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Handlingsplan vid kränkande behandling för skolenheterna inom 

Gymnasieskolan Knut Hahn 

 
Kommunens övergripande plan mot kränkande behandling ligger till grund för handlingsplanen för 

verksamheten. Den övergripande planen presenteras på kommunens hemsida och på Gymnasieskolan Knut 

Hahns hemsida. 

Policy  
Nolltolerans gäller på vår skola mot trakasserier eller kränkande behandling. All personal förväntas 
agera i situationer där någon/några inte följer värdegrunden och alla ärenden ska skyndsamt 
rapporteras vidare enligt rutin. 

 Vid misstanke om eller konstaterat fall av kränkande behandling ska rektor, kurator och 
berörd personal inom elevhälsan informeras. Rektor har ansvaret för att arbetet fördelas och 
utförs enligt handlingsplanen.   

 Alla ärenden angående kränkande behandling anmäls snarast av rektor och uppgiftslämnare 
till huvudmannen. Blanketten ”Anmälan till Huvudman om kränkning/diskriminering” skickas 
till förvaltningschefen för diarieföring.  

 Om eleven är omyndig informeras vårdnadshavare om vad som har hänt och vilka åtgärder 
som kommer att vidtas. Information och kontakt sker fortlöpande. 

 Om det finns skäl, kan enskilda ärenden avvika från handlingsplanen. 

 Planen omfattar all kränkande behandling oavsett vem som kränker och vem som är kränkt. 

 Planen omfattar alla som har skolan som arbetsplats: Elever, lärare och övrig personal.  

 Kränkningar mellan personal hanteras av arbetsgivaren. 

 Skolan är ansvarig för att hjälpa den som är kränkt och den som kränker. Hjälpen kan finnas 
inom eller utanför skolan. I båda fallen ska skolan ta ansvar för att hjälpen ges till den som 
behöver det. 

 Planen ska vara ett levande och välkänt dokument som skolans personal och elever 
utvärderar och reviderar årligen. 

 På skolområdet finns det årligen återkommande rutiner som till stor del är gemensamma för 
alla skolenheter.  

 På varje skolenhet finns det en handlingsplan som är kopplad till enhetens specifika 
förutsättningar  
 

 

  



 
 

Planen steg för steg: 

 
I. Kartläggning av kränkningen. Vad har hänt? När hände det? Vem och vilka är inblandade? 

Hur ser de inblandades vardag ut? Hur länge har det pågått? 

Om det behövs omedelbara insatser för att säkra någon eller flera individers trygghet ska 

rektor se till att så görs.  

 

II. När kartläggningen är klar ska samtal genomföras enskilt med den eller de som utpekats 

under kartläggningen. Samtalet/samtalen börjar med en kort beskrivning av skolans syn på 

kränkande behandling och att det är av den anledningen som samtalet äger rum.  

Beskrivningen av kränkningen för den eller de utpekade ska vara saklig och detaljrik.  

Om man kommer fram till och är överens om att kränkningen ägt rum enligt beskrivningen 

ska skolan förklara allvaret och hur man ser på händelsen. De konsekvenser som eventuellt 

tagits beslut om ska meddelas vid samtalet. Konsekvenser kan exempelvis utgöras av 

avstängning. 

Här ska den eller de som kränker få visa att man har förstått att agerandet är oacceptabelt 

och hur man ska göra för att sluta.   

 

III. Berörd personal ska fördela ärendet så att det följs upp genom fortlöpande kontroll. Det är 

viktigt att ta reda på om kränkningen har upphört och hur båda parter uppfattar tiden efter 

steg ett och två.  

Om kränkningen/kränkningarna inte har upphört kallar berörd personal till nya samtal där 

det kan bli aktuellt med andra konsekvenser än i tidigare skede. Konsekvenser kan 

exempelvis utgöras av avstängning. 

  

IV. Uppföljning i form av nya inplanerade samtal sker två till fyra veckor efter att kränkningen 

har upphört. Vid uppföljningen ska berörd personal återigen betona skolans värdegrund och 

att kränkande behandling i någon form aldrig kommer att accepteras på skolan. 

 

 

 

  



 
 

Förebyggande arbete under året: 
All personal förväntas agera i situationer där någon/några inte följer värdegrunden. 

 Inför varje läsår samlas mentorer för information och genomgång av mentorsuppdraget. 

Mentorns ansvar är att kontinuerligt arbeta förebyggande under året. Varje elev ska känna 

till och läst kommunens övergripande plan mot kränkande behandling samt verksamhetens 

handlingsplan om konsekvenser när kränkningar blir kända inom verksamheten. 

 Mentorstid/klassråd hålls återkommande. 

 Årliga enkäter, såsom trivselenkäten, för att identifiera områden vi behöver arbeta med. 

 Årliga återkommande projekt kompletteras med aktuella för terminen/läsåret.  Syftet är att 

främja kulturmöten på skolan. 

 Skolan arbetar för att ha en kontinuerlig dialog med socialtjänst, vårdnadshavare och polis.  

 Värdegrundsfrågor ska vara en stående punkt i våra elevforum, klassråd, elevråd och 

skolkonferenser. 

 

Det förebyggande arbetet ska utvärderas årligen och ligga till grund för kommande års 

arbete. 


