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 Enhet 

      

Ärendenummer 

      

1. Orsak till anmälan 

Datum för händelsen         Ärendet avslutat  Utredning pågår 

 

 Trakasserier  Diskriminering  Kränkande behandling 

Vid trakasserier/diskriminering, vilken grund vilar anmälan på? Typ av kränkande behandling 

 Kön 

 Könsöverskridande identitet/uttryck 

 Etnisk tillhörighet 

 Religion eller annan trosuppfattning 

 Funktionshinder 

 Sexuell läggning 

 Ålder 

 Verbal 

 Fysisk 

 Psykosocial 

 Text/bild 

Under denna tid har händelsen utspelats  Skoltid  Fritid 

Information om utsatt barn/elev  Information om den/dem som utsatt 

Kön   Pojke  Flicka Åk        Kön  Pojke  Flicka Åk        

  Kön  Pojke  Flicka Åk        

Antal anmälningar kring det utsatta 
barnet/eleven som gjorts under året:       

 
Kön  Pojke  Flicka Åk        

Första anmälningens ärendenummer:       
 Kön  Pojke  Flicka Åk        

 Kön  Pojke  Flicka Åk        
      

 

 
Datum 
       

Anmälarens underskrift 

 
 

Namnförtydligande 

       

 

 

2. Rektors beslut i ärendet 

 Anmälare utreder  Rektor utreder  Annan person utreder  Ärendet utrett 

 
Datum 
      

 
Rektors underskrift 

 
 

Namnförtydligande 

      
 

 

 

3. Huvudmans mottagande av anmälan samt beslut om åtgärd 

 Ärendet bedöms utrett och klart  Ärendet återsänds för vidare utredning 

  Återkoppling till huvudmannen ska ske senast:         

 
Datum 

      
 

Förvaltningschefs underskrift 

 
 

Namnförtydligande 

      
 

 



 

 

  

 ANMÄLAN 
Diskriminering/trakasserier/ 
kränkande behandling 
  

  

© Lindesbergs kommun 2015-XX-XX   

 

Definitioner och begrepp 

För att kunna förebygga och vidta åtgärder mot olika typer av kränkande behandling är det viktigt att vi har 

ett gemensamt språk, att orden betyder samma sak för alla oss som är inblandade. På Trädgårdsstadsskolan 

använder vi oss av Skolverkets definitioner, som de är beskrivna i "Allmänna råd för att främja 

likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling" (går att ladda ner 

och läsa i sin helhet på adressen www.bavern.se/KB/krankande_behandling.pdf). 

 Diskriminering 
 

Diskriminering innebär att någon missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med 

någon av de sju diskrimineringsgrunderna  

 kön 

 könsöverskridande identitet eller uttryck 

 etnisk tillhörighet 

 religion eller trosuppfattning 

 funktionshinder 

 sexuell läggning 

 ålder  

Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den 

som diskriminerar. I skolan är det personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering, barn och 

elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. 

 Kränkande behandling 
 

Kränkande behandling är handlingar som kränker barns, elevers eller vuxnas värdighet, handlingar 

som kränker principen om alla människors lika värde och som inte har något samband med någon 

diskrimineringsgrund.  
 

Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. 

Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte 

bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och Internet. Kränkande behandling 

kan till exempel vara  

o fysisk, till exempel att bli utsatt för slag och knuffar 

o verbal, till exempel att bli hotad eller kallad hora, bög 

o psykosocial, till exempel bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning 

o text och bild, till exempel klotter, brev, lappar, e-post, sms/mms 

Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga 

rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Kränkningar kan bland annat 

ta sig i uttryck som främlingsfientlighet, mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier, rasism 

och homofobi. 

 Trakasserier 
 

Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon 

av diskrimineringsgrunderna. 

 Mobbning 
 

Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när 

någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller 

obehag. 

 

http://www.bavern.se/KB/krankande_behandling.pdf

