
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av rektorer 2022-02-16 

 

 

 

  

Handlingsplan vid 
hot och våld 

 

Lagmansgymnasiet 



 

Handlingsplan vid hot och våld 

Planen grundas i Lagmansgymnasiets värdegrund samt gällande lagstiftning.  
 
Mål 
Målet är att det inte skall förekomma någon form av hot eller våld i vår verksamhet.  

 Åtgärd Ansvarig Tid 

1. 
 
 
 
 
 

När elev hotar och/eller misshandlar annan elev: 
 

• Ingrip! Var vid behov flera vuxna. Vid våld- skilja de 
inblandade åt. Vid behov tillkalla polis.  

• Värdera händelsens hjälpbehov. 
• Tillse att eventuella skadade får vård. 
• Informera rektor om händelse och åtgärder. 
• Vid behov för eleverna till mentor, kurator eller 

skolsköterska för vidare åtgärd. 
• Meddela expeditionen om det inträffade. 
• Dokumentera händelse + inblandade. 
• Hot och misshandel polisanmäls. 

 
 
Den som ser 
händelsen 

 
 
Snarast 

2. 
 
 
 
 
 

• Se till att undervisningen fortgår (om möjligt). 
• Håll ett första möte med samtliga inblandade, en 

och en. Den som ingripit skall närvara. 
• Ta beslut om åtgärder för att säkra lugnet. Vid våld 

går de inblandade hem alt placeras i olika rum tills 
rektor tagit beslut om fortsatta åtgärder. 

• Rektor meddelar bildningschef. 
• Omyndig elev hämtas av vårdnadshavare som 

samtidigt får information.  
• Starta utredning om händelsen. Gör vid behov en 

socialtjänst- och/eller polisanmälan. 
• Tänk på att informera berörda elever och personal 

kring händelse och åtgärder. 
• Uppföljning av insatser. 
• Vid behov debriefing med berörd personal. 
• Dokumentera åtgärder och nuläge 

Programansvarig 
 
Rektor, EHT 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor, Mentor 
 
Rektor 
Samtliga 

Samma dag 

3. 
 
 
 

• Informera berört arbetslag om förhållningsätt. 
• Starta eller arbeta vidare med beslutade insatser. 
• Förbered återgång till normal verksamhet. 
• Vid behov informera annan berörd personal. 
• Samverka med elev och vårdnadshavare (vid 

omyndig elev).  
• Uppföljning av insatser. Möte med berörd personal 
• Dokumentera nuläge och planering framåt 

Programansvarig 
 
 
Rektor 
 
Rektor, EHT 
Samtliga 

Nästa dag 

4.  
 
 

Samtliga 
 
 

 

Framtid 
 
 

 



 

Åtgärd  
Ansvarig 

 
Tid 

1. 
 
 
 

När elev hotar personal: 
 

• Den personal som blivit hotad eller får information 
om hot ska omedelbart kontakta rektor eller 
dennes ersättare. Fås inte kontakt med någon av 
dessa ska bildningschef kontaktas.     

• Rektor meddelar bildningschef.  
• Om situationen kräver, ring 112.                                                     
• Rektor fattar beslut om ev. sammankallning av 

krisgruppen.                                                 
• Kontakta elevens vårdnadshavare (vid omyndig 

elev).                                            
• Hot ska polisanmälas. Polisen har ansvaret över 

förundersökning och utredning.                    
• Rektor och personal ur Elevhälsoteam samman-

kallar, efter samråd med polisen, de berörda 
parterna till samtal och upprättar en åtgärdsplan.  
     

 
 
Den utsatta, 
Rektor, EHT 

 
 
Snarast  

1. 
 
 
 
 

När elev misshandlar personal: 
 

• Försök om möjligt avbryta pågående misshandel. 
Om situationen kräver ring 112. OBS! utsätt inte 
dig själv för fara. Låt dig inte provoceras. Hämta 
hjälp.                                               

• Kontakta rektor eller dennes ersättare. Fås inte 
kontakt med någon av dessa ska bildningschef 
kontaktas.     

• Dokumentera tid, händelse och inblandade.            
• Kontakta elevens vårdnadshavare (vid omyndig 

elev).                                                
• Rektor fattar beslut om sammankallande av 

krisgruppen.                                   
• Rektor meddelar bildningschef.                                        
• Misshandel ska polisanmälas. Polisen har ansvaret 

för förundersökning och utredning. Rektor beslutar 
i samråd med drabbade om vidare åtgärder. 

 
 
Den som ser 
händelsen, 
Rektor, EHT  

 
 
Snarast  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. • Rektor och personal i Elevhälsoteam sammankallar, 
efter samråd med polisen, de berörda parterna till 
samtal och upprättar en handlingsplan.                                                                                         

 Nästa dag 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Åtgärd 
 

Ansvarig Tid 

1. När personal hotar eller misshandlar elev: 
 

• Den som ser/uppfattar hot eller våld mellan 
personal och elev skall genast ingripa för att 
stoppa.  

• Lugna ner situationen. Vid behov ta respektive till 
olika rum. Ta vid behov hjälp! 

• Se till att skadade får vård. Dokumentera 
eventuella skador. Hänvisa till läkarkontakt. 

• Dokumentera tid, händelse och inblandade. 
• Kontakta rektor. 
• Kontakt tas med vårdnadshavare (vid omyndig 

elev). 
• Diskutera och/eller meddela åtgärder. 
• Hot och misshandel polisanmäls. 
• Rektor kontaktar HR. 

 

 
 
Den som ser 
händelsen 
 
 
 
EHT 
 
 
 
Mentor, Rektor 

 
 
Snarast  

 • Erbjud elev fortsatt stöttning för att bearbeta 
händelsen. 

• Vid behov erbjud berörd elev och personal 
gemensam bearbetning av händelsen. 

• Dokumentera åtgärder och nuläge. 
• Uppföljningssamtal. 

 

EHT 
 
Rektor, EHT, 
Skyddsombud 
 
Rektor 

Nästa dag 
 

2. Vid allvarliga hot eller våld: 
 

• Personal som hotat eller brukat våld mot elev kan 
ha begått tjänstefel. Ärendet handläggs av rektor 
och personal från personalavdelningen. 
Skyddsombud informeras.  

• Tillbudsrapport skickas till rektor. 
• Vid behov rådfråga polis. Anmälan till polis.  
• Vid behov anmälan till Arbetsmiljöverket och 

Försäkringskassan. 
• Informera berörd personal och elever.  
• Information och rapporter skickas sedan till 

Bildningsförvaltningen.  
 

 
 
 
Rektor 
 
 
 
 
 
 
 
Den som såg 
händelse. 
Rektor. 

 

 

Vid hot eller våld mot hela skolan gäller följande: 

• Elever och personal låser in sig i lektionssalar. Snabbt larm, använd mobiltelefoner.  
• Rektor startar All-anrop. 
• Polis larmas på tel. 112. 
• Elever och personal stannar i lektionssalar till situationen är under kontroll. 

 



 

 

Dokumentation 

 
• Inblandade vuxna skall vid händelse av hot eller våld dokumentera tid, vad som hänt, 

inblandade och vad de vidtagit för åtgärder. Lämna dokumentationen till rektor.  

• Rektor och/eller personal ur elevhälsoteamet dokumenterar beskriven orsak till 
händelse, förslag och plan för åtgärder samt beslut om åtgärder. 

• (Beroende på situation och inblandade parter följs kommunens handlingsplan 
”Övergripande handlingsplan. Hot och våld. Inom barnomsorg, grundskola, särskola 
och gymnasieskola” vilken finns på Vara kommuns hemsida samt upptryckt och 
lättillgänglig i skolans lokaler.) 

 

 

Uppföljning 

 
• Den direkt berörda personalen samlas om möjligt vid dagens slut för att tydliggöra vem 

som gör vad utifrån händelsen den närmsta tiden. Rektor leder om möjligt mötet. 

• Följande dag utvärderas de direkta insatserna för att kontrollera att handlingsplanen 
följts och om eventuella uppdateringar bör göras. Se över behov av eventuellt nya 
åtgärder. 

• Uppföljning och utvärdering av insatserna görs vid behov även med indirekt berörd 
personal som till exempel vaktmästare, bespisningspersonal, städpersonal mfl. 

 

 

Utvärdering 

 
• Utvärdering av insatser och åtgärder görs löpande av rektor och Elevhälsoteamet med 

hjälp av mentorer. Detta görs genom samtal och observationer av berörda. 

• Vid revidering av handlingsplanen, ta lärdom av det inträffade. Använd detta för att 
främja en positiv utveckling. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

  

Kontakter 
 

SOS larmtjänst/polis akut   112 

Polis, ej akut     114 14 

Polisen Vara         010-565 77 00 

Polis Christoffer Hjelm    072-219 28 99 

Bildningschef     0512-318 13 

Kommunjurist Ingrid Everhag    0512- 310 66 
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Tf. gymnasiechef André Essebro  0512-31190 

Rektor Susanne Schiller Harvey   0512-311 91 

Rektor Lena Ottosson Burge                     0512-311 94 

Handläggare Emily Lindkvist    0512-311 92 

Administratör Birgitta Lundström   0512-311 87 

Administratör Anna Nord Sällberg   0512-311 86 

Kurator Edit Strand     0512-311 67 

Skolsköterska Yvonne Svantesson   0512-311 93 

Vaktmästare Henrik Svensson   0512-317 83 

Programansvarig BF Anna Fransson   0512-319 30 
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