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1 Likabehandlingsplanens Kalendarium 
Augusti 

 Repetition med personalen kring rutiner vid anmälan om kränkande behandling. 

 Inskolningsdagar med arbete utifrån likabehandlingsplanen, regler bemötande och 
struktur. 

 Under inskolningsdagarna revideras skolans regler tillsammans med eleverna 

 Samtliga klasslärare och fritidspersonal får en uppgift utav personalutbildarna som 
skall redovisas på APT v39 

 Åtgärder utifrån diskussioner i juni angående Gävlemodellens enkäter tas fram av 
rektor, trygghetsteam, skolsköterska och kurator. 

 Åtgärder utifrån Gävlemodellens enkäter presenteras för elevråd och personal 
September 

 Föräldramöte med presentation av Likabehandlingsplan 

 Kartläggning av otrygga platser under v40, redovisas på APT v43. 
 Vuxenkartläggning för samtlig personal 

Oktober 

 Gävlemodellens enkät genomförs under v42  
November 

 Resultatet av Gävlemodellens enkät analyseras och jämförs med vårens enkät samt 
presenteras för personalen. 

December 

 Vintermarknad med inriktning värdegrund 
Januari 

 Terminen startar med en repetition av arbetet från Introduktionsdagarna, regler, 
bemötande och struktur. Detta sker under de två första skolveckorna. 

 Repetition med personalen kring rutiner vid anmälan om kränkande behandling. 
 Varje klass arbetar med ett fokusområde utifrån enkätresultat. Arbetssätt 

informeras av personalutbildare. Resultatet redovisas av varje klasslärare under 
APT i februari. 

 
Februari 

 Gävle kommuns enkät för vårdnadshavare i åk 2 genomförs under v6-8 
 
Mars 
 
April 

 Gävlemodellens enkät genomförs under v17 
 Trygghetsteamet utvärderar enkätresultat 

Maj 

 Åtgärder som utförts under året utifrån Likabehandlingsplanen utvärderas. 
 Resultaten av årets enkäter diskuteras av elevråd och personal. Förslag på åtgärder 

i nästa års likabehandlingsplan tas fram. 
 

Juni 
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2 Lagstiftningen 
 

Den 1 januari 2009 ersattes barn- och elevskyddslagen från 2006 av två lagar som 
skyddar barn och elever från kränkningar, trakasserier och diskriminering. Den ena är 
diskrimineringslagen som samlar innehållet från flera olika lagar om diskriminering i en 
enda lag. Den andra är skollagens kapitel 6 som innehåller regler som avser kränkande 
behandling. Utifrån denna lagstiftning skall två planer upprättas: likabehandlingsplan med 
tillsynsmyndighet Diskrimineringsombudsmannen (DO) och plan mot kränkande 
behandling med tillsynsmyndighet Skolinspektionen - Barn- och elevombudet (BEO). 
  

3 Vision för skolan 
Ulvsäterskolan rustar eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och  
färdigheter, utan även förståelse för och ett aktivt avståndstagande från diskriminering, 
trakasserier och kränkningar. 
 

4 Övergripande mål för skolan 
Ulvsäterskolan vill skapa en trygg miljö där förståelse, empati och gränssättning är viktiga 
hörnstenar. Vi vill också att ett gott bemötande och en ömsesidig respekt skall prägla 
umgängestonen på skolan. 
Vi vill att alla elever ska känna sig sedda, hörda och bekräftade varje dag och ingen ska  
utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. 
 
Elever och personal på Ulvsäterskolan skall samtliga känna till likabehandlingsplanen samt 
känna sig delaktiga i arbetet kring den och utformningen av den. 
 

4.1 Ulvsäterskolans värdegrund 
Ulvsäterskolan har formulerat en gemensam värdegrund som gäller för både elever och 
personal. Vid starten av varje läsår har Ulvsäterskolan en gemensam arbetsgång för att 
implementera värdegrundsarbetet hos elever och personal.  
 

4.2 Ulvsäterskolans regler 
Tillsammans med Ulvsäterskolans elever så har skolans regler tagits fram. Dessa revideras 
varje år vid läsårets start under uppstartsveckorna. 

1. Jag respekterar mig själv, mina kamrater och andra. 
2. Jag medverkar till att det blir arbetsro.  
3. Jag går lugnt inomhus och pratar utan att störa. 
4. Jag låter bli att svära och använda fula ord. 
5. Jag är rädd om min skola och skolans saker. 



 

Läsåret 2016/17 
 

5 

5 Vad står begreppen för i likabehandlingsplanen 

5.1 Diskriminering 

Diskriminering är när skolan behandlar en elev sämre än andra elever utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna. 

 Direkt diskriminering är när någon elev missgynnas och det har en direkt koppling 
till någon av diskrimineringsgrunderna. 

 

 Indirekt diskriminering är när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett 
förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev 
utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. 

 
5.1.1 Diskrimineringsgrund kön 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier. 
 
Exempel på trakasserier kan vara: 

 utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. 
 
Exempel på sexuella trakasserier kan vara: 

 sexualiserat språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt material. 

 
5.1.2 Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av  

 att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, 
hudfärg eller annat liknande förhållande. 

 att var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. 
 

5.1.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning 

Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier genom 
 att inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion 
 att inte missgynna någon med uppfattningar som har sin grund i eller har samband 

med en religiös åskådning ex buddism, ateism mm 
 

5.1.4 Diskrimineringsgrund funktionshinder 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som kan vara av 

 fysisk, psykisk eller intellektuell karaktär 
Funktionshinder är både sådana som syns och sådana som inte märks lika lätt, som till 
exempel olika former av allergi, dyslexi eller annan diagnos. 
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5.1.5 Diskrimineringsgrund sexuell läggning 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier samt arbeta mot 
homofobi och på så sätt värna rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. 
 
Med sexuell läggning menas 

 homosexualitet 

 bisexualitet 
 heterosexualitet 

 
Homofobi är en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett 
samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och 
bisexuella människor. 
 

5.1.6 Diskrimineringsgrund könsöverskridande identitet eller 
uttryck 
Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att någon inte identifierar sig med sin 
biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt 
ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 
 

5.1.7 Diskrimineringsgrund ålder 
Ålder, dvs uppnådd levnadslängd. 
 
Undantaget är tillämpning som tar hänsyn till ålder i fråga om skolbarnsomsorg, utbildning 
i förskoleklass eller särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och 
de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 

5.2 Trakasserier 

Trakasserier är behandling som kränker en elevs värdighet och har koppling till någon av 
de sju diskrimineringsgrunderna. 

6 Vad står begreppet för i plan mot kränkande behandling 

6.1 Kränkande behandling 

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet eller principen 
om alla människors lika värde och inte kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. 
Kränkningen kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.  
 
Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. När en person kränks vid upprepade 
tillfällen kallas det mobbning. 
 
Kränkande behandling kan vara: 

 fysisk (bli utsatt för slag och knuffar) 
 verbal (bli hotad eller kallad för olika skällsord) 
 psykosocial (bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning) 
 text- och bildburen (klotter, brev, e-post, sms/mms) 
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7 Kartläggning 

 
7.1 Trygghet och trivsel 
Under läsåret görs ett flertal kartläggningar på Ulvsäterskolan av elevernas trygghet och 
trivsel. 
Kartläggning av otrygga platser: I mitten av september görs en kartläggning där 
eleverna på en karta får markera områden i och kring skolan där de känner sig otrygga. 
Vuxenkartläggning: I mitten av september gör samtlig personal en kartläggning över 
otrygga platser, stämningen i klassrummen och skollokaler i övrigt. 
Gävlemodellen: En webbaserad enkät som görs utav samtliga elever 2 gånger/läsår 
(v42,v17). 
Gävle Kommuns enkät: En webbaserad enkät som görs av föräldrar till elever i F-klass 
och åk2 under v6-8. 

 

8 Framtagande av planerna  
Enkäterna sammanställs av Trygghetsteamet, denna resultatsammanställning presenteras 
sedan i olika former för personal, elever och vårdnadshavare. Samtliga ges sedan 
möjlighet till att diskutera och jämföra resultaten av enkäterna i olika arbetsgrupper för att 
sedan komma med förslag på olika åtgärder. Arbetsgruppernas förslag sammanställs 
sedan utav Trygghetsteamet.  
 
Sammanställningen presenteras sedan av Trygghetsteamet för skolans utvecklingsgrupp, 
kurator och skolsköterska. Tillsammans väljer de ut de åtgärder som skall genomföras. 
Dessa åtgärder tidsbestäms samt vilka som ska vara ansvariga för genomförandet.  
Åtgärderna förs in i likabehandlingsplanen, som färdigställs och presenteras vid skolstart.  
I maj/juni året efter genomförs en ny kartläggning och i samband med denna utvärderas 
de åtgärder som genomförts under läsåret som gått. Därefter initieras arbetet med en ny 
plan för kommande läsår. 
Se även avsnittet Uppföljning och utvärdering. 

9 Skolans förankringsarbete 

Samtliga elever deltar i skolans enkäter vars resultat sedan diskuteras och utvärderas av 
personal och elever. 

Under introduktionsveckorna så arbetar samtliga elever med förhållningssätt, värdegrund 
och skolans regler. 

I december har Ulvsäterskolan ett Öppet Hus där vårdnadshavare bjuds in. Då befästs 
skolans värdegrundsarbete som skett under inskolningsdagarna och senare under 
terminen. 

Första veckan efter jullovet arbetar samtliga klasser med förhållningssätt, värdegrund och 
skolans regler som en uppföljning/repetition av introduktionsveckorna. 
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10 Skolans arbete med främjande insatser 
 
På Ulvsäterskolan arbetar samtliga pedagoger med att ha en god och nära relation till 
samtliga elever. Samtliga elever skall känna sig sedda och bekräftade. Vi arbetar med 
nolltolerans vilket innebär att samtliga pedagoger ingriper när någon bryter mot vår 
gemensamma värdegrund. Våra elever skall få möta gränser, struktur och tydlighet vilket 
skall främja deras självförtroende samt respekten och toleransen mot sin omgivning. 
 

I november analyseras resultatet från höstens enkät och jämförs med vårens resultat. 
Trygghetsteamet tar ut ett fokusområde för varje klass som de skall arbeta med under 
januari. Personalutbildarna väljer ut arbetssätt/arbetsformer som klasslärarna kan arbeta 
utefter.  

I mars redovisar varje klasslärare för övriga medarbetare hur de arbetat med sin klass och 
ger egna reflektioner kring arbetssättet. 

11 Skolans arbete med förebyggande insatser 
Under vårterminen 2014 gick Ulvsäterskolan med i Gävlemodellen som är ett verktyg och 
”Handbok i trygghetsarbetet” framtaget av BIG i Gävle Kommun. Ulvsäterskolan arbetar 
förebyggande genom att systematisk kartlägga elever och vårdnadshavares uppfattning 
om tryggheten på skolan. Detta görs med hjälp utav skolans enkäter. Utifrån 
kartläggningarna sätter skolan upp mål samt åtgärder och insatser för att uppnå dessa 
mål. Samtliga insatser får ett fastställt datum när de skall utvärderas. 
 

11.1 Skillnad mellan främjande insatser och förebyggande insatser 
Insatsen i det förebyggande arbetet kan vara densamma som i det främjande arbetet som 
dock är långsiktigt. Vid en förebyggande insats så är orsaken till insatsen en identifierad 
brist eller riskfaktor. 
 
I det främjande arbetet ingår insatser som föregåtts utan en identifierad risk, tex 
återkommande traditioner. 
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12 Skolans åtgärder mot kränkande behandling, 
diskriminering och trakasserier 

 
12.1. Trygghet under raster 
Områden som berörs av åtgärden  
Kränkande behandling  
Mål och uppföljning  
Målet är att öka tryggheten under raster. Detta följs upp i maj 2017 
Åtgärder  
Under hösten skall en uppdragsbeskrivning arbetas fram för rastvärdar. I 
uppdragsbeskrivningen kommer det bl.a. att ingå var man skall befinna sig och hur man 
skall röra sig. 
Motivera åtgärd  
Det har framkommit från personal, elever och vårdnadshavare att rastvärdarna bör vara 
mer synliga. 
Ansvarig  

1. Samtlig personal som ingår i rastvärdsschemat 
2. Biträdande rektor 
3. Trygghetsteamet 

Datum när det ska vara klart 2017-05-30  

 
12.2. ”Relationspaket”  
Områden som berörs av åtgärden  
Främjande insatser 
 
Mål och uppföljning  
Målet är att skapa ännu bättre relationer mellan vuxna/barn. Uppföljning sker vid 
utvärdering av trygghetsenkäten i april. 
 
Åtgärd  
Trygghetsgruppen ska göra en kort presentation av sig själva och sitt arbete i samtliga 
klasser under höstens två inskolningsveckor. 
Personalen presenterar sig för samtliga klasser i sitt hus. 
Alla barn är allas barn, så all personal hälsar på alla elever de möter i korridorer eller ute 
på skolgården.  
När man är rastvärd så skall man agera utifrån den uppdragsbeskrivning so har tagits 
fram av Trygghetsteamet. Under Rastvärdstiden så skall man passa på att prata med och 
lära känna skolans samtliga elever. 
All personal ska reagera omedelbart när någon elev använder fula ord eller svär, samma 
gäller vid sparkar, knuffar och slag. 
Arbetslagen ska jobba tematiskt med relationsfrämjande övningar över klassgränserna. 
Personalutbildarna kommer att tillhandahålla konkreta aktiviteter att arbeta med. 
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Motivera åtgärd  
Ulvsäterskolans personal vill ha goda relationer till samtliga elever och vårdnadshavare på 
skolan oavsett om man undervisar eleven eller ej 
 
Ansvarig  
Samtlig personal  
Datum när det ska vara klart 2017-05-30  

 
12.3. Hitta och identifiera de elever som är utsatta för mobbing  
Områden som berörs av åtgärden  
Kränkande behandling 
Mål och uppföljning  
Målet är att hitta de elever som uppger i enkäter att de är mobbade. Lika skall de elever 
som systematiskt kränker andra elever också identifieras. Uppföljning sker i maj. 
 
Åtgärd  
Gävlemodellens enkäter med frisvar kommer att analyseras noga tillsammans med de 
aktuella klasslärarna. 
Motivera åtgärd  
Ett fåtal barn känner sig mobbade på Ulvsäterskolan och vi vill sätta in punktinsatser för 
just dessa barn 
Ansvarig  
Trygghetsteamet 
Datum när det ska vara klart 2017-05-30  
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13 Utvärdering, analys och uppföljning 
 

13.1 Utvärdering av föregående läsårs likabehandlingsplan och plan 
mot kränkande behandling 

 
Här redogörs för hur föregående års åtgärder genomförts. Här ska även finnas en 
utvärdering av insatserna. Här skall också framgå vilka som deltagit i utvärderingen. Det 
är särskilt viktigt att beskriva hur eleverna varit delaktiga i arbetet med att följa upp och 
se över planerna. 
 

13.1.1 Trygghet under raster 
Områden som berörs av åtgärden  
Kränkande behandling  
 
Mål och uppföljning  
Målet är att öka tryggheten under raster. Detta följs upp i maj 2016 
 
Åtgärder  

1. Ökar Rastaktiviteter till må, ti, to, fr 
2. Fritidspedagoger schemaläggs mot raster för att täcka upp mot kritiska tillfällen 
3. Raster schemaläggs årskursvis 
4. Kartläggning av otrygga platser 
5. Styrt uppdrag/förhållningssätt när personalen är rastvärdar 
6. Diskutera hur rasten har varit tillsammans med eleverna direkt efter rasten 

 
Motivera åtgärd  
Utav enkäter gjorda under 14/15 framkom det att eleverna kände sig mest otrygga under 
rasterna 
 
Ansvarig  

1. Fritidspedagoger 
2. Fritidspedagoger 
3. Biträdande rektor 
4. Trygghetsteamet 
5. Samtlig personal 
6. Samtlig personal 

 
Datum när det ska vara klart 2016-05-30  
 
Utvärdering  
Området har utvärderats av personal, Trygghetsteam, biträdande rektor och elever. 
Utvärderingen har gjorts genom diskussioner i grupper samt analys utav enkätresultat. 
Enkätresultaten visar att eleverna känner sig tryggare under rasterna 15/16 jämfört med 
14/15. Samtliga arbetslag har arbetat målmedvetet i sin undervisning kring trygghet. 
Gammas arbetslag har kommit längst på skolan i detta arbete då de mycket målmedvetet 
har integrerat detta i sin undervisning. 
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13.1.2 ”Sparkar, slag, retningar”  
Områden som berörs av åtgärden  
Kränkande behandling  
 
Mål och uppföljning  
Målet är att minska antalet kränkningar som uppkommer vid ”sparkar, slag och retningar”. 
Höja siffran på antalet barn som aldrig blir utsatta. Uppföljning sker vid utvärdering av 
trygghetsenkäten i april.  
 
Åtgärd  
Diskutera mer i klassrummen med eleverna om ”sparkar, slag och retningar”. Ge konkreta 
exempel på vad som kan uppfattas som ”ret”. 
Utvärdera raster tillsammans med elever för att belysa händelser som inte är ok. 
 
Motivera åtgärd  
Elever har i kartläggningar uttryckt att det förekommer ”sparkar, slag och ret”.  
 
Ansvarig  
Klasslärare  
 
Datum när det ska vara klart 2016-05-30  
 
Utvärdering  
Området har utvärderats av personal, Trygghetsteam, biträdande rektor och elever. 
Utvärderingen har gjorts genom diskussioner i grupper samt analys utav enkätresultat. 
Enkätresultaten visar på att under läsåret 15/16 så har eleverna upplevt i mycket mindre 
utsträckning blivit retade eller kallade för elaka saker av andra elever jämfört med 14/15. 
Däremot så upplever eleverna att de hör mer fula ord på skolan 15/16 än 14/15. Detta 
beror med stor sannolikhet på att skolans konsekvenssystem har lagts på is. 

13.2 Utvärdering av innevarande läsårs likabehandlingsplan och 
plan mot kränkande behandling 

Likabehandlingsplanen för läsåret 2016/17 kommer att utvärderas i slutet av vårterminen 
när resultatet från enkäterna finns tillgängligt. 

 

14 Ansvarsfördelning 
Följande ansvarsfördelning gäller: 
 

Huvudman 

 ansvarar för att skyndsamt följa upp av rektor anmälda fall av kränkningar och eller 
trakasserier. 
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Rektor 

 ansvarar för att dokumentationen av händelser som kan betecknas som 
diskriminering eller kränkande behandling sparas/arkiveras. 

 kontaktar och informerar huvudman vid samtliga fall av kränkningar och/eller 
trakasserier, använder avsedd blankett. 

 
Biträdande rektor 

 ansvarar för att likabehandlingsplanen och planen för kränkande behandling 
omarbetas varje år, hålls aktuell och följs upp. 

 ansvarar för att åtgärdsplan upprättas.  
 ansvarar för att stöd ges till elever som utsatts för diskriminerande eller kränkande 

behandling och att stöd ges till den som orsakat händelsen. 

 ansvarar för att kontakt med polis tas för samråd och att anmälan sker, i de fall då 
incidenten faller under allmänt åtal. 

 kallar till möte med berörd personal för att förhindra att diskriminering, trakasserier 
eller kränkning fortsätter och ser till att åtgärdsprogram upprättas. 

 
Elevhälsan 

 Personal i elevhälsan träffas regelbundet och diskuterar och samordnar åtgärder 
mot uppkomna incidenter. 

 Personal i elevhälsan analyserar och föreslår åtgärder i syfte att främja 
likabehandling. 

 
Mentor/ansvarig pedagog 

 har huvudansvar för kontakter med eleven, hemmet och rektor. 
 informerar elever och föräldrar om likabehandlingsplanen och planen mot 

kränkande behandling. 

 
Arbetslaget 

 skall vara den grupp, där man i första hand kan få stöd och hjälp att hantera 
situationer med anknytning till likabehandlingsplanen. 

 eller person i arbetslaget som får information om eller bevittnar en kränkande eller 
diskriminerande händelse skall dokumentera på avsedd blankett. 

 informerar/utbildar elever i frågor som rör likabehandlingsplanen och planen mot 
kränkande behandling, så att de aktivt kan ta ställning i dessa frågor. 

 arbetar på ett medvetet och tydligt sätt med händelsen i fokus enligt nedanstående 
arbetsgång 

 
Elever 

 skall ta ställning mot diskriminering och kränkande behandling.  
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15 Arbetsgång vid incidenter 

15.1 när elev kränker, hotar eller misshandlar elev  
Den lärare som upptäcker kränkningar skall genast ingripa. Då den akuta situationen 
åtgärdats meddelas elevens mentorer. Mentor och ytterligare en personal talar med den 
som utsatts för kränkningen för att klargöra vad som hänt och om det hänt tidigare. 
Förklara att kränkningar ej får förekomma och att skolan nu kommer att åtgärda detta. En 
kränkningsanmälan görs via web och en utredning startas.  
 
Ankaret ˃ Gävle kommunkoncern > Utbildning Gävle > Kränkande behandling > 
Grundskola och grundsärskola > anmälan av kränkande behandling 
 
Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare men klargör även att eleven kommer att 
vara under uppsikt samt kommer kontaktas av personal under veckan för att säkerställa 
att eleven ej utsatts för fler kränkningar. Dokumentera samtalet. 
 
Mentor och ytterligare en person talar med den/de som utfört kränkningen, om flera 
personer deltagit talar de vuxna med dem en och en. Förklara att kränkningar inte 
accepteras och inte heller får förekomma enligt lag och att de genast skall upphöra. 
Gör upp en plan för hur detta skall gå till. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka 
senare. Dokumentera samtalet. 
 
Kontakta inblandade elevers vårdnadshavare och berätta om vad som hänt och vad som 
nu beslutats. Dokumentera samtalen. Meddela Rektor vad som skett och vad som gjorts. 
 
Eleverna hålls under uppsikt. 
Uppföljande samtal. Därefter kontaktas vårdnadshavarna för att delges information om 
hur det gått. Eleverna hålls fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtalen. 
 
Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever som mobbar 
tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos rektor och skolkurator. En handlingsplan 
upprättas för att komma till rätta med problemet. Samtalet dokumenteras samt huvudman 
(verksamhetschef) tar del av samtlig dokumentation av ärendet. 
 
Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, biträdande 
rektor/rektor och ev skolkurator. Även detta samtal dokumenteras. 
 
Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphört vidtas ytterligare åtgärder, t ex 
kontakt med andra myndigheter som socialtjänst eller polis. 
 
När utredningen visar att kränkningen upphört avslutas utredningen och den lämnas in till 
biträdande rektor. Biträdande rektor avslutar sedan utredningen via webben. 
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15.2 när personal eller annan vuxen kränker, hotar eller 
misshandlar elev 

Händelsen anmäls till Rektor 
Vårdnadshavare informeras. 
Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentation görs. 
Rektor följer upp ärendet med eleven och hans/hennes föräldrar. 
Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur 
undervisningen med berörd elev fungerar. 
Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med rektors chef. Eleven kan vända sig  
till Barn och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO) 
 

15.3 när elev kränker, hotar eller misshandlar personal eller annan 
vuxen 

Händelsen anmäls till Rektor 
Vårdnadshavare informeras. 
Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentation görs. 
Rektor följer upp ärendet med eleven och hans/hennes föräldrar. 
Rektor träffar regelbundet den personal och elev som kränkt denne och samtalar om hur 
undervisningen med berörd elev fungerar. 
Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med rektors chef.  

15.4 när rektor kränker, hotar eller misshandlar elev 

Händelsen anmäls till mentor 
Rektor informeras. 
Rektor/mentor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs. 
Mentor följer upp ärendet med eleven och hans/hennes föräldrar. 
Mentor träffar regelbundet den elev som kränkts av rektor och samtalar om hur 
skolsituationen fungerar. 
Om åtgärderna inte är tillräckliga tas kontakt med rektors chef. Eleven kan vända sig  
till Barn och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skolinspektionen.se/BEO
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