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§ 38 2018.571 BUN

Anmälningar om kränkande behandlingar 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).
Beredning
Tio anmälningar har inkommit till förvaltningen, två ärenden rör händelser mellan barn/elever
och åtta ärenden rör händelser mellan personal och elev. Huvudmannen bedömer att kraven
för en allsidig utredning uppnåtts och att förskolechef/rektor vidtagit de åtgärder som krävts i
samtliga fall. För de ärende som avser händelser mellan barn/elever är det första gången
anmälan görs. De åtta ärenden som rör personal och elev LPN: 13- 190201; LPN: 13190101; LPN: 13-180926; LPN: 13-181126; LPN: 13-180216;LPN: 13-180201 LPN: 13160301; LPN: 13-160000, har uppmärksammats i samband med en anmälan till
skolinspektionen.
LPN: 16-190326
Händelser under en period (ca 15 veckor) där elev blivit psykiskt kränkt av klasskamrater.
Händelserna uppmärksammades av andra elever på skolan. Rektor, specialpedagog och
klasslärare har träffat samtliga som utsatte eleven för kränkningarna. Samtliga
vårdnadshavare är informerade. Uppföljning sker flera gånger med samtliga parter fram till
påsklovet. Handlingsplan är upprättad och utvärdering är planerad.
LPN: 16-190327
Händelse där elev blivit psykiskt kränkt av klasskamrater. Lärare uppmärksammade
händelsen. Rektor har samtalat med samtliga berörda, kontinuerliga uppföljning med den
utsatta är planerad. Vårdnadshavare är informerade.
LPN: 13- 190201
Händelse rörande fysisk kränkning mellan lärare och elev i åk 6. Vårdnadshavare
uppmärksammade händelsen och har samtalat med rektor. Möte mellan rektor, personal,
elev och vårdnadshavare har ägt rum där en överenskommelse träffades och incidenten
ansågs utredd.
LPN: 13-190101
Händelse rörande fysisk och psykisk kränkning mellan lärare och elev i åk 6. Rektor fick via
telefonsamtal av vårdnadshavare information om att händelsen inträffat. Rektor och
vårdnadshavare har gemensamt beslutat om fortsatta regler i liknande situationer.
LPN: 13-180926
Händelse rörande psykisk kränkning mellan elev i åk 6 och personal. Rektor känner inte till
att händelsen har inträffat. Åtgärder har satts in i form av erbjudande till vårdnadshavare om
särskild undervisning för eleven.
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LPN: 13-181126
Händelse rörande psykisk kränkning mellan elev i åk 6 och personal i samband med
gemensam aktivitet. Rektor fick kännedom om händelsen efter lång tid då vårdnadshavare
påtalat händelsen. Rektor och personal har efter detta erbjudit eleven att delta vid
gemensamma aktiviteter.
LPN: 13-180216
Rektor fick kännedom efter möte med vårdnadshavare om händelse rörande situation med
fysisk och psykisk kränkning mellan två pedagoger och elev i åk 6. Händelsen inträffade i
samband med att eleven skulle byta från en aktivitet till en annan. Händelsen ansågs
utagerad efter mötet med vårdnadshavare.
LPN: 13-180201
Händelse mellan elev i åk 6 och pedagog rörande fysisk kränkning. Eleven hade vid tillfället
tagit med personliga ägodelar till skolan som pedagogen tagit från eleven på ett sätt så att
handgemäng utbrutit.
LPN: 13-160301
Händelse 2016 rörande fysisk kränkning i situation mellan elev i åk 6 och två i personalen i
samband med rast. Rektor och personal på skolan har inte haft kännedom om händelsen.
Rektor uppmärksammas om händelsen via anmälan till Skolinspektionen.
LPN: 13-160000
Händelse 2016 rörande psykisk kränkning i situation mellan elev i åk 6 och personal. Rektor
och skolpersonal har ingen kännedom om att händelsen inträffat. Rektor uppmärksammas
om händelsen via anmälan till Skolinspektionen.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse till BUNmaj Anmälningar om kränkande behandling läsåret
2018/2019
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