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1 Lagstiftningen 
 

Den 1 januari 2009 ersattes barn- och elevskyddslagen från 2006 av två lagar som 
skyddar barn och elever från kränkningar, trakasserier och diskriminering. Den ena är 
diskrimineringslagen som samlar innehållet från flera olika lagar om diskriminering i en 
enda lag. Den andra är skollagens kapitel 6 som innehåller regler som avser kränkande 
behandling. Utifrån denna lagstiftning skall två planer upprättas: likabehandlingsplan med 
tillsynsmyndighet Diskrimineringsombudsmannen (DO) och plan mot kränkande 
behandling med tillsynsmyndighet Skolinspektionen - Barn- och elevombudet (BEO). 
 

2 Vision för skolan 
Söderportgymnasiet ska vara en skola där alla ska behandlas lika och där skolans ledning, 
personal och elever tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande 
behandling 

3 Övergripande mål för skolan 
Den personal som får kännedom om diskriminering eller annan kränkande behandling 
ansvarar för att rektor får information om det inträffade. Rektor ansvarar för att åtgärder 
vidtas och har det övergripande ansvaret för att lagen efterlevs.  
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om 
alla människors lika värde. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Kränkningar 
kan utföras av en eller flera tillsammans och riktas mot en enskild eller en grupp. De kan 
äga rum vid ett enstaka tillfälle eller upprepas över tid. Det är viktigt att alltid utgå från 
den individuella upplevelsen av kränkningen och ta den på allvar. 
 

4 Vad står begreppen för i likabehandlingsplanen 
 

4.1 Diskriminering 

 
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. 

 Direkt diskriminering är när någon elev missgynnas och det har en direkt koppling 
till någon av diskrimineringsgrunderna. 

 

 Indirekt diskriminering är när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett 
förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev 
utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. 

 
4.1.1 Diskrimineringsgrund kön 
 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier. 
Exempel på trakasserier kan vara: 

 utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. 
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Exempel på sexuella trakasserier kan vara: 
 sexualiserat språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt material. 

 
 

4.1.2 Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet 
 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av  

 att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, 
hudfärg eller annat liknande förhållande. 

 att var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. 
 

4.1.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning 

 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier genom 

 att inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion 
 att inte missgynna någon med uppfattningar som har sin grund i eller har samband 

med en religiös åskådning ex buddism, ateism mm 
 

4.1.4 Diskrimineringsgrund funktionsvariation 
 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som kan vara av 

 fysisk, psykisk eller intellektuell karaktär och påverka livet på olika sätt. 
Funktionshinder är både sådana som syns och sådana som inte märks lika lätt, som till 
exempel olika former av allergi, dyslexi eller annan diagnos. 
 

4.1.5 Diskrimineringsgrund sexuell läggning 
 
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier samt arbeta mot 
homofobi och på så sätt värna rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. 
 
Med sexuell läggning menas 

 homosexualitet 
 bisexualitet 
 heterosexualitet 

 
Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en 
grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller 
på homo- och bisexuella människor. 
 

4.1.6 Diskrimineringsgrund könsöverskridande identitet eller 
uttryck 
 
Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att någon inte identifierar sig med sin 
biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt 
ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 
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4.1.7 Diskrimineringsgrund ålder 
 
Ålder, dvs uppnådd levnadslängd. 
 
Undantaget är tillämpning som tar hänsyn till ålder i fråga om skolbarnsomsorg, utbildning 
i förskoleklass eller särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och 
de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 
 
 

4.2 Trakasserier 

 
Trakasserier är behandling som kränker en elevs värdighet och har koppling till någon av 
de sju diskrimineringsgrunderna. 

 

5 Vad står begreppet för i plan mot kränkande behandling 

5.1 Kränkande behandling 

 
Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet eller principen 
om alla människors lika värde och inte kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. 
Kränkningen kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.  
 
Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. När en person kränks vid upprepade 
tillfällen kallas det mobbning. 
 
Kränkande behandling kan vara: 

 fysisk (bli utsatt för slag och knuffar) 

 verbal (bli hotad eller kallad för olika skällsord) 
 psykosocial (bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning) 
 text- och bildburen (klotter, brev, e-post, sms/mms) 
 

6 Kartläggning 
 

Alla elever ska svara på en Trygghet- och trivselenkät en gång per termin. Utformningen 
av denna anpassas till särskoleelevernas förmåga. Enkätens utformning och resultat är en 
del av skolans systematiska kvalitetsarbete.  I kartläggningen ingår även personalens 
observationer och samtal med elever gällande likabehandlingsplanernas innehåll under en 
längre tidsperiod. Frågorna kopplas till aktuell situation för att eleverna ska ha möjlighet att 
efter förmåga vara delaktiga i arbetet. Genom att plocka ut innehåll från olika forum där 
elever medverkar kan kartläggningen byggas på och underlaget förankras. Klassråd hålls 
regelbundet och rektor träffar eleverna i minst två gånger per termin för att diskutera 
elevernas upplevelse av skolan. Då ska ordningsregler och likabehandlingsfrågor tas upp.  
De vuxna i verksamheten är viktiga för att upptäcka och rapportera risker då eleverna 



Läsåret 2016/17 
 

6 

själva inte alltid har förmåga att berätta hur de upplever sin miljö. Incidentrapporter ska 
skrivas in i Flexite. 
 

7 Framtagande av planerna  
 

Söderportgymnasiets planer mot diskriminering och kränkande behandling är framtagen i 
samråd med elever i klassråd och personal i samverkansgruppen. Personalen konkretiserar 
innehållet för gymnasiesärskolans elever så att de aktivt kan delta och deras synpunkter 
kan tillvaratas. Denna konkretisering består av bilder, samtal, rollspel, filmer och en tydlig 
koppling till likabehandlingsplaner vid incidenter. 

 

8 Skolans förankringsarbete 

 
Elever och personal informeras varje terminsstart om planer mot diskriminering och 
kränkande behandlingen. Aktuella planer mot diskriminering och kränkande behandling 
finns på skolans hemsida. Ett enkelt dokument som sammanfattar innehållet har tagits 
fram. 

Vid föräldrainformation informeras vårdnadshavarna om skolans planer mot diskriminering 
och kränkande behandling och vart de ska vända sig om något inträffar.  

Vid planering av studiedagar och arbetsplatsträffar beaktas personalens behov av 
kompetensutbildning inom området. Mentorsträffar med skolledningen genomförs där 
planen diskuteras vid läsårsstart. Likabehandlingsplanen ska finna på skolans hemsida. 

 

9 Skolans arbete med främjande insatser 
 
Rektor ansvarar för att:  

 Söderportgymnasiet organiseras och utformas på sätt som främjar likabehandling, 
goda relationer och trygga miljöer som skyddar elever mot alla former av 
kränkningar 

 Planer mot diskriminering och kränkande behandling årligen aktualiseras med all 
personal på arbetsplatsträffar 

 Information lämnas vid introduktionen av nya elever och nyanställd personal 
gällande ordningsregler och planer mot diskriminering och kränkande behandling. 

 Det varje termin genomförs en enkätundersökning klassvis för att kartlägga den 
psykosociala miljön i klassen och i skolan. Resultatet från enkäten ligger till grund 
för det fortsatta arbetet under läsåret 

 Att aktuella planer mot diskriminering och kränkande behandling alltid finns på 
skolans hemsida. 
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Allmänt  
 Gymnasiesärskolans elever ska ges möjlighet att inkluderas i Söderportgymnasiets 

gemensamma elevaktiviteter och arrangemang. 
 Bemötande, konfliktlösning, respekt för andra är den del av den dagliga verksam- 

heten Detta är ett alltid pågående arbete och ett ansvar för alla. 
 Samarbetsövningar ingår i den dagliga undervisningen och samvaron.  
 Sociala berättelser är en metod som ska användas för att konkretisera 

konfliktlösning för eleverna.  
 Mentor genomför utvecklingssamtal varje termin med vårdnadshavare där elevens 

situation i skolan diskuteras.  
 Mentorerna diskuterar planer mot diskriminering och kränkande behandlingen med 

eleverna på klassråd en gång per år, efter uppmaning av rektor. Klassens 
synpunkter antecknas och återkopplas till rektor.  
 

10 Skolans arbete med förebyggande insatser 
          

 När nya elever tas emot ska det vara en överlämnandekonferens med alla berörda 
parter i elevens stödkrets.  

 Rektor bjuder in alla nya elever och vårdnadshavare till ett mottagningssamtal vid 
läsårets början. 

 Särskolans elever ska bli delaktiga och synliggjorda genom att ges möjlighet att 
inkluderas i alla gemensamma aktiviteter.  

 Information till alla elever inom Söderportgymnasiet om vad särskolan är 
 Omorganisering av lokalerna ska ge mer utrymme och mindre stress 
 Vid praktikplacering tas det i beaktande hur normer/genus påverkar valet av 

praktikplats.  

 Personal har fått utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck (HVF).  
 I tjej-och killgrupper diskuterar elever relationer, genusnormer, sex-och samlevnad 

och andra frågor viktiga för dem. Grupperna leds av personal enligt programmet Nå 
Vidare. 
 
 

11 Skolans åtgärder mot diskriminering och trakasserier 
 

11.1 Diskrimineringsgrund kön 
 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

Ytterst 
Operativt 

Uppföljning 

Skolan har en 
jämn 
könsfördelning 
med viss 
övervikt för 
flickor. 
Flickor har 

Ingen elev ska 
begränsas av 
föreställningar 
om kön.  
 

Ständig 
uppmärksamhet 
och arbete i 
klassrummet.  
 
Personal har 
utbildats inom 

Kontinuerligt. Rektor 
EHT 
All personal 

I det kontinuerliga 
kvalitetsarbetet. Enskilda 
eleväreden följs upp i 
EHT. 
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begränsats i 
sin utbildning 
och personliga 
frihet. 

HVF. Ärenden 
överförs till sociala 
myndigheter. 
Förbyggande 
arbete genom 
materialet Nå 
Vidare. 

      

 
 

 

11.2 Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet 
 

Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 
1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Elever av olika 
etniskt/kulturellt 
ursprung finns i 
verksamheten. 
Ingen etnisk 
diskriminering 
har 
rapporterats. 

Att ingen 
missgynnas 
av sin 
etniska 
tillhörighet 

Förbyggande 
arbete i tjej-
och killgrupp.  

Ingår i 
läsårsplaneringen, 
schemaläggs.t 

Rektor 
Personal som leder 
samtalsgrupperna. 

Klassråd  
Programråd 
arbetslag 
I det kontinuerliga 
kvalitetsarbetet. Enskilda 
eleväreden följs upp i EHT. 
 

 
 

11.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning 

 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Ingen 
diskriminering har 
rapporterats eller 
uppmärksammats. 

Ingen 
diskriminering skall 
förekomma på 
Söderportgymnasiet 

Kontinuerligt 
arbete med 
elevernas och 
personalens 

värdegrund 
genomförs.  

Regelbundet. Rektor 
All personal. 
Eleverna. 

Klassråd  
Programråd 
arbetslag 
I det kontinuerliga 

kvalitetsarbetet. Enskilda 
eleväreden följs upp i EHT. 
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11.4 Diskrimineringsgrund funktionshinder 

 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Gymnasiesärskolans 
elever kan uppleva 
otrygghet i 
korridorer och 
matsal. Eleverna 
upplever att kan få 
kommentarer p g a 
sitt funktionshinder. 
Inom GS 

förkommer 
nedsättande 
kommentarer. 

Alla elever 
ska känna 
sig trygga i 
alla skolans 
lokaler.   

Genom att 
särskolans elever 
inkluderas i alla 
gemensamma 
aktiviteter så att GS 
är en självklar del i 
Söderports 
verksamhet. 
Inom GS stärka 

eleverna gm samtal 
om 
funktionsnedsättning. 

Läsåret 2016-
17.  
Fortsatt under 
kommande 
läsår.  
 

Rektor  
Mentorer  
Alla som anordnar 
aktiviteter ska i sin 
planering ta hänsyn till 
särskolans elever. 

Klassråd 
Programråd 
Trivselenkäter 
Del av det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

 
 

11.5 Diskrimineringsgrund sexuell läggning 

 
Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 

1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Ingen 
diskriminering 
har 

rapporterats. 
 

Att ingen 
diskriminering 
pga. av 

sexuell 
läggning skall 
förekomma. 

I tjej-och 

killgrupper 

diskuterar elever 
relationer, 

genusnormer, 
sex-och 

samlevnad och 
andra frågor 

viktiga för dem. 

Grupperna leds 
av personal 

enligt 
programmet Nå 

Vidare. 
 

Läsåret 16-
17 

Rektor 
Personal som leder 
grupperna 

Klassråd 
Programråd 
Trivselenkäter 

Del av det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

 

 

12 Skolans åtgärder mot kränkande behandling 

 

12.1 Kränkande behandling 

 



Läsåret 2016/17 
 

10 

Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 
1. Ytterst 
2. Operativt 

Uppföljning 

Kränkande 
behandling 
har 
förkommit i 
form av 
nedlåtande 
kommentarer 
mellan elever 
i vår 
verksamhet.  
 

Ingen skall utsättas 
för kränkande 
behandling på 
Söderportgymnasiet 

Vuxna stöttar elever i 
konflikthantering. 
Sociala berättelser 
skrivs. Förebyggande 
arbete.  
Personal tränas i 
lågaffektivt 
bemötande. 
 

Kontinuerligt 
 
 
 
 
 
Januari 2013 

Rektor 
All personal. 

Händelsesamtal 
Klassråd 
Arbetslag  
Utvärdering av 
likabehandlingsplanen 
som en del av det 
systematiska 
kvalitetsarbetet. 
 
Mars, juni 2017.  

 

 
 
13 Utvärdering och uppföljning 
 

13.1 Utvärdering av föregående läsårs likabehandlingsplan och plan 
mot kränkande behandling 

Hur de åtgärder som satts in för att motverka diskriminering har utfallit har utvärderats av 
elever och personal i enkäter, diskussioner och enskilda samtal. Vi fortsätter att utveckla 
instrument för att även elever på låg utvecklingsnivå ska kunna förmedla sina upplevelser.  

Tjej- och killgrupper har kommit till då skolan uppmärksammat att det finns ett behov av 
eleverna att ha ett forum för frågor som inte får plats i den dagliga undervisningen. Detta 
är också en fortsättning på forskningsprojektet ”Sex-och samlevnad”. Diskussionerna i 
dessa grupper fungerar förbyggande när det gäller olika typer av kränkande behandling 
inom gruppen vilka har minskat. Elever kan fortfarande uppleva otrygghet i korridorer och 
matsal trots insatta åtgärder, T ex att personal alltid följer med till matsalen. Analysen 
visar dock att en del av denna känsla härrör fram elevens egen negativa upplevelse av sitt 
funktionshinder/funktionsnedsättning (eller funktionsvariation?) varför arbetet med jag 
stärkande övningar måste fortsätta, även här har grupperna en viktig funktion. När det 
gäller genusfrågor har skolan genom att utbilda personal i hedersrelaterat våld och 
förtryck blivit mer uppmärksam på att detta förkommer.  I arbetet med att stärka 
flickornas situation används materialet ”NÅ vidare”. Samverkan med sociala myndigheter 
har förbättrats. Skolans möjlighet att påverka de värderingar som råder i vissa grupper är 
dock liten, vi arbetar på lång sikt med att ge våra elever kunskaper och självkänsla. . 

13.2 Utvärdering av innevarande läsårs likabehandlingsplan och 
plan mot kränkande behandling 
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 Utvärdering som en del av det systematiska kvalitetsarbetet i 9-månaders 
uppföljningen. Inför denna genomförs diskussioner i arbetslagen och klassråden. 

 Uppföljningen sker genom skriftlig utvärdering i april. Resultatet återkopplas på 
klassråden och vid personalgruppernas arbetsplatsträffar samt i övergripande 
programråd. 

 Utvärdering av Plan mot diskriminering och kränkande behandling ingår i skolans 
kvalitetsredovisning. 

 Resultatet ligger till grund för nya prioriterade områden. 
 

14 Ansvarsfördelning 
Följande ansvarsfördelning gäller: 
 

Skolchef  
 ansvarar för att skyndsamt följa upp av rektor anmälda fall av kränkningar och eller 

trakasserier, samt anmäla, enligt delegeringsordningen till Barn- och 
utbildningsnämnden. 

 
Rektor 

 ansvarar för att likabehandlingsplanen och planen för kränkande behandling omarbetas 
varje år, hålls aktuell och följs upp. 

 ansvarar för att dokumentationen av händelser som kan betecknas som diskriminering 
eller kränkande behandling sparas/arkiveras. 

 ansvarar för att åtgärdsplan upprättas.  
 ansvarar för att stöd ges till elever som utsatts för diskriminerande eller kränkande 

behandling och att stöd ges till den som orsakat händelsen. 
 kontaktar och informerar skolchef vid samtliga fall av kränkningar och eller 

trakasserier, använd avsedd blankett i metodboken. 
 ansvarar för att kontakt med polis tas för samråd och att anmälan sker, i de fall då 

incidenten faller under allmänt åtal. 

 kallar till möte med berörd personal för att förhindra att diskriminering, trakasserier 
eller kränkning fortsätter och ser till att åtgärdsprogram upprättas. 

 

Elevhälsan 
 Personal i elevhälsan träffas regelbundet och diskuterar och samordnar åtgärder mot 

uppkomna incidenter. 

 Personal i elevhälsan analyserar och föreslår åtgärder i syfte att främja likabehandling. 

 
Mentor/ansvarig pedagog 

 har huvudansvar för kontakter med eleven, hemmet och rektor. 

 informerar elever och föräldrar om likabehandlingsplanen och planen mot kränkande 
behandling. 

 
Arbetslaget 
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 skall vara den grupp, där man i första hand kan få stöd och hjälp att hantera 
situationer med anknytning till handlingsplanen. 

 eller person i arbetslaget som får information om eller bevittnar en kränkande eller 
diskriminerande händelse skall dokumentera på avsedd blankett. 

 informerar/utbildar elever i frågor som rör likabehandlingsplanen och planen mot 
kränkande behandling, så att de aktivt kan ta ställning i dessa frågor. 

 arbetar på ett medvetet och tydligt sätt med händelsen i fokus enligt nedanstående 
arbetsgång 

 
Elever 

 skall ta ställning mot diskriminering och kränkande behandling.  

15 Arbetsgång vid incidenter 
 

Det är viktigt att skolan på ett systematiskt sätt skaffar sig kunskaper om den aktuella 
situationen. Den utsattes subjektiva upplevelser av det inträffade är utgångspunkten för 
en bedömning av och utredning kring vad som har hänt. 
 
På Söderportgymnasiet arbetar vi enligt följande: 
Regelbundna mentorssamtal enskilt och med klass för elever och medarbetarsamtal för 
personalen Elevhälsan erbjuder hälsosamtal med alla elever i åk 1 där även frågor om 
trivsel tas upp. 
 
I vissa akuta lägen kan det bli nödvändigt att sära på vissa elever genom att placera dem i 
olika grupper. Kurator eller annan med motsvarande/kompletterande kompetens erbjuder 
stödsamtal med den som utsatts för kränkning/diskriminering. 
 
Åtgärder i likabehandlingsarbetet börjar när kränkningarna upptäcks. Upptäckt sker genom 
misstanke, kartläggning och kontinuerliga samtal. Kränkningar kan även framkomma 
genom föräldrakontakt. Det är viktigt att uppmärksamma all information som framkommer 
angående kränkningar. Kränkningarna ska omedelbart förhindras. 
 
Rutiner för akuta situationer: Dokumentation sker kontinuerligt vid kränkningar på 
blanketten ”Dokumentation - diskriminering och trakasserier/kränkande behandling”. 
Blanketten lämnas till ansvarig rektor. Den person som utfört kränkning kallas till ett 
samtal där en muntlig varning utdelas i syfte att snabbt markera att beteendet inte 
accepteras. Detta samtal dokumenteras genom att rektor gör en anteckning om att 
samtalet ägt rum. Det ska finnas en dokumentation kring varje ärende som rör 
diskriminering eller annan kränkning på skolan. Skolhälsovårdens roll beaktas särskilt i 
detta sammanhang. Förvaltningens rutiner för anmälan om tillbud och skador ska 
användas. (FLEXITE). 
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16 Arbetsgång när elev kränker, hotar eller misshandlar 
elev och när personal eller annan vuxen kränker, hotar eller 
misshandlar elev 
 

När en elev kränker, hotar eller misshandlar annan elev eller personal eller annan vuxen 
kränker hotar eller misshandlar elev agerar vi enligt följande: 
 

 När någon får kännedom om att en elev anser sig har blivit utsatt för trakasserier 
eller annan kränkande behandling ska hon/han omedelbart reagera/agera beroende 
av situationen på lämpligt sätt. Händelsen ska därefter snarast rapporteras på 
blanketten ”Dokumentation - diskriminering och trakasserier/kränkande behandling” 
till ansvarig rektor.  

 En utredning görs. Utredningen ska belysa vad som inträffat och omfatta både den 
som blivit utsatt och den eller de som kan har utfört kränkningen.  

 Vårdnadshavare till elever som är inblandade informeras skyndsamt.  
 Elevhälsan kallas in vid behov.  
 Vid varje enskilt fall görs en bedömning om hur allvarlig kränkningen är och om 

anmälan till andra myndigheter bör göras. Om personal eller rektor misstänks för 
trakasserier eller annan kränkande behandling av en elev ska rektor eller någon 
annan ur ledningen ansvara för utredningen. 

 Händelser som strider mot svensk lagstiftning polisanmäls av den som är utsatt 
och/eller av rektor.  
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17 Dokumentation - diskriminering och 
trakasserier/kränkande behandling 
 
Gemensamt för all diskriminering och kränkande behandling är att någon eller några 
kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan vara fysiska 
(exempelvis slag och knuffar), verbala (exempelvis hot och tillmälen), psykosociala 
(exempelvis utfrysning och ryktesspridning) eller texter/bilder (exempelvis klotter, brev, 
sms och e-post). Denna utredningsblankett arkiveras på rektorns expedition.  
 

Datum för händelsen: 

Vårdnadshavare informerad 
 JaNej 

Klockslag: Plats (hus, sal mm): 

 
 

Personer som varit närvarande 

vid eller som har information 

om händelsen. Namn och 
klass/befattning. 

Person 1: 

Person 2: 

Person 3: 

Person 4: 

Person 5: 

 

Beskrivning av orsaken till händelsen och förloppet: 

Diskimineringsgrund  Kränkande behandling 

 

 

 
 

 
 

  

 

Åtgärder: 

 

 
 

 
 

 
Uppföljningsdatum: 

 

_______________________________ ________________ 

Informationslämnare  Datum 

 
 

_______________________________ ________________ 

Ansvarig rektor  Datum 


