Lunds Waldorfskola
Anmälan om kränkande behandling
Tidpunkt för händelsen:
Datum

Misstanke

Tidpunkt

Observation

Aktivt agerande personer:
Namn

Klass

Namn

Klass

Namn

Klass

Inblandade personer / Person utsatt för kränkande behandling:
Namn

Klass

Namn

Klass

Namn

Klass

Typ av kränkning:
Fysiskt våld

Trakasserier

Hot om våld

Skriftlig kränkning

Kränkande tilltal

Kränkning via telefon

Sexuella anspelningar

Utfrysning, negativt kroppsspråk

Kränkande språk

Skadegörelse

Bristande respekt

Annat, ange vad i beskrivning

Diskriminering

Stöld

Diskriminering innebär negativ särbehandling av elev utifrån diskrimineringsgrunderna:
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Lunds Waldorfskola
Lokal/plats:

Bedömning:
Har aldrig inträffat tidigare
Har inträffat tidigare
Har inträffat upprepade gånger
Kränkning har utförts av samma person upprepade gånger
Utförlig beskrivning av det inträffade:

Lunds Waldorfskola
Vidtagen åtgärd:

Datum:

Samtal har skett med de inblandade*
Klasslärare informerade*
Vårdnadshavare till de inblandade informerade*
Kurator informerad
Rektor informerad *
*Obligatoriska uppgifter
Uppgifter anmälare:
Datum
Ditt namn

Rektors bedömning:
Datum:
Ärendet anses utrett och åtgärdat
Ansvarig för evt. utredning

Ärendet bör utredas vidare

Lunds Waldorfskola
Rutin - anmälan om kränkande behandling
En lärare eller annan personal som får kännedom om ett barn eller en elev blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta omgående till
rektor/biträdande rektor.
Ifylld blankett mejlas till: rektor@lundswaldorfskola.se/bitr.rektor@lundswaldorfskola.se.
När du mottagit svarsmejl raderar du ditt dokument.
Steg 1

Den personal som hanterat ärendet är skyldig att omgående
skriftligen rapportera händelsen till rektor/biträdande
rektor.

Steg 2

Rektor/biträdande rektor ansvarar för att informera
klasslärare om det inträffade. Om händelsen skett under
skoltid ansvarar klasslärare för att hemmet kontaktas innan
barnet/eleven lämnar skolan för dagen och för att samtalet
kortfattat dokumenteras och läggs i elevens mapp. Om
händelsen skett på fritidshemmet ligger ansvaret på
fritidshemmets personal.

Steg 3

Vid allvarligare och/eller upprepade förseelser ansvarar
rektor/biträdande rektor för att en utredning av händelsen
genomförs av Trygghetsteamet.

Steg 4

Vid allvarliga förseelser och/eller ytterligare upprepade
förseelser kallar rektor/biträdande rektor i samråd med
mentor till elevvårdskonferens. Rektor/biträdande rektor
ansvarar för att dokumentera under konferensen.

