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Handlingsplanens syfte och giltighet 
Denna handlingsplans syfte är att stötta förskolornas och skolornas arbete gällande 
kränkande behandling, diskriminering samt hot och våld. Både det främjande, förebyggande 
och det åtgärdande arbetet. Planen ska vara ett verktyg i detta arbete samt skapa trygghet 
för personal, barn/elever, besökare och chefer vid hanteringen av en misstänkt kränkande 
behandling, diskriminering eller som innefattar en hotfull eller våldsam situation. 

Vid incidenter som innefattar misstanke om kränkande behandling, diskriminering eller hot 
och våld ska arbetet ske skyndsamt. 

Handlingsplanen har sin giltighet och sitt ursprung i de lagar och styrdokument som ligger till 
grund för sektor Bildnings verksamheter. Den gäller alla som stadigvarande eller tillfälligt 
vistas i verksamheterna.  

Planen revideras årligen. 

Handlingsplanen finns även tillgänglig för alla via Vara kommuns intranät: 
Bildning/blanketter 

Kvalitetssäkring av handlingsplanen 
Varje enhetschef inom förskola och skola ansvarar för att sammanställa de händelser som 
har inträffat under året där planen har använts, samt för att lämna synpunkter på planens 
tillämpbarhet.  

Bildningsförvaltningen begär in uppgifterna och sammanställer dessa.  

Lokal ansvarsfördelning för handlingsplanen 
Varje rektor inom förskola och skola ansvarar för att planen görs känd för personal, barn och 
skolelever samt att den tillämpas på enheten.  

Planen ska aktualiseras vid läsårsstart. 

Varje rektor säkerställer att det finns informationsrutiner om planen för nyanställda, 
vikarier, timanställda, praktikanter och övrig personal som tillfälligt ingår i verksamheten. 
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Främjande och förebyggande arbete: 

  

 

1. Undersöka risker för diskriminering 

Första steget innebär att vi undersöker den egna verksamheten för att upptäcka eventuella risker 
för diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för barns och elevers lika rättigheter och 
möjligheter. Det kan både vara reella, faktiska hinder och hinder i form av attityder, normer och 
strukturer. 

Genom att undersöka den egna verksamheten säkerställer vi att de åtgärder som vidtas motsvarar 
faktiska behov. 

Undersökningen är en inventering och utredning av verksamheten för att identifiera hinder för 
lika rättigheter och möjligheter och för att identifiera om det förekommer diskriminering, 
inklusive trakasserier och sexuella trakasserier eller repressalier, eller risker för diskriminering eller 
repressalier. 

Så här går undersökningen till 

 Utvecklingssamtal med vårdnadshavare 1 gång/år  
 Trivselregler skapas med barnen i augusti. 
 Barnintervjuer – för att kartlägga barnens trygghet och trivsel på förskolan. 
 Trygghetsteam finns på förskolan som diskuterar dessa frågor. Träffas 3 gånger/termin. 
 Föräldraenkät – för att kartlägga vårdnadshavares syn på förskolan. 
 Relationsschema/kontaktbarometer – för att kartlägga relationer som innefattar både 

barn och pedagoger. 
 APT 9 gång/år 
 Tidiga insatser ansvarar att tillsammans med pedagoger kartlägga barngruppens behov 
 Temperaturmätare personal 1 gång/månad 
 OSA/AKU – enkät personal 
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Undersökningen görs utifrån samtliga diskrimineringsgrunder samt med utgångspunkt från 
Barnkonventionen. Undersökningen görs på en övergripande nivå för att identifiera risker/hinder 
i verksamheten (ej individnivå). 

2. Analysera orsaker 

Efter undersökningen analyseras orsakerna till upptäckta risker och hinder. Analysens omfattning 
beror i stor utsträckning på vilken typ av verksamhet det handlar om och hur stor den är. 

3. Genomföra åtgärder 

I steg tre genomförs de förebyggande och främjande åtgärder som krävs, mot bakgrund av 
undersökningen och analysen. Verksamheten ska bedöma vilka konkreta åtgärder som ska 
genomföras för att undanröja de upptäckta riskerna och hindren, främjande åtgärder i syfte att 
utjämna skillnader i förutsättningar mellan olika grupper, det vill säga undanröja hinder för lika 
rättigheter och möjligheter. 

Åtgärderna ska motsvara faktiska behov. Det betyder inte att det måste finnas ett barn/en elev i 
verksamheten som kan drabbas idag, utan att det finns risker eller hinder som skulle kunna leda 
till att någon kan bli diskriminerad. 

4. Följ upp och utvärdera 

Det sista steget är att följa upp och utvärdera undersökningen, analysen och åtgärderna. När det 
är klart ska de erfarenheter som arbetet har gett gå att använda i steg ett (undersökningen) i nästa 
cykel av arbetet med aktiva åtgärder.  

Dokumentation systematiskt kvalitetsarbete 

Vara kommun har valt att använda planerings och uppföljningsverktyget Stratsys, där detta arbete 
systematiskt kommer att dokumenteras och utvärderar (röda tråden).  

Åtgärdande arbete: 

När gäller skyldighet? 

Utrednings- och åtgärdsskyldighet gäller för alla former av trakasserier som uppstår i samband 
med verksamheten oavsett om trakasserierna utförs av barn eller pedagog.  

När vi får kännedom om att trakasserier eller sexuella trakasserier kan ha ägt rum i samband med 
verksamheten ska det först utredas vad som har hänt. Om det visar sig att någon har blivit 
trakasserad måste det genomföras åtgärder som syftar till att trakasserierna ska upphöra. 

Anmäla till rektor eller huvudman 

Gemensam rutin – anmälan kränkande behandling finns för Bildningsförvaltningen, Vara 
kommun. (Blanketter vid anmälan och utredning bilaga 1-4). 
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För utbildningsverksamhet som regleras i skollagen finns en särskild bestämmelse om 
anmälningsskyldighet. Den innebär att lärare och annan personal, som får kännedom om att ett 
barn har upplevt eller upplever sig utsatt för trakasserier eller kränkningar i samband med 
verksamheten, är skyldiga att informera rektor. Denna ska i sin tur informera 
huvudmannen/Bildningsnämnden som ansvarar för utbildningen. 

Undersöka och reda ut vad som har hänt 

Skyldigheten att utreda uppgifter om trakasserier uppstår så snart någon personal får kunskap om 
att ett barn har upplevt eller upplever sig utsatt. Det krävs alltså inga bevis för att något har hänt. 
Syftet med att utreda är att få tillräckligt med information och kunskap om situationen, så att den 
ansvariga för verksamheten kan bedöma vilka åtgärder som måste genomföras för att få 
trakasserier att upphöra. 

Att genomföra en utredning kan innebära att: 

 Fråga alla inblandande vad det är som hänt, det vill säga både den som upplever sig 
trakasserad och den som kan ha utfört trakasserierna. 

 Samtala med andra barn och vårdnadshavare. 
 Samverkan med Tidiga insatser, som till exempel kan göra observationer, 

handledningssamtal/föräldrasamtal och dokumentation.  

Åtgärda och sätta stopp för trakasserierna 

Syftet med de åtgärder som genomförs på såväl kort som lång sikt är att trakasserierna ska 
upphöra. Vilka åtgärder som genomför i ett specifikt fall beror på vad utredningen i just det fallet 
visar. 

Exempel på åtgärder är att: 

 Ha återkommande samtal med barn och vårdnadshavare. 
 Ha ökad uppsikt, särskilt på platser och vid tidpunkter som har visat sig vara riskfyllda. 
 Göra insatser med hjälp av teamet ”Tidiga insatser”. 

Följa upp åtgärder 

För att förvissa sig om att trakasserierna inte skall upprepas skall åtgärderna följas upp och 
utvärderas. Om det visar sig att åtgärderna har varit otillräckliga måste det övervägas vilka 
ytterligare åtgärder som kan sättas in för att sätta stopp för trakasserierna. 

Dokumentera utredningen och åtgärderna 

Dokumentation av utredningen och åtgärderna är ett viktigt underlag för att kunna följa upp 
effekterna av åtgärderna. Genom dokumentation kan det även uppmärksammas om de inträffade 
trakasserierna är del av ett större problem som kräver mer omfattande generella insatser. 
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Handlingsplan för Bildningsförvaltningen vid anmälningar om 
kränkning, diskriminering samt kränkningar som innefattar hot och 
våld  
 

All personal i förskolan och skolan är skyldiga att reagera och agera enligt denna 
handlingsplan när man ser eller får kännedom om en situation där det misstänkta 
kränkningar, diskrimineringar eller ingår hot och våld på förskolan eller skolan. 

1. Varje personal i förskolan eller skolan som ser eller får kännedom om en situation 
där misstanke om kränkning, diskriminering eller kränkning som innefattar hot och 
våld ingår, ska skriva ned sina iakttagelser i den lilla alternativt stora 
utredningsmallen.  Även barn/elever som är inblandade ska uppmanas att skriva ned 
sina upplevelser. 
 

2. Varje personal som ser eller får kännedom om en situation där misstanke om 
kränkning, diskriminering eller kränkning som innefattar hot och våld ingår, ska 
omgående informera rektor. 
 

3. Rektor anmäler skyndsamt händelsen via e-post, enligt fastställd rutin, antagen av 
Bildningsnämnden 2014-05-27 § 43.  
 
Anmälan via e-post till bildning@vara.se 
 

4. Rektor ansvarar för att delge vårdnadshavare en kopia av inskickad e-post, som 
bevis för att ärendet är anmält, enligt Bildningsnämndens beslut.  
 

5. Elevhälsochefen skickar uppföljningsblankett till den rektor som anmält händelsen.  
 

6. Rektor utreder skyndsamt ärendet och vidtar de åtgärder som krävs. 
 

7. Uppföljningsblanketten av det anmälda ärendet returneras av rektor till Barn- och 
elevhälsochef inom tre veckor. (Blanketten är ett arbetsmaterial för uppföljning på 

förvaltningsnivå och utgör ett underlag för rapportering till nämnd fortlöpande under året) 
 

En checklista finns som bilaga på sidan 12 
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Undersöka och reda ut vad som har hänt 

Skyldigheten att utreda uppgifter om trakasserier uppstår så snart någon personal får kunskap om 
att en elev eller studerande har upplevt eller upplever sig utsatt. Det krävs alltså inga bevis för att 
något har hänt. Syftet med att utreda är att få tillräckligt med information och kunskap om 
situationen, så att den ansvariga för verksamheten kan bedöma vilka åtgärder som måste 
genomföras för att få trakasserier att upphöra. 

Att genomföra en utredning kan innebära att: 

 Fråga alla inblandande vad det är som hänt, det vill säga både den som upplever sig 
trakasserad och den som kan ha utfört trakasserierna. 

 Fråga andra barn, elever eller studerande samt personal och eventuella vårdnadshavare. 
 Samverkan med tidiga insatser som till exempel kan göra observationer. 
 Undersöka sociala forum och andra fysiska eller virtuella platser där deltagarna i 

verksamheten interagerar. 

Åtgärda och sätta stopp för trakasserierna 

Syftet med de åtgärder som genomförs på såväl kort som lång sikt är att trakasserierna ska 
upphöra. Vilka åtgärder som genomför i ett specifikt fall beror på vad utredningen i just det fallet 
visar. 

Exempel på åtgärder är att: 

 Ha återkommande samtal med barnen, eventuella vårdnadshavare. 
 Ha ökad uppsikt, särskilt på platser och vid tidpunkter som har visat sig vara riskfyllda. 
 Göra insatser med hjälp av tidiga insatser. 

Följa upp åtgärder 

För att förvissa sig om att trakasserierna inte skall upprepas skall åtgärderna följas upp och 
utvärderas. Om det visar sig att åtgärderna har varit otillräckliga måste det övervägas vilka 
ytterligare åtgärder som kan sättas in för att sätta stopp för trakasserierna. 

Dokumentera utredningen och åtgärderna 

Dokumentation av utredningen och åtgärderna är ett viktigt underlag för att kunna följa upp 
effekterna av åtgärderna. Genom dokumentation kan det även uppmärksammas om de inträffade 
trakasserierna är del av ett större problem som kräver mer omfattande generella insatser. 
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E-postrutin för anmälan av utredning av misstänkt kränkande 
behandling, diskriminering samt kränkande behandling som 
innefattar hot och våld 
 
 

Anmälan kränkande behandling, kopiera, klistra in i ett mail och fyll i uppgifterna. 
 
Maila till: bildning@vara.se 
 
Ärende:  
 
Anmäler till huvudmannen om misstänkt kräkning. 
 
Anmälan kom till rektors kännedom den…..  
 
Utredning har påbörjats den……  
 
Ärendet dokumenteras i barnets/elevens akt med nummer (se nedan)………  
 
Datum…  
 
Namn…  
 

Titel … 

 

Se bilaga för förteckning över ärendenamn för olika förskole- och skolenheter på sid 14. 
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Mall för tjänsteanteckning 
Se P:\Vara\Samverkan\Likabehandling\Stödmaterial för de olika utredningsmallarna som ska 
användas. 

Dokumentera omgående händelseförloppet (när, var och hur inträffade händelsen), och 
eventuella skador samt notera vilka som var närvarande. Att i efterhand exakt komma ihåg 
ett händelseförlopp kan vara svårt. 

Se till att dokumentera eventuella fysiska skador, spara kränkande, diskriminerande eller 
hotfulla mail och liknande. Om det finns vittnen: Kan de stödja din iakttagelse av det 
inträffade? 

Din uppfattning och dokumentation om vad som hänt kan ha betydelse när händelsen ska 
utredas och följas upp. 
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Definition av diskriminering och kränkande behandling  

Diskriminering:  
När man behandlar en person sämre gentemot andra där missgynnandet har samband med 
någon av angivna diskrimineringsgrunder;   
 

 Kön 

 Könsöverskridande identitet eller uttryck 

 Sexuell läggning 

 Etnisk tillhörighet 

 Religion- eller annan trosuppfattning 

 Funktionshinder 

 Ålder 
 

Kränkande behandling:  
Ett uppträdande som kränker en annan persons värdighet men där uppträdandet inte har 
samband med någon av diskrimineringsgrunderna.  
Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och kan riktas mot en eller flera 
personer.  
Kränkande behandling är att någon eller några frångår principen om alla människors lika 
värde! 
Att aktivt och i vissa fall systematiskt kränka någon är ett uttryck för maktmissbruk och 
förtryck.  
 
Om kränkande behandling sker gentemot en person vid upprepade tillfällen benämner vi det 
ofta som mobbning eller trakasserier.  
 

 
Exempel på uppträdande som förminskar en persons värdighet:  
 

 Fysiska:  knuffar, slag, förstör någons kläder eller egendom m.m. 

 Verbala:  elaka ord, ryktesspridning, hot, svordomar, öknamn m.m.  

 Psykosociala: utfrysning, miner, suckar, fniss, skratt m.m. 

 Text och bild: klotter, sms, e-post, sociala medier m.m. 

Checklistor för hantering av kränkande behandling som innefattar hot 
och våld 
Fem tänkbara situationer där kränkande behandling som innefattar hot och våld kan uppstå 

 Barn/elev mot barn/elev 

 Barn/elev mot arbetstagare 

 Arbetstagare mot barn/elev 

 Utomstående mot barn/elev 

 Barn/elev mot utomstående 
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Barn/elev mot barn/elev   
Denna blankett skall finnas upptryckt och lätt tillgänglig. 

 Utfört dat. och kl. Sign 

Akut skede:   

Varje vuxen som ser/uppfattar hot och våld mellan barn/elever ska gripa in för att stoppa 
det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. 

  

Se till att skadade får vård.    

Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.   

Kontakt tas med klassföreståndare/mentor.   

Klassföreståndare/mentor tar kontakt med vårdnadshavare.   

Se till att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och 
förtroende för. 

  

Läkare skall dokumentera ev. skador.   

Utred situationen:   

Båda parter får ge sin var sin version av händelsen, som dokumenteras. Om händelsen av 
både vuxna och barn/elever bedöms vara utredd och bör avslutas kan 
vårdnadshavare/klassföreståndare/mentor informeras.  

  

Klassföreståndare/mentor beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen.   

Vid allvarligt hot eller våld:   

Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor informeras omgående. 
Klassföreståndare/mentor ska också snarast delges information om händelsen. 

  

Rektor kallar vårdnadshavare till skolan.   

Rektor kallar snarast till möte med alla inblandade för att samla information.   

Rektor gör en anmälan av händelsen till polisen och socialtjänsten om aktuellt.   

Rektor informerar först personalen och därefter berörda barn/elever om händelsen och 
vilka åtgärder som har vidtagits. Rektor avgör om fler barns/elevers vårdnadshavare bör 
informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. 

  

Närvarande personal fyller i Mall för tjänsteanteckning f.v.b. till rektor. Rektor följer e-
postrutinen för anmälan om misstänkt kränkning till bildning@vara.se och rapporten 
sparas på skolan för vidare behandling och arkivering. 

  

Vidare åtgärder: 
 

 

Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i likabehandlingsplan och hälsoplan. Barn-
/elevhälsan svarar för dokumentation samt att klassföreståndare/mentor involveras i 
arbetet. 

  

Rektor ser till att de inblandade barnens/eleverna erbjuds hjälp av barn-/elevhälsan att 
bearbeta händelsen. 

  

Rektor ansvarar för att en analys av händelsen görs på organisationsnivå.   

Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter hand. Rektor ansvarar för att samtal 
genomförs där barn/elever, vårdnadshavare, klassföreståndare/mentor samt 
elevhälsorepresentant/socialsekreterare deltar. Samtalen dokumenteras. 

  

 Klassföreståndare/mentor ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas om nödvändigt.   

     Åtgärder vid hot och våld 
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Arbetstagare mot barn/elev 
Denna blankett skall finnas upptryckt och lätt tillgänglig. 

 Utfört dat. och kl. Sign 

Akut skede:   

Varje vuxen som ser/uppfattar hot och våld mellan barn/elever ska gripa in för att stoppa 
det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. 

  

Se till att skadade får vård.    

Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.   

Kontakt tas med klassföreståndare/mentor.   

Klassföreståndare/mentor tar kontakt med vårdnadshavare.   

Se till att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och 
förtroende för. 

  

Läkare skall dokumentera ev. skador.   

Utred situationen:   

Rektor ska kopplas in/informeras skyndsamt. Båda parter får ge sin var sin version av 
händelsen, som dokumenteras. Om händelsen av både vuxna och barn/elever bedöms 
vara utredd och bör avslutas kan vårdnadshavare/klassföreståndare/mentor informeras.  

  

Klassföreståndare/mentor beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen.   

Vid allvarligt hot eller våld:   

Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor informeras omgående. 
Klassföreståndare/mentor ska också snarast delges information om händelsen. 

  

Rektor kallar vårdnadshavare till skolan.   

Rektor kallar snarast till möte med alla inblandade för att samla information.   

Rektor kopplar in HR för vidare åtgärder.   

Rektor informerar först personalen och därefter berörda barn/elever om händelsen och 
vilka åtgärder som har vidtagits. Barns/elevers vårdnadshavare ska informeras om 
händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. 

  

Närvarande personal fyller i Mall för tjänsteanteckning f.v.b. till rektor. Rektor följer e-
postrutinen för anmälan om misstänkt kränkning till bildning@vara.se och rapporten 
sparas på skolan för vidare behandling och arkivering. 

  

Vidare åtgärder: 
 

 

Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i likabehandlingsplan och hälsoplan. Barn-
/elevhälsan svarar för dokumentation samt att klassföreståndare/mentor involveras i 
arbetet. 

  

Rektor ser till att de inblandade barnen/eleverna erbjuds hjälp av barn-/elevhälsan att 
bearbeta händelsen. 

  

Rektor ansvarar för att en analys av händelsen görs på organisationsnivå.   

Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter hand. Rektor ansvarar för att samtal 
genomförs där barn/elever, vårdnadshavare, klassföreståndare/mentor samt 
elevhälsorepresentant/socialsekreterare deltar. Samtalen dokumenteras. 

  

  Vid behov kopplas HR och facket in.   
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Barn/elev mot arbetstagare  
Denna blankett skall finnas upptryckt och lätt tillgänglig. 

 Utfört dat. och kl. Sign 

Akut skede:   

Varje vuxen som ser/uppfattar hot och våld mellan barn/elever ska gripa in för att stoppa 
det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. 

  

Se till att skadade får vård.    

Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.   

Kontakt tas med klassföreståndare/mentor.   

Klassföreståndare/mentor tar kontakt med vårdnadshavare.   

Se till att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och 
förtroende för. 

  

Läkare skall dokumentera ev. skador.   

Utred situationen:   

Rektor ska kopplas in/informeras skyndsamt. Båda parter får ge sin var sin version av 
händelsen, som dokumenteras. Om händelsen av både vuxna och barn/elever bedöms 
vara utredd och bör avslutas kan vårdnadshavare/klassföreståndare/mentor informeras. 

  

Klassföreståndare/mentor beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen.   

Vid allvarligt hot eller våld:   

Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor informeras omgående. 
Klassföreståndare/mentor ska också snarast delges information om händelsen. 

  

Rektor kallar vårdnadshavare till skolan.   

Rektor kallar snarast till möte med alla inblandade för att samla information.   

Rektor gör en anmälan av händelsen till polisen och socialtjänsten om aktuellt.   

Rektor informerar först personalen och därefter berörda barn/elever om händelsen och 
vilka åtgärder som har vidtagits. Rektor avgör om fler barns/elevers vårdnadshavare bör 
informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. 

  

Närvarande personal fyller i Mall för tjänsteanteckning f.v.b. till rektor. Rektor följer e-
postrutinen för anmälan om misstänkt kränkning till bildning@vara.se och rapporten 
sparas på skolan för vidare behandling och arkivering. 

  

Vidare åtgärder: 
 

 

Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i likabehandlingsplan och hälsoplan. Barn-
/elevhälsan svarar för dokumentation samt att klassföreståndare/mentor involveras i 
arbetet. 

  

Rektor ser till att de inblandade barnen/eleverna erbjuds hjälp av barn-/elevhälsan att 
bearbeta händelsen. Vid behov kopplas HR och fack in för personal. 

  

Rektor ansvarar för att en analys av händelsen görs på organisationsnivå.   

Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter hand. Rektor ansvarar för att samtal 
genomförs där barn/elever, vårdnadshavare, klassföreståndare/mentor samt 
elevhälsorepresentant/socialsekreterare deltar. Samtalen dokumenteras. 

  

 Klassföreståndare/mentor ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas om nödvändigt.   
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Utomstående mot barn/elev 
Denna blankett skall finnas upptryckt och lätt tillgänglig. 

 Utfört dat. och kl. Sign 

Akut skede:   

Varje vuxen som ser/uppfattar hot och våld mellan barn/elever ska gripa in för att stoppa 
det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. 

  

Se till att skadade får vård.    

Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.   

Kontakt tas med klassföreståndare/mentor.   

Klassföreståndare/mentor tar kontakt med vårdnadshavare.   

Se till att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och 
förtroende för. 

  

Läkare skall dokumentera ev. skador.   

Utred situationen:   

Båda parter får ge sin var sin version av händelsen, som dokumenteras. Om händelsen av 
både vuxna och barn/elever bedöms vara utredd och bör avslutas kan 
vårdnadshavare/klassföreståndare/mentor informeras.  

  

Klassföreståndare/mentor beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen.   

Vid allvarligt hot eller våld:   

Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor informeras omgående. 
Klassföreståndare/mentor ska också snarast delges information om händelsen. 

  

Rektor kallar vårdnadshavare till skolan.   

Rektor kallar snarast till möte med alla inblandade för att samla information.   

Rektor gör en anmälan av händelsen till polisen och socialtjänsten vid behov.   

Rektor informerar först personalen och därefter berörda barn/elever om händelsen och 
vilka åtgärder som har vidtagits. Rektor avgör om fler barns/elevers vårdnadshavare bör 
informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. 

  

Närvarande personal fyller i Mall för tjänsteanteckning f.v.b. till rektor. Rektor följer e-
postrutinen för anmälan om misstänkt kränkning till bildning@vara.se och rapporten 
sparas på skolan för vidare behandling och arkivering. 

  

Vidare åtgärder: 
 

 

Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i likabehandlingsplan och hälsoplan. Barn-
/elevhälsan svarar för dokumentation samt att klassföreståndare/mentor involveras i 
arbetet. 

  

Rektor ser till att de inblandade barnen/eleverna erbjuds hjälp av barn-/elevhälsan att 
bearbeta händelsen. 

  

Rektor ansvarar för att en analys av händelsen görs på organisationsnivå.   

Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter hand. Rektor ansvarar för att samtal 
genomförs där barn/elever, vårdnadshavare, klassföreståndare/mentor samt 
elevhälsorepresentant/socialsekreterare deltar. Samtalen dokumenteras. 

  

 Klassföreståndare/mentor ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas.   
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Barn/elev mot utomstående 
Denna blankett skall finnas upptryckt och lätt tillgänglig. 

 Utfört dat. och kl. Sign 

Akut skede:   

Varje vuxen som ser/uppfattar hot och våld mellan barn/elever ska gripa in för att stoppa 
det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. 

  

Se till att skadade får vård.    

Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum.   

Kontakt tas med klassföreståndare/mentor.   

Klassföreståndare/mentor tar kontakt med vårdnadshavare.   

Se till att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god kontakt med och 
förtroende för. 

  

Läkare skall dokumentera ev. skador.   

Utred situationen:   

Båda parter får ge sin var sin version av händelsen, som dokumenteras. Om händelsen av 
både vuxna och barn/elever bedöms vara utredd och bör avslutas kan 
vårdnadshavare/klassföreståndare/mentor informeras.  

  

Klassföreståndare/mentor beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen.   

Vid allvarligt hot eller våld:   

Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor informeras omgående. 
Klassföreståndare/mentor ska också snarast delges information om händelsen. 

  

Rektor kallar vårdnadshavare till skolan.   

Rektor kallar snarast till möte med alla inblandade för att samla information.   

Rektor gör en anmälan av händelsen till polisen och socialtjänsten vid behov.   

Rektor informerar först personalen och därefter berörda barn/elever om händelsen och 
vilka åtgärder som har vidtagits. Rektor avgör om fler barns/elevers vårdnadshavare bör 
informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. 

  

Närvarande personal fyller i Mall för tjänsteanteckning f.v.b. till rektor. Rektor följer e-
postrutinen för anmälan om misstänkt kränkning till bildning@vara.se och rapporten 
sparas på skolan för vidare behandling och arkivering. 

  

Vidare åtgärder: 
 

 

Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i likabehandlingsplan och hälsoplan. Barn-
/elevhälsan svarar för dokumentation samt att klassföreståndare/mentor involveras i 
arbetet. 

  

Rektor ser till att de inblandade barnen/eleverna erbjuds hjälp av barn-/elevhälsan att 
bearbeta händelsen. 

  

Rektor ansvarar för att en analys av händelsen görs på organisationsnivå.   

Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske efter hand. Rektor ansvarar för att samtal 
genomförs där barn/elever, vårdnadshavare, klassföreståndare/mentor samt 
elevhälsorepresentant/socialsekreterare deltar. Samtalen dokumenteras. 

  

 Klassföreståndare/mentor ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas.   
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Checklista för åtgärder  
Som stöd i arbetet, då en händelse med hot eller våld inträffat på skolan, finns denna 
checklista över åtgärder som ska vidtas. Rektor är ansvarig för att vidtagna åtgärder 
kontrolleras mot checklistan. 

 

      

Åtgärd Utförare 
Klar 

ej 
aktuell 

       

Direkt dokumentation av händelsen. 
Rätt checklista är ifylld. 

Personal på plats 

    

Information till berörda och 
omgivning (inklusive 
vårdnadshavare) 

Rektor 

    

Skade-/tillbudsanmälan (en till chef, 
en kopia arkiveras) 

Personal på plats 

    

Polisanmälan/anmälan till 
socialtjänsten (minderårig) 

Rektor  

    

Skicka e-post till bildning@vara.se 
om utredning av misstänkt 
kränkning. 

Rektor 

    

Anmälan till Arbetsmiljöverket Rektor  

    

Krisstöd  Rektor, kurator, psykolog 

    

Uppföljande samtal 
Rektor, personal, barn-
/elevhälsan 

    

Uppföljande kontakt med 
utomstående berörda 

Rektor 

    

Upprättande av åtgärdsprogram (i 
skolan) 

personal, barn-/elevhälsan 

    

mailto:bildning@vara.se


 Sidan 17 

 

17 

 

Kontakter 
 

 

Viktiga telefonnummer   

   

SOS larmtjänst/polis, akut  tel: 112 

   

Polis (anmälan, ej akut)  tel: 114 14 

   

Polischef (anmälan, ej akut, rådgivning m m)  tel: 0512-797919 

   

Bildningschef  tel: 0512-318 13 

   

Verksamhetschef förskola  tel: 0512-318 19 

   

Verksamhetschef grundskola  tel: 0512-318 24 

   

Kommunjurist  tel: 0512-310 66 

  
 

Socialtjänsten/IFO  Tel: 0512-312 37 

 
Enhetens viktiga telefonnummer: 
Rektor Jennie Samuelsson   0512-31841 
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Förteckning över enheters ärendenamn vid 

kränkande behandling 
Namnge enligt följande:  

ärendenamn, löpnummer för året, året.  

T ex levg12020= Levene skola, ärende 1, år 2020 eller vedf22020=Vedums förskola, ärende 2, år 
2020 

Varje enhet har en egen förteckning över ärendena. 

Namn på enhet Ärendenamn 

Alléskolan  all 
Arentorp förskola aref 
Arentorp skola ares 
Frejgårdens förskola fre 
Grundsärskolan gru 
Kvänums förskola kvä 
Larv skola  lar 
Lagmansgymnasiet lag 
Levene förskola levf 
Levene skola  levs 
Nästegårdsskolan F-6 näslm 
Nästegårdsskoaln 7-9 näsh 
Parkskolan  par 
Torsgårdens förskola  torf 
Torsgårdsskolan  tors 
Tråvad förskola tråf 
Tråvad skola  trås 
Vedums förskola vedf 
Vedum skola  veds 
Västra förskolan väs 

 


