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Plan mot kränkande behandling 

Alla skolor och fritidshem måste årligen göra en plan mot kränkande 
behandling. Det ska finnas en plan för varje verksamhet och anpassas till 
läget som råder där. Planen ska innehålla en:  

• översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn och elever.  

• redogörelse för vilka av dessa åtgärder som skolan tänkt påbörja 
eller genomföra under det kommande året.  

• beskrivning över vad personalen ska göra om det händer något akut. 
• beskrivning hur planen ska göras känd bland elever och personal. 
• beskrivning av hur eleverna ska delta i arbetet med att göra, följa 

upp och utvärdera planen. 

Efterföljande års plan ska innehålla en redogörelse för hur de planerade 
åtgärderna har genomförts. 

Lagen1 
Skolans arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga 
och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling regleras 
av lagstiftning i skollagen kap. 6 (2010:800), diskrimineringslagen 
(2008:567), förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med en 
plan mot kränkande behandling (2016:1011) och läroplanerna2.  

Skolan ska:    

A) upprätta en årlig plan mot kränkande behandling 

B) genomföra aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra    kränkande 
behandling. 

Det förebyggande arbetet med aktiva åtgärder handlar om att eliminera 
risker för att elever blir utsatta för kränkningar i skolan och på 
fritidshemmet. Det genomförs i följande steg: 

 
1 Lagrummen finns som bilagor under avsnittet Lagrum. 
2 Information om och vägledning i arbetet mot kränkande behandling finns på 
webbplatserna: www.skolverket.se, www.do.se och www.skolinspektionen.se 

http://www.skolverket.se/
http://www.do.se/
http://www.skolinspektionen.se/
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• Uppföljning och utvärdering  
• Undersöka risker och hinder samt analysera orsak till dessa 
• Genomföra åtgärder genom att sätta upp mål och bestämma åtgärder 

samt upprätta en plan mot kränkande behandling 

Mål och vision för arbetet med plan mot kränkande behandling och 
aktiva åtgärder 
Vi vill ge eleverna metoder som hjälper dem att utveckla en etisk och 
moralisk kompetens grundad på demokratiska värden. 

Vi strävar alltid efter att alla ska känna trygghet, glädje och lust att lära. Vi 
vill att alla elever känner sig bekräftade. På vår skola ska alla barn och 
vuxna ha en trygg miljö. 

Vårt mål är att 100% av eleverna på Vasaskolan ska känna sig trygga och 
nöjda i skolan. Ingen ska känna sig kränkt, trakasserad eller utsatt för 
diskriminering.  

Vårt syfte är att främja en god lärmiljö för elever, lärare och annan 
personal. Relationerna på vår skola ska präglas av respekt för alla 
människors lika värde. 

 

Delaktighet och ansvar  
Planen ska vara känd för alla och beskriva det förebyggande och främjande 
arbetet samt åtgärder och utvecklingsarbete som skolan ska arbeta med.  
 
All personal har en skyldighet att agera om ett barn eller en elev anser sig 
vara utsatt för diskriminering eller kränkande behandling. Alla verksamheter 
på skolan ska leva upp till handlingsplikten. Det innebär att personalen 
måste agera och utreda vad som hänt så snart de iakttar en diskriminering 
eller en kränkning, eller får reda på att någon känner sig kränkt. 
 

Det är all personals ansvar att: 
 

• att vara förtrogen med och följa skolans plan mot diskriminering och 
kränkande behandling samt vara delaktig i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

• ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som 
förmedlas genom undervisning och/eller i möte med elever 

• stödja elever i att påtala eventuella fall av kränkande behandling, 
trakasserier och/eller diskriminering 

• dokumentera incidenter och följa skolans rutiner 
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• bemöta elever och kollegor på ett respektfullt och lågaffektivt sätt 
samt visa tolerans för oliktänkande 

 
Det är rektorns ansvar att: 

• all personal i skolan och i fritidshem, samt elever och 
vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling är förbjudna enligt lag 

• det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevers lika 
rättigheter och motverka kränkande behandling, diskriminering eller 
trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och /eller 
könsöverskridande identitet eller uttryck 

• en utredning görs och att åtgärder vidtas om personal i skolan 
och/eller i fritidshem får kännedom om att kränkande behandling, 
trakasserier eller diskriminering förekommit 

• all personal i skolan och fritidshem har ett gemensamt system för hur 
anmälda eller upptäcka fall av kränkande behandling, trakasserier 
eller diskriminering, samt åtgärder för dessa, ska dokumenteras. 

• kontakta andra myndigheter såsom polis och socialtjänst vid behov. 
• förvara dokumentation av kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering. 
• anmäla all kränkande behandling till huvudman. 
• tillsammans med Trygghetsgruppen utreda, åtgärda och följa upp, 

samt dokumentera all kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering som kommit till skolans kännedom. 

• tillsammans med Trygghetsgruppen ansvara för 
dokumentationsblanketter som ska användas när fall av kränkande 
behandling, trakasserier eller diskriminering har förekommit. 

• tillsammans med Trygghetsgruppens påbörja arbete enligt 
handlingsplan när kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering kommit till gruppens kännedom. 

• tillsammans med Trygghetsgruppen initiera övergripande aktiviteter 
och teman, såsom rastaktiviteter och vänskapsdagar. 
 

Trygghetsgruppens ansvar: 
 

• att ansvara för att utreda och åtgärda incidenter av diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling, ibland tillsammans med 
mentor 

• att återkoppla till alla berörda parter samt att dokumentera 
insatserna, ibland tillsammans med mentor 

• att vid behov delta i möten med vårdnadshavare 
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• att ha stödsamtal med samtliga berörda parter även när det negativa 
beteendet har upphört 

• att årligen kartlägga riskfaktorer för miljöer och områden där 
kränkning och diskriminering kan uppstå samt sammanställa 
undersökningar/enkäter om elevernas trygghet och trivsel 

• att presentera sammanställning av undersökningar/enkäter till 
elevråd samt återkoppla till resultatet av kartläggningen till all 
personal 

• att delta i genomgång av trivselenkäten med ledningsgruppen 
• att skriva och uppdatera skolans plan mot diskriminering och 

kränkande behandling årligen 
• att ha stödsamtal med elever när elev själv påkallar det 
• att veckovis informera all personal om 

incidentrapporter/händelserapporter på teammöten 
 

Team/Mentorslagets ansvar: 
 

• att gå igenom incidentrapporter/händelserapporter varje vecka samt  
• följa upp klimatet i klasserna 
• att lyfta eventuella pågående ärenden i Trygghetsgruppen 
• att två gånger per termin, vid varje periodavslut, vika mentorstid till 

att reflektera och diskutera vårt förhållningssätt och diskutera hur det 
främjande och förebyggande arbetet fortlöper 
 

Mentorns ansvar: 
 

• att se till att planen mot diskriminering och kränkande behandling 
förankras hos elever och vårdnadshavare 

• att förklara begreppen diskriminering, trakasserier och kränkning för 
eleverna utifrån elevens förmågor och hålla dessa frågor levande 
inom ramen för undervisningenatt ha värdegrund löpande på 
schemat samt ha allvarsamtal vid konflikter som uppstår 

• att informera team/mentorslaget om eventuella pågående ärende i 
Trygghetsgruppen 

• att ta fram förslag på förbättringar utifrån resultatet från enkäten 
”trygghet och trivsel” 
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Elevens ansvar: 

• Att bemöta alla elever och all personal med respekt 
• Att påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering 

som förekommer på skolan 
• Att följa skolans och klassens trivselregler och stå för en god 

nätetikett 
 

Elevrådets ansvar: 

• att årligen ta del i kartläggningen av riskfaktorer för miljöer och 
områden där kränkning och diskriminering kan uppstå genom 
samarbete med Trygghetsgruppen 

• att ta emot förslag från klasserna om förbättring utifrån resultatet 
från kartläggningen 

• att återkoppla förslag från Trygghetsgruppen på elevrådsmöte 
 

Trygghetsgruppen på skolan/fritidshemmet består av:  

Namn Titel Mail 

Catrina Olsson Rektor Catarina.olsson@danderyd.se 

Catherine 
Blossby 

Kurator catherine.blossby@danderyd.se 

Sara Nyquist Skolsköterska sara.nyquist@danderyd.se 

Camilla Carlsten Lärare resursklass camilla.carlsten@danderyd.se 

Britt Lindqvist Lärare fritidshem britt.lindqvist@danderyd.se 

   

 

Trygghetsgruppen består av vuxna med olika utbildning, roller och 
kompetens i verksamheten. De arbetar konsulterande och i uppdraget ingår 
att arbeta för allas medverkan för en trygg miljö på skolan och 
fritidshemmet. Teamet leds av skolans kurator som är sammankallande. 
Teamet är insatta i skolans utvecklingsområden och ansvarar för 
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trygghetsenkäten och annan förebyggande verksamhet på skolan. Teamet 
kan även kopplas in i det utredande arbetet. 
 
Delaktighet och elevinflytande 
 
Det är viktigt att personal, elever och vårdnadshavare är delaktiga i arbetet 
med planen för att den verkligen ska kunna skapa en positiv utveckling för 
likabehandling och mot trakasserier, kränkande behandling och 
diskriminering på skolan. 
 

De strukturer och sammanhang vi har på skolan för att säkerställa 
delaktighet ser ut på följande sätt: 

Elever Vårdnadshavare Personal 

• Klassråd 
• Elevråd 
• Fritidsråd 
• Kartläggning av 

otrygga platser 
• Trivselenkät 
• Individuella samtal 
• Kommunövergripande 

enkät i vissa 
åldersgrupper 

• Föräldramöten 
• Utvecklingssamtal 
• Föräldraråd 
• Skolråd 
• Kommunövergripande 

enkät i visa 
åldersgrupper 

• Apt-
arbetsplatsträff 

• Teammöten 
• Mentorsmöten 
• Trygghetsteamet 
• Studiedagar 
• Dagar för 

utvärdering, 
planering och 
fortbildning (vid 
varje 
periodbyte) 

 

Vasaskolans vision 
 
GREAT – glädje, respekt, engagemang, ansvar, tillsammans 
”Genom delaktighet och nyfikenhet formar vi framtiden” 
Skolan utgör en grund för det livslånga lärandet och skall vara en trygg och 
lärorik plats. Hänsyn, ett trevligt bemötande och en ömsesidig respekt ska 
prägla umgängessituationen mellan såväl personal och elever. 
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Tryggisar – kamratstödjare 
Vasaskolan har i varje klass 2 stycken ”tryggisar” i varje klass. En tryggis är 
en elev som fungerar som en kamratstödjare och är en förlängning mellan 
klassens elever och trygghetsgruppen. 
En tryggis har en viktig uppgift. Förslag på tryggis-representanter från 
respektive klass sker tillsammans med trygghetsgruppen i en sluten 
omröstning. 
Trygghetsgruppen träffar tryggisarna var 6:e vecka och stämmer av hur 
läget är i klasserna och planerar aktiviteter som ska främja kamratskapet i 
hela skolan. 
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Ärendet till Trygghetsgruppen 
  

Anmälan lämnas skriftligen till Trygghetsgruppen. 

Kartläggande utredning görs av Trygghetsgruppen.  

Handlingsplan upprättas av Trygghetsgruppen i samråd med berörd 
personal. Handlingsplanen ska bygga på en analys av resultatet av 
kartläggningen. 

Åtgärder sätts in individuellt eller i grupp, beroende på ärendets art. 
Exempel på åtgärder är supportgrupper, medling, sociala berättelser och 
seriesamtal.  

Information till berörda vårdnadshavare sker kontinuerligt. 

Uppföljning med berörda elever, berörda pedagoger och berörda 
vårdnadshavare. 

Dokumentation görs av Trygghetsgruppen. 

Kompletterande insatser sätts in om åtgärderna varit otillräckliga eller inte 
uppnått önskat resultat. Detta görs i samråd med rektor och eventuellt 
elevhälsoteam. Då Trygghetsgruppen i samband med rektor påvisar att 
kränkning alternativt diskriminering varit av sådan art att det ska anmälas 
till huvudman, görs detta vid lämpligt tillfälle under ovanstående process. 

Allas delaktighet i arbetet och information om planens innehåll.  
I Danderyd kommuns skolor och fritidshem deltar personal, elever och 
vårdnadshavarna i arbetet med att förebygga kränkande behandling, 
trakasserier och sexuella trakasserier.  
 

• Eleverna deltar i den årliga kartläggningen genom att de besvarar 
frågor i trygghetsenkäten. 

• Eleverna deltar efter ålder och mognad i intervjuer och 
gruppsamtal 

• Elever deltar i trygghetsvandringar 
• Vårdnadshavarna i årskurs 3 och 5 får möjlighet att delta i den 

årliga ”våga-visa”-enkäten.  
• Varje verksamhet går igenom planen på personalmöte och/eller 

föräldramöten. 
• Skolans elevråd används som remissinstans och deras synpunkter 

beaktas i upprättandet av planen mot kränkande behandling, 
trakasserier och sexuella trakasserier 

• Eleverna deltar i framtagandet av ordningsregler varje år 
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Diskrimineringsgrunderna: 
1. Kön  
2. Könsöverskridande identitet  
eller uttryck  
3. Etnisk tillhörighet  
4. Religion- och annan trosuppfattning  
5. Funktionsnedsättning  
6. Sexuell läggning  
7. Ålder  
 
Olika former av diskriminering:  
Direkt diskriminering,  
Indirekt diskriminering,  
Bristande tillgänglighet,  
Trakasserier,  
Sexuella trakasserier,  
Instruktioner att diskriminera 
 

Planen finns på kommunens skolplattform, och på skolans webbplats under 
respektive verksamhet. En ny plan publiceras senast vecka 44 varje år.  

Arbetet med aktiva åtgärder 
Det aktiva arbetet genomförs i följande steg 
 

• Skolan undersöker i det första steget den egna verksamheten i 
syfte att upptäcka risker för diskriminering eller andra hinder för 
elevernas lika rättigheter och möjligheter.  

• I det andra steget analyserar skolan orsakerna till de eventuella 
hinder som upptäckts. 

• I det tredje steget fattar skolan beslut om åtgärder som ska 
genomföras för att undanröja de hinder som upptäckts.  

• I det fjärde steget följs arbetet för att motverka diskriminering 
upp och utvärderas. En tillbakablick över föregående läsårs arbete 
inleder arbetet med nästa årsplan.                     

 
 
 

 

 
  

Diskrimineringsgrunderna och olika 
former av diskriminering redogörs 
för mer utförligt i bilaga 2. 
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Steg 1: Uppföljning och utvärdering –  

så här gick arbetet med förra årets plan: 
 

Vasaskolan inledde höstterminen med värdegrundsarbete. Detta innebar 
fokus på samarbetsövningar, samtal om etik och moral. I början av läsåret 
gav Trygghetsgruppen information i klasserna gällande plan mot kränkande 
behandling och diskriminering. 

Rastverksamhet organiserades i samarbete med lärare i 
fritidshem/fritidspedagoger samt trivselledare för att förebygga utanförskap 
samt erbjuda eleverna en meningsfull, trygg och lustfylld skoldag. Några 
elever i varje klass utbildades till trivselledare genom 
Trivselledarprogrammet.  

Rastvärdsområden delades in i zoner så att personal fick en större spridning 
på skolgården och under raster. Trivselledare inbjöds att, med stöd av och i 
samarbete med vuxna på skolan, ta ett visst ansvar för olika aktiviteter och 
material. 

Trygghetsgruppen träffades varje vecka i syfte att planera skolans 
förebyggande verksamhet mot trakasserier och kränkningar.  

Skolan hade under läsåret 18/19 ett projekt, ”elever på nätet” för elever i åk 
3-6, som initierades av Trygghetsgruppen. Uppföljning av projektet fortsatte 
under vårterminen -20 med åk 6. Representanter ur Trygghetsgruppen 
tittade på en film om Grooming med eleverna som sedan diskuterades. 
Eleverna fick även med sig hem ett häfte om grooming till sina 
vårdnadshavare. Både filmen och häftet är framtaget av Maria Dufva som 
föreläste om elever på nätet 18/19. 

Under vårtermin -20 har Trygghetsgruppen haft gruppstärkande övningar 
med elever i åk 6 samt i åk 4. I åk 6 handlade det om utanförskap och i åk 4 
gemenskap. Vi har även arbetat med barnkonventionen i åk 4. 

Elever besvarade under höstterminen och vårterminen skolans enkät 
”trygghet och trivsel”. Denna utvärderades och analyserades sedan av 
Trygghetsgruppen och presenterades för personal. 

Trygghetsgruppen följde kontinuerligt upp de planerade åtgärderna. 
Utvärdering skedde vid varje periodavslut. Om någon åtgärd inte kommer 
genomföras är vårt mål alltid att behålla den till nästa läsår. 
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Så här gick det: 
Uppstarten av läsåret med värdegrundsvecka är en viktig start på läsåret. 
Trygghetsgruppen tillhandahåller material vilket pedagoger arbetar med i 
sina klasser. Vi ser att grupperna får en sammanhållning som är värdefullt 
för dem. Vi ser även att det inte jobbas lika effektivt i alla klasser vilket 
resulterar i mer konflikter och osämja senare under terminen. 
 
I vårt fortsatta arbete med grooming och ”elever på nätet” märkte vi att det 
hade varit ett betydelsefullt projekt. Vi upplever att det har skapats en större 
öppenhet mellan elever och personal kring ämnet. 
Eleverna har fått en ökad förståelse för vad som kan hända när de är ute på 
nätet och vilka rättigheter och skyldigheter som finns att förhålla sig till. 
Eleverna upplever att de har blivit mer försiktiga när de är ute på nätet.  
 
 
Erfarenheten och insikterna visar att det finns ett stort behov av att arbeta 
vidare med nätanvändande och hålla ämnet levande i undervisningen.  
 
 
 
De här områdena fortsätter vi arbeta med under detta läsår: 
 

• Värdegrundsarbete 
• Diskrimineringsgrunderna 
• Enkäter 
• Trygghetsvandringar tillsammans med barn/elever i lokaler, på 

gårdar och så vidare. 
• Händelserapporter/Incidentrapporter – anmälningarna till huvudman 

om kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier. 
Sammanställning kan fås av verksamhetsutvecklare på 
Bildningsförvaltningen 

• Genomgång av rutiner och regler 
• Oro – konflikter i elevgrupper 
• Sociala medier 
• Vuxennärvaron –personalens bemötande, förhållningssätt och 

samsyn 
• Otrygga platser som t.ex. omklädningsrum, förflyttningar etc. 
• Språkbruket, undersöka förekomst av kränkande jargong – mellan 

barn/elever och mellan vuxna – barn/elever.  
• Skolfrånvaron  
• Övergångar mellan stadier och skolformer 
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Steg 2: Undersöka risker och hinder 
För att hitta och identifiera hinder för elever och områden där eleverna 
riskerar att utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella 
trakasserier undersöker och kartlägger vi skolans miljö utifrån samtliga 
diskrimineringsgrunder på följande sätt: 
 

• Enkäter 
• Intervjuer/barn- elevsamtal 
• Trygghetsvandringar tillsammans med barn/elever i lokaler, på 

gårdar och så vidare 
• Ordningsregler 
• ”Incidentrapporter” – anmälningarna till huvudman om kränkande 

behandling, trakasserier och sexuella trakasserier. 
Sammanställning kan fås av verksamhetsutvecklare på 
Bildningsförvaltningen 

• Genomgång av rutiner och regler 
• Oro – konflikter i elevgrupper 
• På väg till eller från skolan 
• Sociala medier 
• Främlingsfientlighet 
• Vuxennärvaron – och personalens bemötande, förhållningssätt 
• Otrygga platser som t.ex. omklädningsrum, förflyttningar etc. 
• Språkbruket, undersöka förekomst av kränkande jargong – mellan 

barn/elever och mellan vuxna – barn/elever.  

• Skolfrånvaron  
• Resursfördelning 
• Övergångar mellan stadier och skolformer 

 
 
Följande risker och hinder har vi identifierat: 
Språkbruket är ett område där det sker kränkningar och som skolan kommer 
fortsätta att arbeta med tillsammans med elevrådet.  
Otrygga platser som t.ex. omklädningsrum, förflyttningar etc. 
Vi har även uppmärksammat att det förekommer en viss främlingsfientlighet 
bland våra elever. 
 
 

Steg 3: Verksamhetens analys efter kartläggningen 
Vi har identifierat några områden i vår verksamhet som riskområden. För att 
förebygga att kränkande handlingar sker kommer vi under året att arbeta för 
att det inte ska uppstå problem på dessa områden. Syftet med vårt 
förebyggande arbete är att elevernas miljö ska bli trygg och säker.  
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Vår analys är att skolan har identifierat vissa riskområden och fördelat om 
våra resurser för att täcka riskområden.   

Steg 4: Åtgärder  
Det främjande arbetet pågår alltid. Det bedrivs långsiktigt, gäller alla, sker 
kontinuerligt både på och utanför lektionstid och det är målinriktat. Det rör 
skolans hela arbete, från sättet att organisera och genomföra undervisningen 
till sättet att tala och handla under hela skoldagen. Arbetet sker varje dag, 
under varje lektion och mellan lektionerna. 
 
Syftet med det förebyggande arbetet är att avvärja risker för diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. Som grund för arbetet ligger 
regelbundna kartläggningar av de risker för sådant som finns i den egna 
verksamheten. Målet är att genomföra förebyggande insatser med 
utgångspunkt i den egna verksamhetens identifierade styrkor och svagheter. 
 
 
Dessa åtgärder kommer vi att göra för att förebygga kränkningar i vår 
verksamhet. 
 

Uppmärksamma 
risk/plats som upplevs 
som otrygg och där 
kränkning, trakasserier 
eller sexuella 
trakasserier kan ske 

Detta ska vi 
göra under året 
för att 
förebygga att 
det inträffar 

Ansvariga 
för att 
åtgärderna 
genomförs 

Datum när 
åtgärderna 
följs upp 
 

Datum för  
utvärdering 

Fotbollsplanen Öka 
personalnärvaro. 
Dela in 
fotbollsplanen i 
zoner så varje 
årskurs har en 
bestämd plats. 

Rektor/ 
Skolans 
personal 

Varje 
period-
avslut 

Vid enkäter som 
sker under  
-ht och -vt. 

Omklädningsrum och 
förflyttningar  

Dialog med 
elever. 
Personalnärvaro 

Rektor/ 
Skolans 
personal 

Fortlöpande Vid enkäter under  
-ht och  
-vt 

Värdegrund med fokus 
på språkbruk och rasism 

Arbeta 
fortlöpande i 
klasserna 

Trygghetsgr
uppen/ 
mentorer 

Varje 
periodavslut 

Vid enkäter 
Under -ht och -vt 
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Ärendegång vid misstanke om kränkande behandling3  
 
I arbetet används en verksamhetsspecifik ärendegång för personal 
respektive trygghetsteam, en mall för incidentrapport till trygghetsteamet 
samt blanketter för dokumentation av elevincident vid kränkande 
behandling och för elevärende i trygghetsteamet. Dessa återfinns under 
bilaga 1. 
 
När personal får kännedom om att en elev utsatts för kränkande behandling, 
trakasserier eller sexuella trakasserier hanterar vi det på följande sätt:  
 
Rutiner för akuta situationer 
 
Om det finns misstanke om kränkning gentemot elev från en vuxen i skolan 
utreds detta av rektor med eventuellt stöd från huvudmannen. I det fall det 
finns misstanke om kränkning gentemot elev från rektor utreds detta av 
huvudmannen.  
 
Upptäcka – steg 1  
 
Alla vuxna, som arbetar i verksamheten, som får kännedom om att något 
inträffat där en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling, 
trakasserier eller sexuella trakasserier ingriper för att stoppa det som sker. 
Har händelsen redan utspelats tar den vuxne som får informationen reda på 
mer fakta, vad som hänt och eventuellt vilka som varit inblandade i 
händelsen.  
 
Tillsägelse – Skolans personal gör en bedömning (kartläggning) på plats 
och vidtar de åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet. 
Kartläggande samtal – Den personal på skolan som har bevittnat 
händelsen har ett enskilt samtal för kartläggning med berörda elever, 
alternativt delegerar ansvaret till elevernas mentor. 
 
Vasaskolan använder sig av mini-medling vid kränkningar och trakasserier. 
Mini-medling är ett gemensamt opartiskt förhållningssätt för 
konflikthantering. Det bygger på att kunna äga och hantera sin egen 
konflikt. All skolpersonal har ett likartat arbetssätt vid konflikter vilket 
skapar trygghet för både personal och elever. Elever känner sig rättvist 
bemötta och lika behandlade av all personal.  

 
3 I arbetet används en verksamhetsspecifik ärendegång för personal respektive 
trygghetsteam, incidentrapport till trygghetsteamet samt blanketter för dokumentation av 
elevincident vid kränkande behandling samt dokumentation av elevärende i trygghetsteamet 
som återfinns under bilaga 1. 
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Förhållningssättet på Vasaskolan ska genomsyras av ett lösningsfokuserat 
förhållningssätt. 
 
Anmäla – steg 2 

Personalen anmäler snarast det som inträffat till rektor eller till den som 
rektor utsett att ta emot anmälan t.ex. kurator eller trygghetsgruppen. Rektor 
informeras samma dag eller senast dagen efter att händelsen kommit till 
personalens kännedom. De inblandade elevernas mentorer och skolans 
trygghetsgruppen får information om vad som hänt.  
Dokumentation av incidenten görs samma dag som den skett på blankett 
”Tillbud” av den personal som har bevittnat händelsen, samt den personal 
som haft kartläggande samtal och informerat vårdnadshavare. 
Dokumentation lämnas snarast till kurator. 
 
Vårdnadshavare informeras om incidenten som skett av den personal på 
skolan som har kartlagt incidenten. 
Bedömning – steg 3 

Rektor eller den som rektor utser, gör en bedömning av det som hänt för att 
kunna besluta om vem som är lämplig att utreda det som inträffat. Rektor 
eller den person som rektor utser anmäler det som inträffat till Danderyds 
kommun som är huvudman för verksamheten senast en vecka efter att efter 
att händelsen kommit till rektors kännedom. Anmälan görs genom ett 
digitalt formulär.4 Efter att formuläret har fyllts i och sparats skickas 
automatiskt en kopia av anmälan till rektor, huvudman och anmälare.  
 
Utredningen – steg 4 

När utredningen påbörjas innebär det att den som ansvarar för utredningen 
tar reda på vad som har hänt. Så fort de inblandande tillfrågas om vad som 
hänt har en utredning påbörjats. Utredningen syftar till att ta reda på vad 
som hänt och om eleven har utsatts för kränkande handlingar. Om så skett 
ska utredaren ge förslag till åtgärder som behövs för att det inte ska hända 
igen. Den elev som blivit utsatt ska återfå en trygg och säker skolsituation. 
Utredningarna dokumenteras och diarieföras på varje skola. 
 
Uppföljning– steg 5 
 
Utredningen följs upp inom en vecka. Om det visar sig att eleven fortsatt 
utsätts för kränkningar beslutar skolan om andra mer kraftfulla åtgärder för 

 
4 https://intranat.danderyd.se/organisation/bildningsforvaltningen/grundskola-och-
gymnasium/ 
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att få kränkningarna att upphöra. Även de nya åtgärderna följs upp och 
arbetet fortsätter ända tills elevens situation har förbättrats.  
Skolans rektor är alltid ansvarig för utredningen och uppföljningen, om en 
elev upplever sig utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella 
trakasserier. En utredning kan däremot ändå genomföras av alla vuxna i 
fritidshemmet eller i skolan till exempel en mentor, kurator eller av skolans 
trygghetsteam. 
 
Vårdnadshavare informeras om uppföljningen. 
 

 

Alla elever som varit inblandande i en händelse har rätt att tas om 
hand av personal oavsett om eleven blivit utsatt för kränkningar eller 

om eleven har utsatt någon för kränkande handlingar. 
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