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 Örebro kommuns Trygghetsvision 
 

I Örebros förskolor och skolor har vi en trygghetsvision. Den antogs av  
kommunfullmäktige 18 september 2002 och ser ut så här: 

"Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor 
och skolor. Ingen ska bli utsatt, kränkt eller mobbad. Detta är ett ansvar för 

varje vuxen, liksom för alla barn och ungdomar.” 
 

 
Plan mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen (2010:800). 

Från och med den 1 januari 2017 gäller nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering. De nya reglerna gäller 
för förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen och finns i diskrimineringslagen. Skolla-
gens regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling har inte ändrats.  

Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kapitlet diskrimineringslagen. För förskolan, skolan 
och annan verksamhet som regleras i skollagen är en av nyheterna i diskrimineringslagen att skyldigheten att ar-
beta med aktiva åtgärder har utvidgats till att omfatta alla diskrimineringsgrunder. Arbetet med aktiva åtgärder 
för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimi-
neringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Nytt är också en skyldighet att genomföra arbetet med 
aktiva åtgärder enligt ett övergripande ramverk. Det har också införts en skyldighet att ha riktlinjer och rutiner 
för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Kravet på en likabehandlingsplan har 
ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation. 

(www.skolverket.se) 
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1. Vision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Definitioner och begrepp 
 
Diskriminering  Ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av indivi-

der eller grupper av individer utifrån olika grunder.  
 
Trakasserier  Ett uppträdande som kränker en individs värdighet och som har samband 

med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 
 
Mobbning En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med av-

sikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. 
 
Annan kränkande   Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier kränker en individs  
behandling  värdighet. 
 
Kränkningarna kan vara… 
… fysiska    t ex att bli utsatt för slag och knuffar. 
… verbala  t ex att bli hotad eller kallad öknamn. 
… psykosociala  t ex att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning. 
… text- och bildburna  t ex klotter, brev och lappar, sociala medier, e-post, sms och mms. 
  
Rasism En föreställning om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper 

och att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att  
 förtrycka, utnyttja eller kontrollera. 
 
Främlingsfientlighet Rädsla för/stark motvilja mot grupper som definieras genom fysiska,
  kulturella/etniska eller beteendemässiga karaktärer. 
 
Homofobi En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett 

samhälle och som ger uttryck för en starkt negativ syn på homo- och  
  bisexualitet och homo- eller bisexuella personer. 
 
Transfobi Negativt betraktelse- eller handlingssätt mot en individ vars könsidentitet 

och/eller könsuttryck skiljer sig från normen för det kön som registrerats 
för personen vid födseln. 

 
Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med 

samma nationella eller etniska ursprung. Var och en har rätt att bejaka sin 
etniska tillhörighet. Du kan ha flera etniska tillhörigheter. 

 

Tullängsgymnasiets vision för trygghetsarbetet 
Tullängsgymnasiet ska präglas av respekt för människors olikheter och vara fri från  
diskriminering, trakasserier samt annan kränkande behandling. På Tullängsgymnasiet 
ska varje individ ges förutsättningar att uppleva en lyckad skolgång. Vår strävan är att 
se och tillvarata styrkan i våra olika bakgrunder. Alla ska känna att deras åsikter tas  
tillvara, att de tillhör en gemenskap och blir respekterade. Vi bemöter och behandlar 
andra som vi själva vill bli bemötta och behandlade. 
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Annan trosuppfattning Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund 
i eller har samband med en livsåskådning som anses ha ett naturligt sam-
band med eller vara jämförbara med religion. 

 
Funktionsvariation Funktionsvariationer är varaktiga fysiska, psykiska eller  

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till 
följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter 
eller kan förväntas uppstå. Det kan vara till exempel dyslexi, adhd,  
diabetes, rörelsehinder, cp-skada, hörsel- eller synnedsättning. Däremot 
omfattas inte tillfälliga tillstånd som brutna ben. 

 
Kön  Biologiskt kön – beskriver personens kroppsliga utseende, hormoner,  
  könskromosomer, könsorgan eller annat som har med kroppens biologiska 

funktion att göra. 
  Juridiska kön – könet som man har enligt t ex sitt personnummer. 
  Socialt kön – hur vi agerar och uppfattas i samhället (kläder, hår, rörelse-

mönster m.m) 
  Mentalt kön – hur man känner sig innerst inne – som kvinna, man,  
  ingetdera, blandat eller skiftande kvinna/man – är vad som utgör det men-

tala könet. Kan också kallas en persons könsidentitet eller upplevt kön. 
 
Sexuell läggning Homosexuell, bisexuell och heterosexuell. 
 
Transperson/ Samlingsbegrepp för personer som överskrider normerna för könsidentitet  
transidentitet och könsuttryck t ex transsexuella och transvestiter. ”Trans” kommer från 

latin och betyder ”överskridande”. Transpersoner kan vara hetero-, homo- 
eller bisexuella. 

  
 
Könsöverskridande  Könsidentitet innebär det kön en person identifierar sig med. Det kan vara  
identitet eller uttryck kvinna, man, inget alls eller både och. Könsuttryck innebär hur en person     
                     uttrycker sitt kön t ex genom kläder, frisyr eller kroppsspråk. 
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2. Uppföljning och utvärdering av planen 
 
Uppföljning och utvärdering av planen ska redovisas i det årliga systematiska  
kvalitetsarbetet. 
 
 
Årshjul för trygghetsarbetet 
 
 

 
 

 
  

Terminsstart 

Kvartal 3 Kvartal 2 

Kvartal 1 Kvartal 4 

Augusti-oktober 

Beslut om plan före 
terminsstart.  
Presentera för  
personal och elever. 
Igångsättande av ak-
tiviteter enligt plan. 

November-januari 

Avstämning: 
Hur fungerar  
trygghetsarbetet? Be-
höver det göras några  
justeringar? 

Terminsstart 

Februari-mars 

Uppföljning av 
valda insatser: 
- Arbetar vi efter vår 
plan? Har vi valt rätt 
insatser? 
Genomföra  
kartläggning genom 
brukarenkät (Origo). 

Maj-juni 

Utvärdering och re-
videring av årets 
plan: 
- Har vi nått våra 
uppsatta mål? 
Analysera resultatet 
av kartläggningen. 
Utforma aktiva åt-
gärder utifrån de be-
hov vi ser i  
kartläggningen. For-
mulera plan för 
nästa läsår sektors-
vis. 

Kontinuerligt arbete: 
Arbete i trygghetsteam eller liknande. Uppföljning av 
trygghetsarbetet på förvaltningsnivå. 
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3. Tydliga roller och ansvarsfördelning 
 
3.1 Huvudmans ansvar 
Örebro kommun som huvudman är den som är ansvarig för att verksamheten uppfyller sina 
skyldigheter enligt de lagstiftningar som berör likabehandling. Med huvudman menas i detta 
fall Gymnasienämnden.  
 
Här beskrivs ansvarsfördelningen i vår verksamhet.  
 
Uppdrag Arbetssätt Tidpunkt Ansvar Delegerats 

till 
Se till att all personal,  
elever och vårdnadshavare 
känner till att  
diskriminering och 
kränkande behandling inte 
är tillåten i verksamheten. 

Personal: 

Planen mot kränkande be-
handling presenteras. Dis-
kussion kring planens inne-
håll. 
 

Elever: 
Planen mot kränkande be-
handling presenteras. Dis-
kussion kring trygghetspla-
nens innehåll. 
 
Vårdnadshavare: 

Planen mot kränkande be-
handling presenteras på för-
äldramöten. 
 
Planen mot kränkande be-
handling publiceras på 
hemsidan och It´s Learning. 

Vid nyanställ-
ning och 
läsårsstart 
 
 
 
Läsårsstart  
Åk 1   
 
 
 
 
Föräldramöten 
Åk 1 
 
 
 
Efter varje 
uppdatering 

Rektor 
 
 
 
 
 
Rektor 
 
 
 
 
 
Rektor 
 
 
 
 
Rektor 

 
 
 
 
 
 
Mentorer, 
kurator 
 
 
 
 
Mentorer 
 
 
 
 
Publicerare 

Se till att det bedrivs ett 
målinriktat arbete för att 
främja elevers lika rättig-
heter, samt att motverka 
diskriminering utifrån dis-
krimineringsgrunderna 
samt kränkande behand-
ling. 

Trygghetsarbetet ska ge-
nomsyra hela verksamheten  
(undervisningen, persona-
lens förhållningssätt, sko-
lans regler och rutiner)  
 
Följa upp och planera lång-
siktiga åtgärder för att 
främja likabehandling. 

Kontinuerligt 
 
 
 
 
 
Enligt årshjul 
 
 

Rektor 
 
 
 
 
 
Rektor 
 

All personal 
 
 
 
 
 
 

Använda sig av kommu-
nens rutiner för anmälan 
till huvudman samt se till 
att det finns rutiner för ut-
redning, åtgärder och  
dokumentation av trakasse-
rier och kränkande behand-
ling. 

1. Skriftlig anmälan på 
särskild blankett lämnas 
till rektor vid upptäckt 
av ev. diskriminering, 
trakasserier eller krän-
kande behandling. 

2. Rektor agerar. Se av-
snitt 8. 

Samma dag 
som ärendet 
blir känt 
 
 
 
Samma dag 
som anmälan 
inkommer 
 
 
 

Rektor 
 
 
 
 
 
Rektor 
 

All personal 
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Uppdrag Arbetssätt Tidpunkt Ansvar Har delege-
rats till 

Årligen utvärdera, revidera 
och upprätta en plan mot 
kränkande behandling i 
samarbete med personal 
och elever, om möjligt 
även vårdnadshavare. 

Kartläggning och utvärde-
ring av genomförda enkäter 
och samtal med eleverna. 
Uppföljning och utvärde-
ring av förra årets insatser. 

Enligt årshjul Rektor  

All personal i verksam-
heten har ett ansvar för att 
främja likabehandling och 
motverka diskriminering 
och kränkande behandling. 
Vid misstanke om att en 
kränkning sker ska en an-
mälan göras till rektor. 
 

Följa verksamhetens plan 
mot kränkande behandling. 
 
Ifrågasätta och reflektera 
över de normer och värde-
ringar som medarbetaren 
förmedlar i sitt arbete och 
sträva efter likabehandling. 
 
Agera enligt handlingsplik-
ten då diskriminering, tra-
kasserier eller annan krän-
kande behandling miss-
tänks/anmäls/signaleras. 
 
Dokumentera misstänkt/an-
mäld/upptäckt diskrimine-
ring, trakasserier, annan 
kränkande behandling samt 
de åtgärder som vidtas ge-
nom tjänsteanteckningar. 
 
Bevaka att utredda fall av 
diskriminering, trakasserier 
och annan kränkande be-
handling, där skolpersonal 
berörs, följs upp. 

Kontinuerligt 
 
 
Kontinuerligt 
 
 
 
 
 
Omedelbart 
 
 
 
 
 
Kontinuerligt  
 
 
 
 
 
 
Kontinuerligt  
 
 

Rektor 
 
 
Rektor 
 
 
 
 
 
All  
personal 
 
 
 
 
All  
personal 
 
 
 
 
 
Rektor 
 

All personal 
 
 
All personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elever har inget formellt 
ansvar i trygghetsarbetet. 
Däremot ska vi uppmuntra 
eleverna till att reagera på 
trakasserier, diskriminering 
och kränkande behandling. 

Informera om planen mot 
kränkande behandling och 
föra en diskussion kring 
förhållningssätt. 

Kontinuerligt All  
personal 
(elevers  
infor-
mella 
ansvar) 
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3.2 Information 
 
Så här arbetar vi för att all personal, elever och vårdnadshavare ska ha kännedom om 
planen mot kränkande behandling. 
 
Målgrupp Insats/Arbetssätt Tidpunkt Ansvar 
Personal Information om planen mot 

kränkande behandling del-
ges all personal. 
 

Vid läsårsstart eller när 
anställda börjar på 
skolan under pågående 
läsår 

Rektor 
 

 Planen mot kränkande be-
handling finns på hemsidan 
och It´s Learning. 

Efter revidering Publicerare 

 Plan mot kränkande behand-
ling förankras i arbetslag 
samt Forum för samråd. 

Efter revidering Rektor 

Elever Planen mot kränkande be-
handling presenteras.  

Vid läsårsstart eller när 
eleven börjar på skolan 
under pågående läsår 

Mentor 

 Planen mot kränkande be-
handling finns på hemsidan 
och It´s Learning. 

Efter revidering Publicerare 

 Planens förebyggande ar-
bete förankras i klass-
råd/sektorsråd samt Forum 
för samråd. 

Efter revidering Mentor/rektor 

Vårdnadshavare 
 

Information om planen mot 
kränkande behandling del-
ges vårdnadshavare.  

Föräldramöte Mentor 

 Planen mot kränkande be-
handling finns på hemsidan 
och It´s Learning. 

Efter revidering Publicerare 

 
 
4. Elevers delaktighet 
 
Så här arbetar vi med elevers delaktighet i trygghetsarbetet. 
 
Insats/Arbetssätt Tidpunkt Ansvar 
Verka för ett öppet och tillåtande klimat, 
vari samtliga elever ges möjlighet att ut-
trycka sina tankar och åsikter gällande frå-
gor kring trygghet i skolmiljön. 

Klasstid All personal 

Eleverna ges möjlighet att inkomma med 
synpunkter på skolmiljön och upplevd 
trygghet. 

Klasstid – kontinuerligt 
Sektorsråd – kontinuerligt 
Forum för samråd – 4 ggr /år 
Brukarenkät – årligen åk 2 
Liv och hälsa ung (enkät) – 
vart tredje år 
Hälsosamtal – åk 1 
Utvecklingssamtal – 2 ggr/år 

Mentor 
Rektor 
Rektor 
Rektor/mentor 
Region Örebro län 
 
Skolsköterska 
Mentor 
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Så här involverar vi elever i arbetet med att upprätta, följa upp och se över  
Planen mot kränkande behandling. 
 
Insats/Arbetssätt Tidpunkt Ansvar 
Planen mot kränkande behandling tas upp 
på klasstid, sektorsråd samt Forum för sam-
råd. 
 

Kvartal 3 Mentor/rektor 

 
 
5. Elevers rättigheter till stöd 
 
Eleven har rätt att få stöd och hjälp när hen känner sig kränkt. Elevers upplevelser av kränk-
ningar får inte avfärdas. Vem eleven/vårdnadshavaren än kontaktar i verksamheten så har han 
eller hon rätt att bli tagen på allvar och få stöd av mentor, elevhälsoteam, rektor, annan under-
visande lärare och övrig personal.  
 
I det fall behov finns kan man kontakta följande: 
Diskrimineringsombudsmannen: do.se 
Skolinspektionen Barn- och elevombudet: skolinspektionen.se/beo 
 
 
6. Kartläggning  
 
Det är nödvändigt att systematiskt kartlägga nuläget och göra en analys av resultatet för att 
kunna förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på 
bästa sätt 
 
Följande kartläggningsmetoder kommer vi att använda oss av. 
 
Insats/Arbetssätt Tidpunkt Ansvar 
Brukarenkät (Origo) Kvartal 1 Gymnasieförvalt-

ningen, rektor, men-
tor 

Liv och Hälsa Ung Vart tredje läsår Region Örebro län 
Utvecklingssamtal En gång per termin Mentor 
Hälsosamtal 
 

Erbjuds 1 gång i åk 1 Skolsköterska 
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7. Främjande och förebyggande arbete 
 
Trygghetsarbetet ska bedrivas på ett målinriktat och planerat sätt. Skolan ska ha klara och tyd-
liga mål för sitt trygghetsarbete både kring främjande, förebyggande och åtgärdande  
insatser.  
 
7.1 Främjande arbete 
 
Så här arbetar vi främjande i vår verksamhet. 
 
Mål  Insats/Arbetssätt Tidpunkt Ansvar 
Att säkerställa att alla ges lika 
stort inflytande och utrymme i 
verksamheten samt att säker-
ställa att ingen utsätts för tra-
kasserier eller kränkande be-
handling oavsett: 

- Kön, 
- etnisk eller kulturell  

tillhörighet,  
- religion eller annan  

trosuppfattning, 
- funktionsnedsättning, 
- sexuell läggning,  
- könsöverskridande 

identitet eller uttryck. 

Att värna om ett normkritiskt 
förhållningssätt i verksam-
heten.  
 
Att aktivt arbeta med värde-
grundsfrågor i personalgrup-
pen, t ex gällande bemötande, 
språkbruk, negativa jar-
gonger, att se eleven.  
 
Att i all undervisning aktivt 
arbeta med normkritik i syfte 
att synliggöra och ifrågasätta 
normer, synliggöra privile-
gier och granska sin egen po-
sition. 
 
I ämnet samhällskunskap 
ges eleverna möjlighet att ut-
veckla kunskaper om bl.a. 
mänskliga rättigheter och 
jämställdhet samt gruppers 
och individers identitet,  
relationer och sociala  
livsvillkor med utgångspunkt 
i att människor grupperas uti-
från kategorier som skapar 
både gemenskap och  
utanförskap. 
 
I ämnet historia ges eleverna 
möjlighet att reflektera över 
kulturarvets betydelse för 
identitets- och verklighets-
uppfattning. Ämnet ska be-
röra olika perspektiv utifrån 
bl.a. exempel social bak-
grund, etnicitet, generation, 
kön och sexualitet.  
 
I ämnet religionskunskap 
ges eleverna möjlighet att ut-
veckla respekt och förståelse 

Kontinuerligt 
 
 
 
Under läsåret 
 
 
 
 
 
Under läsåret 
 
 
 
 
 
 
Enligt  
kursplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt  
kursplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt  
kursplan 
 

Genomförande: 
All personal  
 

 
Genomförande: 

Rektor 
 
 

 
 

Genomförande: 
Undervisande  
lärare 
Uppföljning: 
Rektor 
 
 
Genomförande: 
Undervisande lä-
rare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genomförande: 
Undervisande lä-
rare 
 
 
 
 
 
 
 
Genomförande: 
Undervisande lä-
rare 
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för olika sätt att tänka och 
leva. Eleverna ges också 
möjlighet att analysera och 
värdera hur religion kan för-
hålla sig till bl.a. etnicitet, 
kön, sexualitet och socioeko-
nomisk bakgrund. 

Att skapa en lugn och trygg 
skolmiljö, vari goda relationer 
mellan elever samt mellan 
elever och personal främjas 
och där alla kan känna sig  
välkomna. 

Eleverna får stöd av  
klassföreståndare/mentor 
 
 
 
Personalen ska i ord och 
handling vara förebilder för 
hur goda relationer skapas 
och upprätthålls.  
 
Aktiviteter som underlättar 
för elever att lära känna 
varandra och sin skola (t.ex. 
inskolningsdagar, teambuil-
ding, inriktningskamp, fri-
luftsdagar). 
 
Ge eleverna kunskap om för-
hållningssätt och relationer 
på nätet. 
 
 

Kontinuerligt 
under läsåret 
 
 
 
I alla sam-
manhang och  
kontinuerligt 
under läsåret 
 
Vid skol- och 
inriktnings-
start 
 
 
 
 
Återkom-
mande 
 
 

Genomförande: 
Mentor 
Uppföljning: 
Rektor 
 
Genomförande: 
Personalen 
 
 
 
Arbetslag,  
mentor  
 
 
 
 
 
Rektor/Mentor 

Gemensamt förhållningssätt i 
värdegrunds- och likabehand-
lingsarbetet. 

Tid för reflektion och  
diskussion om skolans  
värdegrundsuppdrag och  
likabehandlingsarbete. 

Kontinuerligt Rektor 

 
 
7.2 Förebyggande arbete 
 
Syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 
Plan med följande delar upprättas: 

- riskområden som har identifierats i kartläggningen, 
- mål som ska uppnås, 
- insatser/arbetssätt för att motverka att diskriminering, trakasserier och kränkande be-

handling förekommer i vår verksamhet, 
- när insatserna ska göras, 
- vem som ansvarar. 

 
Se Bilaga 1. Förebyggande arbete utifrån verksamhetens kartläggning. 
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8. Åtgärdande arbete 
 
Det krävs goda rutiner för att kunna ha uppsikt, för att kunna upptäcka, utreda och åt-
gärda samt för att dokumentera och göra uppföljning av diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling.  
 
8.1 Uppsikt och upptäckt 
I vår verksamhet arbetar vi på följande sätt med att hålla uppsikt och upptäcka  
diskriminering, trakasserier och kränkningar: 
 
Insats/Arbetssätt Tidpunkt Ansvar 
All personal ska hålla uppsikt 
över alla skolans elever. 
 

Löpande All personal 

Utvecklingssamtal 
 

1 gång/termin Mentor 

Hälsosamtal 1 gång i åk 1 Skolsköterska 
 
 
8.2 Rutiner för anmälan, utredning och dokumentation 
 
Åtgärd och dokumentation vid kännedom om kränkning  
SKYLDIGHET FÖR PERSONAL ATT ANMÄLA 
Personal som får kännedom om att en elev upplever sig vara kränkt ska 
samma dag anmäla skriftligen detta till rektor.  
 

Personal 

SKYLDIGHET FÖR REKTOR ATT ANMÄLA 
Rektors skyldighet att anmäla uppstår i två olika situationer: 
1. Då rektor får kännedom om att en elev anser sig utsatt för kränkande  
behandling. 
2. När rektor tar emot en skriftlig anmälan från personal eller någon annan 
person. 
Rektor ska samma dag skicka en skriftlig anmälan om kränkande behandling 
till gymnasienamnd@orebro.se. 
Blanketten finns på kommunens intranät. 
 

Rektor 
 
 
 
 

REGISTRERING AV LÄMNAD ANMÄLAN 
Rektor ansvarar för att anmälan registreras i skolans diarium, vilket är den 
avslutande åtgärden och därmed den sista handlingen som hanteras i skolans 
diarium. 
Samtidigt med anmälan till nämnden kontaktar rektor även vårdnadshavare, 
om eleven är under 18 år, om inte risk finns för att det förstör utredningen. 
För elev över 18 år efterfrågas samtycke. 
Skriftlig dokumentation ska finnas 
 

Rektor 

MOTTAGANDE AV ANMÄLAN HOS NÄMNDEN 
Registrator lägger upp ett nytt ärende i nämndens ärendehanteringssystem 
W3D3, varvid ärendet får ett ärendenummer, och anger ärendetypen ”Krän-
kande behandling”. Varje anmälan ska registreras som ett eget ärende, om 

Registrator 
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inte flera anmälningar har sådant samband med varandra att de bör handläg-
gas gemensamt. 
Registrator skickar ärendenummer till rektor, gymnasiechef, förvaltnings-
chef och nämndordförande. 
 
BESLUT OM UTREDNING 
1. Rektor ska, enligt gymnasienämndens delegationsordning, skyndsamt ut-
reda omständigheterna kring uppgivna kränkningar och i förekommande fall 
vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behand-
ling i framtiden. 
Rektor ska skriftligen besluta vem som ska leda utredningen. Beslutet ska 
diarieföras Beroende på ärendets art kan det vara olika 
befattningar. 
2. Då anmälan innehåller påstående om att lärare eller annan personal vid 
skolan utsatt någon elev för kränkande behandling ska gymnasiechefen  
ansvara för utredningen. 
3. Då anmälan innehåller påstående om att skolans rektor utsatt någon elev 
för kränkande behandling eller repressalier ska förvaltningschefen ansvara 
för utredningen. 
4. Om jäv föreligger mot någon av ovanstående ska annan lämplig person 
föreslås. 
Experthjälp från kommunens stödfunktioner gällande juridisk, utrednings- 
och psykosocial kompetens ska konsulteras vid behov. 
 

Rektor 

HANDLINGAR I ÄRENDET 
En bedömning om ärendet ska sekretessbeläggas ska också göras i samråd 
med rektor, gymnasiechef eller förvaltningschef. 
För utredningen, som är ett ärende hos nämnden, ska skriftlig dokumentation 
finnas. Utredningen får nämndens W3D3 nummer. Dokumentationen ska 
under utredningen förvaras hos den som leder utredningen och förvaras på 
lämplig plats. 
(Utredningen ska inte arkiveras/slutförvaras i skolans eget diarium). 
 
DAGBOKFÖRING 
Över samtliga aktiviteter, inkomna samt upprättade handlingar förs dagbok, i 
tidsföljd som förvaras överst i utredningen. 
Detta innebär att W3D3 numret är det enda som behöver finnas i de inblan-
dades akter. 
 
UTREDNINGENS INNEHÅLL 
Utredningen ska innehålla skriftlig dokumentation om 
1. uppgifter om när och varför utredning inleddes, 
2. en sammanfattning av de faktiska omständigheter som inträffat,  
inställning till om kränkning skett preciseras för varje utredd händelse 
3. redogörelse för vilka åtgärder som måste vidtas för att den kränkande  
behandlingen ska upphöra och 
4. hur dessa ska följas upp och utvärderas. 
 
 
 

Den som 
leder  
utredningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den som 
leder utred-
ningen 
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SLUTREDOVISNING 
Slutredovisning sammanställs av den som leder utredningen med det inne-
håll som beskrivits ovan och förvaras i akten hos utredningsledaren. När 
ärendet avlutas skickas blanketten Slutredovisning av utredning om krän-

kande behandling till gymnasienamnd@orebro.se. 
Blankett finns på kommunens intranät. 
Samtliga handlingar skickas per post till Förvaltningskontoret 
 

Registratorn avslutar ärendet i W3D3 och diarieför 
 

 
Registrator 

 
 
8.3 Uppföljning  
I vår verksamhet arbetar vi med uppföljning på följande sätt: 
En sammanställning av de anmälningar som gjorts ska göras i samverkan med  
Förvaltningskontoret. Sammanställningen med analys ska finnas med i delårsrapport 2 samt i 
gymnasienämndens årsberättelse. Vid behov av förbättringsåtgärder föreslås för främjande, 
förebyggande eller åtgärdande insatser för arbetet mot kränkande behandling och för arbetet 
mot kränkande behandling och för trygghetsarbetet under det kommande budgetåret. 
 
 
 
 
Ansvariga rektorer 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Alexander Wilhelmsson Carolina Gustander  
 
 
 
 
_______________________ ______________________ 
Elisabeth Brynje Starfelt Fredrik Aronsson 
 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Ingela Bäck Gustafsson Joakim Peimer 
 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Tina Björk Åsa Lagerlund 

 


