Liljeforsskolan

Information om anmälan om kränkande behandling
I Skollagen står det att om personal på skolan får veta att en elev tycker sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling, måste den personalen anmäla händelsen till rektor.
När rektor får veta att en elev tycker att hen har blivit utsatt för kränkande behandling, måste
rektorn anmäla det till huvudmannen. Huvudmannen är den som driver skolan, alltså i det här
fallet, Uppsala kommun.
En anmälan till huvudmannen sparas på kommunen och rektorns chef kan också se anmälan. En
anmälan om kränkande behandling har ingenting att göra med att anmäla till polisen eller till
socialtjänsten.
Rektorn ska sen ta reda på vad som hänt (utreda) och planera för hur skolan ska se till att det inte
händer igen. Den utredning som skolan gör, ska också sparas hos kommunen.
På Liljeforsskolan arbetar all personal för att upptäcka och förhindra kränkningar. Vi har en
Stödgrupp på skolan. Den består av en person från varje arbetslag. Vi träffas en gång i veckan och
pratar om vad som har hänt på skolan och vilka händelser som är kränkningar och som måste
anmälas till rektor och huvudmannen. Vi pratar också om hur vi ska arbeta för att det inte ska bli
nya kränkningar.
När vi gör en anmälan till huvudmannen, informerar vi alltid elevernas föräldrar eller
vårdnadshavare. Det är viktigt att skolan och vårdnadshavarna jobbar tillsammans för att skolan
ska bli en plats där alla elever känner sig trygga och får en bra miljö att lära sig i.

Stödgruppen består av:
Helena Ek, socialpedagog åk 4–5
Jenny Grönholm Liljedahl, socialpedagog åk F-3
Camilla Sund Palmred, pedagog åk 4–5
Pia Ericsson, pedagog åk F-1
Maria Karlsson, pedagog åk 2–3
Therese Mahlberg, kurator
Daniel Brander, skolsköterska
Suzan Murman Svahn, psykolog
Silav Amedi, biträdande rektor
Kontakta oss om Du vill veta mer om vårt arbete!
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Trakasserier eller kränkande behandling – när en elev eller en vuxen behandlar någon orättvist
eller illa. Man blir behandlad på ett sätt som inte känns bra eller som känns kränkande.
Trakasserier och kränkande behandling är ofta medvetna handlingar som man gör eller säger för att
man vill såra någon annan. Det kan också ibland vara omedvetna handlingar men det spelar ingen
roll om någon säger eller gör något mot dig på skämt eller allvar. Det viktiga är hur det känns för dig.
Trakasserier och kränkande behandling kan vara:
- Lögner, rykten, svordomar, skämt, fula ord…
- Att tafsa, spotta, sparka, slå, knuffa, förstöra saker…
- Grimaser, suckar, skratt, alla går när någon kommer, utfrysning…

Så här står det i Skollagen 6 kap 10 §:
”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla
detta till förskolechefen eller rektorn.
En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt
för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till
huvudmannen.
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.”

