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Bakgrund  
Vem berörs av planen?  

Alla barn och vuxna inom Rosta förskolor omfattas av Trygghetsplanen. Rosta förskolor består av 

förskolorna: Kuben, Murgrönan, Satelliten, Tussilagon och Vintergatan. Planen har tagits fram av 

personalrepresentanter från dessa förskolor och rektor.  

Varför en trygghetsplan?  

Enligt diskriminerings- och skollagen ska förskolor arbeta aktivt för att främja likabehandling och 

förebygga diskriminering. I Rosta förskolor ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för 

den de är. I FN:s barnkonvention finns bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. (Här är ett 

utdrag av artikel 2, 3, 6 och 12)  

- Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.  

- Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.  

- Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.  

- Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.      

          Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.  

Barnkonsekvensanalyser 

I arbetet med FN:s barnkonvention använder vi oss t.ex. av barnkonsekvensanalyser som är ett 

verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling och synliggöra barnets bästa. Utifrån arbetet 

med barnkonsekvensanalyser i vårt systematiska arbetssätt ökar möjligheterna att barnets bästa finns 

med i beslut. Syftet är bland annat att försäkra oss om att barnens perspektiv finns med i besluten.  
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Vad är diskriminering?  

När någon på förskolan utan anledning behandlar ett barn orättvist utifrån någon av 

diskrimineringsgrunderna och förskolans regler och rutiner.  

Diskrimineringsgrunderna är: kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck.  

Vad är trakasserier?  

Uppträdanden som kränker ett barns värdighet, och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna.  

Vad är kränkande behandling?  

Uppträdanden som kränker ett barns värdighet, men som inte har samband med någon 

diskrimineringsgrund.    

Hur uppnår vi en trygg förskola?  

Kartläggning  

För att identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling görs en 

kartläggning av läget på avdelningsnivå på förskolan i augusti/september. Kartläggningen ska 

dokumenteras för att arbetet lättare ska kunna följas upp och analyseras vidare. En avstämning sker 

i maj/juni i samband med att kvalitetsrapport och utvecklingsplan arbetas fram. Under året har vi 

många vägar för att nå kunskap om hur våra barn mår och trivs på förskolan. Förskolans personal 

arbetar nära barnen och får genom observation och reflektion kunskap om stämningen i 

barngruppen och kan se problem och riskområden dvs. är en närvarande pedagog.   

Rosta förskolor arbetar kontinuerligt med tillgänglig lärmiljö (social-, pedagogisk- och fysisk 
lärmiljö) där nedanstående innehåll är en del i det arbetet. 
 
Pedagogiskt förhållningssätt 
Vi bemöter barn och vuxna utifrån likvärdigt bemötande med fokus på vikten av goda relationer 
(relationellt perspektiv - vägledande samspel). Detta är en god förutsättning för barnens omsorg, 
utveckling, lek och lärande under sin vardag på förskolan som ligger i vuxnas ansvar.  
 

Lärmiljön arbetar vi kontinuerligt med och bland annat utifrån barngruppens förutsättningar, men 

även med fokus på individens mognad och förmåga. Detta leder till att lärmiljöerna på förskolan är 

föränderliga.  



Förvaltning förskola och skola 

Örebro kommun 

 

 

 
Förskola och hem 
Förskolan strävar efter ett nära samarbete med vårdnadshavare och har kontinuerliga dialoger 

gällande barnets vistelse på förskolan där barnet självklart kan vara delaktig utifrån intresse och 

förmåga. Dialog kring tryggheten med fokus på främjande och förebyggande arbetet på förskolan 

förs vid introduktionen, utvecklingssamtal och föräldramöten under året.  

Tydliggörande pedagogik 
Rosta förskolor använder sig av tydliggörande pedagogik för att göra situationer i barnens vardag 

begripliga, meningsfulla och hanterbara. Pedagogerna använder sig av tydliga instruktioner och 

förberedelser på grupp- och individnivå i verksamheten dvs. förbereda och hantera övergångar i 

vardagen. 

Förskolorna i Rosta använder sig av bildstöd vid samtliga situationer och lärmiljöer. Som ett 

komplement till bildstödet i dessa situationer och lärmiljöer används TAKK (metod för att stödja 

kommunikationen).   

 

Förebyggande arbete  

Med utgångspunkt i kartläggningen av trygghetsarbetet ska varje avdelning på enskild förskola 

formulera åtgärder att arbeta vidare med. Åtgärder för att nå målen ska beskrivas så att det tydligt 

framgår vem som är ansvarig och när utvärdering sker. Det förebyggande arbetet utgår från de 

riskfaktorer som identifierats i kartläggningen. Arbetet ska dokumenteras kontinuerligt och 

åtgärderna finnas med i förskolans utvärdering vid arbetsårets slut.   
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Främjande arbete  

Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för 

likabehandling i verksamheten. Det ska förstärka respekten för allas lika värde och ingå som en 

naturlig del av det vardagliga arbetet. Alla i verksamheten är delaktiga, barn och vuxna. Målen för 

arbetet är långsiktiga. Att förskolan arbetar med vägledande samspel (ICDP) är till exempel en 

främjande långsiktig åtgärd. Förskolans personal har ett likvärdigt bemötande som ska genomsyra 

dialogen i arbetslag och barngrupp. Material och litteratur ska granskas innan det köps in till 

verksamheten för att främja trygghetsarbetet.   

Förskolans barnhälsoteam är även en del av det främjande och förebyggande arbetet (se nedan). 

 

Förskolans barnhälsoteam 

I förskolans hälsoteam ingår rektor, specialpedagog, kurator och psykolog från kommunal 

verksamhet. Rektor och specialpedagog träffar kontinuerligt psykolog, kurator vid behov. 

Samarbete sker även kontinuerligt med Barnavårdscentralen (BVC). Där ingår BVC –sköterska, 
BVC läkare och psykolog från Region Örebro Län.  

 

Det ingår i barnhälsans uppdrag att arbeta med: 

• Att stödja och stärka barns utveckling och lärande. 

• Att utveckla tillgängliga lärmiljöer utifrån barns behov.  

• Barnperspektivet och barns rätt till delaktighet och inflytande. 

• Främjande, förebyggande och åtgärdande på organisations-, grupp- och individnivå. 

• Förebyggande insatser för att främja en god psykisk hälsa bland barn.  
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Bilaga: Rutin för att anmäla, utreda och åtgärda 

kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier. 
Syftet med all utbildning är att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt skapa en livslång lust 
att lära. 

Utbildningen ska även förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Barn och elever ska 
vara trygga och ha god hälsa samt en arbetsmiljö som präglas av studiero, likabehandling och 
frihet från kränkningar. För att uppnå detta krävs ett brett värdegrundsarbete men även att alla 
verksamheter agerar vid all kännedom att ett barn eller elev anser sig utsatt för kränkande 
behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier. 

Syfte med rutinen 

Syftet med aktuell rutin är att säkerställa ett ändamålsenligt arbetssätt för att anmäla, utreda och 
vidta nödvändiga åtgärder så att alla former av trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
behandling inom berörda verksamheter upphör. 

Huvudpunkter i rutinen 

Arbetet med anmälan, utredning och åtgärder gällande kränkande behandling kan delas upp i flera 
delar. Denna rutin tydliggör i huvudsak följande aspekter i hanteringen av kränkningsärenden. 

• Barn, elev, vårdnadshavare eller personal uttrycker att barn eller elev utsatts för misstänkt 
kränkande behandling via kontaktformulär i Prorenata eller annan kontaktväg. 

• Rektor tar emot anmälan, skapar ärende och tilldelar personaltillgång till ärendet för hantering. 

• Rektor eller personal gör en anmälan till huvudman, rektor/personal, genomför utredning 
och vid behov tar fram relevanta åtgärder för att kränkningarna ska upphöra. 

• Åtgärderna följs upp för att säkerställa att kränkningarna har upphört. 

• Ärendet avslutas. 

Det finns en framtagen guide för handhavande med instruktioner över de olika stegen som 
behöver genomföras i Prorenata. Manualen ska fungera som ett stöd för handhavandet i 
systemet. 

 

Vid frågor om Prorenata skickas i första hand frågan in via e-tjänst för support. I andra hand 
kontaktas Kommunsupport via tel. 2000 knappval 3 eller via kommunsupport@orebro.se. 

 

Varje verksamhet kan beställa behörighet, Samordnare misstänk kränkande behandling, för en till tre 

personer i personalen. Samordnare misstänk kränkande behandling fungerar som ett stöd till rektor i 

ärendehanteringen och har en utökad behörighet vilket innebär att dessa bland annat kan tilldela 

tillgång till personal, upprätta ärenden för delaktig misstänkt kränkande behandling samt dokumentera. 

https://intranat.orebro.se/download/18.5d1798d017dbd472c0a7b73/1642758514496/Guide%20f%C3%B6r%20handhavande%20Misst%C3%A4nkt%20kr%C3%A4nkande%20behandling.pdf
https://serviceintern.orebro.se/Setup.aspx?service=IN350
mailto:kommunsupport@orebro.se
https://intranat.orebro.se/servicestod/it/verksamhetssystem/forskolaskolavuxenutbildningverksamhetssystem/prorenata.604817.html
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Anmälan om misstänkt kränkande behandling. 
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 
detta till ansvarig rektor. 

En anmälan om misstänkt kränkande behandling lämnas till rektor via kontaktformulär (Anmälan 
om misstänkt kränkande behandling), muntligen eller via exempelvis e-post. Även elever och 
vårdnadshavare kan göra anmälan via kontaktformuläret om de får länken. Lämnas uppgifter 
muntligen eller via e-post ansvarar rektor eller den personal som får kännedom om händelsen att 
kontaktformuläret fylls i och skickas in till rektor via Prorenatas funktionsbrevlåda. 

Är uppgifterna i ett kontaktformulär så bristfälliga eller olämpliga att det inte går att gå vidare med 
ärendet ska ärendet anges som ”hanterat”. Rektor eller annan personal kan då själv eller 
tillsammans med anmälaren fylla i kontaktformuläret på nytt med korrekta uppgifter. 

En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att skapa ett ärende i Prorenata för anmälan 
kränkning samt säkerställa att anmälan görs till huvudmannen. Rektors anmälningsskyldighet till 
huvudman uppstår vid två situationer: 

1. Då rektor får kännedom om att ett barn eller elev anser sig utsatt för kränkande behandling. 

2. När rektor tar emot en anmälan från personal eller någon annan person. 

Efter att ärende har skapats görs anmälan till huvudmannen genom anteckningsmall för Anmälan 
till huvudman, aktuell nämnd i Prorenata. Det finns olika anteckningsmallar för anmälan för 
respektive nämnd. 

Rektor är ansvarig över att samtliga ärenden tilldelas personal som hanterar ärendet och att en 
anmälan till huvudman görs. Anmälan till huvudman kan göras av den eller de som tilldelas 
tillgång till ärendet. När anmälan är ifylld ska den sparas och signeras. Är det rektor som hanterar 
ärendet, vilket alltid är fallet om personal misstänks utsatt elev/barn för kränkande behandling, 
ska ingen annan personal tilldelas ärendet. 

Genom att det upprättas en anmälan till huvudman om misstänk kränkande behandling i 
Prorenata anmäls händelsen till huvudmannen genom dagliga rapporter som skickas från 
systemet till respektive nämnds prodlådor och registreras av registrator i W3D3. Samtliga 
anmälningar registreras i samma ärende fördelat på läsår. Det är därför viktigt att rektor eller 
annan personal med tillgång gör en skyndsam anmälan till huvudman som sparas och signeras. 
Detta för att anmälan ska genereras i efterföljande rapport. 

Om elev eller vårdnadshavare vill göra en anmälan utan att kontakta rektor ska anmälan göras till 
verksamhetschef eller till forskolenamnd@orebro.se, grundskolenamnd@orebro.se, 
gymnasienämnd@orebro.se alternativt prod_vuxenutb.arbmarkn.namnd@orebro.se som gör en 
bedömning hur ärendet ska utredas och anmäler ärendet till aktuell nämnd. 

Kommunikation 
Verksamheten avgör från fall till fall vilka som behöver informeras om anmälan om misstänkt 
kränkande behandling. I regel ska vårdnadshavare till barn och elever som berörs av ärendet 

https://www.orebro.se/barn--utbildning/trygg-forskola--skola.html
mailto:forskolenamnd@orebro.se
mailto:grundskolenamnd@orebro.se
mailto:gymnasienämnd@orebro.se
mailto:prod_vuxenutb.arbmarkn.namnd@orebro.se
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informeras om händelsen och verksamhetens arbete för att motverka fortsatta kränkningar. Om 
verksamheten vidtar åtgärder mot ett barn eller elev med anledning av en utredning ska barnet 
eller elevens vårdnadshavare kontaktas. 

 
 

Utredning och åtgärder 
När en misstänkt kränkning har anmälts till huvudmannen ska händelsen skyndsamt utredas. 
Utredning ska ske skyndsamt för att kunna konstatera om kränkande behandling förekommit. 
Detta för att vid konstaterande av kränkande behandling skyndsamt vidta åtgärder för att få den 
kränkande behandlingen att upphöra. 

Som ett stöd i utredningen ska anteckningsmall för utredning och åtgärdsplan kring 
diskriminering/kränkning/trakasserier användas. Utredningen ska vara objektiv, saklig och ange 
generella konstateranden utifrån den dokumentation som finns i ärendet. Ange inte mer uppgifter 
än vad som är nödvändigt för utredningen. Exempelvis kan namn på elever bytas ut mot elev A, 
elev B och så vidare. Överväg noga hur åtgärder som riktas mot utsättande elev beskrivs i 
utredningen då utredningen ligger i utsatt elevs akt. 

Utöver anteckningsmall utredning och åtgärdsplan kring diskriminering/kränkning/trakasserier ska 
tjänsteanteckningar upprättas och läggas in i aktuella barn eller elevers akter för kränkande 
behandling. Tjänsteanteckningar från samtal med respektive barn, elev eller personal behöver inte 
genomföras om verksamheten bedömer att tjänsteanteckningarna uppenbart saknar funktion. 

För elever eller barn som misstänks varit delaktiga i att utsätta andra elev eller barn eller har 
bevittnat en händelse ska ett ärende gällande delaktig misstänkt kränkande behandling upprättas. 
Följande tjänsteanteckningar bör alltid upprättas i respektive ärende: 

• Tjänsteanteckning med det misstänkt kränkta barnets eller elevens redogörelse för 

händelsen. 
(Dokumenteras i kränkningsärendet) 

• Tjänsteanteckning med den som misstänks ha kränkt ett barn eller elev. 
(Dokumenteras i utsättande barn eller elevs ärende för delaktig misstänkt kränkande behandling) 

• Tjänsteanteckning med personal som misstänks ha kränkt ett barn eller elev 
dokumenteras tjänsteanteckningen i personalakten. 

• Tjänsteanteckning från övriga barn eller elever som bevittnat händelsen. 
(Dokumenteras i berättande barn eller elevs akt för misstänkt kränkande behandling) 

• Tjänsteanteckning från personal som bevittnat händelsen. 
(Dokumenteras i kränkningsärendet) 

 
 



Förvaltning förskola och skola 

Örebro kommun 

 

 

Stöd i utredning 

Som ett stöd vid utredningar kan rektorer, verksamhetschefer och förvaltningschef rådgöra med 
planerare. För att få stöd kan rektor i första hand kontakta verksamhetschef som hänvisar vidare 
till planerare. 

 

Bedömning 
I samtliga utredningar om misstänkt kränkande behandling ska personalen som hanterar ärendet, 
utifrån en sammanfattning av de faktiska omständigheterna göra en bedömning om kränkande 
behandling konstaterats eller ej utifrån vad utredningen påvisat. Bedömningen ska dokumenteras 
i anteckningsmall utredning och åtgärdsplan kring diskriminering/kränkning/trakasserier. Om personalen 
som hanterar ärendet konstaterar att kränkande behandling ej förekommit ska detta motiveras i 
utredningen och ärendet ska avslutas. Vid ej konstaterad kränkande behandling ska således ingen 
slutredovisning genomföras. 

 

Åtgärder 
Vid konstaterad kränkande behandling ska verksamheten beskriva i utredningen vilka åtgärder 
som kommer att vidtas för att den kränkande behandlingen ska upphöra och hur åtgärderna 
kommer att följas upp och utvärderas. Kom ihåg att inte skriva känslig information i form av 
åtgärder om det barn eller elev som utsatt barnet eller eleven för kränkande behandling. 
Om ett barn eller elev blivit utsatt för kränkande behandling vid återkommande tillfällen och 
vidtagna åtgärder inte har fått kränkningarna att upphöra ska ansvarig verksamhetschef 
meddelas. Vid återkommande uppgifter om kränkande behandling kan en mer samlad och 
grundlig utredning behöva genomföras för att ta fram mer verkningsfulla åtgärder. 
 
 

Uppföljning av åtgärder 
Uppföljning av vidtagna åtgärder ska genomföras vid all konstaterad kränkande behandling. 

Uppföljningen ska innehålla: 

• Uppföljningssamtal med barnet eller eleven för att stämma av om kränkningen 
upphört. Detta dokumenteras genom en tjänsteanteckning i barnet eller elevens akt. 

• Uppföljning och utvärdering av de åtgärder som vidtogs för att för att få 
kränkningen att upphöra. Detta för att se om de vidtagna åtgärderna gett önskad 
effekt eller om det behöver vidtas ytterligare åtgärder. Detta dokumenteras i 
anteckningsmall Uppföljning av åtgärdsplan diskriminering/kränkning/trakasserier. 

Uppföljningen ska påvisa att nödvändiga åtgärder har vidtagits för att den kränkande 
behandlingen ska upphöra. Om den kränkande behandlingen inte har upphört ska nya åtgärder 
vidtas så att kränkningarna upphör. Det är aldrig acceptabelt att barn eller elever utsätts för 
kränkande behandling. När uppföljning visar att kränkningar upphört ska ärendet avslutas. 

 
 



Förvaltning förskola och skola 

Örebro kommun 

 

 

Dokumentation som alltid bör finnas i ärendet 

• Anmälan om misstänkt kränkande behandling. 

• Anmälan till huvudman, aktuell nämnd. 

• Utredning och åtgärdsplan kring diskriminering/kränkning/trakasserier. 

• Tjänsteanteckningar till utredning. 

• Uppföljning av åtgärdsplan diskriminering/kränkning/trakasserier. 

• Tjänsteanteckning till uppföljning. 
 
 

Definitioner 

kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. 

trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon 
av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

kön: att någon är kvinna eller man. 

könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man 

eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 

etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 

funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har 
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 

ålder: uppnådd levnadslängd. 

direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 
behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet 
har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 
kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 
missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk 
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tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell 
läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat 
syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 

bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att 
sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar 
situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på 
tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till. 

• de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, 

• varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan 
verksamhetsutövaren och den enskilde, samt 

• andra omständigheter av betydelse 

 

instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som 
avses i 1- 5 (DiskrL 1:4) och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande 
till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett 
uppdrag. 

 

Därför har vi en rutin 
Nedan följer en övergripande redogörelse över aktuella lagrum. 

1 kap. 4 § skollag (2010:800). 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 
lära. 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare. 

1 kap. 5 § skollag. 
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och 
de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling. 
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Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

6 kap. 9 § skollag. 

Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. 

6 kap. 10 § skollag. 

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 
detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit 
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 
huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de 
uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för 
att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en 
elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i 
diskrimineringslagen (2008:567). 

För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet 
eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser. 

6 kap. 11 § skollag. 

Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på grund av 
att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller påtalat att 
någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet. 

6 kap. 12 § skollag. 
Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter enligt 7, 8, 9, 10 eller 11 § ska 
huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som detta innebär, 
dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för kränkning i andra fall 
än vid repressalier lämnas dock inte, om kränkningen är ringa. 

Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort. 

6 kap. 14 § skollag. 
Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling enligt 9 § eller 
repressalier enligt 11 §, visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har 
blivit utsatt för sådan behandling, är det huvudmannen för verksamheten som ska visa att 
kränkande behandling eller repressalier inte har förekommit. 
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Örebro kommuns trygghetsvision  

”Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en 

trygg miljö i förskolor och skolor. Ingen ska bli utsatt,  

kränkt eller mobbad. Detta är ett ansvar för varje vuxen,  

liksom för alla barn och ungdomar.”  
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