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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).
Sex anmälningar har inkommit till förvaltningen där alla händelser rör barn/elever
sinsemellan. 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 alla elever förutom en (11-180517) där den elev som utsatt den andra
eleven tidigare förekommit i två andra anmälningar.
LPN: 26- 180531
Händelse där ett barn i förskolan blivit fysiskt kränkt av ett annat barn. Vårdnadshavare tog
kontakt med personal på förskolan och informerade om vad som hänt. Personal har samtalat
med barnen och förskolechef har upprättat en anmälan om kränkande behandling.
Förskolechef har varit i kontakt med berörda vårdnadshavare och händelsen ansågs därefter
som utagerad.
LPN: 46- 171221
Händelse/r i förskolan där ett barn upplevt sig kränkt av andra barn. Barnet har uppgett att
andra barn både fysiskt och verbalt kränkt hen. Personal kontaktade förskolechefen som, i
sin tur, bjöd in vårdnadshavarna till samtal. En anmälan om kränkande behandling har
upprättats och ett antal åtgärder beslutades som sedan följdes upp på ett uppföljningssamtal.
Vårdnadshavarna upplevde att situationen förbättrats och var nöjda. Förskolechef bedömde i
samråd med vårdnadshavare och specialpedagog att ärendet kunde avslutas därefter.
LPN: 8-180219
Händelse/r där en elev i åk 3 blivit verbalt kränkt av en annan elev. Vårdnadshavare har
kontaktat rektor som samtalat med eleverna. Rektor har därefter återkopplat till
vårdnadshavare och informerat om åtgärder. Rektor har även samtalat med övriga berörda
vårdnadshavare samt personal. Två veckor senare hölls ett uppföljningssamtal med
eleverna, varpå båda menar att situationen förbättrats och kränkningarna har upphört. Rektor
har bedömt att ingen handlingsplan behövts upprättas.
LPN: 11- 180517
Händelse mellan två elever i åk 6 där en elev, verbalt och psykiskt, kränkt en annan elev vid
ett antal tillfällen. Rektor har upprättat en anmälan om kränkande behandling och samtalat
med eleverna, klasslärare och berörda vårdnadshavare. Rektor har upprättat en
handlingsplan och uppföljningssamtal planerades in som har ägt rum.
LPN: 12- 180522
Händelse mellan två elever i förskoleklass där en elev, fysiskt och verbalt, kränkt en annan
elev. Rektor har upprättat en anmälan om kränkande behandling och samtalat med eleverna,
klasslärare och vårdnadshavare. Rektor har upprättat en handlingsplan och meddelat berörd
personal att vara uppmärksamma kring dessa två elever samt att arbeta extra med
värdegrundsarbete en tid framöver. Uppföljningssamtal planerades in och har ägt rum.

LPN: 12- 180502
Klasslärare meddelar rektor om att en elev i åk 6 utsatts för kränkande behandling vid ett
antal tillfällen under läsåret 2017/2018 av tre andra elever. Samtliga kränkningar har varit
verbala. Rektor har upprättat en anmälan om kränkande behandling och samtalat med
eleverna, klasslärare, EHT-team samt berörda vårdnadshavare. Under uppföljningssamtal
har det framkommit från den utsatta eleven att kränkningarna upphört. Rektor har bedömt att
ingen handlingsplan behövt upprättas men att ärendet hålls öppet terminen ut och att EHT
fått i uppdrag att fortsätta bevaka ärendet.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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