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1 Inledning 

1.1 Verksamhetsformer 

Planen omfattar förskoleklass, grundskola årskurs 1-9 och fritidshem på Nyeds skola. 

1.2 Ansvarig för planen 

Rektor 

Biträdande skolledare 

Elevhälsoteam 

Pedagogisk personal 

1.3 Planens giltighet 

Planen gäller läsåret 2021-2022. Därefter gäller denna plan tills en ny upprättats för nästkommande 

läsår. 

1.4 Delaktighet 

Elever är delaktiga via klassråd och elevråd samt genom trivselenkäter. Planen, omarbetad i en 

förenklad presentation, diskuteras på klassråden under ledning av klassläraren. Planen diskuteras 

också i elevrådet under ledning av rektor. Eleverna har möjlighet att lämna förslag på åtgärder via 

klassråd och elevråd.  

Vårdnadshavarna är delaktiga via föräldramöten och föräldraråd. Dessutom kan man som 

vårdnadshavare också enskilt vända sig till skolans personal eller rektor. Vårdnadshavare deltar i 

föräldraenkäter och får uppföljande information om dessa. Vårdnadshavare får information om 

deras barn är inblandat i kränkningsärenden. Skolan har utrednings- och åtgärdsskyldighet och 

måste därför utreda och åtgärda även om vårdnadshavare inte samtycker. Det är skolan som gör 

bedömningarna och vidtar åtgärder som bygger på dessa. 

Personal är delaktig genom medverkan att utvärdera planen och formulera mål för verksamheten. 

Personalen ska vara väl förtrogen med planen och har ansvar att följa den. I början av läsåret träffas 

skolans personal för att analysera resultat av enkäter och andra utvärderingar som gjorts under 

vårterminen. Personalen analyserar också hur skolstarten har varit. Förslag på nya mål och 

arbetsmetoder tas fram.  

1.5 Förankring av planen 

När planen är färdigställd finns den tillgänglig för elever, vårdnadshavare och personal på 

kommunens/skolans hemsida och på sajter/Haldor. 

I klasserna/grupperna presenterar lärare/lärare i fritidshem och elevrådsrepresentanter planen på ett 

sådant sätt så att den blir begriplig för eleverna utifrån ålder och mognad. Planen finns också i en 

sammanfattad version som delas ut i samband med skolstart. Presentation av planen görs även på 

höstterminens möte med vårdnadshavare (”föräldramöte”). 

2 Utvärdering 

2.1 Utvärdering av fjolårets plan 
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Sammanställning av ärenden till BUN, tillbudsrapporter, trivselenkäter, dokumentation 

från trygghetsvandringar är exempel på sådant som ligger till grund för denna utvärdering.  

2.2 Delaktiga i utvärdering av fjolårets plan 

All personal på skolan och på fritidshem samt skolledning och elevhälsoteam. 

2.3 Resultat av utvärderingen samt analys av fjolårets plan 

Under läsåret 2020/2021 gjorde elevhälsan en insats för att säkerställa att personalen har kunskap 

om skillnaden mellan tillbud och signal om kränkande behandling. Det har framkommit önskemål 

från personalen att detta arbete fortsätter under ledning av elevhälsan. Efter insatsen inkommer 

händelser mer utifrån rätt initial bedömning och i de fall händelser varit att betrakta som både en 

signal om kränkning och tillbud har information lämnats till skolledning i mycket högre grad. 

Arbetet med att klargöra skillnaden mellan tillbud och signal om kränkning, har därmed också 

föranlett en stor ökning av kränkningsärenden jämfört med förgående läsår. Förra läsåret inkom 31 

ärenden totalt, detta läsår har det inkommit 84 ärenden (36 på höstterminen och 48 på vårterminen). 

41 stycken har bedömts som kränkningar (varav fem etnisk tillhörighet, fem könstillhörighet och 

två funktionsnedsättning). Könsfördelning hos de som utsatt andra: 11 killar, 2 tjejer, 5 okända och 

2 grupper (samtliga killar). Hos de som blivit utsatta: 16 killar och 13 tjejer. • 43 ärenden har 

bedömts som konflikter. Könsfördelning hos de som utsatt andra: 20 killar, två tjejer. Två grupper 

(samtliga killar). Hos de blivit utsatta: 22 killar och 6 tjejer.  

Några elever återkommer ofta, både som utsatt och som utsätter andra. Vissa elever har haft 

pågående konflikter mellan varandra under läsåret, ibland har det även resulterat i kränkningar. I 

dessa ärenden har det varit killar inblandade.  

Färre konflikter och konstaterade kränkningar har konstaterats i de lägre åldrarna. Flest ärenden i 

åk 3 och på mellanstadiet. Färre ärenden på högstadiet.  

Det sker flest ärenden ute på rast samt i korridor/kapprum (16 ärenden vardera). Även i 

klassrumsmiljö har flertal signaler tagits upp. Andra ställen är i nätet och buss/busskö. Några 

ärenden är det oklart vart händelsen inträffade eller har ingen speciell plats.  

Analys av läsårets ärenden ger viktig information om att arbetet kring bedömningar av 

tillbud/skada och signal om kränkning fortsatt ska vara ett prioriterat område att arbeta vidare med 

under ledning av elevhälsan. Prioriterat i utredningsarbetet kring kränande behandling har under 

läsåret 2021/2021 varit att specificera åtgärder i utredning, i stället för att enbart skriva att ”arbeta 

mer med värdegrundsarbete”. Under elevhälsans riktade möten mot arbetslagen (sk elevhälsomöte, 

EHM) har det därför arbetats med värdegrund, hur det arbetats med det och effekten av arbetet. 

språkbruk är ofta förekommande i ärenden. Detta har även Ungdomar för trygghet uppmärksammat 

på högstadiet. Vi ser ett fortsatt behov av att jobba förebyggande med det även under läsår 

2021/2022. 
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Årskurs 7 under läsåret 2020/2021 medverkat i en satsning vid namn Från oro till fokus efter att det 

framkommit att elever och personal inte hittade respekt och studiero tillsammans. Kommunens 

centrala elevhälsa kopplades in och under våren genomfördes både individuella elevsamtal och 

gruppsamtal med klassen under ledning av skolledning och två specialpedagoger från centrala 

elevhälsan. Även samtal med pedagogisk personal genomförde. Detta skedde via gruppsamtal men 

också i individuella samtal där behovet fanns. Återkommande har uppföljningar skett för att alla 

inblandade i insatsen ska känna progression och att insatsen pågår så länge det finns behov av att 

den gör det och inte avslutas för tidigt. Samtal kommer att utföras även under årskurs 8 för att 

säkerställa målet respekt och studiero. 

Elevhälsans förebyggande och främjande arbete har fortsatt varit i stort fokus till följd av 

pandemin. Under en period gjordes veckovisa avstämningar kring elevernas närvaro och samtal 

hem gjordes i nästan varje fall under en period. Dessa samtal utfördes till stor del av mentorer med 

hjälp av skolsköterska. Den täta kontakten med hemmen uppskattades av vårdnadshavarna vilket 

framkom i samtalen. Under läsåret gjordes fem frånvaroutredningar där BUN informerades om att 

dessa initierats och utförts. Ansvariga för frånvaroutredningarna har skolsköterska och kurator 

varit. 

Inför revidering av likabehandlingsplanen ges personalen tid till att diskutera eventuella ändringar 

samt ges möjlighet att tillsammans gå igenom innehållet. I utvärderingen framkommer att 

personalen känner sig trygg med likabehandlingsplanen. Ansvarig för utvärdering av årets plan 

Rektor tillsammans med biträdande skolledare, elevhälsan och all personal. 

3 Främjande insatser 

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. 

Det främjande arbetet pågår alltid och utan att något särskilt har hänt. Det bedrivs 

långsiktigt, gäller alla, sker kontinuerligt både på och utanför lektionstid och är målinriktat. 

3.1 Främja en social lärmiljö utan kränkningar eller trakasserier  

Områden som berörs av insatsen 

Kränkande behandling 

Mål 

• Alla elever ska känna sig trygga och välkomna på skolan.  

• Alla elever ska känna tillit och förtroende till skolans personal.  

• Delaktigheten hos eleverna ska öka när det gäller skolans arbete med värdegrund. 

• Eleverna ska ha en röst och kunna påverka sin skolgång utifrån demokratiska 

principer. 

• Alla elever ska veta vilka personer och funktioner som ingår i elevhälsan. 

• Skolans personal ska ha ett medvetet förhållningssätt kring jämställdhet som är 

synligt för eleverna. 

 

Insats 
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• Ordningsregler och klassregler tas fram gemensamt och ska vara tydliga så att alla förstår 

dem. Alla ska veta vad som händer om inte ordningsreglerna följs.  

• Samtliga mentorer ska genomföra samtal med sina mentorselever utifrån ett relationellt 

perspektiv, dvs med fokus på att skapa tillit och att bygga relation. 

• Klassråd genomförs i alla klasser, fritidsråd genomförs på alla fritidsavdelningar, elevråd 

genomförs minst två gånger/termin. 

• Skolan har schemalagda rastvärdar som bär reflexvästar för att tydligt synas. När 

rastvärdarna uppmärksammar elever som t.ex. är ensamma, informerar rastvärden 

elevens mentor. Bussvakt ingår i rastvärdsschemat. 

• Elever deltar i trygghetsvandringar tillsammans med skolsköterska och kurator 

både utomhus och inomhus och kan då bland annat. peka ut områden där vuxna 

behöver vara mer synliga.  

• Kaffe som serveras till personalen i skolans kafeteria ska intas på plats för att öka 

vuxennärvaro på högstadiets raster. 

• Personal som äter lunch i matsalen äter pedagogisk lunch. Pedagogisk lunch 

innebär att vuxna sprider ut sig bland eleverna och sitter högst två vuxna vid 

samma bord.  

• Elevhälsan besöker alla klasser i början av läsåret. Elevhälsan ska röra sig bland elever och 

personal både under rasttid och under lektionstid. 

• Elevhälsans har arbetat fram en enhetlig trygghets- och trivselenkät för Nyeds skola för att 

systematiskt kunna följa upp och åtgärda elevernas åsikter. Arbetslagen har varit delaktiga 

i framtagandet av enkäten. 

Ansvarig 

All personal på skolan 

Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerlig uppföljning under hela läsåret. Slututvärdering sker i samband med att hela planen 

utvärderas i maj/juni. 

Ordningsreglerna följs upp på klassråd och elevråd av elever och personal i slutet av varje termin. 

 

3.2 Främja likabehandling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
könsuttryck  

Områden som berörs av insatsen 

Kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck 

Mål 

Alla elever och all personal ska bemötas med respekt och på lika villkor oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller könsuttryck. 

Insats 
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• All personal är uppmärksam och reagerar på negativt språkbruk, attityder och 

värderingar 

• Skolan har könsneutrala toaletter 

• Möjlighet till enskilt omklädningsrum 

• Möjlighet att slippa ombyte och dusch om sådant behov finns 

• Personalen inom elevhälsa och studie- och yrkesvägledning har kompetens inom 

HBTQ 

• Eleverna ska inte delas upp utifrån könstillhörighet, utan organiseras så att alla 

elever möts.  

• Diskussioner kring könstillhörighet tas upp i pubertets- och sex och 

samlevnadsundervisning. 

• Personalen är uppmärksamma så att alla elever oavsett kön får lika mycket 

utrymme i klassrummet. 

 

Ansvarig 

All personal på skolan 

Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerlig uppföljning under hela läsåret. Slututvärdering sker i samband med att hela planen 

utvärderas i maj/juni. 

3.3 Främja likabehandling oavsett sexuell läggning 

Områden som berörs av insatsen 

Sexuell läggning 

Mål 

Alla elever och all personal ska bemötas med respekt och på lika villkor oavsett sexuell 

läggning 

Insats 

• Normkritiskt förhållningssätt och kunskap inom ramen för den ordinarie sex- och 

samlevnadsundervisningen samt pubertetsundervisningen. 

• Medvetandegöra språkbruket i och utanför klassrummet 

• Elevhälsan är HBTQ-certifierad 

Ansvarig 

All personal på skolan 

Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerlig uppföljning under hela läsåret. Slututvärdering sker i samband med att hela planen 

revideras. 
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3.4 Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning 

Områden som berörs av insatsen 

Funktionsnedsättning 

Mål 

Alla elever och all personal ska bemötas med respekt och på lika villkor oavsett 

funktionsnedsättning.  

Insats 

• Skolan ska erbjuda en tillgänglig lärmiljö och vi utvecklar denna kontinuerligt. 

Under läsåret 2021/2022 har elevhälsan fått ett riktat uppdrag att färdigställa visuell 

markering för att tydliggöra hur man går för att komma till skolans olika 

verksamheter utifrån karta med färgmarkeringar. Fortsatt inköp av den fysiska 

lärmiljön kommer att göras med hjälp av bildstöd och stödverktyg såsom 

skärmväggar, timtimers och ljudutjämningssystem. 

• Kontinuerlig kompetensutveckling till personalen gällande differentierad 

undervisning. All personal ska under läsåret delta i insatsen med lärarobservationer 

där särskilt lektioners start och avslut observeras.  

Ansvarig 

All personal på skolan under ledning av skolledning, processledare och elevhälsan 

Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerlig uppföljning under hela läsåret. Slututvärdering sker i samband med att hela planen 

3.5 Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning 

Områden som berörs av insatsen 

Religion eller annan trosuppfattning 

Mål 

Alla elever och all personal ska bemötas med respekt och på lika villkor oavsett religion 

eller annan trosuppfattning 

Insats 

• Skolan erbjuder specialkost vid behov 

Ansvarig 

Köket 

Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerlig uppföljning under hela läsåret. Slututvärdering sker i samband med att hela planen 

3.6 Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet 

Områden som berörs av insatsen 

Etnisk tillhörighet 

Mål 



 

 

2021-20222021-20222021-2022 

Karlstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad. 

Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se. Webbplats: karlstad.se. 

Alla elever ska bemötas med respekt och på lika villkor oavsett etnisk tillhörighet 

Insats 

• Uppmuntra till modersmålsundervisning 

• Underlätta kommunikation genom tolk och översättning av viktiga dokument 

• Mentor uppmärksammar och följer upp nya elever så att de snabbt blir en del av 

klassens gemenskap. 

Ansvarig 

All personal på skolan 

Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerlig uppföljning under hela läsåret. Slututvärdering sker i samband med att hela planen 

3.7 Främja likabehandling oavsett ålder 

Områden som berörs av insatsen 

Ålder 

Mål 

Alla elever ska bemötas med respekt och på lika villkor oavsett ålder.  

Insats 

• Alla elever oavsett ålder blir lyssnade på och är delaktiga i klass- och elevråd.  

• Åldersintegrerade aktiviteter så snart restriktioner om blandning av elevgrupper 

utifrån pandemin hävs 

Ansvarig 

All personal på skolan 

Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerlig uppföljning under hela läsåret. Slututvärdering sker i samband med att hela 

planen 

4 Kartläggning och analys 

Kartläggningsmetoder samt resultat 

I slutet av läsåret svarar varje elev på en trivselenkät. Eleverna svarar anonymt och 

frågorna rör jämlikhet, trygghet och trivsel utifrån diskrimineringsgrunderna.  

Trygghetsvandringar genomförs vid två tillfällen under läsåret, en gång på 

höstterminen och en gång på vårterminen.  

Kartläggningen omfattar också iakttagelser och upplevelser i arbetslag, elevhälsa, 

elevråd och klassråd samt kartläggningar där kommunens centrala elevhälsa deltar.  
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Sammanställning av kränkningsutredningar genomförs i december samt i juni.  

Läsåret 2020/2021 skickade skolan in 84 ärenden (36 på höstterminen och 48 på 

vårterminen). om signal om kränkning till BUN varav 41 stycken har bedömts 

som kränkningar (varav fem etnisk tillhörighet, fem könstillhörighet och två 

funktionsnedsättning).  

Könsfördelning hos de som utsatt andra: 11 killar, 2 tjejer, 5 okända och 2 

grupper (samtliga killar). Hos de som blivit utsatta: 16 killar och 13 tjejer.   

43 ärenden har bedömts som konflikter. Könsfördelning hos de som utsatt andra: 

20 killar, två tjejer. Två grupper (samtliga killar). Hos de blivit utsatta: 22 killar 

och 6 tjejer.  

Några elever återkommer ofta, både som utsatt och som utsätter andra. Vissa 

elever har haft pågående konflikter mellan varandra under läsåret, ibland har det 

även resulterat i kränkningar. I dessa ärenden har det varit killar inblandade. •  

Färre konflikter och konstaterade kränkningar i de lägre åldrarna. Flest ärenden i 

åk 3 och på mellanstadiet. Färre ärenden på högstadiet.  

Det sker flest ärenden ute på rast samt i korridor/kapprum (16 ärenden vardera). 

Även i klassrumsmiljö har flertal signaler tagits upp. Andra ställen är i nätet och 

buss/busskö. Några ärenden är det oklart vart händelsen inträffade eller har ingen 

speciell plats. 

Sammanställning av inkomna tillbud/skada görs i december samt i juni. 

21 tillbud/skada har inkommit under terminen, varav 6 tillbud och 15 skada. De flesta 

tillbuden/skadorna är rena olyckshändelser. Majoriteten av tillbud/skada förekommer 

på lågstadiet. Tre skador på mellanstadiet har inkommit. Inga inkomna ärenden på 

högstadiet.  

Flest tillbud sker ute på rast. Fler killar än tjejer är drabbade av tillbud/skada. 

 

Analys  

Förra läsåret kunde vi se att det förekom kränkningsärenden bland rapporterade 

tillbud/skada. Det förbättrades under höstterminen och har minskat ännu mer på våren. 

Samtidigt har vi sett en stor ökning av signal om kränkning under läsåret 20/21. Vid 

förra terminens analys noterades det att flertal ärenden inte hade någon skadehändelse 

ikryssat. Det har förbättrats markant nu. Precis som förra terminen har flest ärenden 

handlat om typiska olyckor. Det förebyggande arbetet försvåras då det har handlat om 

yngre elever som till exempel ramlat ute på rasten. Däremot har lek med pinnar bland 

de yngre eleverna varit förekommande vid flera tillfällen där skada har uppstått. 

4.1 Områden som berörs av kartläggningen 

Samtliga diskrimineringsgrunder och kränkande behandling 
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4.2 Analys 

En första analys av underlaget genomförs av kurator och skolsköterska under slutet av juni 

månad. Vid uppstartsdagar i augusti genomgås analysen tillsammans med all personal. 

Eleverna tar del av kartläggningsresultatet på elev- och klassråd.  

Även under läsåret 2020/2021 har elevhälsan (kurator och skolsköterska) varit behjälpliga i 

utredningsarbetet tillsammans med mentor och berörda vuxna vid signal om kränkning. 

Detta har medfört att utredningarna genomförts likartat och enligt rutin oavsett 

omständigheter i övrigt. 

Skolgården för högstadieeleverna har i tidigare utvärderingar upplevts som ”tom” med få 

saker at göra utomhus. Enligt ELSA framkommer det att skolgården används mycket lite 

av högstadiets elever. I samtal med högstadiets elever framkommer stor önskan om att 

kafeterian ska vara öppen mer och att vuxennärvaro är positivt på rasterna. Under läsåret 

2021/2022 planeras att vidta åtgärder för att erbjuda fler rastaktiviteter för eleverna på 

högstadiet, utökade kafeteriatider och fler vuxna som interagerar med eleverna när de inte 

är på sina lektioner. Uppstartsdagarna i augusti kommer att användas för att ta fram en plan 

för hur konkret det ska genomföras. 

5 Förebyggande åtgärder  

5.1 Språkbruk 

Områden som berörs av åtgärden 

Kränkande behandling och samtliga diskrimineringsgrunder 

Motivera åtgärd 

Genom iakttagelser och kränkningsanmälningar finns underlag för behov av arbete kring 

just språkbruk. 

Mål  

Antalet kränkningar till BUN ska minska.  

Åtgärd 

Kartlägga språkbruket bland elever genom observation och fokusgrupper. 

Att i diskussioner och värderingsövningar med personal nå fram till ett gemensamt 

förhållningssätt att bemöta elever 

Fortbildning av personal till exempel genom insatsen Känn dig själv 

Ansvarig 

All personal  

Uppföljning och utvärdering 

Vid varje terminsavslutning samt genom enkät till personal i samband med 

utbildningsinsatsen Känn dig själv. 
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5.2 Toaletter, omklädningsrum och duschar 

Områden som berörs av åtgärden 

Kränkande behandling  

Motivera åtgärd 

Genom iakttagelser och sammanställningar av hälsobesöken i databasen ELSA finner vi att 

många elever uppger toaletter, omklädningsrum och duschar som ofräscha och otrygga 

miljöer. Detta har även framkommit under trygghetsvandringar som återkommande görs 

under ledning av elevhälsans personal tillsammans med eleverna. 

Mål  

Antalet elever som tycker att toaletter, dusch och omklädningsrum är ofräscha, ska minska. 

Även antalet kränkningar i dessa miljöer. Alla ska kunna besöka toaletterna av både trivsel 

och hälsoskäl. 

Åtgärd 

Hög vuxennärvaro med pedagogisk förstärkning under idrottslektioner 

Bildstöd på toaletter 

Uppföljning ska göras på klassråd och elevråd 

Ansvarig 

Undervisande lärare samt pedagogisk förstärkning 

Uppföljning och utvärdering 

I hälsosamtal med skolsköterska 

Vid trygghetsvandringar med skolsköterska och kurator 

5.3 Ökad elevdelaktighet i trygg- och trivselfrågor 

Områden som berörs av åtgärden 

Kränkande behandling  

Motivera åtgärd 

Enligt skollagen ska alla elever göras delaktiga i det som rör deras skolgång utifrån ålder 

och ämne.   

Mål  

Alla elever ska känna sig lyssnade på och känna trygghet i vetskapen om att de görs 

delaktiga kring sådant som rör trygg- och trivselfrågor. 

Åtgärd 

Trivselenkäter ska genomföras i de olika stadierna. 

Ansvarig 

Skolsköterska och kurator 
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Lärare genomför enkäterna i sina respektive mentorsklasser. Svaren på enkäterna 

analyseras stadievis och lämnas sedan vidare till elevhälsan som står för en övergripande 

analys. 

Återkoppling av analyserna ges till mentorer av elevhälsan på elevhälsomöten under 

läsåret och i anslutning till enkäternas genomförande. 

Uppföljning och utvärdering 

Vid trygghetsvandringar med skolsköterska och kurator. 

5.4 Skolgården 

Områden som berörs av åtgärden 

Kränkande behandling, funktionsnedsättningar  

Mål  

Att alla elever upplever utomhusmiljön som tillgänglig och meningsfull samt att det finns aktiviteter för alla.  

Åtgärd 

• Aktiv skolgård ska erbjudas för de äldre eleverna med bland annat bordtennisbord 

som flyttas ut vid tjänligt väder.. 

• Vuxenstyrda rastaktiviteter erbjuds 

• Ny rastbod ska iordningställas  

• Elever F-6 hjälper till i rastboden 

• Ökade öppettider i skolans kafeteria 

• Temaveckor för rastaktiviteter för högstadiets elever, till exempel pärlplattor, 

sällskapsspel, handarbete, måleri, pyssel 

 

Ansvarig 

Fritidspedagoger 

Personal kafeterian högstadiet 

Personal med rastvärdsskap 

 

Uppföljning och utvärdering 

I juni 2022 

6 Rutiner för utredning och dokumentation  

6.1 Policy 

På Nyeds skola ska alla elever känna sig trygga och lika mycket värda. Alla elever ska 

känna sig välkomna till skolan och ingen elev ska utsättas för diskriminering, trakasserier 

eller annan kränkande behandling. Vår verksamhet präglas av att vi ser varandras olikheter 
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som en styrka och tillgång. Umgänget mellan oss ska kännetecknas av en vänlig och 

generös stämning, där vi visar respekt och tar hänsyn till varandra.  Alla elever ska lämna 

skolan som trygga, demokratiska och ansvarskännande individer. 

6.2 Rutin för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

Elever som känner sig utsatta eller som misstänker att en annan elev är utsatt ska direkt 

vända sig till någon vuxen i skolan. Det är de vuxna på skolan som har ansvar för att 

kränkningar, trakasserier, mobbning och diskriminering omedelbart upphör.  

Frågor kring trygghet och trivsel tas upp på hälsosamtalen i förskoleklass, åk 2, åk 4 och 

åk7 samt vid utvecklingssamtalen i alla klasser. 

Om de vuxna genom signaler, kartläggningar, samtal med elever eller vårdnadshavare och 

egna observationer misstänker eller upptäcker någon form av diskriminering, trakasserier 

eller annan kränkande behandling ingriper de omgående. De vuxna har ansvaret att vara 

aktiva i sitt förhållningssätt. 

Om kränkningen har skett på elevens fritid och detta uppmärksammas i verksamheten, har 

skolan ansvar att agera.  

6.3 Ansvar för anmälningsplikt 

Enligt skollagen kap 6, 10 § är en lärare, förskollärare eller annan personal som 

fårkännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 

behandling i samband med verksamheten, skyldig att anmäla detta till rektorn. 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. 

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 

kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 

förhindra kränkande behandling i framtiden. 

6.4 Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 

Elever och vårdnadshavare kan vända sig till all personal vid misstanke eller kännedom om 

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. I första hand vänder man sig till 

mentorerna. 

Skolkurator  054-540 29 22 

Skolsköterska  054-540 33 34 

Specialpedagog 054-540 38 39 eller 054-540 29 52 

Lärarassistent 054-540 33 33 

Rektor   054-540 29 75 

Biträdande skolledare 054-540  29 96 

 

6.5 Rutin för om barn/elev upplever sig illa behandlad av andra barn/elever 

ANMÄLAN TILL REKTOR – ENLIGT 6 KAP. 10§ SKOLLAGEN 1. Anmälan sker 

omgående på en särskild blankett (finns på solsidan). Observera att ingen värdering eller 
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utredning ska göras innan anmälan om signal lämnas till rektor enligt enhetens plan. Här 

framgår datum, förskola/skola, avdelning/klass, namn på barnet/eleven, födelsenummer (de 

första 6 siffrorna i personnumret), kön, vilken verksamhet som avses samt 

uppgiftslämnarens namn. Det framgår inte uppgifter om händelsen. 

 

I direkt anslutning till detta startar utredning av händelsen och kontakt tas med 

vårdnadshavarna till berörda för att informera om vad som hänt samt att utredning startas 

för att kunna vidta rätt åtgärder Vid större ärenden då det krävs många vuxna så kopplas 

skolsköterska och/eller kurator in. Mentor, berörd vuxen eller representanter från 

elevhälsan har samtal med alla inblandande parter. Samtalen dokumenteras. 

 

UTREDNING, ÅTGÄRDER, UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING - ENLIGT 

DELEGERINGSORDNINGEN 4.1.2  

1. Rektor/delegat utreder omgående signalen om diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling och vidtar de åtgärder som skäligen kan krävas. Allt arbete sker 

enligt enhetens plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  

2. Rektor/delegat följer kontinuerligt upp och utvärderar de åtgärder som vidtagits. Om 

diskrimineringen/trakasserierna eller kränkningarna inte upphört måste andra eller 

kompletterande åtgärder vidtas intill dess att situationen är löst för barnet/eleven.  

3. Rektor informerar utbildningschefen kontinuerligt.  

4. Utbildningschefen ansvarar för att stödja rektor samt för att vid behov omfördela 

resurser för att varaktigt lösa situationen för barnet/eleven.  

5. Utbildningschefen informerar skoldirektör och nämnd om ärendet är av allvarlig 

karaktär. 

 

ÅTERRAPPORTERING TILL BUN ENLIGT DELEGERINGSORDNINGEN 4.1.2  

1. När ärendet är avslutat återrapporterar rektor detta i samma word-mall som andra 

delegeringsbeslut (delegeringsbeslut BUF). Det underskrivna delegeringsbeslutet skickas 

till enhetens registrator. 

3. Utifrån vad utredningen visar vidtas åtgärder för att kränkningarna ska upphöra. 

Vårdnadshavarna informeras om dessa åtgärder av mentorer till de berörda eleverna eller 

vid behov representant från elevhälsan. Kontakter och åtgärder dokumenteras. 

4. Uppföljning i varje enskilt ärende sker oftast varje dag efter vidtagna åtgärder, dock 

senast inom en vecka. Därefter beslutas om det finns behov av fortsatt uppföljning. 

Uppföljningen dokumenteras. Om inte den kränkande behandlingen har upphört beslutar 

rektor att ärendet startas på nytt.  

5. Om en elev upplever sig kränkt av en vuxen håller rektor i den fortsatta utredningen och 

det delegeras inte till någon annan person.  

6. När utredningen bedöms vara avslutat avslutar rektor ärendet hos BUN och ärendet 

arkiveras. 
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6.6 Rutin för om barn/elev upplever sig illa behandlad av personal 

Om en personal kränker en elev ska man som kollega och eller chef omedelbart reagera 

och påtala hur man upplevde situationen, samt informera rektor. 

Samtal med berörd vuxen genomförs när kränkning framkommit. Ansvarig för samtalet är 

rektor. Åtgärder/resultat dokumenteras. Har kränkning skett anmäls detta till 

huvudmannen, barn och ungdomsnämnden.  Uppföljning sker med elev och 

vårdnadshavare inom en vecka. 

6.7 Rutin för uppföljning och utvärdering 

Sker i enlighet med rutiner eller andra överenskommelser.   

6.8 Rutin för dokumentation 

Hela processen ska dokumenteras på avsedda kommungemensamma blanketter förutom 

den blankett där själva utredningen dokumenteras. Den blanketten är lokal för Nyeds skola 

och finns att hämta digitalt på Nyeds skolas Teams under Filer eller under Våra vanligaste 

blanketter. Av dokumentationen ska följande framgå:  

• Att en utredning startar och anledningen till det ska vara beskriven.  

• Vem som har ansvaret för utredningen  

• Rektor anmäler signal om kränkningar till huvudmannen och att utredning startas. 

• Vad som framkommer i utredningen 

• Analys och bedömning av utredningen ska beskrivas. Viktigt att både beskriva vad 

som hänt och vad som inte kan styrkas i analysen.  

• Åtgärder ska dokumenteras.  

• Uppföljning och utvärdering dokumenteras. Avslutad utredning rapporterar rektor 

till huvudmannen.  

 

 

 

 

 

 


