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Vad kan du som elev göra om du själv eller någon annan elev
utsätts för kränkande behandling?
Om du som elev utsatts för kränkande behandling eller misstänker/ser att någon
annan elev utsätts för kränkande behandling i skolan kan du göra följande:
❏ I första hand kan du eller vårdnadshavare vända er till din mentor eller till

någon i trygghetsteamet. Eller så kan du/vårdnadshavare prata med någon
annan av skolans personal som du/ni har förtroende för. All personal på
skolan är skyldig att ta tag i problemet.
❏ Ett annat alternativ är att du eller vårdnadshavare gör en anmälan via
följande länk: https://goo.gl/forms/bTHPnHgiwGaUGCMu2 Då hamnar
anmälan direkt hos skolans trygghetsteam.

Odengymnasiets trygghetsteam:
Roland Andersson

Rektor

08-400 289 20

roland.andersson@
odengymnasiet.se

Birgitta Lundin

Skolsköterska/
kurator

073-522 74 65

Birgitta.lundin@
odengymnasiet.se

Charlotte Andersson

Specialpedagog

charlotte.andersson@
odengymnasiet.se

Jenny Nilsson

Lärare

jenny.nilsson@odengymnasiet.se
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Vad är kränkande behandling?
I Skolverkets stödmaterial “Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda” (2017)
används begreppet kränkande behandling som ett samlingsbegrepp för olika former
av negativa handlingar som kränker ett barns eller en elevs värdighet. Vidare
förklaras att om kränkningen har samband med någon av de lagstadgade
diskrimineringsgrunderna kallas de trakasserier, men för att texten i detta
dokument inte ska bli för trögläst används begreppet kränkning som ett
övergripande begrepp även för diskriminering och trakasserier.

Kränkningar kan vara:
❏ Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar).
❏ Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög).
❏ Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning). Text
eller bilder (t.ex. klotter, brev och lappar, rörliga bilder, e-post, SMS,
MMS eller meddelanden i sociala medier).
Utgångspunkt för utredning är alltid den utsattes upplevelse av kränkningen

Ordlista
Mobbning är när någon blivit blivit utsatt för kränkningar och/eller trakasserier av
en eller flera personer vid flera olika tillfällen. Den som är utsatt för mobbing kan
känna sig i underläge och ha svårt att försvara sig.
Diskriminering är när en vuxen i skolan missgynnar eller behandlar en elev/elever
sämre än andra och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna; kön,
ålder, socialgrupp, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionsnedsättning.
Trakasserier är när någon blir kränkt utifrån någon av diskrimineringsgrunderna (se
diskriminering). Det räcker med en händelse för att någon ska göras sig skyldig för
trakasserier.
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell karaktär som kränker någons
värdighet. Exempel på sexuella trakasserier kan vara visslingar, blickar,
meddelanden, tafsningar eller rykten som handlar om sex eller den utsattes kropp
och känns obehagliga för personen som är utsatt.
Rasism bygger på en uppfattning om att det finns en biologiska skillnader mellan
folkgrupper och att den egna folkgruppen är överlägsen andra.
Homofobi avser motvilja mot eller förakt för homo-, bi- eller transpersoner.
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Skolans vision
På Odengymnasiet ska alla elever känna sig trygga och ingen ska utsättas för
kränkande behandling. Skolan ska präglas av mångfald och tolerans där vi bemöter
varandra med respekt och tillsammans jobbar för en trygg, tillåtande och
inkluderande inlärningsmiljö.
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Handlingsplaner
Fall av kränkande behandling ska handläggas enligt handlingsplanerna nedan.

Handlingsplan för kränkande behandling mellan elever
1. Berörd personal ingriper direkt och har samtal med involverade elever. Vid
behov bestäms en tid senare under dagen.
2. Rektor och mentor informeras.
3. Vårdnadshavare informeras samma dag om eleven/erna är under 18 år av
berörd lärare eller mentor.
4. Berörd personal skriver en incidentrapport om händelsen, samtalen samt
överenskomna åtgärder och skickar till trygghetsteamet snarast. Anmälan
görs via följande länk: https://goo.gl/forms/bTHPnHgiwGaUGCMu2
5. Mentor till den utsatte har ett uppföljningssamtal inom en till två veckor.
Samtalet dokumenteras och lämnas till trygghetsteamet för arkivering.
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Handlingsplan vid fall av kränkande behandling mellan elev och personal
Om en elev känner att hon/han blivit utsatt för kränkande behandling av personal
kan eleven eller vårdnadshavare kontakta mentor eller någon i trygghetsteamet.
Det går även bra att göra en anmälan direkt via länken:
https://goo.gl/forms/bTHPnHgiwGaUGCMu2 Då hamnar anmälan direkt hos skolans
trygghetsteam. Om någon i personalen upplever sig blivit utsatt av kränkande
behandling av elev görs en anmälan via ovan länk eller direkt till rektor.
1. Den anmälde blir informerad om händelsen
2. Rektor driver en utredning och har enskilda samtal med involverade
3. Åtgärder beslutas och dokumenteras
4. Uppföljning av ärendet görs inom 3 veckor
5. Beroende på kränkningens art kan en polisanmälan bli aktuell. Rektor gör då
en polisanmälan

Handlingsplan vid fall av kränkande behandling mellan personal
1. Om någon personalen utsatts för kränkande behandling av annan personal
vänder sig hon/han till rektor
1. Den anmälde blir informerad om händelsen
2. Rektor driver en utredning där involverade ger sin version
3. Åtgärder beslutas och dokumenteras
4. Uppföljning av ärendet görs inom 3 veckor
5. Beroende på kränkningens art kan en polisanmälan bli aktuell. Rektor gör då
en polisanmälan.
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