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Anmälningar kränkande behandling läsåret 2018/2019
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 2010:800, 6 kap 10 §, ska varje enskilt fall av kränkande behandling av barn
eller elev anmälas av rektor respektive förskolechef till huvudmannen (Barn- och
ungdomsnämnden).

Enligt skollagen 2010:800, 6 kap 10 §, ska varje enskilt fall av kränkande behandling av barn
eller elev anmälas av rektor respektive förskolechef till huvudmannen (Barn- och
ungdomsnämnden).

Beredning
Tre anmälningar har inkommit till förvaltningen där samtliga händelser rör barn/elever
sinsemellan. Huvudmannen bedömer att kraven för en allsidig utredning uppnåtts och att
rektor vidtagit de åtgärder som krävts i alla fallen. Det är första gången en anmälan görs i
ärende: 42-181009, 8-1812171 och 8-1812172. I ärende 5-181205 har den utsatta eleven
tidigare varit utsatt för kränkande behandling och eleverna i ärende 8-1901211 och 81901212 förekommer i tidigare anmälan från våren 2018.
LPN: 42-181009
Händelse där en elev i åk 4 där en elev blivit fysiskt och psykiskt kränkt en annan elev vid ett
antal tillfällen. Rektor har upprättat en anmälan om kränkande behandling och samtalat
med eleverna, klasslärare, annan skolpersonal och berörda vårdnadshavare. Rektor har
upprättat en handlingsplan och uppföljningssamtal planerades in som har ägt rum.
LPN: 5-181205
Händelse där elev i åk 3 blivit fysiskt kränkt av en elev i åk 5, som syftade till att försvara sitt
yngre syskon i åk 3. Händelse uppmärksammades av fritidsledare på skolan. Rektor har
upprättat en handlingsplan och meddelat berörd personal att vara uppmärksamma kring två
de två eleverna i åk 2 samt att arbeta fortsätta med och intensifiera klassens
värdegrundsarbete en tid framöver. Uppföljningssamtal planerades in och har ägt rum med
samtliga elever
LPN: 8-1812171 och 8-1812172
Händelse mellan två elever i åk 4 där kränkning av verbal, psykisk och fysisk karaktär tas
upp i anmälningar. Utsagorna om vad som hänt går isär då båda eleverna menar att det var
den andra eleven som kränkte. Rektor och skolkurator har upprättat anmälningar om
kränkande behandlingar samt samtalat med vårdnadshavare. Skolkurator har samtalat med
båda eleverna och anmälan till socialtjänsten är gjord.

LPN: 8-1901211 och 8-1901212
Händelse mellan två elever i åk4 där kränkning av verbal och psykisk karaktär har ägt rum
på social media. Händelsen har genererat två anmälningar då båda eleverna kränkt
varandra. Två uppföljningssamtal har ägt rum och ytterligare ett är inplanerat.
Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Beslutet innebär inte några kostnader.

Beslutet ska skickas till
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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