Plan mot kränkande behandling - en snabbversion
för dig som är elev på Gränbyskolan
På vår skola vill vi att alla mår bra och känner sig välkomna. Alla på Gränbyskolan ska visa
varandra respekt och vara noga med alla människors lika värde. Det är viktigt att ingen känner sig
dåligt behandlad på väg till skolan, i skolan eller på väg från skolan.
Vad är kränkande behandling?
Den som kränker någon kränker därmed principen om alla människors lika värde. Kränkningen
är ett uttryck för makt och förtryck. Det är inte alltid handlingen i sig som är kränkande utan hur
den upplevs. Den som berättar att hon eller han känner sig kränkt ska tas på allvar. Därför är
individens subjektiva upplevelse (hur just du upplever det!) en viktig utgångspunkt i definitionen
av kränkande behandling.
Kränkningar kan vara:
Fysiska t ex att bli fasthållen, sparkad, slagen, knuffad eller hindrad/utestängd
Verbala t ex att bli hotad eller kallad för fula ord
Psykosociala t ex att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning
Text- och bildburna, t ex klotter, brev och lappar, e-post, SMS och MMS, Instagram
Andra handlingar, t ex att bli utsatt för att någon skrattar åt en, himlar med ögonen, vänder
ryggen till med flit, suckar ljudligt när man svarar fel på en fråga i klassrummet eller gömmer ens
saker.
Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Även skolan kan
genom struktur, arbetssätt eller valet av läromedel upplevas kränkande.
Skolans målsättning är:
 Alla som arbetar i grundskolan, elever såväl som vuxna, ska mötas med respekt för sitt
människovärde. Oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning och funktionsvariationer.
 Ingen ska känna sig rädd på väg till, från eller i skolan/på arbetsplatsen och inte heller på
fritiden.
 Alla ska känna sig trygga i skolan och på arbetet.
I arbetet mot kränkande behandling måste alla hjälpas åt, elever, anställda och
vårdnadshavare. Det är allas ansvar att kränkningar inte förekommer.
 Skolan har ansvar för att alla slags kränkningar åtgärdas och upphör. I Gränbyskolans
Likabehandlingsplan finns en handlingsplan för hur skolan ska agera när vi får kännedom om
att kränkningar förekommer. Så här gör vi när en elev kränker en elev:
1. Så fort någon vuxen får höra om eller blir vittne till en kränkning ingriper hon eller han
direkt genom att sätta stopp för kränkningarna och prata med alla inblandade. Det räcker
med att någon knuffas eller säger ett fult ord!
2. Rektor eller någon av kuratorerna får en rapport av den vuxne.
3. Rektor eller kuratorn anmäler till Utbildningsnämnden (Uppsalas skolpolitiker och
rektorns chefer) att någon har kränkts.
4. Rektor eller någon av kuratorerna gör en utredning av händelsen. Det innebär att rektorn
eller kuratorn pratar med dem som är inblandade – och ifall utredningen visar att det var
en kränkning kontaktas alla de inblandades föräldrar.
Likabehandlingsplanen finns i sin helhet på Gränbyskolans hemsida samt att få i pappersexemplar från
skolexpeditionen eller skolkurator.

5. Rektor skickar in utredningen till skolpolitikerna och skolcheferna.
6. Rektor tar till konsekvenstrappan för att se till att den kränkande eleven inte fortsätter att
kränka; så här ser den ut:
a) den kränkande eleven får en muntlig tillrättavisning. Om eleven kränker någon igen,
eller ifall kränkningen var särskilt otäck går rektor till nästa steg:
b) den kränkande elevens föräldrar kallas till skolan tillsammans med eleven, och på
mötet får eleven en skriftlig varning. Ofta gör rektorn även en polisanmälan och en
anmälan till Socialtjänsten på det här steget. Om eleven kränker någon igen, eller ifall
kränkningen var särskilt otäck går rektor till nästa steg:
c) den kränkande eleven stängs av under några dagar medan rektor utreder hur skolan ska
förhindra att eleven bär sig illa åt igen, och det kan till exempel handla om att eleven får
sin undervisning någon annanstans eller att en vuxen får följa med eleven hela tiden. En
polisanmälan och socialtjänstanmälan görs.
I Gränbyskolans Plan mot kränkande behandling kan du läsa mer om hur skolan arbetar för att alla
ska vara trygga. Där finns till exempel information om vad som händer om en vuxen kränker en
elev, eller om en elev kränker en vuxen.



Elevernas ansvar är att inte utföra kränkningar och att hjälpa till att upptäcka och
rapportera om det förekommer.
Vårdnadshavares ansvar är att rapportera till skolan om de får kännedom om
kränkningar.

Telefonlista
Lisa Blom, skolkurator
Lina Edlund, skolkurator
Anders Danell, rektor
Maud Enbom, skolsköterska

018-727 58 29, 070-821 64 56
018-727 59 43, 072-582 02 43
018-727 58 16, 072-712 69 21
018-727 58 24

Andra viktiga telefonnummer
BRIS (Barnens rätt i samhället)
Barnombudsmannen i Uppsala
Råd och stöd, familjeenheten Gamla Uppsala
Ungdomscentrum

0200-230 230
018-69 44 99
018-727 76 00
018-727 15 50

Likabehandlingsplanen finns i sin helhet på Gränbyskolans hemsida samt att få i pappersexemplar från
skolexpeditionen eller skolkurator.

