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Barn- och ungdomsnämnden

2018.571 BUN

Tjänsteskrivelse Anmälningar om kränkande behandling
läsåret 2018/2019 till BUN juni
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
Nio anmälningar har inkommit till förvaltningen där händelserna 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 barn/elever, förutom i ärende 8-190503 där eleven förekommer i en
anmälan från hösten 2018.
LPN: 12-190410
Anmälan rör upprepade händelser där elev i åk 1 utsatt andra elever för kränkande
behandling. Det rör flera incidenter som var för sig är bagatellartade men eftersom
händelserna är upprepade anmäler och utreder rektor händelserna. Rektor har vidtagit
åtgärder. Vårdnadshavare är informerade.
LPN: 1-190311 och 1-190312
Händelser där elever i åk 9 utsatt varandra för psykisk och verbal kränkning. Rektor har
tillsammans med kurator och ytterligare skolpersonal vidtagit åtgärder. Uppföljning är
planerad. Vårdnadshavare är informerade.
LPN: 13-190423
Anmälan rör upprepade händelser där elev i åk 6 blivit utsatt för kränkande behandling.
Händelserna uppmärksammades av klasslärare. Klasslärare har vidtagit åtgärder.
Vårdnadshavare är informerade.
6-190517
Anmälan rör händelser där elev i förskoleklass blivit fysiskt och psykiskt kränk av två
klasskamrater. Händelserna har uppmärksammats av vårdnadshavare. En handlingsplan
kommer att upprättas.
3-190429
Händelse rörande verbal kränkning av elev i åk 4. Händelsen uppmärksammades av
klasslärare och fritidspersonal. Vårdnadshavare är informerade.
3-1904292
Händelse rörande psykisk kränkning av elev i åk 4. Händelsen uppmärksammades av
klasslärare. Vårdnadshavare är informerade.

8-190503
Anmälan rör händelse där elev i åk 4 blivit fysiskt och psykiskt kränk av en klasskamrat.
Händelsen uppmärksammades av lärare. En handlingsplan kommer att upprättas.

13-190503
Anmälan rör händelser där elev i åk 6 blivit psykiskt av en klasskamrat. Klasslärare
uppmärksammade händelserna. Vårdnadshavare är informerade.

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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