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Rutiner för akuta situationer      
 
Policy 
Det råder nolltolerans mot alla former av trakasserier och kränkande behandling. 
 
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
En centralt placerad fritidsledare som dagligen pratar med elever om upptäckt av trakasserier och 
kränkande behandling. Placering av lärares arbetsrum i anknytning till korridorer där det befinner 
sig elever. Det finns även ett trygghetsteam som har regelbundna träffar där skolans trygghetsarbete 
följs upp och utvärderas. En annan metod som används är att klassföreståndare genomför samtal 
med samtliga elever i klassen för att informera sig om trivsel samt vid de återkommande 
utvecklingssamtalen. 
 
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till 
Angående kränkningar är mentorer, kurator, skolsköterska, rektor, skoladministratör och 
trygghetsteam samt övrig personal på skolan. 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 
Trygghetsteamet och klassföreståndare pratar med var och en av eleverna. Den faktiska incidenten 
utreds och därefter bestäms åtgärden. Berörda vårdnadshavare informeras fortlöpande. Rektor 
informeras och tar beslut kring åtgärd och ska även vara delaktig i uppföljningen av ärendet. 
Klassföreståndaren ger information till hemmet och är ansvarig för att åtgärder och uppföljning 
genomförs. 
 
Rutiner vid konflikt mellan elever 
Trygghetsteamet pratar med var och en av eleverna, därefter ska eleverna prata med varandra, där 
två vuxna har ansvar för samtalet, för att utreda och få en lösning på problemet. När det är möjligt 
ska eleverna skriva under ett avtal mellan sig och trygghetsteamets personal. Vårdnadshavare har 
kontaktats av mentor eller trygghetsteamet. Vårdnadshavare får uppföljning under utredningens 
gång, om inte de finns med vid samtalen. Vårdnadshavare meddelas snarast. 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när personal kränks av elev 
Se Uppvidinge kommuns policy samt gällande lagstiftning. 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när personal kränks av personal 
Se Uppvidinge kommuns policy samt gällande lagstiftning. 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 
De inblandade parterna hörs innan vidare åtgärd. Eleven möter annan personal under utredningens 
gång. Har kränkning skett tas personal ur tjänst för vidare utredning. I vissa fall tas personal ur 
tjänst direkt för vidare utredning. Rektor har ansvar för detta. Gällande lagstiftning ska följas. 
 
Rutiner för uppföljning 
Vid en kränkning tar lärare alt. trygghetsteamet kontakt med elev/elever omgående och informerar 
klassföreståndaren. Vårdnadshavare till de inblandade eleverna kontaktas omgående. Både kränkt 
elev och den/de kränkande eleverna får förklara vad som hänt vid ett enskilt första möte. Två 
personal medverkar. Andra mötet där de involverade eleverna, om vi bedömt det möjligt, är med 
sker dagen efter eller närmaste dag efter ledighet. Uppföljning med elever sker utifrån den 
bedömning trygghetsteamet och rektor gjort. 
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Utvärdering 
Utvärdering görs av mentorer och trygghetsteam tillsammans med rektor under möten med 
trygghetsteamet. Avslutande samtal med elever sker efter bedömning av trygghetsteam och rektor. 
Trygghetsteamet bevakar och följer upp ärendet med mentor två till tre veckor efter avslutande 
samtal. Förälder meddelas under tiden om vad som händer. Vid behov vidtas åtgärder omedelbart. 
 
 
Rutiner för dokumentation 
Incidentrapport skrivs av den personal som upptäckte eller fick information om tillbudet. 
Incidentrapport skickas till rektor och trygghetsteam. Samtal med elever dokumenteras. 
Trygghetsteamet dokumenterar möten och ärendets gång. I dokumentationen framgår vem som 
fördelats vilket ansvar. 
 
När någon ser eller hör att någon utsatts för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande 
handling tillämpas följande: 
1. Informera de inblandades klassföreståndare.  
2. Klassföreståndaren för den utsatte antecknar vad som inträffat. Informerar sedan 
klassföreståndaren till den eleven som utsatt någon. Denna information ska föras vidare till rektor 
och Trygghetsteam. 
3. Klassföreståndaren samt ytterligare någon personal samtalar sedan med den som blivit utsatt, 
samt därefter med de elever som agerat kränkande, var och en för sig. Det går bra att ta hjälp av 
Trygghetsteamet. Det ska alltid vara två personal vid samtalen. 
4. Eleven uppmuntras sedan att berätta vad som har hänt för sina vårdnadshavare.  
5. Åtgärder ska ses över på individ-, grupp- och verksamhetsnivå.  
6. Klassföreståndaren ringer hem samma dag.  
7. Uppföljning sker inom en vecka. Föräldrar kontaktas igen. Därefter ytterligare uppföljning tills 
situationen upplevs som välfungerande av den som upplevt sig kränkt. 
8. Incidentrapport skrivs så fort den ansvarige har fått överblick av det inträffade. I de fall där 
personal är vittne till en incident, kan incidentrapport skrivas omgående. I de fall där ansvarige får 
information om en incident skrivs incidentrapport när personalen har tillräcklig överblick av 
händelsen. 
 
 
 
Ansvarsförhållande 
Mentorer tar emot information, informerar trygghetsteam, rektor och vårdnadshavare, samt 
informerar till ytterligare mentorer om deras elever är inblandade.  
Trygghetsteam och rektor ansvarar för att elevsamtal, uppföljning och avslutning av ärendet sker. 
 
Skollagen 
6 kap, Åtgärder mot kränkande behandling. 
10§, ”Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling...” 
 
 
 
 
 
Se hela likabehandlingsplanen på skolans hemsida. 


