
 

 Lunds Waldorfskola 

 

Incidentrapport 

Incidentrapport skrivs vid tillbud i skolans verksamhet. Markera OJ för incidenter som 

riskerat att leda till skada eller fara för elev, personal eller egendom, och AJ för incidenter 

som har till skada för elev, personal eller egendom. 

 

Tidpunkt för incidenten: 

Datum  

Tidpunkt   

 

Inblandade personer: 

Namn  Klass  

Namn  Klass  

Namn  Klass  

Namn  Klass  

 

Typ av incident: 

OJ  

AJ  

 

Lokal/plats: 

 

 

Utförlig beskrivning av det inträffade: 
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Vidtagen åtgärd: Datum: 

Samtal har skett med de inblandade*  

Klasslärare informerade*  

Vårdnadshavare till de inblandade informerade*  

Kurator informerad   

Rektor informerad *  

Övrigt, ange vad under beskrivning av händelsen  

*Obligatoriska uppgifter  

 

Uppgifter anmälare: 

Datum   

Ditt namn  

 

 

 

Rektors bedömning: 

Datum:  

Ärendet anses utrett och åtgärdat  Ärendet bör utredas vidare  

Ansvarig för evt. utredning  
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Rutin - incidentrapport 

En incident är en händelse där elev eller personal i skolan verksamhet (skola, fritidshem, 

skolbuss) riskerat att fara illa (OJ) eller har farit illa (AJ). Alla incidenter ska anmälas till 

omgående till rektor/biträdande rektor, som ansvarar för att utreda incidenter i skolans 

verksamhet och rapportera till huvudman.  

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 Rektor/biträdande rektor ansvarar för att informera 

huvudman om det inträffade. Vid incidenter ansvarar 

rektor/biträdande rektor för att en utredning av händelsen 

genomförs.  
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