
   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Likabehandlingsplan Gustavslundsskolan  
läsåret 2018–2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
Gustavslundsskolan, läsåret 2018–2019 

Nordin Johanna 
 



   

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, 
Gustavslundsskolan, läsåret 2018–2019  
Innehåll  
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Gustavslundsskolan, läsåret 2018–2019 
 
Inledning.......................................................................................... 2  
Vision .............................................................................................. 2  
Syfte .................................................................................................2  
Värdegrund ...................................................................................... 3 
Utvärdering 2017/18……………………………………………......3  
Mål.….…………...………………………………………………....4 
Främjande arbete ...............................................................................5 
Förebyggande arbete .........................................................................7 
Kartläggning .....................................................................................7  
Ärendehantering.................................................................................9  
Rutiner för akuta situationer...............................................................10  
Bilaga 1 Trygghetsenkät.....................................................................11  
Bilaga 2 Anmälan om kränkande behandling.....................................12 
Bilaga 3 Flödesschema för hantering av kränkande behandling…….16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Inledning  
Gustavslundskolan är belägen på norra delen av Hovshaga, med närhet till skog, sjö och 
kulturstig. Här finns ca 390 barn från förskoleklass till och med år 6.  
 
Våra 6-åringar går på avdelningarna Kosmos och Galaxen. Vi har fyra arbetslag på skolan: 

• Förskoleklass/fritids 
• Åk 1 - 3 
• Åk 4 och 6 
• Åk 5 och Praktisk-estetiska 

Vi har fritidsverksamhet i våra förskoleklasser Kosmos och Galaxen, och på Luna och Tellus 
för år 1 och 2. För eleverna i åk 3–6 finns Paradens fritidshem.  För eleverna i åk 4–6 finns 
också en öppen fritidsverksamhet, denna är belägen på Paraden.  

Vision  
Tillsammans har vi roligt och lär oss för livet! 
På Gustavslundskolan ska varje individ mötas med respekt och få utvecklas utifrån sina 
förutsättningar. Verksamheten ska möta elevers olikheter så att varje barn får en likvärdig 
utbildning och möjlighet att känna lust och glädje i att lära.  

Syfte  
Skolans uppdrag  
Likabehandlingsarbetet regleras av skollagen (2010:8) och diskrimineringslagen (SFS 
2008:567). Skolans fokus är att arbeta målinriktat för att främja barns och elevers lika 
rättigheter samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande behandling.  
I enighet med Lgr 11, under rubriken Normer och värden ska skolan aktivt och medvetet 
påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta 
dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.  
 
Utbildningsnämnden i Växjö kommun skriver i sin Internbudget 2018 
”En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund”  

Nämndens uppdrag 
Trygghet och studiero är förutsättningar för alla barns och elevers utveckling och lärande. 
Detta främjas genom att verksamheterna är välkomnande och har ett aktivt värdegrundsarbete 
där alla barn, elever och medarbetare tar ett gemensamt ansvar.  
• Alla enheter har nolltolerans mot kränkande behandling och utvecklar 
likabehandlingsarbetet utifrån ny lagstiftning 
• I dialog och samverkan tillvaratas vårdnadshavares ansvar och engagemang för barns och 
elevers utveckling och lärande. 
 
Likabehandlingsarbetet bedrivs på följande nivåer:  
• Att främja barns lika rättigheter och möjligheter  
• Att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande behandling  
• Att utreda uppgifter om kränkande behandling  
• Att vidta åtgärder för att förhindra framtida kränkande behandling  
 



   

 

På Gustavslundskolan har vi ett Trygghetsteam som arbetar med främjande och förebyggande 
likabehandlingsarbete. Teamet består av lärare från olika arbetslag, biträdande rektor och 
skolsköterska.  

 
Värdegrund: 
Gustavslundskolans värdegrund kan sammanfattas i tre punkter 

• Bli ditt bästa jag 
o Varje individ ska få växa och utvecklas för att nå sin egen potential 

• Vi är varandras arbetsmiljö 
o Var och en tar ansvar för hur man bemöter andra. 
o Genom sitt sätt att vara påverkar man andras sätt att vara. 

• Ny dag – ny möjlighet 
o Våra elever får alltid en ny chans. Det är här och nu och framåt som gäller. Vi skapar 

förutsättningar för att eleven ska lyckas.  
 

Utvärdering av årets plan 2017 - 2018 
Kartläggningen visar på hög trivsel och en god känsla av trygghet. Eleverna uttrycker att de har 
det bra och får den hjälp de behöver.  
 

Mål: Öka trivsel och lugnare miljö i matsalen 
Kartläggningen visar att det finns mer att utveckla runt måltidssituationen i matsalen. Hög 
ljudvolym förekommer och det är en stökig miljö. Därför kvarstår detta mål.  
 

Mål: Ökad trygghet i skolans omklädningsrum 
Oron kring omklädningssituationer finns och vi väljer att fortsätta vår insats där. 
 

Mål: Alla elever ska ha någon vuxen att prata med  
Att hitta någon vuxen att prata med visar sig ha blivit lättare, men med bakgrund av ökat antal 
unga med psykisk ohälsa i samhället, väljer vi att arbeta vidare med detta mål. 
 
Kartläggningen visar att elever till viss del känner att de saknar delaktighet och påverkan, därför 
tillkommer ett mål – Elevinflytande. 
 
  



   

 

 

Mål: 
Utifrån en analys av skolans totala kartläggning görs följande målprioriteringar under läsåret 2018 
- 2019. 
  

Alla elever ska ha någon vuxen att prata med  
Strategier:  
- All personal presenterar sig för förskoleklass under höstterminen  
- Rastvakter täcker så stora delar av skolans område som möjligt. För att möjliggöra detta 
undviker man att gå i par.  
- Vi arbetar enligt devisen ”Alla barn är allas barn” 
- Lärare arbetar aktivt med att skapa bärande relationer 
- Efterlevande av vår värdegrund  
 

Ökad trivsel och lugnare miljö i matsalen 
Strategier:  
- Matsalsmiljön är en stående punkt vid årets kommande hälsoråd. 
- Samtal om hur alla kan bidra till en lugnare matsalsmiljö sker i varje klass. 
- Alla har bestämda platser. 
- Måltidsorganisationen engageras i att skapa engagemang och nyfikenhet kring måltid och 
matkultur.  
- Efterlevande av vår värdegrund  
 

Ökad trygghet i skolans omklädningsrum  
Strategi:  
- I schemaläggning undviker vi nollbyte, samt byte mellan årskurs 1 och årskurs 6.  
- Vi har alltid vuxennärvaro i omklädningsrum i F-3, i åk 4-6 vid behov.  
- Duschväggar och duschdraperier finns. 
- Efterlevande av vår värdegrund  
 
 

Ökat elevinflytande 
Strategi: 

- Stående punkt vid pedagogiska planeringar ”Elevinflytande” 
- Definiera begreppet ”elevinflytande” i alla verksamheter och grupper 
- Klassråd 
- Elevrådets dag 
- Efterlevande av vår värdegrund. 

 
  



   

 

Främjande arbete  
Gustavslundskolans främjande insatser utgår ifrån lagen om kränkande behandling samt de sju 
diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen. Hänsyn ska också tas till tillgänglighet, 
ekonomi och andra faktorer som påverkar elevernas vardag.  
 
                                                                         

                                    
De sju diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen  
 
 
Det främjande arbetet syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde och ska bidra 
till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Det främjande arbetet är 
en av verksamhetens fortgående uppgifter och är ständigt pågående.  
 
Skolsköterskan har individuella hälsosamtal med samtliga elever i F-klass, åk 4 och åk 6. 
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Främjande arbete på Gustavslundsskolan  
 

Strategier:  
Kön, Könsidentitet och könsuttryck  
 
- Vi har nolltolerans mot könsord och kränkande uttryck  
- Vi strävar efter att ge flickor och pojkar lika stort inflytande och talutrymme i det vardagliga 
arbetet.  
- Vi verkar för att stärka elevernas identitet genom t ex samtal i flick- och pojkgrupper. Ämnen 
som diskuteras kan vara vilka förväntningar som ställs på elever utifrån kön, olika 
familjesammansättningar, konfliktlösning med mera i skolan och på fritidshemmet.  
 

Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning  
- Skolan ska vara fri från diskriminering och trakasserier på grund av etnisk tillhörighet  
- Alla elever ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett religion eller annan trosuppfattning  
- Pedagogerna strävar efter att i sin undervisning främja elevers lika rättigheter och värde, oavsett 
religion eller etnisk tillhörighet  
- I åk 4–6 arbetar eleverna med rasismens idéhistoria och dess effekter  
- I undervisning och i gruppsamtal jämförs likheter och olikheter mellan språk, kulturer, religioner 
och olika trosuppfattningar  
- Vi har nolltolerans mot rasistiska uttalanden  
- För att möjliggöra vårdnadshavares delaktighet i verksamheten använder vi tolkhjälp i någon 
form, personlig tolk på plats eller tolk via telefon. 
 

Sexuell läggning  
- Genom undervisning och värdegrundsarbete ökar förståelsen för olika sexuella läggningar  
- Skolan ska vara fri från diskriminering och trakasseri på grund av sexuell läggning  
- Lärarna arbetar för förståelse för olika sexuella läggningar genom att undervisa om dessa.  
- All personal ska aktivt motverka negativt språkbruk av ord för olika sexuella läggningar  
 

Ålder  
- På friluftsdagar och i olika temaarbeten arbetar eleverna i åldersintegrerade grupper. Exempelvis 
anordnar vi en Värdegrundsdag under hösten och Gustavslundsdagen under våren, då elever 
blandas i grupper och deltar i olika aktiviteter.  
- Äldre elever arbetar ihop med yngre elever i olika projekt, t ex läsning, teknik mm  
- Vi har åldersblandade grupper på fritidshemmet  
- Skolan ska vara fri från kränkning av elever och vuxna på skolan  
 

Funktionsvariation  
- Rektor, lärare och pedagoger tar hänsyn till elever med funktionsvariation vid klass- och 
gruppindelningar.  
- Lärare och pedagoger använder ett varierat arbetssätt i undervisningen  
 



   

 

 
- Pedagoger som arbetar med elever med funktionsvariation får kontinuerlig information om 
elevernas behov av stöd. Både internt via elevhälsoteam och externt genom exempelvis 
habilitering eller hörselpedagog.  
- Anpassningar görs till elever med funktionsvariation vid planering av lektioner, friluftsdagar, 
temadagar och fritidsaktiviteter  
 

Uppföljning och utvärdering  
Det främjande arbetet följs upp genom skattning i arbetslagen en gång per termin, vecka 49 och 
vecka 21 förslagsvis. Skattningen rapporteras vid ett ledningsgruppsmöte.  
 

Förebyggande arbete  
Aktiva åtgärder:  
- Skolsköterskan har individuella hälsosamtal med samtliga elever i F-klass, åk 4 och åk 6. 
- Rastaktiviteter erbjuds för alla åldrar (ansvarig: lärare inom fritidshem)  
- Vi reagerar direkt vid olämpligt språk, kroppsspråk, attityd, och värdering (ansvarig: all 
personal)  
- I åk 4–6 jämförs likheter och olikheter mellan folkgrupper, religioner, och trosuppfattningar 
(ansvarig: Lärare åk 4-6)  
- Vi arbetar med åldersintegrerade aktiviteter så som värdegrundsdag och Gustavslundsdag 
(ansvarig: trygghetsteam)  
- Informera elever om det postfack där man anonymt kan lämna meddelande (ansvarig: 
skolsköterska)  
- Revidera och implementera skolans ordningsregler (ansvarig: ledning, kollegiet och elevråd)  
- Satsning på skolmåltiden i hälsofrämjande syfte (ansvarig: skolledning)  
- Höja personalens kompetens inom förhållningssätt och ledarskap i klassrummet (ansvarig: 
skolledning)  
-Höja personalens medvetenhet om vikten av bärande relationer (ansvarig: skolledning) 
- Gruppstärkande aktiviteter 
- Implementera vår Värdegrund 
- Alla klasser skapar ”Klassens kontrakt” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Kartläggning  
Kartläggningsmetoder  
Kartläggning görs genom att man studerar karta respektive ritning över skolans ute- och innemiljö 
och markerar vilka områden som anses trygga respekt otrygga.  
En enkät görs rörande trygghet och trivsel. (bilaga 1) 
Skolundersökningen är även den ett kartläggningsmaterial. 
 

Områden som berörs i kartläggningen  
Kartläggningen utgår från de sju diskrimineringsgrunderna samt lagen om kränkande behandling.  

 
Hur involveras eleverna i kartläggningen  
Klasserna arbetar med kartläggningen under klassrådet och redogör vilka platser som känns 
trygga och otrygga.  
Elevrådsrepresentanterna i varje klass för vidare åsikterna till elevrådet som analyserar resultatet.  
Trivselenkäten genomförs i klassen. 
Pedagoger och lärare har diskuterat med klasserna och sett till att kartläggningen blivit 
genomförd. 



   

 

  

Delaktighet  

Elevernas delaktighet  
Klassråd och elevråd gör tillsammans med personal en kartläggning av skolmiljön ute och inne. 
Alla elever svarar på en enkät utifrån elevernas trygghet och trivsel på skolan och fritidshemmet. 
Frågorna och enkätens utformning ses över av Trygghetsteamet inför genomförandet. 
 

Vårdnadshavarnas delaktighet  
Föräldrarådet informeras om arbetet med kartläggningen och delges resultaten från trivselenkäten 
och intervjuer. Vårdnadshavare informeras om planen på föräldramöten, den finns dessutom 
tillgänglig på skolans hemsida.  
 

Personalens delaktighet  
Trygghetsteamet sammanställer och analyserar resultaten av trivselenkäten. Personalen delges 
resultaten under hösten, både klassvis och sammantaget för hela skolan.  
 

Förankring av planen  
Samtlig personal får ta del av, och lämna synpunkter på, planen vid en arbetsplatsträff i början av 
höstterminen. Efter detta startar arbetet för att göra planen känd bland eleverna. Trygghetsteamet 
gör en enklare version av likabehandlingsplanen som illustreras och arbetas igenom av skolans 
elevråd i syfte att spridas för kännedom i klasserna. Alla elever gör även en elevnära version av 
skolans värdegrund, samt fördjupar sig i ett eget klasskontrakt innehållande trivsel- och 
förhållningsregler. 
 
 



   

 

  

Ärendehantering  
Den interna hanteringen  
 
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling  
Samtliga bubblor nedan bidrar på olika sätt i vårt förebyggande arbeta för att motverka kränkande 
behandling.  

 
 
 
 
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till  
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Rutiner för akuta situationer  
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever  
• Elevens mentor/klasslärare har samtal med den/de utsatta. Vad har hänt? När? Var? Hur? 
Vittnen? Eventuella vittnen intervjuas. Noggranna anteckningar förs. Eleverna uppmanas att 
berätta hemma.  
• En anmälan om kränkande behandling (bilaga 2) görs skyndsamt. Blanketten finns skrivbar på 
Insidan. Anmälan lämnas till rektor som anmäler händelsen till huvudmannen.  
• Efter samtalen kontaktas samtliga berördas föräldrar med syfte att skapa en öppen atmosfär utan 
anklagelse. Elevens mentor/klasslärare avgör om ett personligt möte är nödvändigt eller om en 
telefonkontakt är tillräcklig.  
• Mentorn/klassläraren dokumenterar händelser och åtgärder. Utredningen dokumenteras i 
blanketten ”Utredning med anledning av anmälan om kränkande behandling”. Blanketten finns 
skrivbar på Insidan Utredningen lämnas till rektor som redovisar till huvudmannen.  
 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal  
• Elev och förälder uppmanas att kontakta rektor, skolsköterska eller annan personal som kan 
vidarebefordra till rektor.  
• Rektor har samtal med elev och personal var för sig och tar reda på fakta i ärendet  
• Rektor tar kontakt med förälder för information i ärendet.  
• Rektor har samtal med den vuxne som kränkt och dokumenterar händelsen.  
• Vid upprepad förseelse anmäler rektor till skyddsombud.  
 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränker personal 
• Rektor har samtal med elev och personal var för sig och tar reda på fakta i ärendet  
• Rektor tar kontakt med förälder för information i ärendet.  
• Rektor har samtal med den vuxne som blivit kränkt och dokumenterar händelsen.  
• Vid upprepad förseelse anmäler rektor till skyddsombud.  
 

Rutiner för uppföljning  
• Uppföljningssamtal senast efter en vecka, enskilt med både den som är utsatt och de som utfört 
kränkningen. Information vidarebefordras till föräldrarna.  
• Fortsatt regelbunden uppföljning med alla inblandade.  
• Elevkonferens med lärare, föräldrar, psykolog, skolsköterska och rektor för att besluta om 
fortsatta åtgärder. Rektor inbjuder till elevkonferens. Vid behov ska åtgärdsprogram upprättas.  
• Om behov föreligger görs en anmälan till sociala myndigheter  
 

Rutiner för dokumentation  
• Ansvarig lärare eller pedagog dokumenterar händelsen, se bilaga Anmälan om kränkande 
behandling.  
• I elevhälsoteamet dokumenteras händelsen via minnesanteckningar.  
• Utredningar och åtgärder dokumenteras och sparas i elevens akt.  
• Anmälan om kränkande behandling rapporteras till huvudman av rektor.  
 
 



   

 

Ansvarsförhållande  
All personal på enheten har skyldighet att agera så snart de får kännedom om att trakasserier eller 
någon form av kränkning förekommer. 

 

 

 

Jag går i klass: ___________ 

Gustavslundskolans trygghetsenkät 2018 

  

 

  

 

  Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska dåligt 

Stämmer 
mycket dåligt 

1 Jag tycker om att ha 
rast 

    

2 Jag känner mig trygg 
i skolan 

    

3 Det känns bra att 
vara i matsalen.  

    

4 Det känns bra att vara i 
omklädningsrummet 
innan och efter 
idrotten 

    

5 Lärarna i min skola 
lyssnar på elevernas 
åsikter 

    

6 Jag får den hjälp jag 
behöver i skolan  

    



   

 

7 Jag har någon vuxen 
som jag kan prata 
med på skolan 

    

 

Övrigt som du vill tala om 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________Lämnas i Marie-Louise’s postfack senast 13/4  

Utredning, åtgärder och uppföljning av anmäld kränkande behandling  
Stöddokument för att fylla i blanketten finns på Insidan.  

Del 1. Inledande uppgifter 
Personuppgifter för enskilt utsatt barn/elev 

Namn  
      

Könsidentitet (pojke/flicka/ickebinär)  
      

Födelsedatum  
      

Avdelning/årskurs/klass  
      

Barnets/elevens lärare/mentor 
      

 
Händelseinformation  

Förskola/skola  
      

Ärendets diarienummer 
      

Ansvarig förskolechef/rektor 
      

Namn på personal som anmäler till förskolechef/rektor 
      

Datum för händelsen 
      

Datum då händelsen kom till personalens kännedom 
      

Datum då förskolechef/rektor fick kännedom om händelsen 
      

Dagar mellan att personalen respektive rektor fick kännedom  
      

Datum då händelsen anmäldes till huvudmannen 
      

Dagar mellan rektors kännedom och anmälan till huvudman  
      

 
  Har kränkningar tidigare riktats mot samma barn/elev? 

 Inte vad skolan/enheten 
känner till 

 Har hänt tidigare  Har hänt vid upprepade 
tillfällen 

 
Kontakter 

 Vårdnadshavare kontaktad, datum:       
 Klasslärare/mentor informerad, datum:       

 
Kort beskrivning av händelsen  

Någon eller några meningar om händelsen som ska utredas 
       

 
  



   

 

Del 2. Utredning och åtgärder 
Personuppgifter på övriga involverade i händelsen  

Namn  
 
      

Könsidentitet 
(pojke/flicka/ickebinär)  
      

Födelsedatum  
 
      

Avdelning/årskurs/klass/yrkestitel/annat   
 
      

Om det visar sig vara flera inblandade kan ytterligare rader läggas till genom att en högerklicka i tabellen ovan och välja ”Infoga 
rader nedanför”  
 
Beskrivning av händelsen 

Beskriv vad som framkommit i utredningen och redogör för de berördas berättelse av händelsen, såväl utsatt som övriga 
involverade. Om utsatt barn/elev varit utsatt tidigare är det viktigt att detta tas upp och att eventuella samband belyses. 
      

 
Vilken sorts kränkning rör det sig om? Var har det hänt? 

 Fysisk (till exempel knuffar, slag, sparkar)  Skolgård 
 Psykisk (till exempel utfrysning, blickar, pekande)  Klassrum 
 Verbal/skriftlig (till exempel nedsättande kommentarer)  Korridor 

  Matsal 
Kränkningen avser:   Uppehållsrum 

 Enskilt barn/elev – enskilt utsatt barn/elev  Omklädningsrum 
 Enskild personal – enskilt utsatt barn/elev    Sociala medier 
 Flera personal – enskilt utsatt barn/elev  Praktik/APL 
 Flera barn/elever – enskilt utsatt barn/elev  Vet ej 
 Annan/andra (se beskrivning) – enskilt utsatt barn/elev   

Beskrivning:     
 Annan plats:       

 
Bedömning av händelsen (endast det första 
överensstämmande alternativet) 

Endast om trakasserier eller 
diskriminering, ange grund: 

 Diskriminering (endast personal kan diskriminera)  Kön 
 Sexuella trakasserier  Sexuell läggning  
 Trakasserier  Etnisk tillhörighet 
 Kränkande behandling 
 Diskriminering, trakasserier, eller kränkande 

behandling kan inte konstateras 

 Könsöverskridande identitet/uttryck 
 Religion/annan trosuppfattning 
 Funktionsvariation/bristande tillgänglighet 
 Ålder 

 

 
  



   

 

Åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden 
Beskriv åtgärder, mål för åtgärderna och vem som ansvarar för att varje enskild åtgärd genomförs 
      

Rutan kan lämnas tom om ingen diskriminering, trakasserier eller kränkningar konstaterats. 
 
Utredningsuppgifter och slutförande av utredningen  
Antal dagar mellan anmälan och 
utredningens slutförande 
      

Namn och befattning på eventuell ytterligare personal som deltagit i 
utredningen  
      

Ansvarig förskolechef/rektor  
      

Datum förskolechef/rektor anser utredningen slutförd och åtgärderna verkställs 
      

  
 
 
  



   

 

Del 3. Uppföljning av åtgärder  
Uppföljning sker först när det är möjligt att värdera åtgärdernas effekt (cirka 1-3 veckor). 
 
Utförande 

Namn och befattning på den som utfört uppföljningen  
      

Datum för uppföljning  
       

 
Beskrivning av uppföljningen 

Beskriv om åtgärderna utförts, om målen uppnåtts, effekter etc. Följ upp barnets/elevens nuvarande situation och låt 
barnet/eleven få komma till tals  
      

 
Eventuellt nya åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden  

Beskriv eventuellt nya åtgärder  
      

Rutan lämnas tom om inga nya åtgärder behöver vidtas. Om det finns behov av att använda rutan för nya åtgärder vid mer än 
ett tillfälle bör dessa uppföljningar tydligt skiljas ifrån varandra med rubrik eller motsvarande 
 
Visar uppföljningen att ärendet kan avslutas? 

 Ja  
 Nej, datum för nästa uppföljning:        
 Ärendet är del i en större konflikt som dokumenteras särskilt på enheten (ärendet 

avslutas) 
 
Uppföljningen avslutas  

Datum  
      

Namn ansvarig förskolechef/rektor  
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Flödesschema anmälan om kränkande behandling. 
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