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Syfte 

Alla våra verksamheter som lyder under Skollagen (2010:800) (skola, förskoleklass samt fritidshem) 

ska varje läsår upprätta en plan mot kränkande behandling. Vi har också lagstadgat förbud mot alla 

former av diskriminering gällande kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning. I denna plan 

redovisar vi främjande åtgärder baserat på utvärderingar av förra läsåret, rutiner för vårt arbete vid 

eventuella kränkningar där skolans elever och/eller personal är involverade samt vem som är 

ansvarig för att rätt åtgärd genomförs, följs upp och utvärderas.  

 

Mål och vision 

Alla elever ska känna sig trygga och respekterade av både barn och vuxna skolan. Vi har nolltolerans 

mot kränkningar i skolan. På skolan samverkar all personal för att säkerställa att vi upprätthåller 

denna trygghet.  

 

Bakgrund 

Under läsåret 2018/19 genomfördes ett flertal enkäter som tog upp elevernas vardag i skolan, både 

med fokus på kunskapsutveckling, inflytande samt sociala aspekter. Utifrån svaren från en av dessa 

enkäter, “Normer & Värden”  kunde vi konstatera att eleverna på det stora hela trivs och känner sig 

trygga på skolan, men att det fanns gemensamma beröringspunkter från både elever och personal 

som listades enligt följande: 

 

● Rädsla för andra elever på skolan 

● Bristande respekt elever emellan 

● Avsaknad av vuxna att vända sig till 

● Rädsla för vuxna på skolan 

 

Många av frisvaren i enkäten hade sammanfattningsvis följande önskemål, både bland elever och 

personal: 

 

● Fler vuxna ute vid otrygga platser  

● Rastvakter 

● Vuxna som agerar vid bråk/kränkningar 

● Styrda rastaktiviteter 
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Främjande och förebyggande åtgärder inför läsåret 2019/2020: 

● Fasta scheman för rastvakter över hela F-6 

● Trygghetsvandringar, våren 2019 och uppföljning under hösten 

● Styrda rastaktiviteter erbjuds dagligen för lågstadieeleverna 

● Pågående arbete bland personal och elevhälsoteam vad gäller formerna för elevhälsoarbetet, 

elevhälsomöten och rutiner kring dessa 

Utvärdering sker löpande under läsåret 2019/2020 i samband med att nya enkäter besvaras som 

grund för skolans systematiska kvalitetsarbete.  

 

Rutiner vid eventuell förekomst av diskriminering eller kränkande behandling 

Till den pedagogiska vardagen hör att ta hand om mindre konflikter mellan elever, både i 

lärsituationer och under rastaktiviteter. Oftast hanteras dessa konflikter i direkt anslutning till att de 

har hänt och osämjan mellan eleverna försvinner utan att någon/några efteråt bär på känslan att 

vara kränkt.  I de fall där en elev ändå upplever sig ha blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt för 

annan kränkande behandling är vi skyldiga att omgående stoppa kränkningen och markera att 

beteendet inte accepteras. Detta kan röra sig om att avsiktligen nedvärdera någon eller att det pågår 

mobbing. I Skolverkets Allmänna Råd beskrivs kränkande behandling som ”ett uppträdande som utan 

att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet.” Det kan 

vara svårt att avgöra vad som är ”vanliga konflikter/bråk” och vad som är kränkningar. Här måste all 

personal lita till sitt professionella omdöme. Alla måste också orka/våga gripa in och ställa obekväma 

frågor i klassrum, korridorer och utemiljöer. Detta är som nämnt vår skyldighet. 

 

● Den som uppmärksammat kränkningen utreder och dokumenterar händelsen och informerar 

mentor/klassansvarig om vad som hänt. 

● Utredning sker, t.ex. genom att föra enskilda samtal med de inblandade. Det som 

framkommer under samtalen ska dokumenteras i blanketten Misstanke om kränkande 

behandling och skickar sedan vidare detta till rektor. 

● Vårdnadshavare till elever som är inblandade ska informeras samma dag - av personen som 

har utrett händelse eller av ansvarig mentor/klasslärare. Detta bestäms i samråd.  

● Rektor och EHT beslutar om vidare utredning. Ansvarig för vidare utredningen utses och 

beslut ska klart framgå i mötesprotokollet. Utredningen ska ske skyndsamt och ligga till grund 

för de åtgärder som anses nödvändiga. Eventuella åtgärder dokumenteras och 

ansvarsfördelningen skall tydligt framgå. Vissa åtgärder kan komma att dokumenteras i form 

av ett åtgärdsprogram.  

 

http://tkintranet.adm.tingsryd.se/documents/tingsrydintranet/documents/allmant/blanketter/barn_och_utbildningsforv/krankande%20behandling%20blankett_digital.pdf
http://tkintranet.adm.tingsryd.se/documents/tingsrydintranet/documents/allmant/blanketter/barn_och_utbildningsforv/krankande%20behandling%20blankett_digital.pdf
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Elevhälsoteam—Dackeskolan F-6 & Fritidshem: 

Rektor 

Robin Brevestedt 

Telefon: 0477-444 38 

E-post: robin.brevestedt@tingsryd.se 

  

Biträdande rektor 

Anna-Lotta Clarberg 

Telefon: 0477-444 33 

Mobil: 072-243 33 91 

E-post: anna-lotta.clarberg@tingsryd.se 

  

Skolsköterska 

Elin Hörberg 

Mobil: 076-127 23 45 

E-post: elin.horberg@tingsryd.se 

  

Skolkurator  

Cathrin Gustafsson 

Mobil: 072-889 22 48 

E-post: cathrin.gustafsson@tingsryd.se 

  

Specialpedagog 

Ellinore Roselius 

Mobil: 070-397 51 76 

E-post: ellinore.roselius@tingsryd.se 

  

 

 


