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Plan mot kränkande  

behandling och trakasserier 

Läsåret 2019/2020 

Aktuell lagstiftning 

Skollagen (2010:800) 

Framför allt nedanstående paragrafer i kapitel 6. 

Aktiva åtgärder 
Målinriktat arbete 
6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs 
ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. När-
mare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§. 
Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 
7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra 
att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 
Plan mot kränkande behandling 
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 
elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att 
påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de plane-
rade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 
Förbud mot kränkande behandling 
9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande 
behandling. 
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 
10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn 
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verk-
samheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef 
eller 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. 
Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett 
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på 
sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). 
 

Diskrimineringslagen (2008:567) 

Lagen som helhet. 



Uppföljning av föregående läsårs, 2018/2019, planerade åtgärder 

”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” har diskuterats i klass– och elev-

råd. 

Samtliga klasser har genomfört samtal, övningar och utvärderingar kring värdegrund 

och stämning i klasserna. 

Varje läsårs arbetsgång för ”Plan mot kränkande behandling och tra-

kasserier” 

Kartläggning i enkätform med efterföljande analys och diskussion genomförs i novem-

ber samt april.  Analysen av resultaten från enkäterna blir utvärderingen av inneva-

rande läsårs ”Plan mot kränkande behandling och trakasserier”. Den blir också utgångs-

punkt för nästa läsårs plan. 

I oktober genomför klasserna trygghetsvandring för att kartlägga trygga och otrygga 

platser inom skolområdet.  

Elevhälsan tillsammans med rektor utarbetar kommande läsårs plan under vårtermi-

nens slut. 

Läsårets plan presenteras för all personal och alla elever vid läsårets start, dvs i augusti. 

Planen aktualiseras, åtgärder och resultat diskuteras löpande vid konferenser för perso-

nal och vid klass– och elevråd för elever. 

Anmälan om och utredning av kränkande behandling 

När en elev uppfattat sig utsatt för kränkande behandling och personal får kännedom 

om detta så anmäler personalen detta skyndsamt till rektor.  

Rektor i samråd med elevhälsan och den personal som fått kännedom om den krän-

kande behandlingen startar omgående en utredning av omständigheterna, genom att 

använda verksamhetens dokument för detta, se bilaga 1. 

Samtidigt som utredningen påbörjas anmäler rektor detta till huvudmannen. Efter ge-

nomförd utredning så får huvudmannen ta del av denna som helhet. 

Kartläggning inför 2019/2020 

Kartläggningen som ligger till grund för ”Plan mot kränkande behandling och trakasse-

rier läsåret 2019/2010 genomfördes i november 2018.  

 

Enkäten som genomfördes hade låg svarsfrekvens. Följande framkom; 

• Eleverna känner sig överlag trygga. Det framkommer dock att enskilda elever 

upplever otrygghet under rasten.  

 

 

Planerade åtgärder 2019/2020 

• Ökad personalnärvaro på raster. 

• Ökad personalnärvaro i korridorerna vid behov.   

• Reflexvästar för rastvakterna så att eleverna ser de vuxna lättare.  

• Elevhälsoteamet arbetar systematiskt med livskunskap.  

• Åldersintegrerade temaarbeten. 

 

 


