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1. Skolans vision 

Kunskapsskolan Krokslätt ska vara en trygg plats att studera och utvecklas på, fri från alla 
former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Alla elever och medarbetare ska varje dag känna trygghet, glädje och arbetslust när de 
kommer till vår skola. Det är först då det finns förutsättningar för våra elever att lära och 
utvecklas!     

1.1 Inledning 

Eleverna på Kunskapsskolan Krokslätt ska känna sig trygga och trivas i sin skola. De ska 
också känna att de blir respekterade av andra elever samt av all personal på skolan. Alla 
elever och anställda på Kunskapsskolan Krokslätt har rätt att känna sig trygga, inte bli utsatta 
för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande särbehandling. Skolan skall främja 
förståelse för andra människor och förmåga att kunna se från olika perspektiv. Främja 
förmågan till att se alla människors rätt till sina tankar, åsikter och upplevelser. 

Syftet med skolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, är att klargöra 
skolans arbete med att främja likabehandling och att förebygga mot diskriminering och 
kränkningar, enligt Diskrimineringslagen (3 kap. 16§) och Skollagen (6 kap.). Planen finns 
med i skolans dagliga arbete och är känd av alla som verkar där eller är berörda av planen 
såsom, medarbetare, elever och vårdnadshavare. 

1.2 Kontaktuppgifter 

Rektor: Carl Waddington 
Tel 0733-01 83 22 
carl.waddington@kunskapsskolan.se 
 
Kurator: Ann-Christin Stålhammar 
Tel 0733- 42 71 24 
ann-christin.stalhammar@kunskapsskolan.se 
 
Trygghet och Trivsel åk 7-9: Hossam Ibrahim: 
Tel 0733- 00 77 85 
hossam.ibrahim@kunskapsskolan.se  
 
Trygghet och Trivsel åk 4-6: Felicia Svanberg: 
Tel 0733- 12 45 11 
felicia.svanberg@kunskapsskolan.se 

Arbetslag åk 4-6: Mona Brådfors mona.bradfors@kunskapsskolan.se 

Arbetslag åk 7: Anders Augustsson anders.augustsson@kunskapsskolan.se 

Arbetslag åk 8 - 9: Cecilia Stridsberg cecilia.stridsberg@kunskapsskolan.se 

 

mailto:carl.waddington@kunskapsskolan.se
mailto:ann-christin.stalhammar@kunskapsskolan.se
mailto:hossam.ibrahim@kunskapsskolan.se
mailto:felicia.svanberg@kunskapsskolan.se
mailto:mona.bradfors@kunskapsskolan.se
mailto:anders.augustsson@kunskapsskolan.se
mailto:cecilia.stridsberg@kunskapsskolan.se


 

2.0 Kunskapsskolans värderingar  

Vi ser kraften i varje individ 
Alla människor är olika och lär på olika sätt. Vi möter var och en med respekt och finner 
styrkan i varje individs förutsättningar och personlighet. Genom personliga utmaningar 
utvecklar var och en sina kunskaper och förmågor.  

Vi når längre tillsammans 
Vi samarbetar och är öppna för olika perspektiv. Genom att själva bidra och försöka förstå 
hur andra tänker, lär vi av varandra. Detta gör att vi blir tryggare, som grupp och som 
individer. Vi uppmuntrar varandra och ger konstruktiv återkoppling, vilket är en grund för att 
nå längre tillsammans. 

Vi har höga förväntningar 
Alla kan och vill lyckas. Därför har vi höga förväntningar, på oss själva och på varandra 
vilket ger högre resultat. Med en positiv anda och tydliga, utmanande och rimliga mål kan vi 
nå längre än var och en trodde var möjligt. 

Vi drivs av utveckling 
Genom nyfikenhet och vilja att ta till oss kunskap, se mönster och samband utvecklas vi 
ständigt. Vi tänjer våra gränser och söker nya vägar. Vi påverkar vår situation och formar vår 
framtid. Denna drivkraft får oss att hela tiden utvecklas. 

3.0 Rätten till likabehandling 

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla som verkar i skolan 
ska ha samma rätt till grundskoleutbildning utifrån elevens förutsättningar och förmåga. 

3.1 Vad är Diskriminering 

Diskrimineringslagen (2008:567) har som ändamål att motverka diskriminering och på andra 
sätt främja lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck 
eller ålder. I verksamheten är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till 
diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.”  1

Utifrån denna lag avses:  

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 
annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om 
missgynnande har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  

1 Diskrimineringslagen 

 



 

Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en 
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan 
komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller 
uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst 
funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder. 

Förbudet mot diskriminering innebär att det inte får förekomma:  

● Direkt diskriminering genom att en elev missgynnas genom särbehandling pga. någon 
av diskrimineringsgrunderna ovan 

● Att elever missgynnas genom att en till synes neutral ordningsregel etc. tillämpas så 
att det får en diskriminerande effekt i praktiken 

● Att ledningen för verksamheten instruerar eller ger order om att någon skall 
diskrimineras 

● Att personalen beter sig kränkande mot en elev 

3.2 Kränkande behandling och trakasserier 

Kränkande behandling är handlingar som, utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen, kränker individens värdighet. Kränkningar kan vara synliga och 
handfasta eller så kan de vara dolda och subtila.  Kränkande behandling kan uttryckas genom 2

nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjligande eller fysiskt våld. Kränkningar kan även 
handla om att frysa ut eller hota någon annan. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen 
eller så kan det vara systematiskt och/eller återkommande. Om det sker upprepade gånger och 
över tid kan det betecknas som trakasserier.  
Exempel på trakasserier är: 
● Fysiska (T.ex. att bli utsatt för slag eller knuffar) 
● Verbala (T.ex. att bli hotad, nedvärderad och/eller bli kallad öknamn) 
● Psykosociala (T.ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning) 
● Text- eller bildburna (T.ex. genom klotter, lappar, sms, mejl, mms eller sociala medier)  

 
 Förbudet mot kränkande behandling och trakasserier innebär att;  

● ansvariga inom verksamheten (lärare och övrig personal) skall uppträda gentemot 
eleverna så att de inte upplever sig kränkta eller trakasserade. Befogade 
tillrättavisningar med syfte att upprätthålla ordning och god miljö anses dock inte som 
kränkande 

● allt som en elev kan uppfatta som oönskat eller kränkande, inte bara misshandel, olaga 
hot, ofredande och andra brottsliga gärningar, kan hänföras hit. Det är eleven som 
avgör om beteendet eller handlingen är kränkande 

 

2 6 kap. 3§ Skollagen 

 



 

Förbud mot repressalier innebär att ett barn eller en elev som anmält en ansvarig person för 
kränkande behandling, trakasserier eller som medverkat i en utredning som gäller 
överträdelser av lagen inte får bestraffas för detta.  
 

4.0 Kartläggning 

Aktivitet Ansvarig Utvärdering 

De årliga 
enkätundersökningarna om det 
psykosociala- klimatet i skolan 
där det bl.a. ställs frågor ifall 
trakasserier eller kränkande 
behandlingar förekommer 

Rektor Carl Waddington Maj 2020 

De personliga 
handledarsamtalen (PH) där 
den personliga handledaren 
särskilt skall uppmärksamma 
om eleven kan vara utsatt för 
trakasserier, diskriminering 
eller kränkande behandling. 

Den personliga handledaren Löpande under läsåret 

Upprättande av rapporter till 
huvudmannen 

Rektor Carl Waddington Löpande under läsåret  

Hälsosamtal Skolsköterska Anna Glansberg Utifrån program 

Sammanställning av 
kränkningsrapport samt 
akutrapport 

Rektor Carl Waddington 
Trygghet och 
trivselkoordinatorn Hossam 
Ibrahim  

December 2019 
Juni 2020 

4.1 Nulägesbeskrivning av läsåret 19/20 

Kränkningsrapporter från januari 2019 till juni 2019: 25 rapporter 
Ur den företagsgemensamma enkäten som skolan gör under vårterminen kan man utläsa 
följande i tabellen nedan  

Fråga 
Svar 
18/19 

• Jag känner mig trygg i skolan.      67% 

• De vuxna på min skola tar ansvar för att alla ska bli behandlade 
med respekt.  51% 

 



 

• På min skola behandlar eleverna varandra med respekt. 27% 

• Jag är nöjd med elevrådet/elevkåren på min skola. 50% 

• Det är bra stämning på min skola. 39% 

• Jag trivs på min skola. 65% 

• Har du under detta läsår blivit kränkt på nätet av någon från skolan. 
Nej Aldrig 68% 

• Har du under detta läsår blivit kränkt på nätet av någon från skolan. 
Ja, några gånger 10% 

• Har du under detta läsår blivit kränkt på nätet av någon från skolan. 
Ja, många gånger 3% 

 

Siffrorna som presenteras ovan är resultatet av 2019 års elevenkät som genomfördes i 
februari. Den 1 januari tillträdde en ny rektor samt ledningsstab som omgående påbörjade 
arbetet med att öka tryggheten och trivseln på skolan. Ett nytt schema sjösattes som ökade 
vuxennärvaron i skolan. I mars inrättades och tillsattes en trygghet och trivselkoordinator 
med många års erfarenhet av att förbättra arbetsro, trygghet och trivsel på skolor. Skolans 
ordningsregler lyftes med eleverna och rektor höll en presentation för samtliga elever i 
årskurs 7-9 om ordningsreglernas härkomst och koppling till de mänskliga rättigheterna. I 
slutet av läsåret 18/19 märkte både pedagoger och elever en markant förbättring gällande 
tryggheten och trivseln i skolan.  

4.2 Nulägesbeskrivning på individnivå 

Kartläggning på individnivå görs enligt anmälda och dokumenterade incidenter. 
Elevhälsoteamet med rektor och trygghet och trivselkoordinator i spetsen ser över vad som 
hänt, utreder och följer upp med berörd personal, elever och vårdnadshavare. Under läsåret 
2018/2019 hade vi 25 dokumenterade kränkningsärenden. Dessa har utretts och anmälts till 
huvudmannen samt att skolans ordningsregler har implementerats i enlighet med skolans 
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.  
Antalet fall från förra året har ökat från 6 fall till 25, denna ökning beror på att skolan sedan 
januari 2019 har väl fungerande rutiner för att åtgärda och utreda händelser jämfört med 
läsåret 2017/2018.  

4.3 Nulägesbeskrivning på gruppnivå 

Kartläggning på gruppnivå görs av basgrupper och handledare. Ämnet likabehandling lyfts på 
olika sätt i undervisningen och på basgruppstiden. Vid behov tillsätts särskilda 
samtalsgrupper.  

 



 

4.4 Nulägesbeskrivning på organisationsnivå 

Inför läsåret 19/20 har skolan lanserat en ny organisation gällande EHT som har till syfte att 
förbättra kommunikationen och informationsutbytet mellan EHT och berörd personal, vilket 
gynnar det förebyggande arbetet med likabehandling.  

Sedan augusti 2019 sitter trygghets och trivsel koordinator i skolans EHT. Rektor har även 
tillsatt ännu en trygghet och trivsel koordinator som arbetar med årskurs 4-6, medan den 
andra fokuserar på årskurs 7-9. Skolan har ytterligare förbättrat schemat för att ännu tydligare 
kunna styra elevflöden i skolan. Skolans ordningsregler har uppdaterats och konsekvenserna 
har förtydligats för elever och deras vårdnadshavare.  

Trygghets- och trivselkoordinator (TTK) har en nyckelroll på skolan för att arbeta främjande, 
förebyggande och åtgärdande på alla former av kränkningar och trakasserier. TTK arbetar 
med elever och lärare för att skapa en positiv och trygg miljö genom följande åtgärder: 

● TTK avlägsnar stökiga elever från klassrummet.  
● Främjar punktlighet. 
● Konfliktlösning. 
● Kontakt med VH. 
● Stöttar lärarna i klassrummet vid behov. 

5.0 Ansvarsfördelning, rutiner och generella åtgärder 

Skolan är skyldig att skyndsamt utreda och vidta åtgärder mot trakasserier, diskriminering 
och annan kränkande behandling. Elev som blivit utsatt ska kunna vända sig till vilken vuxen 
som helst på skolan och kunna känna sig trygg i att skolan snabbt kommer att agera.  
 

5.1 Rektors huvudansvar 

Rektor har det övergripande ansvaret för att skolan arbetar förebyggande mot diskriminering 
och kränkande behandling samt att alla rutiner finns och är tydliga för alla inom skolan. Det 
innebär bland annat att: 

● Rektor årligen ser till att en Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 
utvärderas och upprättas, i samverkan med personal och elever, samt att denna 
kommuniceras inom verksamheten. 

● Rektor ansvarar för att alla inom skolan – medarbetare, elever och vårdnadshavare – 
känner till skolans rutiner kring likabehandling och kränkande behandling. 

● Rektor ansvarar för att rutinerna följs. 
● Rektor har det yttersta ansvaret för att utreda vad som hänt vid diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling, samt se till att utredningen allsidigt belyser 
situationen och att hänsyn tas till den som utsatts och de övriga inblandade. 

● Rektor informerar omyndiga elevers vårdnadshavare så snart någon form av 
trakasserier eller kränkande behandling blir känd. Inblandade elever informeras om att 
detta kommer att ske. 

 



 

5.2 Främjande och förebyggande arbete  

Det främjande och förebyggande arbetet handlar om att skapa en kontinuitet i arbetet mot 
diskriminering/trakasserier och kränkande behandling, samt skapa en trygg miljö i skolan och 
avvärja risker. Det främjande arbetet genomförs alltid och riktar sig till alla elever. Vi 
förstärker respekten för allas lika värde. De främjande insatserna utgår från 
diskrimineringsgrunderna. Det förebyggande arbetet bygger på analys av kartläggningar och 
tidigare års arbete. 

Skolan ska ha gemensamma rutiner och förhållningssätt som är förankrade i verksamheten. 
handledarskapet är oerhört viktigt, då den personliga handledaren följer upp elevens 
studiegång, klargör normer, utvecklar regler för samvaron i basgruppen och tränar eleven i att 
ta ansvar för de egna studierna.  

 personliga handledarna är de som skall ha bäst kännedom om eleverna på skolan och är den 
viktigaste kuggen i elevhälsoarbetet. Genom att den personliga handledaren har regelbunden 
kontakt med hemmen/ vårdnadshavarna, läggs grunden för samverkan, delaktighet och 
gemensamt ansvar för lärandet. Samtliga personliga handledare i respektive årskurs har 
regelbundna arbetslagsmöten under ledning av arbetslagsledarna. Under de mötena ligger 
fokus på elevernas akademiska och sociala situation samt klassrumssituationen. Här kopplas 
den akademiska situationen ihop med den sociala i syfte att skapa en helhetsbild av eleven 
samt att se över vad skolan kan göra för att hjälpa eleven på bästa sätt utifrån förmåga och 
behov. Om en elev har behov av ett åtgärdsprogram ska en psykosocial och pedagogisk 
utredning göras inom ramen för elevhälsoteamets arbete. 

Detta innebär att skolan: 

● Varje år utvärderas skolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 
Detta sker i samverkan mellan rektor, personal, elever och vårdnadshavare. 

● Varje år upprättas en ny Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 
Den upprättas i samverkan mellan rektor, personal, elever och vårdnadshavare. 

● Likabehandlingsplanen och plan mot kränkande handling beskriver hur elever 
medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.  

● Varje år säkras sedan att den upprättade planen kommuniceras inom verksamheten 
med skolans nya och gamla elever och deras vårdnadshavare. Nyanställda 
medarbetare informeras i samband med den lokala introduktionen vid skolan.  

● Varje år informeras alla elever och deras vårdnadshavare om de ordningsregler som 
gäller vid skolan.  

● All personal på skolan har ett ansvar för att de med eleverna gemensamt upprättade 
ordningsreglerna följs.  

● Samtliga inom skolans verksamhet har ett eget ansvar att särskilt uppmärksamma alla 
former av trakasserier och kränkande behandlingar.  

● I skolan skall regelbundna frågor föras kring aktuella frågor om etik och moral i den 
dagliga verksamheten som rör såväl livet i skolan som i samhället i stort.  

 



 

● Värdegrundsfrågor skall finnas med som ett naturligt inslag i all undervisning. 
● Alla elever ges förutsättningar utifrån sina behov. 
● Undervisningen ska vara tillgänglig för alla elever. 
● Elever är delaktiga i återkommande diskussioner om normer, attityder och hur goda 

relationer kan vårdas 
● Diskussioner kring vad trygghet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa innebär för 

eleverna 
● Eleverna behöver ha kunskap om sina rättigheter och skyldigheter 
● De personliga handledarsamtalen, som regelbundet förs mellan elever och lärare och 

som ger dem möjlighet att lära känna varandra på ett förtroendefullt sätt, skall leda till 
att eleverna känner sig trygga i skolmiljön.  

● Skolan skall reagera snabbt på varje form av trakasserier och kränkande behandlingar 
och på så sätt visa att detta inte tolereras av skolan.  

● Skolan ska ha tydliga rutiner för arbetet för Likabehandling och arbete mot kränkande 
behandling.  

 

5.3 Det åtgärdande arbetet 

Skolan skall utreda, agera i och följa upp, samtliga fall av eventuella trakasserier, 
diskriminering eller annan kränkande behandling. Skolan skall utreda, agera i och följa upp, 
samtliga eventuella fall, då någon elev eller personal på skolan känner sig otrygg eller inte 
mår bra i verksamheten. Skolan skall kontinuerligt säkerställa att elever, vårdnadshavare och 
personal känner till rutiner och handlingsplaner i akuta situationer, eller var de finns att hitta. 
Det är den utsatte eleven som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad eller 
kränkande.  

Vid spridning av diskriminerande eller kränkande material såsom t.ex. sociala medier, 
flygblad eller affischer har all personal på skolan ansvar att genast stoppa denna spridning. 
Skolledningen skall därefter snarast informeras om materialet och om vem som spridit detta. 
Om någon på skolan bär diskriminerande eller kränkande symboler eller spelar musik med 
samma budskap är det personalens skyldighet att säga till personen att detta inte är tillåtet och 
rapportera till skolledningen och huvudmannen som tillsammans beslutar om eventuella 
åtgärder som t.ex. polisanmälan.  

Personalen på skolan skall ingripa om någon använder skällsord med diskriminerande eller 
kränkande innebörd. Händelsen ska rapporteras till skolledning och huvudman. Skolledning 
tar beslut om åtgärder såsom kontakt med vårdnadshavare, information till berörda lärare, 
insatser från elevhälsan, polisanmälan. Den person som utsatts för diskriminering eller 
kränkning erbjuds stödjande samtal hos kurator på skolan. Även stödjande samtal med 
föräldrar kan vara aktuellt. Samtal sker även med den eller de som kränker i form av bland 
annat vägledning och upplysning av hur man ska behandla varandra utefter mål och riktlinjer 
från likabehandlingsplanen. I det fall personal på skolan ger uttryck för diskriminering eller 

 



 

kränkning skall detta direkt anmälas till skolledning och huvudman som gemensamt ansvarar 
vidare för ärendet. Arbetet dokumenteras fortlöpande. 

Eleven har rätt att få stöd och hjälp när hen känner sig kränkt, diskriminerad eller trakasserad. 
Elevers upplevelser av detta får inte avfärdas. Varje skola måste enligt lag ha tydliga rutiner 
för hur man hanterar situationer som uppstår. Om diskriminering, annan kränkande 
behandling eller trakasserier upptäcks eller anmäls ska likabehandlingsplanens rutiner och 
ansvarsfördelning tillämpas. Det ska ske omgående, under samma dag om möjligt. Den 
skolpersonal som får kännedom som är ansvarig att se till att rektor informeras omgående.  

Detta innebär att: 

● Personal på skolan, som får vetskap om eller misstänker att en eller flera elever utsätts 
eller utsätter andra för trakasserier eller kränkande behandling skall genast informera 
rektor och/eller elevhälsoteamet. 

● Personal på skolan, som får vetskap om eller misstänker att en vuxen utsätter en eller 
flera elever för någon form av diskriminering eller kränkande behandling skall genast 
informera rektor och/eller elevhälsoteamet. 

● En elev på skolan, som själv är utsatt eller får vetskap om någon form av trakasserier/ 
diskriminering eller kränkande behandlingar skall genast informera någon personal på 
skolan. Det kan vara den personliga handledaren, rektor, någon i elevhälsoteamet eller 
annan vuxen man känner förtroende för. 

● All tillgänglig fakta om det inträffade samlas in och dokumenteras enligt skolans 
rutiner. (rektor ansvarar)  

● Om någon elev kränks av någon/några andra elever utreder trygghet och trivsel 
koordinatorn detta på uppdrag av rektor.  

● Om någon elev kränks av någon ur personalgruppen, eller om en elev eller 
medarbetare kränker någon ur personalgruppen, utreder rektorn detta. Om 
skolledningen skulle vara föremål för kränkning eller diskriminering, utreder 
grundskolechefen ärendet. 

● Nödvändiga åtgärder sätts in så fort någon form av trakasserier/diskriminering eller 
kränkande behandling blir känd. 

● När rektor får kännedom om att en elev utsatts för diskriminering eller kränkande 
behandling ska detta anmälas till huvudman (Personalavdelningen samt 
Grundskolechefen) enligt skolans rutiner. Anmälan diarieförs i Draftit.  

● Grundskolechefen svarar för att följa upp att anmälningen skyndsamt utreds och 
att åtgärder vidtas i syfte att förhindra fortsatt kränkande behandlingar eller 
diskrimineringar. 

 

Skolan informerar berörda vårdnadshavare så snart någon form av trakasserier/diskriminering 
eller kränkande behandling blir känd. Inblandade elever informeras om att detta kommer att 
ske.  

 



 

Rektor ansvarar för att nödvändiga kontakter tas utanför skolan, exempelvis med 
Arbetsmiljöverket, polis och/eller ansvarig socialnämnd. 

5.4 Utredning 

Skolan ska ha rutiner för hur utredning av kränkningar, trakasserier och diskriminering ska 
dokumenteras. Dessa rutiner följer strikta rutiner och processer. Med hänsyn till GDPR, 
loggas alla utredningar i Draftit som är en GDPR-godkänd databas. Under utredningen av 
ärenden där elev upplever sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad, används ett formulär 
som är till för ändamålet. I detta formulär dokumenteras samtalen med varje elev, som ett led 
i utredningen och handläggningen av ärendet. Dokumentationen innefattar även 
mötesprotokoll, där skolan och vårdnadshavare beslutat om åtgärder och insatser. Dessa 
mötesprotokoll skall signeras av alla närvarande. Uppföljning och utvärdering av ärenden ska 
dokumenteras och dateras. 

Rektor ansvarar för att kränkningen anmäls till huvudmannen via Draftit. Huvudmannens 
skyldighet är att skyndsamt genomföra en utredning av omständigheterna i det aktuella fallet 
och därefter vidta de åtgärder som krävs för att få kränkningarna att upphöra, samt att 
förhindra att kränkande behandling förekommer i framtiden. 

Medarbetaren som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling informerar rektor (Omfattas av skollagen och 
diskrimineringslagstiftningen). 
 
Medarbetaren som anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande 
behandling informerar rektor (Omfattas av diskrimineringslagstiftningen). 
 
Om någon elev kränks av någon ur medarbetargruppen, eller om en elev eller medarbetare 
kränker någon ur medarbetargruppen, utreder rektorn detta. Om skolledningen skulle vara 
föremål för kränkning eller diskriminering, utreder huvudmannen ärendet. 

Åtgärder som kan vidtas vid trakasserier/diskriminering och/eller kränkande behandling: 
 

● Stödjande samtal med den som blivit utsatt. 
● Allvarsamtal med den/de som utsatt. 
● Fortsatta uppföljningssamtal med dem/de som utsatt, samt kontroll efter viss tid med 

den utsatte att kränkningarna har upphört. 
● Trepartssamtal med de inblandade eleverna. 
● Upprätta Åtgärdsprogram för konkreta psykosociala åtgärder, för den som utsatt 
● Rektor kallar föräldrar, elev, berörd handledare och någon från Elevhälsoteamet till 

möte. 
● Samtal med berörda vårdnadshavare eller föräldramöte med samtliga inblandade. 
● Samtalshjälp utifrån, t.ex. kontakt med BUP. 
● Anmälan till Socialtjänsten. 

 



 

● Polisanmälan. Det finns dock ingen laglig skyldighet att göra en polisanmälan. Den 
ersätter heller inte anmälningsskyldigheten enligt Socialtjänstlagen. 

● Om en vuxen kränkt en elev, kan arbetsrättsliga åtgärder vidtas. 
 
Anmälan till huvudmannen görs samma dag eller senast dagen efter via skolans system 
Draftit. I Draftit dokumenteras vad som har inträffat och vilka åtgärder skolan har vidtagit 
samt kommer att vidta. 
I varje enskilt fall bedöms det om en anmälan ska göras till andra myndigheter, ansvarig är 
rektor. 

1. Information till berörda elever och vårdnadshavare om att en elev upplever sig ha blivit 
utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Ansvarig är elevens personliga 
handledare eller vid behov någon från elevhälsoteamet. 

 
2. Anmälaren meddelar rektor att anmälan är gjord och rektor får kopia på anmälan via 

Draftit 
3. Huvudmannen vidtar åtgärder efter en övergripande analys av inkomna anmälningar och 

återkopplar till skolan. 
4. Analysen presenteras på APT i juni. Vid behov kopplas huvudmannen in. 

5.5 Uppföljning  

Uppföljnings måste vid alla inträffade fall ske. 

● Samtliga överenskommelser som i enskilda fall träffats med de inblandade skall följas 
upp kontinuerligt.  

● Enskilda fall skall utvärderas genom uppföljande samtal med elever (i förekommande 
fall även med deras vårdnadshavare) som utsatts eller som utsatt andra för trakasserier 
eller kränkande behandlingar.  

● Rektor utvärderar och följer upp varje anmälans åtgärder och resultat. 
● Rektor ska återrapportera till Grundskolechefen (huvudman) vilka åtgärder som 

vidtagits och resultatet av dessa. 
Om trakasserierna har upphört, anses ärendet som avslutat och vi markerar att det inte finns 
något agg kvar efter händelsen. Om det inte har blivit bättre ska fortsatt stöd ges och fortsatta 
åtgärder sättas in. 

Vid behov ska Åtgärdsprogram upprättas. En elev som trakasserar och/eller kränker någon 
annan, är en elev som är i behov av särskilt stöd. 

Om det inte fungerar 
Om du som elev inte tycker att det fungerar, om vi på skolan inte lyssnar eller gör fel, ska du 
prata med dina föräldrar. Då är det viktigt att dina föräldrar kontaktar skolan för att vi ska 
försöka lösa problemet tillsammans.  

 



 

Tycker ni trots det att skolan har gjort fel, ska ni anmäla det till Barnombudsmannen (BEO). 
Mer information får du på Skolinspektionens hemsida 
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Om-BEO/   

Mailadress: beo@skolinspektionen.se. 

10.0 Våra mål och aktiviteter 2019/2020  

10.1 Fokusområde och mål: Mångfald 

Eftersom skolan tar in många nya elever från hela Göteborg varje år, så blir arbetet kring att 
skapa goda relationer och förståelse för varandra ytterst viktigt i början av skolåret. Det bör 
göras innan negativa relationer och förståelse tar över. Det är mycket viktigt att prata med 
eleverna om våra likheter, olikheter och ursprung med avseende på bakgrund, språk och 
kultur. Det är grunden för arbetet med likabehandling och i arbetet mot kränkningar. Vi vill 
under läsåret 2019/2020 trycka på att vi har olika bakgrund och språk. 

Många spännande likheter och olikheter i kulturella uttryck och traditioner. Vi ser vikten av 
att arbeta med likheter/ olikheter i ett tidigt skede, och att det skall finnas en manual för 
lärarna att följa. Det finns en stor vinst i att det följs av alla årskurser samtidigt och att alla 
elever erbjuds samma möjligheter för diskussioner och värderingsövningar. De teman man 
under planerad tid skall arbeta med skall även vävas in i ordinarie undervisning. Det är också 
viktigt att det finns schemalagda rastvakter både ute på skolgården och inne i korridorerna. 

Detta innebär att: 

● Diskriminering och eller trakasserier på grund av Etnicitet skall inte förekomma vid 
Kunskapsskolan.  

● Alla elever skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid 
Kunskapsskolan oavsett förmåga och etnicitet och skall mötas med respekt av alla.  

● Nedsättande ord  skall inte användas i det språkbruk eleverna använder mot varandra. 
Eleverna skall förstå ordens valör och betydelsebärande konnotationer. 
 

Aktivitet Ansvarig Uppföljning & 
Utvärdering 

Information, 
värderingsövningar, 
kontinuerliga samtal i 
basgrupp, enskilt samt vid 
PH-samtal. 

Den personliga handledaren Löpande uppföljning under 
läsåret 
 
Utvärdering i samband med 
den årliga elevenkäten. 

 

http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Om-BEO/
mailto:beo@skolinspektionen.se


 

Skolans elevråd träffas 
regelbundet och rapporterar 
kring läget på skolan utifrån  

Rektor Carl Waddington Utvärdering i samband med 
den årliga elevenkäten. 
 

Upprättandet av 
Likabehandlingsplan och 
plan mot kränkande 
behandling. 

Rektor Carl Waddington Utvärdering i samband med 
den årliga elevenkäten. 
 

Bjuda in föreläsare som 
belyser betydelsen av 
mångfald 

Rektor Carl Waddington Löpande uppföljning under 
läsåret 
 
Utvärdering i samband med 
den årliga elevenkäten. 

10.2 Utvärdering 

Arbetet med att främja mångfald och likabehandling ska utvärderas av personalen, elever och 
vårdnadshavare varje läsår. Detta ska ske fortlöpande under läsåret t.ex. genom samtal i 
arbetslagen, på dagordningen i personalmöten, i Elevrådet och Föräldrarådet samt genom 
bearbetning av enkäten som sker på vårterminen. Allt detta sammanställs vid läsårets slut och 
är en del av underlaget för skolans kvalitetsredovisning och verksamhetsplan, och som 
tillsammans med en kartläggning av aktualiserade ärenden blir till nya mål inför kommande 
läsårs Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 

● Lärandemiljön skall undersökas i de årliga elevenkäterna där frågor ställs om 
trakasserier/diskriminering och kränkande behandlingar. 

● Uppföljning av vidtagna åtgärder skall ske i följande års Likabehandlingsplan och 
plan mot kränkande behandling, samt i kvalitetsplanen.  

● Resultatet av samtliga utvärderingar skall till grund för vilka eventuella nya åtgärder 
och målsättningar som skall tas med i nästa års plan. 

● Utvärdering och uppföljning sker dels på regelbundna möten mellan rektor och 
grundskolechef, samt vid de årliga enkätundersökningarna. 

 

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling upprättad den 18 september 2019. 

 
 
___________________________________ 
Rektor Carl Waddington 

Kunskapsskolan Krokslätt 

 



 

Bilaga 1: Ordningsregler för Kunskapsskolan Krokslätt HT19/VT20 

Inledning  
Huvudregeln inom Kunskapsskolan Krokslätt är att vi alla, elever, lärare och övrig personal, tar ansvar för oss 
själva, varandra och lokalerna och behandlar alla med hänsyn och respekt. 
 
Grundläggande värderingar 
Alla har lika värde. Alla har rättigheter och skyldigheter. Vi har rätt att uttrycka våra åsikter så länge vi inte 
kränker varandra. Vi visar respekt och hänsyn mot varandra genom att ge varandra arbetsro och lyssna på 
varandra. Vi värnar om vår arbetsmiljö. 
 
Utgångspunkt 
Som elev väljer man om man vill komma i tid till skolan eller till en lektion. Man väljer om man vill störa 
undervisningen eller inte. Man väljer om man vill leka med sin mobil i stället för att ägna sig åt studier. Detta 
gäller  för en absolut majoritet av alla barn. Väljer man som elev att bryta mot de basala regler som handlar om 
att komma i tid, ha med sig rätt utrustning och visa respekt mot sin omgivning genom att inte störa, så handlar 
det om att man helt enkelt inte har blivit uppfostrad att hålla sig till de regler som finns. Åtgärder att förändra detta 
beteende ligger på målsman och inte på skolan. Skulle det däremot vara så att en elev faktiskt inte har den 
självklara förmågan att komma i tid eller att inte störa sin omgivning skall skolan på olika sätt göra allt för att 
hjälpa och stödja denna elev utan att ensidigt förvänta sig att målsman skall ta detta ansvar. 
 
Trivselregler 
Jag behandlar andra som jag själv vill bli behandlad – med respekt och omtanke. 
Jag bidrar till arbetsro i workshop, kommunikationspass, föreläsningar och basgruppssamlingar.  
Jag ansvarar alltid för att jag är på rätt plats, vid rätt tidpunkt med rätt material. 
Jag ser till att hålla vår skola ren, lugn och trygg. 
Jag går inomhus. 
Jag behåller all elektronisk utrustning som kan störa undervisningen i skolans ägo under skoltid. 
Jag lämnar ytterkläder i kapprum eller i mitt skåp. 
Jag klär mig på ett sätt som passar för en arbetsplats. 
Jag tar inte droger, vapen eller andra olagliga föremål till skolan. 
Jag fuskar inte. 
Jag bidrar till en inbjudande miljö i lunchmatsalen vilket bla. innebär att jag torkar av mitt bord efter att jag har ätit. 
Jag tar inte med godis och läsk till skolan eller in på skolans om 
råde. 
Jag använder inte tobak, alkohol eller narkotika under skoldagen. Detta gäller också e-cigarett. 
Jag lämnar inte skolans område. Elever i åk 9 får efter skriftligt godkännande från vårdnadshavare lämna skolans 
område på lunchrasten (blankett skall skrivas under och lämnas till den personliga handledare).  
 
Riktlinjer för genomförandet av våra ordningsregler 
1. Visa varandra respekt och omtanke. Uppförande såsom mobbning, rasism och sexism tolereras inte i någon 
form, detta gäller även “skojbråk”. 
 
2. Respektera vår skolmiljö så att den förblir ren, lugn och trygg. Detta gäller alla områden i och omkring skolan. 
Kunskapsskolans skoltoaletter ska alltid vara rena, så som du själv vill finna dem. 
 
3. Alla elever förväntas vara närvarande varje dag i skolan. Om man behöver vara frånvarande måste skolan 
underrättas av vårdnadshavare och ledighet skall alltid godkännas av rektor. 
 
4. Genom att gå, i stället för att springa, i korridorerna till och från lektionerna blir skolan en lugn miljö där vi kan 
hälsa på varandra och undvika att vi skadar varandra. 
 

 



 

5. Mobiltelefoner, kameror och liknande är inte tillåtna under skoldagen. Detta är till för att undvika onödiga 
störningsmoment som tar fokus från undervisningen och för att minska risken för stölder och kränkningar via 
sociala medier. Denna typ av föremål ska förvaras i skolans ägo under skoltid. Elever har en skyldighet att lämna 
in sina telefoner på morgonen samt en rättighet att få tillbaka sin telefoner i samma skick.  
 
6. Det är olagligt att medföra alkohol, andra droger, tobak eller vapen till skolan. Skolan kommer att rapportera 
sådana handlingar till sociala myndigheter samt vid behov polis. 
 
7. Mat ska ätas i matsalen. Vi visar hänsyn mot dem som har allergier. Godis eller tuggummi är inte tillåtet under 
skoltid. 
 
8. Alla elever förväntas uppföra sig väl i matsalen. Det innebär att vänta i tur och ordning, samtala utan att höja 
rösten, äta i lugn och ro, torka borden efter sig och ställa tillbaka tallrikar och bestick där de ska vara för att 
diskas. 
 
9. Fusk, kopiering eller plagiering av andras arbeten tolereras inte i någon form. De disciplinära åtgärder som kan 
komma ifråga finns beskrivna i 5 kap. skollagen. 
 
Verktyg för gott uppförande 
Kränkningsrapport- Om någon i skolpersonalen hör eller ser någon elev kränka en annan elev kommer en 
kränkningsrapport att upprättas. Det gäller även när vuxen på skolan får kännedom om att en elev kränks, av 
eleven själv, av andra elever eller från vårdnadshavare. En rapport skrivs och lämnas omedelbart till TT- teamet. 
TT- personal meddelar omedelbart alla inblandade vårdnadshavare för att informera om händelsen. Vid en 
kränkningsrapport uppmuntrar skolan vårdnadshavarna till den elev som kränkt, att ta beslutet om vilken/vilka 
åtgärder som behöver vidtas, för att en liknande händelse inte skall ske igen. Skolan kan erbjuda och föreslå 
åtgärder utifrån situation och elevens ålder, i skolan eller i hemmet, men beslutet ligger hos vårdnadshavaren. Vi 
anser att det är viktigt att låta vårdnadshavarna vara med och ta beslut rörande händelser i skolan som är av 
uppfostrande karaktär och att vårdnadshavare och skola samarbetar för att liknande händelser inte uppstår igen. 
Skolans uppdrag är att fostra och utbilda, inte uppfostra. När eleven kommer tillbaka till skolan sker ett 
uppföljningssamtal med skolans TT-team för att förebygga att något liknande inte sker igen. 
 
Akutrapport- Vid riktigt allvarliga händelser t.ex. slagsmål, mobbning m.m. skrivs en akutrapport och någon ur 
skolans TT- team kontaktar vårdnadshavare och beskriver vad som hänt och hur skolan ämnar att driva ärendet 
vidare. Oftast innefattar detta ett omedelbart möte mellan skolan och vårdnadshavare. Den personliga 
handledaren informeras om händelsen. Skolans TT-team handlägger dessa ärenden, omedelbart, då de är av 
allvarlig art. Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är, om anmälan till 
socialtjänsten eller polis ska göras och om skolan behöver ta hjälp av andra instanser som t.ex. psykolog. Vid 
allvarliga kränkningar bör utredningen resultera i ett individuellt åtgärdsprogram som beskriver nuvarande 
situation, målsituation och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målet. Vårdnadshavare får löpande all 
viktig information. För att kunna erbjuda en säker miljö har Kunskapsskolan ett nära samarbete med polisen och 
de sociala myndigheterna och kan därför rapportera problem av allvarligare grad till berörda myndigheter. Vid 
händelser som faller in under kriminella, kontaktas alltid polisen. 
 
Policy gällande sen ankomst 
På Kunskapsskolan Krokslätt är vi övertygade om att punktlighet och regelbunden närvaro är viktigt för elevernas 
möjligheter att lyckas i skolan. Vår inställning är att detta är en grundsten för att möjliggöra effektiva lektioner och 
kvalitativt lärande. Vår policy innebär att en elev som har fyra sena ankomster under en månad kommer att 
tilldelas “en ta-igen-tid”. Denna tid används för att återta förlorad undervisningstid. Efter detta börjar processen 
om på nytt. Vid längre frånvaro än 20% på fyra veckor kallas elev och vårdnadshavare in till skolan för 
skolpliktssamtal med den personliga handledaren och kurator (vid behov deltar rektor). Förbättras inte närvaron i 
skolan gör rektor en anmälan till grundskolenämnden i elevens hemkommun.  
 
 
 

 



 

 
 
Värdesaker & elevskåp 
Skolan ansvarar inte för mobiltelefoner och för värdesaker som eleven tar med till skolan. (Lämna värdesaker 
hemma!) 
Elevskåpen lånas ut till eleven under studietiden och eleven ansvarar under denna tid för sitt skåp. När man lånar 
ett skåp så ger man som målsman och elev tillåtelse till skolan att öppna, alternativt klippa upp låset till ett skåp, 
om skolan misstänker att något som bryter mot skolans ordningsregler förvaras i skåpet. 

 
Dessa ordningsregler är beslutade av rektor efter samråd med skolans elevråd och föräldraråd.  
 
 
 
Carl Waddington  
Rektor Kunskapsskolan Krokslätt 
 
 
 
Härmed intygar jag att jag har tagit del av och därmed godkänt Kunskapsskolan Krokslätts ordningsregler: 
 

Ort & Datum 
 
 

________________________ 
 
 
Elevens signatur 
 
 
 
________________________ __________________________ 
Vårdnadshavares signatur Vårdnadshavares signatur 
 
 
 
*Originalet skall lämnas till den personliga handledaren senast den 23 augusti. Elev och vårdnadshavare får en 
kopia.  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Bilaga 2: Lagrum 

3 kap. 14 § Diskrimineringslagen (2008:567) 
En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen (2010:800), 
utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildning som kan leda fram till en examen enligt 
lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska inom ramen för denna verksamhet bedriva 
ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller 
studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.  
Närmare föreskrifter om utbildningsanordnarens skyldigheter finns i 15 och 16 §§.  
Lag (2014:958). 

 
6 kap. 6 § Skollagen (SFS 2010:800) 

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. Närmare föreskrifter om detta finns 
i 7 och 8 §§. 

 Att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling 

Att förebygga och förhindra trakasserier 3 kap. 15 § 
En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra 
att något barn eller någon elev eller student som deltar i eller söker till verksamheten utsätts 
för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier.  
Lag(2014:958). 

6 kap. 7 § Skollagen (SFS 2010:800) 

Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever 
utsätts för kränkande behandling. 

3 kap. 16 § Diskrimineringslagen (2008:567) 
En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller 
studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra 
trakasserier som avses i 15 §. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som 
utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av 
hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Lag 
(2014:958). 
 

 

 



 

Årlig plan 6 kap. 8 § Skollagen (SFS 2010:800) 

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 planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i 
efterföljande års plan.  

Skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och kränkande behandling 

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier 2 kap. 7 § Diskrimineringslagen 
(2008:567) 
Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller 
studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband 
med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren 
skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta 
de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. 
 

6 kap. 10 § Skollagen (SFS 2010:800) 

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 verksamheten 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 

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling  

Ändamål och tillämpningsområde 
1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. 
Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag. 

Diskriminering 
2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag 
finns i diskrimineringslagen (2008:567). 

Definitioner 
3 § I detta kapitel avses med 
- elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 § den som söker annan utbildning än förskola enligt denna lag, 
- barn: den som deltar i eller söker plats i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap., 
- personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, och 
- kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen 
(2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

Tvingande bestämmelser 
 
4 § Avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är utan verkan. 

 



 

Ansvar för personalen 
5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när 
den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. 

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. Närmare 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 planerade åtgärderna har genomförts 
ska tas in i efterföljande års plan. 

Förbud mot kränkande behandling 
9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett bar 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 verksamheten 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). För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en 
skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen 
utser. 
 

 
 
 

 


