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UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
EN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD SKOLA I VÄRLDSKLASS

Rutiner för åtgärd, uppföljning och dokumentation
Skyldigheten att utreda om någon har utsatts för trakasserier eller kränkande
behandling träder in så snart någon i verksamheten fått kännedom om att ett
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för detta. Det krävs alltså inga bevis för
att påbörja en utredning och det är den enskilda elevens uppfattning som skolan
ska utgå ifrån.
Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling
av en vuxen följs nedanstående plan:


Händelsen anmäls till mentor, elevvårdsteam, antimobbningsgrupp eller
annan vuxen på skolan som eleven har förtroende för.



Mottagaren av anmälan anmäler omedelbart händelsen till rektor som i
sin tur anmäler händelsen till huvudmannen, Utbildningsförvaltningen.



Vårdnadshavare informeras. Ansvarig för att detta sker är rektor.



Rektor ansvarar för att utredning sker. Huvudmannen har det yttersta
ansvaret.

‐
‐
‐

Separata utredningssamtal förs med samtliga berörda parter.
Samtalen dokumenteras.
Rektor ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas. Åtgärder som sätts in bör
leda till långsiktiga lösningar. Det bör alltid övervägas om åtgärder också
ska vidtas i syfte att förändra strukturer och förhållanden på grupp‐ och
verksamhetsnivå.
Åtgärderna dokumenteras.
Rektor följer upp ärendet med elev och vårdnadshavare.
Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och följer upp
ärendet. Om personalen så önskar kan en facklig representant närvara vid
samtalen.
Utredning och åtgärder utvärderas och dokumenteras.
Uppföljningen dokumenteras. Om åtgärderna är otillräckliga beslutar
rektor om nya åtgärder.

‐
‐
‐

‐
‐


Rektor ska under utredningstiden ha kontakt med sin chef/förvaltning.



Rektor avgör, i samråd med sin chef, om ärendet ska anmälas till annan
myndighet. Rektor beslutar, i samråd med Utbildningsförvaltningens
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personalavdelning, om ev. disciplinära åtgärder i enlighet med AB. Facket
bör då kopplas in.


Varje ärende ska utredas och handläggas skyndsamt. Ansvarig för detta är
rektor och ytterst ansvarig är huvudmannen.



Om åtgärderna inte är tillräckliga kan elev och vårdnadshavare vända sig
till Barn‐ och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO) eller
Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se).

FEL! INGEN TEXT MED ANGIVET FORMAT I DOKUMENTET.
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