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Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Kristinebergskolan 1, Kristinebergskolan 2, Grundsärskolan 7-9 samt Förberedelseverksamhet 7-9

Ansvariga för planen
Ytterst ansvarig för att initiera arbetet med likabehandlingsplanen är rektor för respektive verksamhet, skolkurator är ansvarig för
det praktiska genomförandet av upprättandet av planen samt att skolvärd och fritidspersonal ingår som utförare i Trygghetsteamet.

Vår vision
Främja likabehandling genom att skapa en trygg skolmiljö för samtliga elever i verksamheterna där alla elever har ett lika värde
oavsett förutsättningar.

Planen gäller från
2015-10-01

Planen gäller till
2016-09-30

Läsår
2015/2016

Elevernas delaktighet
Eleverna har under vårterminen 2015 arbetat utifrån Husmodellen klassvis. I uppstart av höstterminen 2015 har varje klass
inkommit med synpunkter och förslag på ändringar till ordningsregler som gälla för läsåret.

Efter att skolkurator har sammanställt informationen återkopplas resultatet av deras åsikter tillsammans med ett förslag på hur
skolledningen vill bemöta och ta vara på elevernas åsikter samt att synpunkter inhämtas klassvis under september 2015.

Arbete sker också parallellt med elevernas representanter i Elevrådet, främst med fokus på det främjande arbetet. De har även
arbetat med likabehandlingsplanen och inkommit med synpunkter i september 2015.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårdnadshavare får information om likabehandlingsplanen på respektive föräldramöte samt att likabehandlingsplanen finns
tillgänglig på kommunens hemsida för att öka kunskapen om innehållet i denna.

Personalens delaktighet
Mentor i varje klass har varit med och arbetat med Husmodellen under våren 2015.

Under oktober 2015 återkopplas också på personalkonferens resultat från Husmodellen, bemötandeenkäten från eleverna,
hälsosamtalen hos skolsköterskan samt en sammanställning av incidentrapporter från läsåret 2014/2015. Personalen får också
vid detta tillfälle inkomma med synpunkter och förslag på innehåll inför upprättande av likabehandlingsplan för läsåret 2015-2016.

Förankring av planen
Klassföreståndare har ansvar för att göra planen känd och har mentorstid för att genomföra detta. Inför sådana tillfällen finns
tid avsatt som mentor för att tillgodogöra sig materialet. 
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Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Utvärdering av planen har skett i elevhälsoteamet (skolsköterska, rektorer, specialpedagog, skolkurator, SYV), på elevråd och på
arbetslagsmöten. Ordningsreglerna har diskuterats och bearbetas av elever och personal på mentorstid i augusti 2015.

Huvudsakligen har utvärderingen utgått ifrån den sammanställning och analys som skolkurator genomfört av resultatet från
Husmodellen, incidentrapporter, redovisningen av Hälsosamtalen från skolsköterskan samt bemötandeundersökningen bland
eleverna från våren 2015.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Samtlig skolpersonal och skolans elever ska ha inkommit med synpunkter, även vårdnadshavare som skolans personal har haft
kontakt med utifrån likabehandlingsarbetet har inkommit med synpunkter.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Uppmärksamheten och tydliggörandet av hanteringen av sociala medier har gett resultat med ett minskat antal incidenter kopplat
till händelser på sociala medier men uppmärksammar ändå att detta arbete bör ha fortsatt fokus då problematiken kvarstår om än
i mycket mindre omfattning.

Friluftsdagar och andra aktiviteter är tillgängliga för samtliga.

Fortsatt är det stor oro hos elever i och omkring ämnet idrott och hälsa, insatserna där har inte räckt till för att uppnå den vision av
trygg arbetsmiljö som Kristinebergskolan har som målsättning.

Fortfarande beskrivs också arbetslagskorridorer och kring skåpen på raster och håltimmar som otrygga platser och eleverna
efterlyser ytterligare närvaro av vuxna. Det har också framkommit fler områden som elever upplever oroliga, främst handlar det om
en mindre entré och ett undanskymt område bakom idrottshallen.

Insatser i form av fler pedagogiska luncher, rastvärdskap, matrådet och borttagandet av kepsförbudet uppges vara positivt, antalet
incidenter i matsalen har minskat drastiskt under läsåret.

Språkbruket mellan elever är fortsatt den största grunden för incidenter och arbetet behöver utvecklas mycket inom detta område.

Utvärderingen visar att de flesta elever ofta upplever arbetsro och gynnande studiemiljö på lektionerna, dock framkommer det att
arbetet gällande detta måste fortsätta utvecklas och det finns flera idéer hos personal och pedagogiskt ansvariga (rektorerna)
gällande detta.

Ansvaret för att granska läromedel utifrån diskrimineringsgrunder, jämställdhet och normkritik är på respektive ämneslag, detta
upplever personalen som en självklar del i sin förberedelsetid. Framförallt lärare i SO har dessa diskussioner.

Trygghetsvandring har utförts genom att eleverna klassvis har gjort Husmodellen vilket gav mycket bra underlag inför upprättandet
av ny likabehandlingsplan för läsåret 2015/2016.

Systematisk utvärdering av likabehandlingsplanen bör utvecklas ytterligare.

Tid med mentor har funnits två gånger i veckan för samtliga elever i klass/grupp samt att en diskussion har funnits hos
elevvårdsteam och arbetslag kring att följa upp frånvaro.

Arbetet med likabehandlingsplanen har varit mer tydligt i klasserna under läsåret än tidigare.

Vårdnadshavare upplevde att det behöver bli ännu tydligare att det inte är en allmän plats utan att det finns en skyldighet att
anmäla närvaro och godkännande av rektor.

Utvärdering visar att det finns en större kännedom om likabehandlingsplanen bland eleverna än tidigare men att kännedom om
ordningsregler (främst gällande att skolan inte är en allmän plats samt gällande regler för att ta foto/filma andra), konsekvenser etc
fortfarande är oklart för en del av eleverna.

Trygghetsteamets uppgifter var lite otydliga och bör förtydligas ytterligare inför kommande läsår. Dock är det en mycket positiv
respons på fritidspersonalens närvaro och uppdrag i skolmiljön.

Enligt plan skulle rektor och skolkurator skyndsamt utreda och följa upp incidenter men detta blev svårare i praktiken så utredning
och uppföljningsmöjligheterna behöver utökas.

Årets plan ska utvärderas senast
2016-08-31

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Upplevelsen är att resultatet av Husmodellen har varit givande och därför planeras att den ska användas i utvärderingsarbetet för
läsåret 2015/2016.

En sammanställning av incidentrapporter gav också en tydlig bild av hur arbetet med likabehandlingsarbetet har fungerat i
praktiken samt ger en indikation på om det är nya områden som bör uppmärksammas. Att använda sammanställningen av
bemötandeundersökningen och hälsosamtalen är också en god utvärderingsbas. Synpunkter ska även inhämtas under
utvecklingssamtal, medarbetarsamtal och skolmöten.

Diskussioner ska föras i klasser och med personal samt att vårdnadshavare som skolpersonal haft kontakt med utifrån
likabehandlingsarbetet kan inkomma med åsikter. Däremot ska diskussionsunderlaget och tid för diskussion och utvärdering för
personal tidigareläggas då den i år olyckligt sammanföll med omdömesskrivning. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor för respektive verksamhet med stöd av skolkurator
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Främjande insatser

Namn
främja respekt och förståelse för varandras olikheter och förutsättningar

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning
Eleverna ska aktivt arbeta med medvetenheten om hur olika bakgrundsförutsättningar påverkar personers
tolkningsmöjligheter, val m.m. Målsättningen är att öka förståelse och respekt för varandras olikheter. Framförallt kring
ekonomiska förutsättningar, familjeförhållanden, kulturell bakgrund, religiösa värderingar etc. Då ingår även att reflektera
över sina egna förutsättningar t.ex kön, oskrivna lagar, förväntningar från omgivningen osv.

Insats
Diskussionsunderlag på mentorstid, det ska vara lärarledda samtal. Reflektion och bearbetning av resultatet ska ske i
arbetslag för att kontinuerligt bemöta de frågeställningar som uppkommer under dessa diskussioner. Stöd ska finnas
tillgängligt från elevhälsoteamet.

Ansvarig
Mentor i varje klass

Datum när det ska vara klart
kontinuerligt en gång per månad på mentorstid.

Namn
öka elevernas kännedom om deras rättigheter och skyldigheter

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Målsättningen är att knyta an till de löpande diskussioner om allas lika värde som ska främja respekt och förståelse för
varandra med främsta fokus på möjlighet att påverka.

Insats
Trygghetsteam och skolkurator kommer att uppmärksamma Barnkonventionsdagen den 20 november och därmed
komplettera obligatoriska undervisningen genom att utifrån artiklarna stimulera till diskussioner om rättigheter och
skyldigheter för barn samt delaktighet, jämlikhet och jämställdhet. Det kommer ske genom att korridorer och
raster/håltimmar fylls av aktiviteter på temat. Dagen är också en avslutning på en ytterligare främjande insats;
Hälsovecka.

Elevrådet har också fått utvärdera förra årets ordningsregler och inhämtat synpunkter från klasskamrater inför
upprättandet av årets ordningsregler.

Ansvarig
trygghetsteamet och skolkurator

Datum när det ska vara klart
2015-11-20

Namn
fokusområde Språkbruk

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Målsättningen är att förbättra språkbruket så att det blir ett trevligare klimat bland elever och personal med syfte att
stävja språkbruk som av slentrian är nedsättande utifrån diskrimineringsgrunderna och att öka medvetenheten hos våra
elever om dessa uttrycks påverkan på medmänniskorna i omgivningen. 

Insats
Diskussionerna ska initieras av skolpersonal vid både direkta situationer då språkbruket är under all kritik men också
på lektionstid och mentorstid för mer generella diskussioner.
Elevhälsan ansvarar för att ta fram material som stödjer dem inför dessa diskussioner.

Ansvarig
mentor/undervisande lärare/personal som möter våra ungdomar

Datum när det ska vara klart
kontinuerligt
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Namn
unglivsstil.se

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
målet är att hitta ytterligare verktyg för att utvärdera insatser med syfte att mer systematiskt kunna identifiera behov av
t.ex kompetensutveckling, resursfördelning m.m. Åmåls kommun är pilotkommun i samarbetet med Unglivsstil.se där
verktyg, utbildning, material etc finns tillgängligt och där representanter från kommunens Resursenhet
(elevhälsopersonal) är delaktiga i utvecklingsarbetet.

Insats
personal som deltar i utbildningen "Förebyggande  och hälsofrämjande arbete i skolan":

steg 1 - skolkurator Elin Junzell, folkhälsostrateg Ann-Kristin Lövqvist och hälsopedagog Annika Mossborg går
utbildningen i november 2015.

steg 2 - samtlig personal i Resursenheten samt rektorer i kommunen går utbildningen under 2016.

Ansvarig
enhetschef Resursenheten

Datum när det ska vara klart
augusti 2016

Namn
plan för hälsofrämjande arbete

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Målsättningen är att sammanställa det hälsofrämjande arbete som sker på Kristinebergsskolan i en plan med en
implementeringsperiod på fem år.

Insats
2014/2015 - uppstartsdagar i år 7 införs, hälsovecka introduceras  och uppföljning/utvärdering av Likabehandlingsplan
struktureras mha Husmodellen

2015/2016 - uppstartsdagar, hälsoveckan, arbetet med Husmodellen utvecklas ytterligare, introduktion
av temavecka med fokus på relationer och uppmärksammandet av Barnkonventionen.

2016/2017 - utveckling av temavecka om relationer med en introduktion av Solidaritet, jämlikhet och jämställdhet som
knyter an till resultatet från arbetet med Likabehandlingsplanen.

2017/2018 - utveckling och utvärdering av de införda strukturerade främjande insatserna tillsammans med
implementerat verktyg, se tidigare punkt.

2018/2019 - introduktion till tema Demokrati och Delaktighet i samband med val i Sverige.

Ansvarig
Skolkurator tillsammans med respektive rektor

Datum när det ska vara klart
2018/2019

5/9



Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Vår kartläggning har bestått av följande delar:- analys av incidentrapporter och anmälningar om kränkande/diskriminerande
handling- analys av resultatet av samtliga klassers åsikter via Husmodellen.- analys av resultatet av Hälsosamtalen som skett i år
7 av skolsköterskan- analys av resultatet av bemötandeenkät som samtliga elever erbjudits att svara på.

Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Eleverna har involverats genom Husmodellen, bemötandeenkäten samt Hälsosamtalen hos skolsköterskan. De har också fått ta
del av utkast till Likabehandlingsplanen i sin helhet.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Presentation och diskussion av analysernas resultat på skolmöte och arbetslagskonferens där all personal deltog.

Resultat och analys
Se utvärdering
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Förebyggande åtgärder

Namn
motverka att gymnasieval görs utifrån könssterotypa förväntningar

Områden som berörs av åtgärden
Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Funktionsnedsättning och Sexuell läggning

Mål och uppföljning
Målsättningen är att varje elev ska göra sitt gymnasieval baserat på sina egna intressen och önskan inför framtidens
yrkesval.

Åtgärd
Kristinebergskolan har övergått från praktikvecka på en enskild arbetsplats till att utveckla en arbetslivsvecka där
möjligheterna till att visa på en större bredd av valmöjligheter, utmana förutfattade meningar, presentera fler yrken och
ge möjlighet till mer grund inför sitt gymnasieval erbjuds.

Motivera åtgärd
Genom att visa på fler yrken, ge varje elev möjlighet att möta fler personer och yrken så utmanas de traditionella
föreställningarna om t.ex "manliga" och "kvinnliga" yrken, vad som är möjligt i Åmål, vad som är möjligt utifrån betyg
och bakgrund osv och eleven får mer grund och argument för sina kommande val i yrkeslivet.

Ansvarig
SYV

Datum när det ska vara klart
vårterminen 2016

Namn
Att motverka trakasserier och kränkningar med rasistiska motiv

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning
att skolans elever med utländsk bakgrund upplever en trygg skolsituation med vuxna som finns tillgängliga, närvarande
och som föregår med gott exempel framförallt när det gäller språkbruk och beteende samt griper in vid behov.

Åtgärd
- att personal på arbetslagskonferens diskuterar elevsituationen när det gäller kränkningar utifrån rasistiska åsikter och
utifrån det följer upp på mentorstid och på lektionstid prioritera att bemöta uttalande av den karaktären för att påvisa
allvaret i dessa kränkningar. På dessa konferenser ska även en levande diskussion hållas när det gäller likvärdigt
bemötande och i bedömning av underlag o.s.v.

- att skyndsamt och tydligt utreda och åtgärda incidenter med dessa förtecken samt föra diskussion med
vårdnadshavare och eventuella andra myndigheter kring beteende som utmynnar i konflikter och uttalanden baserat på
rasistiska åsikter.

- att på lektionstid och mentorstid visa på goda och gynnasamma konsekvenser av olikheter samt att framförallt arbeta
med att alla elever har lika värde och ska behandlas likvärdigt när det gäller bemötande och i bedömning.

Motivera åtgärd
- Att utifrån en levande diskussion på arbetslagskonferenser öka den ständiga medvetenheten om vikten att som
vuxen reagera i situationer i korridor, undervisning, i matsal m.m.

- att med handlingskraft signalera att dessa incidenter tas på allvar av skolans personal och att det hanteras utifrån att
åtgärda (undvika att det sker igen) snarare än straffa för att nå ett förändringsarbete.

- att med goda exempel visa alla människors lika värde.

Ansvarig
Varje enskild personal

Datum när det ska vara klart
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Namn
En trygg skolmiljö för alla

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Målsättningen är att alla skolans elever ska känna sig trygga att befinna sig i skolans lokaler och känna att det finns
vuxna tillgängliga för eleverna.

Åtgärd
Rastvaktschema

all personal oavsett tjänstgöringsgrad har på sitt schema rastvakt där de finns tillgängliga för att kunna hantera akuta
situationer.

Pedagogisk lunch

personal har lunch med elever minst en gång i veckan schemalagt där det finns tid för samtal, relationsskapande och
att de finns tillgängliga i matsalen för att hantera akuta situationer men framförallt för att sprida lugn och trevlig
stämning.

Mentorstiden

varje klass har träff med en mentor för klassen två gånger per vecka för att möjliggöra relationsskapande situationer, tid
för information, värdegrundsfrågor m.m

Uppföljning/utvärdering

rektor och skolkurator följer upp ovan insatser samt utvärderar, visar behov av förändring så görs dessa i direkt
anslutning till uppföljning/utvärderingstillfället.

Motivera åtgärd
Då det i utvärderingen framkommer att eleverna upplever situationer i lokalerna som obekväma och framför en
upplevelse av avsaknad av vuxna närvarande så kommer dessa insatser intensifieras och även utvärderas så att vuxna
finns tillgängliga då eleverna upplever att behovet är som mest. 

Ansvarig
rektor och skolkurator

Datum när det ska vara klart
oktober, december, februari och maj

Namn
förbättra arbetsmiljön för eleverna

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
att genom att se över den fysiska miljön kunna förbättra den skolsociala miljön för eleverna. Prioriterade områden är
matsalen, omklädningsrummen, korridor och skåpsområden samt utemiljön.

Åtgärd
- fortsätta diskussionerna med lokalansvarig kring temperaturen i matsalen samt se över möbleringen.

- se över schemaläggningen vid lunch för att undvika för stort antal elever samtidigt för att undvika obehagliga situationer
i samband med att hitta plats att äta.

- öka vuxennärvaron vid södra entrén för att aktivt få bollspel ut på skolgårdens större ytor, se till att rökning eller
snöbollskastning ej sker på skolans område osv.

- ytterligare öka närvaron av vuxna på raster

- tydligare skyltning vid entré om gästers skyldighet att anmäla närvaro hos rektor samt information om detta till elever
vid skolstart.

- att tillsammans med representanter för Elevrådet göra en fysisk sk Trygghetsvandring på skolan som komplement till
Husmodellen.

Motivera åtgärd
Dessa platser och önskan om mer vuxennärvaro framkom från eleverna och är stark indikator på vilka behov som finns i
den skolsociala arbetsmiljön för våra elever.

Ansvarig
rektor

Datum när det ska vara klart
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Rutiner för akuta situationer
Policy
Kristinebergskolan ska erbjuda en trygg skolvardag med fokus på studiero

- all personal har en skyldighet att uppmärksamma till rektor om de får kännedom om eller upptäcker en incident som misstänks
röra diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling på skolan.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
- ge möjlighet genom mentorstid för personal att skapa en god relation med eleverna för att utifrån det öka möjligheten att elever
själva ska känna en trygghet att vända sig direkt till en vuxen.

- rastvaktsschema för god uppsikt över alla platser där eleverna befinner sig på lektionsfri tid.

- fritidspersonal och skolvärd på skolan för att öka antalet vuxna som finns tillgängliga för eleverna.

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
I första hand är det alltid mentor som bör ha information om hur eleven upplever sin skolsituation.

Till hjälp finns skolvärd Peter Agneblad och skolkurator Elin Junzell för att hantera, utreda och följa upp incidenter.

Rektor har det yttersta ansvaret och ska ha uppdaterad information om ärendet löpande.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Personal reagerar genom att uppmärksamma en incident och fyller i samband med detta i blanketten "incidentrapport" som vinns i
Vibe under Kristinebergskolans filbibliotek. Den som får kännedom om situationen ska också skyndsamt informera berörda
klassföreståndare som i sin tur kontaktar vårdnadshavare.

Incidentrapporten lämnas till rektor som bedömer om ärendet är akut och därmed behöver utredas omgående, uppdrag lämnas då
till mentor, skolvärd och/eller skolkurator. Vid mindre akuta ärenden eller i ärenden där rektor behöver rådfråga personal från
Elevhälsoteamet diskuteras ärendet vid följande elevhälsogrupp. Rektor kan också sammankalla elevhäloteamet extra för
skyndsam hantering av incidenten. Utifrån detta tas det beslut av rektor om vidare åtgärder. Trygghetsteamet är en tillgänglig
insats i det akuta läget, under utredning och även som kontinuerlig åtgärd i vissa fall.

Utredning/hantering av incident har sin utgångspunkt i att samtliga inblandade får återge sin version av det inträffade.
Det dokumenteras i incidentrapport alternativt i "utredning av incident" (blanketten finns i Vibe, Kristinebergskolans
filbibliotek) samt återkopplas till mentor (klassföreståndare) och vårdnadshavare. Incidentrapport inklusive utredning redogörs
också vid kommande möte för elevhälsoteamet där även behovet av ytterligare åtgärder diskuteras.

Om incident och utredning visar på att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling har skett görs en "Anmälan om
diskriminerande eller kränkande behandling" (finns i Vibe, Kristinebergskolans filbibliotek). Rektor är därefter skyldig att rapportera
till Barn- och utbildningsnämnden för kännedom vilket sker via blanketten "Anmälan till huvudman om diskriminerande eller
kränkande behandling" (finns i Vibe, Kristinebergskolans filbibliotek)

I de fall där incidenter som uppstår som rektor anser är omöjliga för skolan att klara upp, eller då det misstänks att brott är
begånget, anmäls incidenten till polis och/eller socialtjänst. Anmälan görs av ansvarig rektor och gälla vid t.ex hot och kränkningar
på sociala medier som sker på firtid och/eller då elever som inte är går på skolan är inblandade.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Personal som uppmärksammar situationen fyller i incidentrapport och lämnar till för elev ansvarig rektor och en kopia till den
omnämnda personalens närmaste chef som tillsammans får hantera ärendet.

Rutiner för uppföljning
Rektor eller skolkurator/skolvärd följer upp ärendet och vid behov tillsätts ytterligare åtgärder i samråd med rektor. Uppföljning
dokumenteras i incidentrapport/utredning. Vid behov eller vid önskemål kontaktas vårdnadshavare.

Rutiner för dokumentation
Incident ska dokumenteras av den personal som fått kännedom om situationen samt de åtgärder som vidtogs i det akuta läget.

Åtgärder i utredning dokumenteras av ansvarig i ärendet, vanligtvis skolvärd, skolkurator och/eller rektor.

Ansvarsförhållande
Personal har skyldighet att uppmärksamma incidenter. Mentor ska informera vårdnadshavare. Rektor ytterst ansvarig,
Elevhälsoteamet bistår med rådgivning och åtgärder tillsammans med skolvärd och mentor.
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