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Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleverksamhet

Ansvariga för planen
Rektor har det yttersta ansvaret för att en likabehandlingsplan upprättas, följs och årligen utvärderas.
Rektor ansvarar för att informera ny personal om förskolans ordningsregler, främjande, förebyggande
och åtgärdande arbete. Rektor ansvarar också för att personalen fortbildas för att aktivt kunna arbeta
mot alla former av kränkande behandling.

Vår vision
Bildningsförvaltningen: Ett gott liv
Mission: Vi tar tillvara allas lust och lärande
Vår ambition: Utifrån barnens intresse, nyfikenhet och initiativ skapar vi processer som syftar till
utveckling och lärande mot målen. Förskollärare tar ansvar för att undervisning och lärande sker
genom medvetet målstyrda processer.

Planen gäller från
2020-08-01

Planen gäller till
2021-08-01

Barnens delaktighet
Pedagogerna åskådliggör för barnen vad planen innebär i det dagliga arbetet genom att vara

Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårdnadshavare kan påverka innehållet i likabehandlingsplanen genom att framföra synpunkter på
föräldraråd, enkätsvar, samtal med rektor samt i den dagliga kontakten med pedagogerna. Den
aktuella likabehandlingsplanen finns även utlagd på förskolans hemsida, utskickad via mail och hänger
i pappersvariant i entrén till varje avdelning.

Personalens delaktighet
All personal på förskolan har ett stort ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och goda relationer
både med barn, vårdnadshavare samt andra besökande i verksamheten. All personal ska ta del av
likabehandlingsplanen och handla utifrån den. All personal har ett ansvar för att kompetensutveckling
sker kring det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet på förskolan.
Pedagogerna är med och sätter upp mål för likabehandlingsarbetet utifrån var vi är i verksamheten.
Arbetslagen har i uppdrag att uppmärksamma om något barn utsätts för något avvikande, de genomför
det uppsatta målet och utvärderar och analyserar likabehandlingsarbetet inför varje läsårsslut. Den
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övergripande och sammanfattande analysen genomförs i arbetsgruppen Likabehandling/ arbetsmiljö
tillsammans med rektor. Denna arbetsgrupp är också drivande i förskolans arbete med normer och
värden under detta läsår. Vi använder oss av Normkreativitet i förskolan, Do:s stödmaterial och
arbetsmaterial från förlaget Olika i arbetet med personalen.

Förankring av planen
Planen förankras hos pedagogerna via arbetsgruppen Likabehandling/ arbetsmiljö och rektor vid
uppstarten av läsåret samt kontinuerligt genom kollegialt lärande i olika former. Arbetsgruppen
likabehandling/ arbetsmiljö består av en person från varje arbetslag för att skapa goda förutsättningar
för att likabehandlingsarbetet ska bli en naturlig del i förskolans systematiska kvalitetsarbete. Planen
mot diskriminering och kränkande behandling kommer detta läsår att vara sammankopplat
med förskolans prioriterade mål med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Förskolan kommer
använda barnlitteratur med fokus på de sju diskrimineringsgrunderna, normer och värden för att nå
SKA-arbetets prioriterade mål.
Pedagogerna förklarar planen för barnen tidigt på höstterminen och vårdnadshavarna tar del av
planen på föräldramöte, föräldraråd, skickad via mail, tillgänglig i pappersform i avdelningarnas hallar
och på kommunens hemsida.
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Utvärdering
Tallbacken har inte haft någon uppdaterad plan mot diskriminering och kränkande behandling så det
blir ett omtag med nya mål och arbetssätt så att planen blir ett levande dokument som är förankrat
hos alla medarbetare.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Se svaret under rubriken utvärdering.

Beskriv hur likabehandlingsplanen har utvärderats?
Se svaret under rubriken utvärdering.

Rektor och likabehandlingsgrupp
Likabehandlingsgruppen har under föregående läsår bestått av tre medarbetare och rektor. Utifrån
de samtalen rektor haft under maj- 2020 med likabehandlingsgruppen, lära-känna samtal,
specialpedagog och arbetslagen så beslutade rektor att utöka gruppen till en person från varje
arbetslag för att få en ökad delaktighet och samsyn kring planen mot diskriminering och kränkande
behandling och hur förskolan ska arbeta för att nå målet i den.

Delaktiga i utvärderingen av likabehandlingsplanen?
Se föregående svar.

Årets plan ska utvärderas senast
2021-06-30

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Vårdnadshavare: Genom synpunkter på t.ex föräldraråd, föräldramöte och utvecklingssamtal. Men
även enkätsvar, samtal med rektor samt i den dagliga kontakten med pedagogerna blir viktiga delar i
utvärderingen.
Medarbetare: Genom analyser i arbetsgruppen Likabehandling/ arbetsmiljö och utifrån reflektioner i
arbetslagen kring normer och värden. Pedagogernas förhållningssätt och arbetet kring normer och
värden blir mer synligt på förskolan.
Barnen: De äldre barnen deltar i intervjuer kring trygghetsenkäten. Pedagogernas förhållningssätt
och arbete kring normer och värden avspeglar sig hos barnen hos fångas upp i den pedagogiska
dokumentationen.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Arbetsgruppen Likabehandling/ arbetsmiljö och rektor
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Främjande insatser
Vi arbetar för allas lika värde och de mänskliga
rättigheterna
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål: Ge alla barn en god självkänsla! Med god självkänsla minskar behovet för barnen av att
bygga normer.
Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla
människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.
Insats: Arbetsgruppen Likabehandling/ arbetsmiljö har utökats från tre personer till en från
varje arbetslag. Barnlitteratur utifrån de sju diskrimineringsgrunder har köpts in. Litteratur till
pedagogerna ”Normkreativitet i förskolan” har köpts in och kommer vara en grunden i
arbetsgruppen.
Uppföljning: Via arbetsgruppen Likabehandling/ arbetsmiljö, arbetslagsmöten och enkäter/
intervjuer till barn och vårdnadshavare.
Ansvarig: Pedagoger och rektor
Datum när det ska vara klart: 2020-08-01
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Vi arbetar målmedvetet med att vara en normkreativ
förskola
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål: Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska vara ett levande arbete på
förskolan, både i barngruppen och i arbetslagen.
Syfte: Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om
något, påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i
ett demokratiskt samhälle. Därför är alla som verkar i förskolan viktiga som förebilder.
Insats: Att kompetensutveckla pedagogerna i arbetet med normer och värde. Litteratur till
pedagogerna ”Normkreativitet i förskolan” har köpts in och kommer vara en del i detta
utvecklingsarbete.
Uppföljning: I arbetsgruppen Likabehandling/ arbetsmiljö och på arbetslagsmöten utvärderas
arbetet.

Ansvarig: Pedagogerna och rektor
Datum när det ska vara klart
2020-08-01
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Förebyggande åtgärder
Namn
Etnisk tillhörighet
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling och Etnisk tillhörighet
Mål och uppföljning
Mål: Förskolan ska erbjuda och ge ett bra stöd i språkutvecklingen för de barn som har annat
modersmål än svenska.
Pedagogerna utvecklar ett interkulturellt förhållningssätt
Uppföljning: Uppföljning sker ständigt i arbetslagen på reflektionstiden på måndagar.
Arbetsgruppen likabehandling/ arbetsmiljö och fördjupningspedagogerna är drivande i arbetet
på förskolan.
Åtgärd
Oskarshamn kommuns utvecklingsarbete med ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt till
och med 2022.
Motivera åtgärd
För att bemöta barn och vårdnadshavare från andra kulturer behöver vi ha mera kunskap kring
språkutveckling och interkulturellt förhållningssätt.
Ansvarig
Rektor och medarbetare.
Datum när det ska vara klart
2020-08-01
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Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Augusti: Barnens frågor till trygghetsenkäten gås igenom och uppdateras.
Oktober: Barnintervjuer utifrån förskolans trygghetsenkät genomförs. Dessa görs av
specialpedagogen på förskolan.
November/ december: Arbetsgruppen Likabehandling/ arbetsmiljö sammanställer vad som
framkommit från barnintervjuerna och eventuella åtgärder sätts in.
Januari: Kommunövergripande kvalitetsenkät och/ eller egen enkät till vårdnadshavarna skickas ut
centralt.
Februari/ mars: Arbetsgruppen Likabehandling/ arbetsmiljö sammanställer vårdnadshavarnas
enkäter och eventuella åtgärder sätts in. Återkoppling till vårdnadshavarna sker under april/ maj.

Områden som berörs i kartläggningen
Områdena utgår utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.

Hur barn och vårdnadshavare har gjorts delaktiga i kartläggningen
De större barnen besvarar trygghetsenkäten genom att bli intervjuade av vår specialpedagog. Utifrån
vad enkätsvaren visar sker sedan förbättringsarbete. Beträffande de yngre barnen observerar
pedagogerna och specialpedagogen barnens lekar och samspel för att få en bild av frågorna i
trygghetsenkäten.
Vid uppstarten av läsåret görs vårdnadshavarna delaktiga i planen mot diskriminering och kränkande
behandling och hur man arbetar med den i verksamheten. Även utvecklingssamtalet och den dagliga
kontakten är en viktig arena för delaktighet.
Vårdnadshavare har möjlighet att delta i verksamheten, för att se hur vardagen på förskolan fungerar
och för att de ska få en inblick gällande likabehandling, normer och värden.

Hur personalen har gjorts delaktiga i kartläggningen
Pedagogerna tar tillvara på händelser i vardagen och bygger upp arbetet utefter den kartläggningen.
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Resultat och analys
I förskolan samtalar barn och pedagoger dagligen om trivsel och trygghet då pedagogerna finns nära
och ser olika dilemma, tankar eller funderingar som uppstår i vardagen. När det gäller de yngre
barnen så hjälper pedagogerna barnen att sätta ord på händelser. Det som blir aktualiserat används i
de planerade värdegrundssamtalen.
Uppföljning: Uppföljning sker ständigt i diskussioner mellan pedagogerna och då de reflekterar över
sitt arbete på reflektionstiden på måndagar. Arbetsgruppen Likabehandling/ arbetsmiljö är drivande i
förskolans arbete med planen mot diskriminering och kränkande behandling. De sammanställer
tillsammans med rektor arbetslagens analyser i den sammanfattande utvärderingen som sker i juni.
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VAD BETYDER ORDEN
De sju diskrimineringsgrunderna - Syftar på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning.
Kön: man eller kvinna
Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller
genom klädsel eller annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett kön.
Etnisk tillhörighet: någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska
ursprung.
Religion eller annan trosuppfattning: någon som tror på en högre icke-världslig makt eller en gud.
Sexuell läggning: homosexuell-, bisexuell-, transsexuell-, heterosexuell läggning etc.
Ålder: uppnådd levnadslängd.
Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått
därefter eller kan förväntas uppstå.

Kränkande behandling - Vad som tolkas som kränkande är en subjektiv bedömning och utgår från
sunt förnuft.
En handling är kränkande om den utsatta upplever det så. Kränkningar kan var fysiska (slag, knuffar),
verbala (hotelser, bli kallad vid fula namn), psykosocial (utfrysning, ryktesspridning) eller textade
(klotter, brev, lappar, e-post, SMS, chatt eller andra webbaktiviteter). Kränkande behandling kan
delas in i:
1. Annan kränkande behandling - Detta innebär en kränkning av individens värdighet och den saknar
koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna (se ovan).
2. Trakasserier - Detta innebär att någon känner sig kränkt och handlingen har koppling till någon av
de sju diskrimineringsgrunderna (se ovan).

Mobbning - Handlingen kännetecknas av upprepningar under en längre tid och av en obalans i
maktförhållandet dvs. den/de som mobbar skaffar sig makt/har makt över och förtrycker den/de
som utsätts. Mobbning kan utövas av en eller flera personer, mot en eller flera personer. Mobbning
kan vara fysisk, verbal eller psykosocial (se stycket Kränkande behandling).
Diskriminering - Det kan innebära t.ex. att förskolan behandlar ett barn annorlunda än andra barn.
Detta kan ske ex. genom läroböcker, regler, undervisning etc. I detta sammanhang finns det två
former av diskriminering:
1. Direkt diskriminering - vilken avser negativ särbehandling utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.
2. Indirekt diskriminering - vilken avser neutrala ordningsregler som i praktiken leder till
diskriminerande effekter. Ett exempel kan vara att personal behandlar alla barn lika och det kan
missgynna ett barn med en funktionsnedsättning. Det kan föreligga sakliga skäl till ett beteende och
då är det inte frågan om indirekt diskriminering, men detta bör förskolan kunna bevisa.
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Konkreta exempel i förskolan
Trakasserier på grund av kön
När barnen leker på gården berättar Peter för sin förskollärare Gunilla att han vill ha en
likadan röd mössa som Fatima. Han tycker att den är väldigt fin med små glitterhjärtan på.
Gunilla säger skrattande ”Då kanske vi ska kalla dig för Petra, så att de andra inte tror att du
är Fatima”. Hon berättar för de andra barnen om det och alla skrattar åt Peter.
Trakasserier på grund av etnisk tillhörighet
En av förskollärarna uttalar sig negativt om polacker inför barnen. I barngruppen finns det ett
polskt barn som tar illa vid sig.
Trakasserier som har samband med religion eller annan trosuppfattning:
Salima blir ledsen eftersom några av de andra barnen brukar skratta åt hennes mamma som
bär muslimsk huvudduk när hon kommer och hämtar henne. En av barnskötarna tröstar
Salima, men vidtar inga andra åtgärder
Trakasserier som har samband med funktionshinder:
David har muskeldystrofi som gör att han går klumpigt och ostadigt och har lätt för att falla.
Några av barnen brukar reta David och kallar honom ”Snubbelfot”. Personal har hört att han
blir retad, men har inte vidtagit några åtgärder.
Diskriminering som har samband med sexuell läggning:
Johanna är ny på förskolan och ska fylla i sitt familjeträd. Hon får en förtryckt mall där
mammans och pappans namn ska fyllas i. Hon vill ha ett nytt papper med mamma och
mamma, men får till svar att hon kan stryka över pappa och skriva dit ”den andra tantens”
namn.
Exempel på vad som kan vara diskriminering och trakasserier som har samband med
könsöverskridande identitet eller uttryck:
Sedan ett år tillbaka markerar Erik, 5 år, tydligt att hon helst vill vara flicka och kallas hon
och henne. Föräldrarna har gått med på hennes önskemål att bära klänning. En dag är Erik
ledsen när pappa kommer till förskolan för att hämta henne. Hon berättar att hon inte fick
följa med på utflykt eftersom hon vägrade att ta på sig ett par byxor. Pappa frågar personalen
varför Erik skulle byta till byxor och får svaret: ”Det får vara någon måtta med tramset.”
Pappan blir också uppmanad att i fortsättningen
klä Erik i ”riktiga kläder” eftersom några barn har börjat reta henne för att hon bär klänning.
En händelse som kan vara exempel på trakasserier som har samband med ålder:
Malte är den enda sexåringen som går kvar i förskolan och inte har börjat i förskoleklass.
Det är hans föräldrar som valt det. De andra barnen retar honom ofta för det.
Några händelser som kan vara exempel på det som i lagen benämns
kränkande behandling:
Patrik vill inte gå och sätta sig vid matbordet för att äta mellanmål. En av de anställda sätter
då fast honom i en bygelstol, så att han inte kan komma loss. Hon skriker åt honom och
skjuter bort stolen till andra sidan rummet trots att Patrik är ledsen och gråter.

Sida 13 av 17

Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på förskolan.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Vi arbetar mycket medvetet med att vara närvarande pedagoger under hela dagen och har en
medveten strategi kring tillvägagångssätt då konflikter uppstår mellan barnen.
Vi har ett öppet klimat mellan pedagogerna där vi snabbt tar upp förhållningssätt med varandra då
någon situation uppstår som behöver diskuteras, så att vi har samma förhållningssätt.
Samt BHT träffar en gång per termin där pedagoger, specialpedagog och rektor tittar på vad som
händer i verksamheten.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Rektor Marie-Sofie Ekman 0491-76 49 07
Verksamhetschef Ulrika Mellblom 0491-76 49 01
Bildningsförvaltningens chef Lotta Lindgren 0491- 76 49 86
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Rutin för anmälan till huvudmannen
Rutin för anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, diskriminering, sexuella
trakasserier och/eller trakasserier gällande barn eller elev i bildningsnämndens
verksamhetsområde Dessa rutiner syftar till att klargöra hur anmälan från rektor till
huvudmannen ska göras vid misstanke om utsatthet. Bakgrund och definitioner Enligt 6 kap
skollagen (2010:800) ansvarar huvudmannen (kommunen) för att personalen fullgör de
skyldigheter som anges i detta kapitel, när de handlar i tjänsten eller inom ramen för
uppdraget.






§ 6 Målinriktat arbete
§ 7 Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling
§ 8 Plan mot kränkande behandling
§ 9 Förbud mot kränkande behandling
§ 10 skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling I
förvaltningschefens, verksamhetschefernas och rektorernas uppdrag ingår att
säkerställa att ovanstående sker.

Enligt 6 kap 10 § skollagen är en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom
om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande
behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektor. En rektor som
får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Om
ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på
ett sätt som avses i diskrimineringslagen, gäller samma anmälningsskyldighet.
Anmälningsskyldigheten gäller oavsett vem som utför den kränkande handlingen.
Anmälan till rektor och huvudman ska göras skyndsamt det vill säga i nära anslutning till
händelsen.
Utredningsskyldigheten infaller så fort kännedom finns om att det har förekommit
kränkningar eller att något barn eller någon elev känner sig kränkt. Detta innebär att det i
anmälan ska finnas med en beskrivning av händelsen och vilka åtgärder som har
vidtagits/planerats.
Anmälningsskyldigheten omfattar alla händelser där ett barn eller en elev upplever sig ha
blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten. 2
Fastställd av bildningsnämnden 2015-05-05, § 53 Senast reviderad av bildningsnämnden
2020-06-10,§ 43
Skollagens definition av kränkande behandling är ”ett uppträdande som utan att vara
diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs
värdighet”. Kränkande behandling innefattar mobbning, sexuella trakasserier och
trakasserier.
Diskriminering är en kränkande behandling utifrån någon av de sju
diskrimineringsgrunderna; kön, könsövergripande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
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Rutin för anmälan till huvudmannen
1. Lärare, förskollärare eller annan personal (gäller alla förvaltningar) som får
kännedom om att ett barn eller en elev utsatts för eller anser sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med verksamheten, ska omedelbart anmäla detta
till rektor och huvudman. En anmälan kan även komma från föräldrar och
vårdnadshavare.
2. Anmälan till rektor och huvudman sker genom en digital anmälan via Anmälan
kränkande behandling. https://inloggad.draftit.se/public/kb-processanmalan/?invitation=0RhT39%2bsrtXumQpPKS62Wr%2bu1rRWDXeh%2bZq0D6YB
qvdjv3%2fdtY7otg%3d%3d
Verksamhetschefen, som enligt punkt 4:4 i bildningsnämndens delegationsordning
företräder huvudmannen, får information direkt när anmälan är upprättad via mail
från systemet.
3. Rektorn får två val, antingen ska händelsen snabbutredas eller ska en grundligare
utredning göras.
4. Rektor beslutar att en snabbutredning görs. Ibland kan en enkel utredning av
skolans medarbetare vara tillräckligt när det framgår att händelsen är bagatellartad,
enligt proposition 2005/2006:38 s.141. När rektor bedömer händelsen som
bagatellartad och det inte finns fler händelser som berör samma barn/elev avslutas
ärendet. Huvudmannen godkänner utredningen och utredningen bedöms då
avklarad. Dokumentationen sparas i 10 år.
5. Rektor beslutar att ärendet ska utredas. Rektor ger den personal som ska utreda
händelsen i uppdrag att biträda rektor i ärendet. Rektor informerar
verksamhetschefen löpande om händelseutvecklingen i ärendet fram tills dess att
ärendet avslutas. När ärendet är utrett godkänner rektorn utredningen.
Verksamhetschefen godkänner å huvudmannens vägnar utredningen som då bedöms
avklarad.
6. Vid presidieberedningar informeras bildningsnämnden löpande om anmäld
utsatthet. Till nämndens sammanträden anmäls antal ärenden i Draftit. 3 Fastställd
av bildningsnämnden 2015-05-05, § 53 Senast reviderad av bildningsnämnden 202006-10,§ 43
Om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier inte upphör ska rektor besluta om
ytterligare åtgärder och vid behov vidta disciplinära eller andra särskilda åtgärder i enlighet
med 5 kapitlet skollagen, Trygghet och studiero. Åtgärder som vidtas ska vara rimliga i
förhållande till sitt syfte och hänsyn ska tas till barnets/elevens ålder och beteende.
Möjligheten till åtgärder enligt 5 kap skollagen ska även beaktas direkt vid mer akut/allvarlig
händelse. Vid beslut om avstängning i grundskolan, se ”Rutin för anmälan till huvudmannen
om avstängning i grundskolan”.
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Planerade och vidtagna åtgärder ska dokumenteras (5 kap 24 § skollagen). Det ska framgå
när planerade åtgärder ska vidtas, när vidtagna åtgärder ska följas upp och utvärderas samt
av vem. Mer ingripande åtgärder såsom tillfällig placering inom samma skolenhet (5 kap 12 §
skollagen) eller vid en annan skolenhet (5 kap 13 § skollagen) och avstängning (5 kap 14-16
§§ skollagen) tas upp med rektor vid mottagande enhet och verksamhetschef. Beslut om
avstängning i de frivilliga skolformerna (5 kap 17-21§§ skollagen) beslutas av
bildningsnämnden, och rektorn får under vissa omständigheter stänga av eleven
omedelbart. Vid beslut om avstängning i de frivilliga skolformerna, se förvaltningens rutin –
Avstängning av elev i gymnasieskolan inför huvudmannens beslut.

Eventuella externa kontakter
Rektor gör en bedömning av om polisanmälan ska göras (enligt svensk lag finns det ingen
skyldighet för skolan att göra en polisanmälan). Verksamhetschefen informeras om
polisanmälan.
Av 14 kap 1 § socialtjänstlagen framgår att var och en som i tjänsten får kännedom om något
som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd har skyldighet att
anmäla detta till socialnämnden. Rektor ansvarar för att policy för anmälan till
socialnämnden är känd.
Rektor gör en bedömning av om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa och
anmäler i så fall till Arbetsmiljöverket.
Uppdrags- eller arbetsgivare.
Rådfråga Skolinspektion, Barn- och elevombudsmannen – BEO och/eller Skolverket.
Uppföljning och utvärdering Huvudmannen ansvar för sammanställning och uppföljning på
kommunnivå, vilket ingår i nämndens systematiska kvalitetsarbete. Enligt 4 kap 7 § skollagen
ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det framkommer att det finns
brister i verksamheten. Uppföljning och utvärdering på enhetsnivå sker årligen i samband
med kartläggningen inför upprättandet av ”Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier,
sexuella trakasserier och kränkande behandling”.
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TRYGGHET OCH TRIVSELENKÄT/BARN
RINGA IN DET ALTERNATIV SOM DU TYCKER PASSAR BÄST IN PÅ VAD DU TYCKER
Avdelning/grupp:_____
1. Tycker du om att vara på ….. avd. namn……..?
Ja

Vet inte

Nej

2. Har du kompisar att vara med på ….. avd. namn……..?
Ja

Vet inte

Nej

3. Är du ibland rädd för något?
Ja

Vet inte

Nej

För vad är du rädd?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5 Om du är ledsen på ….. avd. namn……finns det då någon att prata med?
Ja

Vet inte

Nej

6 Finns det någon på ….. avd. namn…… som du tycker är ensam?
Ja

Vet inte

Nej

7 Får du hjälp av vuxna när du behöver det?
Ja

Vet inte

Nej

