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Trygghetsteamet  

Trygghetsteamet ska se till att all kränkande behandling eller diskriminering som eventuellt uppstår 

tas om hand. Vi finns som ett stöd och som en länk till Elevhälsoteamet i deras arbete att hjälpa 

elever i behov av särskilt stöd, såväl akademiskt som hälsorelaterat. Som elev och förälder på Lilla 

Akademien vill vi att du vet vart du kan vända dig om det uppstår ett problem. Det går alltid bra att 

tala med en klasslärare eller någon annan lärare som då rapporterar vidare till Trygghetsteamet om 

problemet är av sådan karaktär. 

 

I Lilla Akademiens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling kan du läsa mer om 

skolans målsättningar, våra rutiner och ansvarsfördelning samt definitioner och begrepp. 

 

Skollagen: 

Den som arbetar i skolan är skyldig att aktivt motverka att någon 

kränker en annan människa i skolan, t.ex. genom mobbning. 

 

Läroplanen: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 
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annan kränkande behandling. Sådana tendenser skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 

 

FN:s Barnkonvention: 

Alla barn har samma rättigheter. 

Alla barn har lika värde. 

Ingen får diskrimineras. 

Barnets bästa ska alltid komma i första rummet. 

I skolan ska barn lära sig respekt för mänskliga rättigheter och fostras i en anda av förståelse, 

fred, tolerans och vänskap mellan folken. 

 

Trygghetsteamets rutiner vid misstanke om trakasserier och kränkande behandling: 

Om det kommer till personals kännedom att person blivit utsatt för någon form av diskriminering, 

kränkande behandling eller trakasserier är personal skyldig att utreda och förhindra att det 

fortsätter. Detta gäller kränkningar från såväl personal som elever. Skolan har ett trygghetsteam som 

har ett särskilt ansvar för att utreda och vidta åtgärder om kränkande behandling förekommer.  

Vår handlingsplan: 

1. Samtal med berörda, insamling av fakta. Den som får kännedom om att någon blivit 

utsatt för diskriminering eller kränkande behandling gör en noggrann kartläggning för 

vidare åtgärd eller tar omgående hjälp av annan personal.   

2. Samtal med den som känner sig kränkt. 

3. Gemensamt samtal med alla inblandade. (Den elev som har blivit utsatt för kränkning 

bestämmer själv om hon/han vill vara med). 

4. Berörda vårdnadshavare informeras om vad som inträffat. 

5. Uppföljning efter en vecka med alla inblandade. 

 

Skulle inte dessa insatser räcka till går vi vidare med: 

6. Samtal med berörda elever och vårdnadshavare tillsammans. 

7. Elevvårdskonferensen tar eventuellt upp ärendet. 

Ärendet tas alltid upp för information och diskussion i arbetslaget. 

8. Rektor gör bedömning om anmälan skall göras till socialförvaltningen, polisen eller 

Arbetsmiljöinspektionen. 

9. Ärendet följs upp genom samtal så länge det finns behov. 

10. Vid behov kan kompetens utanför skolan utnyttjas t ex BUP, socialförvaltning. 

Vid kränkning av personal kontaktas rektor eller arbetsmiljöombud. 

 


