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Barn- och ungdomsnämnden

Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2017/2018
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).
Fem anmälningar har inkommit till förvaltningen där alla händelser rör barn/elever.
Huvudmannen bedömer att kraven för en allsidig utredning uppnåtts och att
förskolechef/rektor vidtagit de åtgärder som krävts i alla fallen. Det är första gången en
anmälan görs kring nedanstående barn/elever.
LPN: 5-171017
Händelse mellan två elever i åk 3 där den ena eleven blivit psykiskt kränkt av den andra
eleven. Vårdnadshavare till den kränkta eleven uppmärksammade händelsen. Rektor har
samtalat med vårdnadshavare, personal och inblandade elever. Efter samtalet har
anpassningar vidtagits för den elev som utfört kränkningen. Rektor bedömer att händelsen är
utredd och att situationen mellan eleverna är stabil. Rektor har bedömt att ingen
handlingsplan behöver upprättas.
LPN: 11-180104
Händelse mellan tre elever i åk 4 där en av eleverna blivit psykisk och fysiskt kränkt av de
andra två eleverna. Händelserna har framförallt skett på raster och vid tillfällen då vuxna inte
funnits i närheten. Både klasslärare och vårdnadshavare har uppmärksammat händelserna
och klasslärare har därefter informerat rektorn. Rektor har upprättat en anmälan om
kränkande behandling och varit i kontakt med elevernas vårdnadshavare. Efter anmälan har
klassläraren haft regelbundna samtal med eleverna under två veckors tid vilket ledde till att
kränkningarna upphörde och situationen förbättrades. En resursperson har också funnits
som stöd för att förebygga att konflikter uppstår. En handlingsplan finns upprättad och
kommer utvärderas innan terminens slut.
LPN: 1-180426 x 2
Händelse mellan två elever i åk 8 där båda eleverna blivit psykiskt och fysiskt kränkta av
varandra. Vid tre tillfällen har konflikt uppstått mellan eleverna och meningarna går isär om
vad som skett. Elevernas mentor och skolans kurator uppmärksammade att det förekom
kränkningar mellan eleverna. Rektor och skolkurator har upprättat en anmälan om kränkande
behandling samt samtalat med elevernas vårdnadshavare. Skolkuratorn har haft samtal med
båda eleverna som uppger att de inte ska agera kränkande mot varandra.
Uppföljningssamtal med kurator kommer att ske för att säkerställa att kränkningarna upphört.
Rektor har upprättat en handlingsplan.
LPN: 6-180521
Händelse mellan två elever i åk 3 där ena eleven blivit fysiskt kränkt av den andra eleven.
Eleverna kom i konflikt med varandra i kapprummet och berättelserna går isär om vad som
sagts och gjorts men rektor har kunnat konstatera att det förekommit minst en fysisk
kränkning. En anmälan om kränkande behandling har upprättats och rektor har samtalat med

inblandade elever samt deras vårdnadshavare. En handlingsplan är upprättad och kommer
att följas upp.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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