vuxennärvaron minskar. 

Aktiviteten bör fortsätta under läsår 20-21. 



  LIKABEHANDLINGSPLAN 

 

7 
 

 

Namn: VÄRDEGRUNDSARBETE 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling  

Mål: Eleverna ska lära känna varandra och personalen på Sörgårdsskolan. Att skapa gemenskap 

på skolan mellan olika åldrar, klasser och mellan all personal. Alla ska känna sig trygga att gå 

till skolan. 

Uppföljning: Sker under läsårets gång då vi genomfört de olika aktiviteterna samt tryggplatser, 

trivselenkäter och samtal i klasserna. 

Insats: Under läsåret har vi aktiviteter har vi där vi arbetar med vårt värdegrundsarbete 

exempelvis genom FN-samling, diverse temalektioner och temadagar i åldersblandade grupper. 

Inför dessa gemensamma aktiviteter har personalen haft arbetsplatsträffar där arbetet med 

värdgrundsorden har startat. 

Inför varje terminsstart visar vi bildspelet schysst som tydliggör likabehandlingsplanen för 

eleverna. 

Värdegrundsarbetet kommer under året vara ett återkommande tema under personalens 

arbetsplatsträffar. 

Ansvarig: All personal. 

Datum när det ska vara klart: 2020-05-31 

Utvärdering: Gemensamma samlingar och tema-aktiviteter i åldersblandade grupper upplevs 

som positiva av elever. På grund av restriktioner för samlingar har aktiviteten inte kunnat 

genomföras som planerat under vårterminen -20. Värdegrundsarbete för personalen har varit 

inslag på arbetsplatsträffar (APT) då personal arbetat med att ta fram värdeord som utgör 

skolans värdegrund. Syftet har varit att öka sammanhållning och skapa en god social arbetsmiljö 

som sedan kan utgöra en grund för god och trygg arbetsmiljö för alla elever på skolan. 

 

Utvärdering av förebyggande åtgärder 

 

Namn: TOALETTER 

Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling 

Mål: Alla elever ska kunna känna sig trygga när de går på toaletten. 

Uppföljning: Uppföljning genom trivselenkäten och samtal i klasserna. 

Åtgärd: Se över lås så att alla lås fungerar på toalettdörrarna. Prata om att alla har rätt att vara 

på toaletten ifred. Göra eleverna medvetna om deras ansvar för att det är rent när de går därifrån. 

Ansvarig: All personal. 
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Datum när det ska vara klart: hösten 2019 

Utvärdering: Tryggheten vid toalettbesök har ökat. Flera elever uppgav i enkäten att de 

undviker att använda skolans toaletter för att de är ofräscha eller äckliga. Två elever uppgav att 

det är otryggt eller stressande att använda skolans toaletter. 

 

Namn: SPRÅKBRUK 

Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet och 

funktionsnedsättning. 

Mål: Vi använder ett vårdat språk på skolan. Eleverna blir medvetna om sitt språkbruk. 

Uppföljning: Genom klassanalyser. 

Åtgärd: Alla vuxna reagerar när de hör en svordom eller andra nedsättande ord. Förklara vad 

orden betyder. Samtala i klasserna om att vi inte accepterar ett språkbruk med nedsättande ord 

och svordomar på Sörgårdsskolan. 

Ansvarig: All personal. 

Datum när det ska vara klart: 2020-05-31 

Utvärdering: Elever i de lägre årskurserna tycker att svordomar fortfarande förekommer bland 

elever. Personal som arbetar i de lägre årskurserna upplever inte att svordomar förekommer ofta 

bland de yngre eleverna. Personal har uppmärksammat att det finns en jargong bland eleverna 

i de högre årskurserna (åk 4-6) där svordomar och nedsättande ord förkommer ofta. Eleverna i 

de högre årskurserna (åk 4-6) uppger dock att svordomar och nedsättande ord förkommer sällan. 

En liknade jargong med nedsättande ord har också uppmärksammats bland elever i lägre 

årskurser (åk 2-3). Utvärderingen visar att arbetet med förbättrat språkbruk bör fortsätta för att 

förebygga trakasserier och kränkande behandling. 
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3. Kartläggning 
 

Kartläggningsmetoder 

Elevenkät: Under läsåret 19/20 har eleverna besvarat den årliga enkäten om trygghet och 

trivsel som gäller både skola och fritidshem. Enkäten innefattar såväl fysiska platser som 

forum/sociala medier online. 

Elevintervjuer: I klasserna och på fritidshemmet förs fortlöpande arbete och diskussioner kring 

trivsel och trygghet. 

 

Områden som berörs i kartläggningen 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller 

annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. 

 

Hur eleverna har involverats i kartläggningen 

Eleverna har genomfört elevenkäten, och pratat om vad elever och personal på skolan kan göra 

för att få en god och trygg arbetsmiljö. 

 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 

Alla mentorer har fått ta del av resultatet av kartläggningen och fört samtal med eleverna i 

respektive klass. 

 

Resultat och analys av läsåret 19/20 

Vid kartläggning av upplevd trygghet under skoldagen visar resultatet att 203 av 213 elever 

ofta eller alltid känner sig trygga i skolan. 208 elever av 213 uppgav att de känner sig trygga i 

sin klass. 87 av 89 elever har svarat att de har det bra/känner sig trygga på fritids. Den upplevda 

tryggheten bedöms som hög både i skolan och på fritids. 

 

Av 213 elever svarade 208 elever att de ofta eller alltid har någon att vara med eller leka med 

på rasterna. 5 elever svarade att de sällan eller aldrig har någon att vara med eller leka med på 

rasterna. Fördjupande samtal med elever visar att det finns elever som vill vara ifred eller 

ensamma på sin rast. Eftersom det inte går att ta reda på om ensamheten är självvald eller inte 
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visar resultatet att det finns behov av organiserade rastaktiviteter för att ge alla elever möjlighet 

att uppleva delaktighet under rasten. 

 

Elever på Sörgårdsskolan upplever i hög utsträckning att det finns vuxna att vända sig till när 

något har hänt. 193 av 213 elever svarade att det finns någon vuxen att prata med i skolan om 

något har hänt. Av de elever som går på fritids var det 83 av 85 elever som uppgav att det finns 

någon vuxen att vända sig till på fritids. Resultatet visar att de flesta elever har förtroende för 

de vuxna på skolan. I klassanalyserna följs även frågan upp med personalen för att aktivt arbeta 

mot att varje elev ska ha en bärande relation till någon vuxen på skolan, dvs. någon vuxen att 

vända sig till och prata med vid behov. 

 

Vid kartläggning av elevernas vanor och utsatthet via sociala medier, visar resultatet att 45 av 

117 elever i åk F-3 använder sociala medier genom ett eget konto. 10 av 117 elever i åk F-3 har 

svarat att någon har varit dum mot dem i sociala medier. I åk 4-6 uppger 11 av 96 elever, ca. 

11%, att de har blivit utsatta eller kränkta i sociala medier det senaste året. Resultatet visar att 

det finns behov av att arbeta löpande med information och samtal kring sociala medier från åk 

2 och uppåt. 

 

Av 213 elever uppger 185 elever att de känner sig trygga på skolgården. Otrygga platser bedöms 

vara labyrinten, hinderbanan och bakom skolan. Elever i åk F-3 uppger att det även kan vara 

otryggt på fotbollsplanen, bandyplanen och basketplanen. Resultatet visar att det finns ett behov 

av att öka vuxennärvaron vid dessa platser då eleverna har rast. 180 av 213 elever har svarat att 

de känner sig trygga i samband med idrotten. De som upplevs som otryggt i samband med idrott 

är dusch och omklädning i sporthallen samt dusch och omklädning i simhallen. 195 av 213 

elever har uppgett att de känner sig trygga när de äter lunch. De situationer då elever känner sig 

otrygga är framförallt att använda toaletterna i skolrestaurangen. För några elever i åk F-3 kan 

också kösituationen i samband med lunchen upplevas som otrygg. Skolans toaletter har tidigare 

bedömts som otrygga platser då elever uppgett att de är rädda för att bli utsatta av kränkande 

behandling i samband med toalettbesök. Flera elever uppgav i enkäten att de undviker att 

använda skolans toaletter för att de är ofräscha eller äckliga. Två elever uppgav att det är otryggt 

eller stressande att använda skolans toaletter. Risken att bli utsatt i samband med toalettbesök 

bedöms därför ha minskat. 
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4. Främjande insatser för läsår 20/21 

Målet med skolans främjande arbete är att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för alla 

elever och all skolpersonal, där alla elever har maximala möjligheter att lära och utvecklas. 

Syftet är att personal och elever både i ord och handling ska visa respekt för allas lika värde 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (Skolverket, 2014) 

 

Namn: Ökad arbetsro 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling  

Mål: Hela skoldagen (skola och fritidsvistelse) ska präglas av trygghet och arbetsro för alla 

elever, ingen elev ska utsättas för kränkande behandling. 

Insats: Mentorer och fritidspedagoger leder fortsatt värdegrundsarbete i klasserna och 

fritidsgrupperna och skapar gemensamma regler tillsammans med eleverna om hur de vill ha 

det i klassrummet och på fritidsavdelningen. 

Uppföljning: Arbetet följs upp vid klass- och fritidsanalyser. 

Ansvarig: Rektor, tillsammans med vuxenteam. 

Datum när det ska vara klart: 2021-05-01 

 

Namn: Värdegrundsarbete 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet och ålder. 

Mål: Skapa samhörighet och förståelse för olikheter och allas lika värde. Ingen elev ska utsättas 

för kränkande behandling eller trakasserier. 

Insats: Fortsatt värdegrundsarbete i alla klasser och fritidshemmet. Det värdegrundsarbete som 

personalgruppen arbetat fram ska under läsåret också involvera eleverna i både skola och på 

fritids. Under läsåret har vi aktiviteter har vi där vi arbetar med värdegrundsarbete vid FN-

samling, temalektioner och temadagar i åldersblandade grupper.  

Uppföljning: Arbetet följs upp vid vuxenteamets träffar och möten mellan skolkurator och 

rektor. 

Ansvarig: Vuxenteamet 

Datum när det ska vara klart: 2021-05-01
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Namn: Organiserad rastaktivitet 

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, kön, funktionsnedsättning, etnisk 

tillhörighet och ålder. 

Mål: Alla elever ska ges möjlighet att uppleva delaktighet, meningsfullhet och trygghet under 

rasten.  

Insats: Fritidspedagoger planerar och genomför rastaktiviteter där samtliga elever erbjuds att 

delta. 

Uppföljning: Insatsen följs upp vid fritids team-möten tillsammans med rektor och skolkurator. 

Ansvarig: Rektor tillsammans med fritidspedagoger. 

Datum när det ska vara klart: 2021-06-04
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5. Förebyggande åtgärder för läsår 20/21 

Syftet med det förebyggande arbetet är att avvärja risker för diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. Som grund för arbetet ligger regelbundna kartläggningar av de risker 

för sådant som finns i den egna verksamheten. Målet är att genomföra förebyggande insatser 

med utgångspunkt i den egna verksamhetens identifierade styrkor och svagheter. (Skolverket, 

2014) 

 

Namn: Förbättrat språkbruk 

Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, ålder och funktionsnedsättning. 

Mål och uppföljning: Eleverna ska bli medvetna om sitt språkbruk och ingen elev ska utsättas 

för verbala kränkningar/nedsättande kommentarer. Arbetet följs upp vid klass- och 

fritidsanalyser. 

Åtgärd: All personal uppmärksammar när de hör nedsättande ord uttalas och förklarar vad 

orden betyder, berättar varför det inte är okej att säga till någon ska eleverna göras medvetna 

om sitt språkbruk och få ökad förståelse för vad som är verbala kränkningar/nedsättande 

kommentarer. 

Motivera åtgärd: Utvärderingen från läsår 19/20 visade att arbetet med förbättrat språkbruk 

bör fortsätta för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. 

Ansvarig: Mentorer, fritidspedagoger, resurspedagoger och elevhälsapersonal. 

Datum när det ska vara klart: 2021-05-01 

 

Namn: Sociala medier 

Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och 

ålder. 

Mål och uppföljning: Elever ska få ökad kunskap om sociala medier och spel/forum på nätet. 

Eleverna ska få kunskap om hur de undviker att utsätta någon annan och hur de kan göra om de 

själv eller andra blir utsatta för kränkande behandling online. Arbetet följs upp vid klassanalyser 

och på möten mellan skolkurator och rektor. 

Åtgärd: Skolkurator i samarbete med mentorer har lektioner med information och samtal i alla 

klasser från åk 2 till åk 6. 
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Motivera åtgärd: Resultatet av kartläggningen från vt-20 visar att det finns behov av att arbeta 

löpande med information och samtal kring sociala medier från åk 2 och uppåt.  

Ansvarig: Skolkurator tillsammans med mentorer. 

Datum när det ska vara klart: 2021-05-01 

 

Namn: Trygg utevistelse 

Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling 

Mål och uppföljning: Ingen elev ska utsättas för kränkande behandling när de vistas ute på 

skolgården på rast eller fritidstid. Arbetet följs upp vid klass- och fritidsanalyser, på 

morgonmöten (tisdagar) och utvärderas i nästa enkät om trygga platser. 

Åtgärd: Den som är rastvärd vara medveten om och röra sig vid följande platser/områden på 

skolgården: labyrinten, hinderbanan och bakom skolan samt på fotbollsplanen, bandyplanen 

och basketplanen. 

Motivera åtgärd: Resultatet av kartläggningen från vt-20 visar att det finns plaster på 

skolgården som elever upplever som otrygga, där elever riskerar att utsättas för kränkande 

behandling och därmed finns behov av att öka vuxennärvaron vid dessa platser. 

Ansvarig: Rektor tillsammans med all personal/den som är rastvärd. 

Datum när det ska vara klart: 2021-05-01
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6. Rutiner för akuta situationer  

Policy  

På skolan reagerar all personal direkt och följer rutinerna för diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling (se handlingsstege, bilaga 2). 

 

Rutiner  

Rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling  

• Arbetslagen träffar varandra en gång/vecka med stort fokus på elevernas trivsel och 

trygghet.  

• Rektor samlar all personal en gång/vecka på morgonmöte där situationer lyfts och ev. 

åtgärder diskuteras.  

• EHT träffas kontinuerligt varannan vecka och diskuterar elevärenden. 

• Rektor och skolkurator följer upp och utvärderar arbetet med att åtgärda diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling löpande. 

• Rektor och skolkurator registrerar samtliga ärenden för utvärdering och fördjupad analys 

av arbetet. 

 

Se bilaga 1 för Sörgårdsskolans rutiner för arbetet vid akuta situationer. Dessa rutiner finns 

också för snabb åtkomst för all personal i Teams → Rutiner → EHT → Kränkning elev-elev. 

 

Rektor ansvarar för att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling skyndsamt 

utreds och åtgärdas då elev kan ha blivit utsatt av vuxen (se bilaga 2). 

 

Personal som vårdnadshavare eller elev kan vända sig till  

Mentor, fritidspedagog, andra undervisande lärare, elevhälsoteam (EHT) är personal som elever 

och vårdnadshavare kan vända sig till vid misstanke om att diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling kan ha förekommit. 

 

Rutiner för uppföljning och dokumentation  

Uppföljning sker kontinuerligt och vid avslut lämnas utredning till rektor för arkivering via 

LISA. Rektor skickar in avslutad utredning till förvaltningen via LISA.  
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Ansvarsförhållande  

Huvudansvaret har rektor. Mentors, vuxenteamets och elevhälsoteamets samarbete och 

delaktighet avgörs utifrån varje situation och ärende. 
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Bilaga 1 – Sörgårdsskolans rutiner för akuta situationer 

 

Rutin akuta situationer – diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling 

 Åtgärd 

 

     Dokumentation Ansvar 

1. 
 
 
 
 

Vid kännedom om att elev kan 
ha blivit utsatt - Bemöt: lugna 
och lyssna på elev som är ledsen 
eller arg.  
Informera 
mentor/fritidspedagog. 
 

Ev. egna 
stödanteckningar 
(datum, händelse och 
vad de inblandade 
säger). 

Alla vuxna på skolan 

2. Informera vårdnadshavare till 
elev som blivit utsatt, om 
händelsen och skolans rutiner 
för det fortsatta arbetet. 
 

 Mentor/fritidspedagog 

 

3. Anmäl händelsen i LISA. Anmälan dokumenteras 
direkt i LISA, inget 
ytterligare dokument 
behövs i anmälan. 
 
Inblandade elevers 
personnummer krävs för 
anmälan.  
 
Välj skola under 
organisation. 
 
Anteckna ärendenumret. 
 

Mentor/fritidspedagog 

4. Anmäl händelsen till huvudman. LISA Rektor 
 

5. Utred händelsen genom att 
lyssna på alla inblandade elever. 
 
 

Dokumentera i 
utredningsmall: (F:) 
Klassdokumentation - 
Elevens födelseår - 
Kränkningsärenden. Döp 
filen till ärendenumret. 

Mentor/fritidspedagog 
 
 
 
 
 
 

6. Informera vårdnadshavare till 
alla elever som varit inblandade 
i händelsen. 

Notera datum i 
utredningsmallen. 

Mentor/fritidspedagog 
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Kommunövergripande dokument 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reviderad 2020-10-15 

7.  Följ upp händelsen med elev 
som blivit utsatt. (ca 1 gång i 
veckan tills kränkningen 
upphört) 
 
 

Utredningen hålls öppen 
(ligger kvar i mappen 
som wordfil) tills den 
elev som blivit utsatt 
själv upplever att 
händelsen är åtgärdad. 
 

Mentor/fritidspedagog 
 
 

8. Ärendet avslutas när elev som 
blivit utsatt upplever att 
händelsen är åtgärdad. 
 

Notera datum i 
utredningsmallen. 
 

Mentor/fritidspedagog 
 

9. Om ärendet inte kan avslutas 
konsultera med EHT.  
 

 Mentor 

10. Återkoppling till vårdnadshavare 
för alla elever som varit 
inblandade i händelsen. 

Notera datum i 
utredningsmallen. 
 

Mentor/fritidspedagog 
 

11. Avsluta ärende/utredning i LISA. 
 
 

Spara utredningsmallen 
som pdf. Öppna ärendet i 
LISA (rätt nummer) 
bifoga utredningen som 
pdf. 
 

Mentor/fritidspedagog 
 

12. Utvärdera processen: Meddela 
rektor eller skolkurator ev. 
kommentarer eller frågor som 
uppkommit i samband med 
arbetet utifrån följande rutin. 

Egna anteckningar vid 
behov. 

Den som arbetat enligt 
följande rutin. 
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Bilaga 2 - Rutiner vid uppkomst av kränkande behandling/trakasserier 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. Den som 

uppmärksammar kränkande behandling 

ansvarar för att utreda vad som skett. Det 

görs i samråd med mentor. 

 

1. Rektor informeras om det inträffade. 

Blanketten ”Anmälan om kränkande 

behandling” fylls i och lämnas till rektor. 

Rektor anmäler ärendet till huvudman. 

2. Ansvarig utredare för samtal med 

berörda elever. Ansvarig utredare gör 

utredning på blanketten ”Utredning kring 

kränkande behandling/trakasserier” 

3. Berörda vårdnadshavare informeras. 

4. Åtgärder sätts in. 

5. Uppföljning inom 2 veckor. 

Detta skall göras skyndsamt. 

6. Avslut. Dokumentation lämnas till 

rektor för arkivering. 

Båda parter kan erbjudas kuratorskontakt. 

 

2. Ansvarig utredare. 

Upprepad/allvarlig incident 

 

1. Rektor informeras om det inträffade. 

Blanketten ”Anmälan om kränkande 

behandling” fylls i och 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. Ansvarig utredare 

dokumenterar på blanketten Utredning 

kring kränkande behandling/ 

trakasserier”. 

3. Berörda vårdnadshavare informeras. 

4. Åtgärder sätts in. 

5. Uppföljning inom två veckor. 

6. Avslut. Dokumentation arkiveras. 

 

Båda parter erbjuds kurators-kontakt.  

 

3. Rektor. 

Fortsatt kränkande behandling. 

 

Om tidigare åtgärder inte gett resultat 

tar Rektor över ansvaret för 

utredningen. Rektor anmäler ärendet 

till huvudman. 

 

1. Rektor kallar till möte med 

vårdnadshavare. 

2. Vid mötet ska insatser diskuteras 

tillsammans med vårdnadshavare. 

Dokumentation sker på blanketten 

”Utredning kring kränkande 

behandling/trakasserier”. 

3. Tid för återkoppling ska bokas in vid 

mötet. 

 

4. Barn- och  

utbildningsnämnden 

 

1. Tidigare dokumentation överlämnas 

från skolan.  

2. Lämplig åtgärd tillämpas. 

3. Återkoppling till rektor. 

4. Ärendet avslutas och arkivering 

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

Skadeanmälan skall alltid skrivas i samband med att någon får en fysisk skada. 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. 
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Bilaga 3 – Definitioner och Begrepp 

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  

• Könsöverskridande identitet eller uttryck  

• Etnisk tillhörighet  

• Religion eller annan trosuppfattning  

• Funktionshinder  

• Sexuell läggning  

• Ålder  

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.  

All skolpersonal kan göra sig skyldiga till diskriminering.  

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.  

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, foton, och texter på olika webb-communities)  

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

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! 

Ärendenummer:           
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Utredning av kränkande behandling/trakasserier  
Rektor beslutar vem som ansvarar för utredningen. Avslutad utredning bifogas 

kränkningsanmälan i LISA. Samråd sker med elevhälsan vid behov.  

 

Den utsattes personuppgifter 

Namn: 

       

Personnummer: 

       

Skola/Förskola: 

       

Klass/Grupp: 

       

Ansvarig utredare: 

För- och Efternamn samt titel 

 

Personuppgifter för den/de som enligt den utsatta har agerat kränkande 

Namn: 
Ange endast initialer 
 

Skola/förskola samt klass/grupp: 
      

Ange endast initialer 
 

      

Ange endast initialer 
 

      

 

Personal som fått kännedom om att eleven har känt sig utsatt för kränkande behandling  
Ange namn på den eller de i personalen som fått känndom om kränkningen, ange även personalens 
"funktion" Ex: lärare, vaktmästare, skolmåltidspersonal o.s.v.  
 
Datum då kränkningen/kränkningarna ägde rum       
 
Datum då utredning påbörjas       

 
Anledning till utredning 
Vad har hänt? Beskriv konkreta händelser.  

 
 

 

 Den utsattes beskrivning av händelsen/händelserna som upplevs som kränkande: 

  

 

 

Ärendenummer:           

Fokusera på konkreta händelser och känslor kopplade till dessa. Hur har den utsatta eleven agerat i 
olika situationer? 
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Skolans hantering av händelsen – den utsattes bild  

Hur upplever den utsatte att representanter för skolan har agerat? Vad är den utsattes vilja? Har den 
utsatte några förslag på åtgärder? 
 

 

Utsättarens/utsättarnas bild av situationen 

Håll individuella samtal om det rör sig om flera elever som är utsättare. Fokusera på konkreta 
händelser och känslor kopplade till dessa. Hur har utsättaren/utsättarna agerat i olika situationer? 
 

 

Skolans hantering av händelsen – utsättarens/utsättarnas bild  

Hur upplever utsättaren/utsättarna att representanter för skolan har agerat? Har 
utsättaren/utsättarna några förslag på åtgärder? 
 

 

Andra personers versioner 

Ange vilka personer det rör sig om samt vad de har för "status" med utgåndspunkt i händelsen t.ex. vittne 
till händelsen o.s.v. Det kan även röra sig om skolpersonal som bidrar här 
 

 
Efter kartläggning anses händelserna handla om 

Trakasserier kopplat till kön   Kränkande behandling 
Trakasserier kopplat till sexuell läggning    
Trakasserier kopplat till funktionshinder  Sexuella trakasserier 
Trakasserier kopplat till etnisk tillhörighet 
Trakasserier kopplat till religion eller annan trosuppfattning 
Trakasserier kopplat till könsöverskridande identitet 
Trakasserier kopplat till ålder 

 

Åtgärder 

 Datum Ansvarig, titel 
Samtal med den utsatta*             
Samtal med utsättaren/utsättarna*             
Kontakt med vårdnadshavare till den utsatta*              
Kontakt med vårdnadshavare till utsättaren/utsättarna*              
Den utsatta eleven erbjuds kuratorskontakt             
Utsättaren/utsättarna erbjuds kuratorskontakt             
Polisanmälan 1)             
Anmälan till socialtjänsten 1)             

*Obligatoriskt 

1) Beslut om detta tas i samråd med rektor  

Anteckningar om vad som framkommit i samtal med den utsatte, utsättarna och deras 

vårdnadshavare samt vad utredningen resulterat i 

Beskriv vad som framkommit i samtalen  
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Eventuellt ytterligare åtgärder 

 Datum Ansvarig, titel 
      
 

            

      
 

            

      
 

            

      
 

            

 

Eventuella disciplinära åtgärder för den/de som agerat kränkande* 

Beslut om detta tas i samråd med rektor  

Beslut om kvarsittning    ☐ 

Personuppgifter på den/de omfattas av åtgärden (endast Initialer)       

Skriftlig varning   ☐ 

Personuppgifter på den/de omfattas av åtgärden (endast Initialer)       

Tillfällig omplacering av en elev  ☐ 

Personuppgifter på den/de omfattas av åtgärden (endast Initialer)       

Tillfällig omplacering av en elev vid annan skola  ☐ 

Personuppgifter på den/de omfattas av åtgärden (endast Initialer)       

Avstängning     ☐ 

Personuppgifter på den/de omfattas av åtgärden (endast Initialer)       

*Dokumenteras i separat blankett för detta ändamål 

 

Tidigare händelser 

Utredarens kännedom om aktuell utsatt elev har blivit utsatt för tidigare kränkningar: 

Ja, av samma person/personer och det är dokumenterat ☐ 

Ja, av andra person/personer och det är dokumenterat ☐ 

Ja, men det är inte dokumenterat ☐ Ej dokumenterade händelser måste i så fall utredas 

Nej ☐ 

Anteckningar avseende eventuella tidigare händelser  

 

Uppföljning med den utsatta eleven  

Beskriv vid behov vad eleven anger avseende tidigare händelser  
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Datum för 
uppföljningen 

Eleven upplever fortfarande oro (följ 
upp efter några dagar igen) 

Eleven anger att kränkningarna har 
upphört och att allt är ok 

          Ange nytt datum för uppföljning  

          Ange nytt datum för uppföljning  

          Ange nytt datum för uppföljning  

          Ange nytt datum för uppföljning  

 

Ärendet/utredning avslutas den       /      20      
 
Vårdnadshavare informerad om avslut       /      20      
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


