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Uppföljning av kränkande behandlingar och klagomål inom
utbildningsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade den 18 november 2014, § 56-57 om riktlinje och rutiner för
utbildningsförvaltningens arbete med att främja likabehandling, förebygga samt motverka
diskriminering och kränkande behandling och hantering av klagomål. Riktlinjen har sin
utgångspunkt i Skollagens 6 kap.
Utbildningsförvaltningen redogör en kvartalsvis återrapportering gällande kränkande
behandlingar och inkomna klagomål inom verksamheterna till Utbildningsnämnden.
Utbildningsförvaltningens yttrande
Under perioden 1 januari till 31 mars har två anmälningar om kränkande behandling och fyra
klagomål inkommit inom utbildningsförvaltningens verksamheter. Nedan redovisas de
sektorsvis.
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Kommentarer till uppföljning av kränkande behandling:
På sektor 2 har två anmälningar om kränkande behandling inkommit. Samtal har förts med
dem berörda och båda ärendena är nu avslutade.
På Campus Alingsås har ingen anmälning om kränkande behandling inkommit under
perioden. Dock har en incident inträffat där en elev misshandlades på skolan av
utomstående. Händelsen hanterades av personalen på skolan i enlighet med handlingsplan
hot och våld. Eleven har polisanmält händelsen. Rektor vid Campus Alingsås avvaktar ny
åtgärdsplan för skolsäkerhet och har investeringsmedel avsatta för att kunna utföra
prioriterade säkerhetsåtgärder.
Kommentar kring uppföljning av klagomål:
På sektor 3 har ett klagomål inkommit gällande matematikundervisning. Samtal har förts med
berörda vårdnadshavare samt berörd lärare.
På sektor 4 har ett klagomål inkommit från en förälder via e-post gällande inställda lektioner
och bristande undervisning. Något samtal med berörd lärare har ännu inte skett, då
klagomålet inkom strax innan påsklovet.

De två klagomål som inkommit på Campus Alingsås rör lärares bedömning av elevers
kunskap. Rektor på Campus Alingsås ser inte i något av fallen som visar på att aktuella
lärare missat något i bedömningsprocessen, vilket medför att bedömningen kvarstår.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
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