VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG!

Processkarta kränkande behandling barn och elever BOUF
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Personal får info
om angivna
eller påstådda
kränkningar.
Kan vara via telefon,
e-post från vårdnadshavare, upplevt situationen
själv.

Personal anmäler
detta till rektor i
DF Respons
kränkningsmodul.
• Anmälan ska göras
skyndsamt (inom 1 dygn).
• Ingen värdering görs i
anmälan av det påstådda.

Rektor anmäler till
huvudmannen via
DF Respons
kränkningsmodul.
Skolchef tar del av anmälan.

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
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UTREDNINGSSKYLDIGHET
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Rektor ansvarar*
för att en utredning
påbörjas skyndsamt (inom 5-7
dagar).
Utser utredare i
DF Respons.
Utredning ska ALLTID
göras. Rektor kan utse
sig själv som utredare
eller någon annan.

Åtgärder vidtas
som skäligen krävs
för att den kränkande
behandlingen ska
upphöra.
Åtgärder dokumenteras i
DF Respons kränkningsmodul.

ÅTGÄRDSSKYLDIGHET

ÅTERKOPPLING
TILL BOUN

Presidie och
BOUN informeras
kontinuerligt.

Utredning.
Utredare genomför
utredningen skyndsamt.
• Utredningen syftar
till att klargöra vad
som hänt. Är det en
kränkning i skollagens
mening?
• Utredningen dokumenteras i DF Respons.

Uppföljning och
utvärdering av att
vidtagna åtgärder
gett effekt.

Rektor bedömer om
det är en kränkande
behandling enligt
skollagen eller ej i
DF respons.

Kränkning enligt
skollagen.

Ingen kränkning
enligt skollagen.
Åtgärder kan
behövas.
Ärendet avslutas.

Kränkande behandling pågår. Åtgärder
behöver fortsätta
att vidtas.

Åtgärdsskyldighet
Fas 3

*

Rektor ska skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar och i förekommande fall vidta åtgärder, enligt delegationsordningen under rubrik skola, fritidshem, förskola
och grundsärskola.
Är det personal som påstås vara den som kränkt,
är det alltid närmaste chef som utreder ärendet.

Behöver fundera om
andra åtgärder, om de
första inte gett avsedd
effekt.

Uppföljning och utvärdering
dokumenteras i DF Respons
kränkningsmodul.

Kränkande behandling har upphört.
Ärendet avslutas.

BOUN delges vid
varje sammanträde
info om antalet
angivna kränkningar.

Rektor analyserar
1 gång/termin.
Rapporterar till
skolchef det analyserade underlaget.

BOUN får info om:
- utredning påbörjad
- vidtagna åtgärder
- om det är en kränkning
enligt skollagen eller ej.

Fas 2
Utredningsskyldighet.

• Vi ifrågasätter inte anmälarens/vårdnadshavarens/
elevens upplevelse av att ha varit utsatt för kränkande
behandling.
• Kränkande behandling kan i dagligt tal omfatta
många olika situationer medan kränkande behandling
i skollagens mening är ett snävare begrepp som innefattar bland annat någon form av medvetenhet i de
fysiska handlingar eller angrepp med ord som kränker
en elevs värdighet.

Skolchef efterfrågar rektors
analys i februari och september.
- Bra att involvera elevhälsoteamet
och ev likabehandlingsgrupper.
- Följa upp planen mot kränkande
behandling och diskriminering.

Skolchef ansvarar
för en övergripande
analys.

Analys delges
BOUN på möten i
mars och oktober
av skolchef.
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