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LAGSTIFTNING 
 
Två olika lagar har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. 
 

Skollagen  

Enligt skollagen ska huvudmannen inom ramen för varje särskild verksamhet 

 Bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av 
barn och elever. 

 Vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts 
för kränkande behandling. 

 Varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för 
att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 

 
Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande 
behandling. 
 
Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är 
huvudmannen skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna 
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 
kränkande behandling i framtiden. 
 
Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier 
på grund av att de medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller påtalat att någon 
handlat i strid med kapitlet. 
 
Skolinspektionen har tillsynen över att bestämmelserna i skollagen följs. (SFS 
2008:567) 
 

Diskrimineringslagen  
 

Enligt diskrimineringslagen ska den som bedriver verksamhet som avses i skollagen 

 Bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter 
för de barn och elever som deltar i verksamheten oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell 
läggning. 

 Upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels 
främja lika rättigheter och möjligheter för de barn och elever som deltar i 
verksamheten och dels förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska 
innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som utbildningsanordnaren avser 
att påbörja eller genomföra under det kommande året. 
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Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev som deltar i 
eller söker till verksamheten anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt 
för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att 
utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall 
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. 
 
Anställda och uppdragstagare i verksamheten likställs med utbildningsanordnaren 
när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget. 
 
Diskrimineringsombudsmannen har tillsynen över att bestämmelserna i 
diskrimineringslagen följs. (SFS 2008:567) 
 

Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot 

diskriminering och kränkande behandling  

En likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling ska upprättas, följas 
upp och ses över under medverkan av barnen och eleverna i den verksamheten för 
vilken planen gäller. Utformningen och anpassningen av barnens eller elevernas 
deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. (SFS 2006:1083) 
 

Skolans skyldighet/ansvar 

Skolan ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet 
 

 Likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 § Diskrimineringslagen 

 Plan mot kränkande behandling enligt 6 kap 8 § Skollagen 
 
Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagens krav. 
Eftersom arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling har 
många likheter väljer Korsträskskolan att i detta dokument sammanföra sin 
likabehandlingsplan och planen mot kränkande behandling. (SFS 2010:800), (SFS 
2008:567) 

CENTRALA BEGREPP 
 
För att förstå och kunna vara delaktig i skolans likabehandlingsarbete är det viktigt att 
vara väl insatt i de begrepp som förekommer i lagstiftningen. 
 

Diskriminering 

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av 
skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet, uttryck eller ålder. 
 
Diskriminering handlar om missgynnande och förutsätter därför någon form av makt 
hos den som diskriminerar. I skolan innebär detta att det är huvudmannen eller 
personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte 
diskriminera varandra i juridisk mening. Direkt diskriminering missgynnar en elev av 
skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 
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Om en skola ger flickor förtur i valet till textilslöjd är det ett exempel på direkt 
diskriminering av pojkar utifrån kön. 
Indirekt diskriminering är en följd av att skolan behandlar alla lika utifrån till synes 
neutrala bestämmelser, men i praktiken missgynnar en elev av skäl som har 
samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 
Om en skola serverar samma mat till alla elever är det ett exempel på indirekt 
diskriminering av de elever som behöver annan mat på grund av exempelvis allergier 
eller religiösa skäl. 
En elev kan också bli diskriminerad om eleven missgynnas på grund av skäl som har 
samband med diskrimineringsgrunderna kopplat till föräldrars eller syskons sexuella 
läggning, funktionshinder m m. 
 
Det är tillåtet att särbehandla på grund av ålder vid tillämpning av bestämmelser i 
förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg och grundskola som exempelvis utgår från 
Skollagen. 
 

Trakasserier och kränkande behandling 

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att elever eller 
skolpersonal uppträder så att man kränker ett barns eller en elevs värdighet. 
Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och 
riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likväl som dolda och 
subtila. 
 
Trakasserier och kränkande behandling kan vara 

 Fysisk – i form av slag, knuffar 
 Verbal – i form av hot, öknamn, svordomar, ryktesspridning 
 Psykosocial – i form av utfrysning, grimaser 
 Texter och bilder – i form av teckningar, lappar, sms, fotografier, msn 

 
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. 
 
Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda 
diskrimineringsgrunderna. 
Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons 
värdighet, men behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 
 
Man behöver inte ha haft någon avsikt med sitt agerande för att göra sig skyldig till 
kränkningar eller trakasserier. Det är effekten som avgör. 
 

Befogade tillsägelser 

Skolans personal måste ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö för hela 
klassen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om 
eleven ifråga kan uppleva det som kränkande. 
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ANSVARSFÖRDELNING 
 

Rektor  

Är huvudansvarig för Korsträskskolans arbete för främjande av likabehandling och 
arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rektor ansvarar 
också för att skolans likabehandlingsplan förankras hos personal, elever och 
vårdnadshavare. 
 

Likabehandlingsteam  

Har ansvar för att driva arbetet med att förebygga och åtgärda uppkomna fall av 
kränkningar och trakasserier. De ansvarar också för att initiera den årliga 
utvärderingen av skolans likabehandlingsarbete. 
 

Var och en i personalen  

Har ansvar för att vara väl insatt i hur arbetet mot kränkande behandling och 
trakasserier bedrivs på skolan, och för att aktivt arbeta med att förebygga kränkande 
behandling och trakasserier.  
 

Var och en av eleverna  

Har ansvar för att vara med och skapa en skolmiljö där alla trivs och känner sig 
trygga. Varje elev har ansvar för att snarast ta kontakt med lärare eller annan 
personal om eleven eller någon som eleven känner till blir utsatt för kränkande 
behandling eller trakasserier. 

MÅL 
 
Målet med vår likabehandlingsplan är att ingen på vår skola ska bli utsatt för 
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Främja trygghet, demokrati, 
kunskap, respekt och glädje. 

FRÄMJANDE ARBETE 
 
Det främjande arbetet med likabehandling syftar till att identifiera och lyfta fram de 
positiva förutsättningar som finns i verksamheten för att alla elever ska ha lika 
rättigheter och möjligheter. 
 

Främjande faktorer vid Korsträskskolan 

 

 Vid inskolning till skolan besöker förskolans 5-åringar förskoleklassen under 
vårterminen. 

 I övergången mellan årskurserna 3 och 4 samarbetar Korsträskskolan och 
Parkskolan och Knutlundmarks skolan i Älvsbyn.  
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 På vår skola har vi överlämnandesamtal för elever som byter skola eller 
arbetslag. 

 Vi använder oss av varierad undervisning där vi bl.a. arbetar med film och 
litteratur som belyser olika mänskliga värderingar. 

 Vi har gemensamma åldersövergripande aktivitetsdagar och elevens val med 
t.ex. idrottsaktiviteter och kamratövningar.  

 Klassråd genomförs i olika former från förskoleklass till år 3.  

 Elevråd hålls från förskoleklass till år 3. 

 Skolans ordningsregler är utarbetade enligt likabehandlingsplanen.  

 

Analys 

Utifrån det vi såg vid förra årets utvärdering lägger vi tonvikt vid att få en rutin för hur 
vi informerar alla berörda lärare om särskilt stöd och extra anpassningar med 
utgångspunkt i elevers behov.  
 

Främjande arbete på vår skola runt de sju diskrimineringsgrunderna 

Kön 
Vi strävar efter att flickor och pojkar får lika mycket utrymme i klassrummet och i 
skolan som helhet. 
 
Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Vi ökar vår kunskap och medvetenhet om könsöverskridande identitet eller uttryck 
och värderingar kring dessa. 
 
Etnisk tillhörighet 
Lika väl som vi firar jul, påsk m m uppmärksammar vi t ex högtider och seder för de 
elever vi har i våra klasser som kommer från andra länder eller nationella minoriteter. 
 
Religion eller annan trosuppfattning 
Aktiviteter ordnas för elever med annan religion eller trosuppfattning vid exempelvis 
Lucia eller skolavslutningar. Lärarna anpassar aktiviteterna efter samtal med 
vårdnadshavare. 
 
Funktionsnedsättning 
Vi anpassar miljön för elever med funktionsnedsättningar. Vi anpassar också vårt 
förhållnings- och arbetssätt till dessa elever. Vi erbjuder elever tidsenliga verktyg då 
behov av detta föreligger. 
 
Sexuell läggning 
Vi ökar vår kunskap och medvetenhet om olika sexuella läggningar och värderingar 
kring dessa. 
 
Ålder 
Vår skola har åldersblandade aktiviteter där alla elever på skolan möts och 
samarbetar, exempelvis friluftsdagar, äventyrspedagogik och olika aktivitetsdagar. 
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FÖREBYGGANDE ARBETE 
 
Det förebyggande arbetet med likabehandling har som mål att förhindra risken för 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det ska vara en naturlig del i 
det vardagliga skolarbetet att fundera kring förhållningssätt, värderingar, normer och 
relationer. Det förebyggande arbetet ska involvera personal, elever och 
vårdnadshavare. Det är viktigt att eleverna har inflytande över hur vi ska arbeta 
förebyggande. 
 

Förebyggande faktorer vid Korsträskskolan 

 Varje år revideras skolans likabehandlingsplan och ordningsregler. Elever 
är, via klassråd och elevråd delaktiga i framtagandet av ordningsregler. 

 Alla ska känna till likabehandlingsplanen och ordningsreglerna. Det är 
viktigt att arbeta med och förankra dessa dokument i klasserna. 

 Ordningsreglerna ska alltid följas inom skolans område och under 
skoldagen. 

 Information till alla nyanställda om skolans likabehandlingsplan och 
ordningsregler. 

 Information till vårdnadshavare om skolans likabehandlingsplan och 
ordningsregler. 

 Personalen som arbetar på skolan ska vara förebilder. 

 Skolans personal ska alltid ingripa vid all form av trakasserier eller 
kränkande behandling. 

 Samtal genomförs återkommande med elever om stämning och trivsel på 
vår skola. 

 Vid behov ska enskilda samtal med elever genomföras av t ex mentor, 
klasslärare, specialpedagog, rektor eller skolsköterska. 

 Det finns alltid personal med ansvar vid skolskjutsarnas avgång. 

 Det finns alltid ansvarig personal ute på skolgården när eleverna har rast. 

 

Analys 

Utifrån föregående års utvärdering har Likabehandlingsteamet valt att lägga tonvikt 
på att kontinuerligt återkoppla till rutiner och ordningsregler.  

ÅTGÄRDANDE ARBETE 
 
Handlingsplanerna gällande diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling 
gäller ärenden mellan elev/elev, vuxen/elev, vuxen/vuxen eller elev/vuxen. Skolans 
skyldighet att utreda kränkande behandling eller trakasserier inträder redan vid första 
tillfället och oberoende av om det förelåg en avsikt att kränka eller inte. 
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Handlingsplan vid kränkande behandling och trakasserier 

Vuxna i skolan får kännedom om, ser eller hör att en kränkning skett. 
  
Den vuxne tar tag i händelsen och dokumenterar ärendet. Om kränkningarna 
fortsätter trots samtal kontaktas vårdnadshavare. Fortsätter kränkningarna lämnas 
ärendet vidare till skolans Likabehandlingsteam. 
Likabehandlingsteamet, rektor, berörda lärare och vårdnadshavare informeras. 
Därefter sker samtal med den utsatte och utövaren. Samtalen dokumenteras och 
följs upp. 
Vid behov kallar rektor till elevmöte där elev, vårdnadshavare och rektor deltar. Ett 
åtgärdsprogram upprättas. Elevhälsoteamet kan kopplas in. 
Det består av rektor, skolsköterska, speciallärare, specialpedagog, kurator, 
skolpsykolog. Även andra professioner kan kopplas in vid behov. 
LIKABEHANDLINGSTEAM består av pedagoger. 

 

Handlingsplan vid diskriminering 

Vuxna i skolan får kännedom om att diskriminering ägt rum.  
 
Rektor informeras och ansvarar för att utreda, dokumentera och åtgärda ärendet. 
Rektor bedömer om anmälan ska göras. 
 

Analys 

Det åtgärdande arbetet har upplevts bra under året men rutinen att rapportera 
kränkningar till rektor har förtydligats. Dessa rapporter ska lämnas till rektor varje 
månad för vidarebefordran till huvudman.  
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PLANERING FÖR LIKABEHANDLINGSARBETE 2016/17 
 
Likabehandlingsteamet 2016/17   

Eje Larsson (rektor), Inga-Britt Sundberg, Maria Enkvist och Lars Eldborn. 
 

 Inför den årliga revideringen av Likabehandlingsplanen uppdaterar vi vår 
kunskap och medvetenhet om alla diskrimineringsgrunder och har 
utvecklande samtal i personalgruppen om dessa. För att vi ska kunna möta 
elever i arbetet med diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
måste personalen vara väl förberedd. (Rektor ansvarar). 

 

 September – klassråd/elevråd tar ställning till personalens förslag på 
ändringar. 

 

 September – Föräldramöte där vi informerar om Likabehandlingsplanen. 
Föräldrarna ges möjlighet att bli delaktiga genom att lämna synpunkter på 
planen. (Rektor ansvarar). 

 

 Oktober - Likabehandlingsplanen fastställs 
 

 April – Likabehandlingsplanen utvärderas på klassråd där samtliga elever 
får komma med synpunkter. 

 

 Maj – utvärdering av läsårets likabehandlingsarbete. 
(Likabehandlingsgruppen 

 ansvarar). 
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ÅRSCYKEL I LIKABEHANDLINGSPLANEN 
 
Under hela läsåret arbetar alla i skolan förebyggande mot diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling. 

 
 

 
 
 
      
      
    

Januari 

Februari 

Mars 

April       
Likabehandlingsplanen utvärderas 
på klassråd där samtliga elever får 

komma med synpunkter. 

Maj                         
Elevråd och pedagoger utvärderar 
Likabehandlingsplanen och lämnar 

synpunkter inför höstens 
revidering. 

Juni 

Juli 

Augusti                   
Skolans pedagoger ser över 

Likabehandlingsplanen utifrån 
synpunkter från vårens 

utvärdering och lämnar förslag på 
förändringar. 

September                                 
Vid klassråd redovisar elevrådsrepresentanterna 

förslagen, alla elever får lämna synpunkter. 
Elevrådet tar ställning till personalens förslag på 
revidering. Föräldramöte där vi informerar om 

Likabehandlingsplanen. Föräldrarna ges möjlighet 
att bli delaktiga genom att lämna synpunkter på 

planen.  

Oktober 
Likabehandlingsplanen fastställs. 
Pedagoger och elevskyddsombud 
identifierar platser och tider där 
det finns risk för diskriminering, 

trakasserier och kränkande 
behandling 

November 

December 
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ORDNINGSREGLER 
 

Ordningsregler förskoleklass – årskurs 1-3 

 Vi respekterar och är rädda om varandra och utsätter inte varandra för 
kränkande behandling. 

 Vi har ett bra språkbruk, säger inga svordomar, könsord eller andra 
kränkande ord till varandra. 

 Vi är rädda om skolans, våra egna och andras saker. 

 Vi är ute på rasterna och lämnar inte skolgården under skoldagen. 

 Vi använder inte godis eller tuggummi under skoldagen. 

 Vi har med oss utrustning som behövs för dagens lektioner, t ex 
idrottskläder, utekläder och läxböcker. 

 Mobiltelefoner används inte på skolans område.  

 Vi följer tillfälliga regler som gäller olika årstider och aktiviteter, t ex 
friluftsdagar, teater. 

 Elever ansvarar själva för privata ägodelar.   

 

 

ÄRENDEGÅNG VID TRAKASSERIER ELLER KRÄNKANDE 
BEHANDLING 
 

 Anmälan om incidenter kommer in från elev, elevskyddsombud, lärare, 
vårdnadshavare eller annan person. 

 Den vuxne som ser eller blir informerad om händelsen tar tag i situationen. 

 Vårdnadshavare kontaktas vid behov.  

 Händelsen dokumenteras och bedömning görs om ärendet ska avslutas eller skickas 
vidare till Likabehandlingsteamet. 

 Ärendet avslutas 
 

 

 Ärendet bedöms handla om kränkning eller trakasserier och skickas vidare till 
Likabehandlingsteamet 

 Rektor meddelas snarast och en utredning startas.  

 Berörda lärare och vårdnadshavare informeras av Likabehandlingsteamet. 

 Samtal med den utsatte och utövaren/utövarna.  

 Utvärderingssamtal under en tid. 

 Ärendet dokumenteras 

 Ärendet avslutas 
 
Om trakasserier och kränkande behandling fortfarande pågår trots ovanstående åtgärder 
kallas till elevmöte där rektor, berörda lärare, personal från Likabehandlingsteamet, 
vårdnadshavare, och elev medverkar. Elevhälsoteamet kan kopplas in. Rektor anmäler till 
socialtjänst eller polis. 
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KORSTRÄSKSKOLANS VÄRDEGRUND 
 
 

 Alla skall känna sig trygga i skolan. 
 Vi skall använda ett trevligt språk som inte sårar eller kränker. 
 Alla gör sitt bästa för att få arbetsro och arbetsglädje. 
 Var och en tar ansvar för sitt uppförande. 
 Var och en skall vara ärlig, pålitlig och snäll. 
 Vi respekterar och lyssnar på varandra även om vi tycker olika. 
 Vi visar mod och säger till om någon blir illa behandlad. 
 Vi gör saker tillsammans och skapar gemenskap så att ingen känner sig 

utanför 
 Alla är värdefulla oavsett om man är pojke/flicka, har olika hudfärg eller gillar 

olika. 
  

Vad händer vid brott mot reglerna? 
 

1. Tillsägelse från personal. 
2. Klasslärare kontaktar hemmet. 
3. Eleven kallas till samtal med föräldrar, lärare och rektor.  
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HANDLINGSPLAN FÖR HANTERING AV PERSONALS 
KRÄNKANDE BEHANDLING ELLER TRAKASSERIER AV 
BARN ELLER ELEV VID KORSTRÄSLSKOLAN 
 
 

1. Personal på skolan som får kännedom om att elev utsatts för kränkande 
behandling eller trakasserier dokumenterar detta omedelbart. 

 
2. Rektor informeras snarast om händelsen/ärendet och tar del av 

dokumentationen. 
 

3. Rektor informerar sig ytterligare i ärendet för att snabbt kunna avgöra vilka 
åtgärder som rimligen krävs för att omedelbart förhindra att den kränkande 
behandlingen eller trakasserierna fortsätter. 

 
4. Rektor fattar beslut om eventuellt behov av ytterligare utredning av 

händelsen/ärendet. 
 
5. Rektor bedömer om även barn- och utbildningschefen bör informeras. 
 
6. Rektor bedömer utifrån aktuell lagstiftning om den kränkande behandlingen 

eller trakasserierna utgör ett brott och därför ska polisanmälas. 
 
7. Rektor upprättar en plan för det lokala utredningsarbetet och påbörjar arbetet. 
 
8. Rektor ger skolans likabehandlingsgrupp ansvar för att planera så att den 

utsatta eleven får stöd utifrån sitt behov. 
 

9. Rektor bedömer behovet av information till elever, personal och 
vårdnadshavare. Därefter formuleras den information som ska delges och en 
plan upprättas för genomförandet. 

 
10. För att försäkra sig om att de vidtagna åtgärderna är tillräckliga och leder till att 

den kränkande behandlingen eller trakasserierna upphör följer rektor hela 
tiden upp och utvärderar ärendet. 

 
11. Ärendet avslutas när den eventuella lokala utredningen är slutförd och de 

kränkande behandlingarna eller trakasserierna har upphört. 
 
12. Dokumentation arkiveras. 
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UTREDNING VID KRÄNKANDE BEHANDLING ELLER 
TRAKASSERIER 
 
Anmälan till huvudman (rektor) 
 
Datum: _______________________ Utredare:______________________________ 
 
Utsatt elev:__________________________________________________________  
 
Vem har uppmärksammat problemet: _____________________________________ 
 
Person som utfört trakasserierna/kränkningen:_______________________________ 
 
Händelseförlopp: _____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Personer som deltar vid samtalet: ________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Datum för uppföljningssamtal:___________________________________________ 
 
Ärendet avslutas datum:________________________________________________ 
 
Kränkningen har ej upphört:_____________________________________________ 
 
Insatser enligt åtgärdsprogram upprättat datum:_____________________________ 
 
Underskrift av utredare:_________________________________________________ 
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ÅTGÄRDER VID KRÄNKANDE BEHANDLING ELLER 
TRAKASSERIER 
 
 
Datum: _________________________Namn:_______________________________ 
 
Skola:______________________________________________________________ 
 
Ansvarig rektor:_______________________________________________________  
 
Närvarande:__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Nuläge:_____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Mål:________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Åtgärder, så här jobbar vi:                                   Ansvarig:   
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Datum för uppföljning och utvärdering:_____________________________________ 
 
Underskrifter:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM VID KRÄNKANDE 
BEHANDLING 
 
Datum:__________________________Namn:______________________________ 
 
Skola:______________________________________________________________ 
 
Ansvarig rektor:_______________________________________________________ 
 
Närvarande:__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Hur har det gått? (Är målet uppnått?)______________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Åtgärder – så här arbetar vi:                                             Ansvarig:_______________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Ärendet ej avslutat. Nytt uppföljningsdatum:_________________________________ 
 
Ärendet avslutat, datum:________________________________________________ 
 
Underskrifter:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


