
Rutin vid kränkande behandling

Personal anmäler 
kränkning till rektor

Personal uppmärksammar 
alternativt får kännedom 
om att en kränkning har 

inträffat och anmäler 
genast händelsen till 

rektor. 

Rektor anmäler till 
huvudmannen

Rektor anmäler 
kränkningen till 

huvudman direkt via mail.

Rektor ansvarar för att 
utredning kommer igång 

omedelbart och utser vem 
som ska göra den.

Skolan inleder utredning 
av kränkningen

Utsedd personal samtalar 
med utsatt elev samt 

övriga inblandade. 
Kontakt tas med 

inblandades 
vårdnadshavare. Dessa 

samtal hålls samma dag, 
senast dagen därpå.

Utredningen ska innehålla 
beskrivning av händelsen 
samt vidtagna åtgärder. 

Utredning lämnas till 
rektor för påskrift.

Vad är en kränkning? Kränkning är ett uppträdande som kränker en elevs eller ett barns värdighet utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. 
Kränkning är ett beteende som är oönskat av den som är utsatt och det är den elev eller det barn som är utsatt för kränkande behandling som avgör vad 
som är oönskat. För att vara fråga om kränkande behandling enligt lagen måste kränkningen vara märkbar och tydlig. Den som kränker måste också förstå 
att uppträdandet upplevs som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är kränkande, men om det inte är det måste barnet eller 
eleven klargöra för den som kränker att beteendet är ovälkommet. Barnet eller eleven kan också ta hjälp av personal i verksamheten. Det är viktigt att 
komma ihåg att yngre barn inte alltid kan förmedla sina känslor som äldre barn och vuxna. Källa: 6 kapitlet 3 § Skollagen

Förskolan och skolans ansvar? Förskollärare, lärare och annan personal måste anmäla kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier som 
personalen får kännedom om och som sker inom förskolan eller skolans verksamhet till rektor som i sin tur måste anmäla till huvudman. Anmälan ska ske 
utan värdering.  Källa: 6 kapitlet 10 § Skollagen 

Rektor delger 
huvudmannen utredning

Rektor signerar utredning 
och skickar till 

huvudman.

Rektor bokat datum för 
när uppföljning av 

ärendet ska ske, senast 
inom 14 dagar från att 

händelsen inträffat. 

Uppföljning och 
återkoppling till 

huvudman

Ärendet följs upp inom 
14 dagar för att 

säkerställa att vidtagna 
åtgärder haft effekt. 

Om kränkningen ej 
upphört görs 

fortlöpande insatser och 
uppföljningar. 

Rektor återkopplar 
uppföljning till 

huvudman.
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