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1. Sammanfattning och revisionell be-
dömning

De förtroendevalda revisorerna i Lekebergs kommun har den 22 februari 2012 gett

PwC i uppdrag att genomföra en granskning av arbetet mot kränkningar och dis-

kriminering i grundskolan.

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

 Säkerställer Kultur- och bildningsnämnden genom styrning och

uppföljning att berörda verksamheter bedrivs i enlighet med

skollagens 6 kapitel om kränkande behandling och diskrimine-

ringslagen?

Vår samlade revisionella bedömning är att Kultur- och bildningsnämnden – efter

revidering av delegationsplan samt antagande av en internkontrollplan i mars 2012

– i huvudsak genom styrning och uppföljning säkerställer att berörda verksamheter

bedrivs i enlighet med skollagens bestämmelser om kränkande behandling och dis-

kriminering. Dessförinnan har det funnits brister beträffande delegation och upp-

följning från nämnden.

Bedömningen baseras på följande iakttagelser:

 Nämnden har genom tidigare beslut om delegation för rektorer att upprätta

plan mot kränkande behandling, samt den nya internkontrollplanen, tydlig-

gjort hur man som huvudman ansvarar för att personalen fullgör sina skyl-

digheter i enlighet med skollagen.

 I samband med senaste revideringen av delegationsplan har nämnden fört

ut ansvaret till rektorer att utreda och fatta beslut i ärenden som rör krän-

kande behandling. Det är en brist att nämnden inte fattat beslut om detta in-

för att den nya skollagen skulle börja tillämpas, alternativt tydliggjort hur

nämnden i egenskap av huvudman avser att utreda och fatta beslut om åt-

gärder i enlighet med nya skollagen. Särskilt allvarligt är att nämnden och

rektorer mellan juli 2011 och april 2012 förbisett den anmälningsskyldighet

till huvudman som föreligger vid befarade kränkningar enligt nya skollagen.

 De skolor som vi besökt bedriver ett aktivt arbete för att förebygga och för-

hindra kränkande behandling och diskriminering och aktuella planer på om-

rådet har upprättats. Vår bedömning är att innehållet och processen i plan-

arbetet behöver förbättras i flera avseenden för att fullt ut leva upp till krav i

aktuella lagar och förordningar, vilket nämnden behöver säkerställa. Det rör

bl a kartläggning, utvärdering av föregående års insatser, samt beskrivning-

ar gällande ansvarsfördelning.



Kränkningar och diskriminering i grundskolan

September 2012
Lekebergs kommun 2 av 13
PwC

 De kompetensutvecklingsinsatser som genomförts av förvaltningen och re-

spektive skola har bidragit till utveckla personalens kunskaper på området.

Men ytterligare insatser kan behövas för att fullt ut säkerställa att all perso-

nal har tillräckliga kunskaper både om gällande lagstiftning och om rele-

vanta metoder och arbetssätt.

 Nämnden har inte tidigare haft en tillförlitlig uppföljning av respektive sko-

las arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Uppföljningen

har varit begränsad till skolornas kvalitetsredovisningar som i varierande

grad tagit upp området. Nämnden kommer dock att från april 2012 och

framåt, efter att ha antagit en internkontrollplan med ett flertal uppfölj-

ningspunkter, att kunna följa respektive skolas arbete på ett tillförlitligt sätt.
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2. Inledning

Från och med 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från

kränkningar, trakasserier och diskriminering: skollagen samt diskrimineringslagen

(2008:567). Den nya skollagen (2010:800, 6 kap) som ska tillämpas från 1 juli 2011

innebär en betydande skärpning av huvudmannens ansvar. Bland annat gäller an-

mälningsplikt för all personal.

Vidare innebär lagstiftningen att plan mot kränkande behandling samt likabehand-

lingsplan ska upprättas årligen. Uppgifter från Skolinspektionen visar att många

verksamheter har brister i sina planer. Vanligt är att dessa inte bygger på en kart-

läggning av verksamhetens behov samt att eleverna inte engageras i arbetet med

planerna.

I media rapporteras om krav på skadestånd från kommuner till enskilda barn och

elever med anledning av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

Under 2010 ökade antalet anmälningar till Barn- och elevombudsmannen och Skol-

inspektionen markant.

Sammantaget ställs stora krav på verksamheternas förmåga att arbeta främjande,

förebyggande och förhindrande samt att i förekommande fall utreda och åtgärda.

Varje barns/elevs rätt till en skoltid fri från kränkningar och diskriminering måste

kunna säkerställas.

2.1.Revisionsfråga
De förtroendevalda revisorerna i Lekebergs kommun har gett PwC i uppdrag att

genomföra en granskning av arbetet mot kränkningar och diskriminering inom

grundskolan.

Den revisionsfråga som granskningen ska besvara är:

 Säkerställer Kultur- och bildningsnämnden genom styrning och

uppföljning att berörda verksamheter bedrivs i enlighet med

skollagens 6 kapitel om kränkande behandling och diskrimine-

ringslagen?

Följande kontrollmål har satts upp:

 Har nämnden fattat beslut om hur man i enlighet med skollagen 6:5 ska an-

svara för att personalen fullgör sina skyldigheter?

 Har nämnden fört ut ansvar (SL 6:6-8, 9) till berörda chefer samt delegerat

rätten att fatta beslut?

 Säkerställs att berörd personal har tillräckliga kunskaper både om gällande

lagstiftning och om metoder och arbetssätt som främjar, förebygger samt

förhindrar?
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 Har varje enhet upprättat planer enligt gällande lagstiftning och görs en sys-

tematisk uppföljning? Är elever och vårdnadshavare delaktiga i arbetet?

 Kan nämnden följa arbetet per enhet och över tid på ett tillförlitligt sätt?

2.2. Avgränsning och metod
Granskningen avgränsas till grundskolan och Kultur- och bildningsnämnden.

Granskningen har genomförts genom studier av grundskolornas rutiner och doku-

mentation av arbetet, nämndens beslut av rörande delegation, ansvarsfördelning

och riktlinjer inom området, samt dokumenterade uppföljningar till nämnden. In-

tervjuer har skett med nämndens ordförande, förvaltningschef, samt rektor och

personal på Lekebergsskolan (åk 7-9) och Hidinge skola (åk f-6).

Rapporten har genomgått sakgranskning av de intervjuade.

2.3. Bakgrund – huvudmannens ansvar
Huvudmannen ansvarar enligt den nya skollagen för att personalen fullgör sina

skyldigheter i enlighet med kapitel 6 om åtgärder mot kränkande behandling. Det

åligger huvudmannen att se till att det inom varje verksamhet bedrivs ett målinrik-

tat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Det innebär

att huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och för-

hindra att barn utsätts för kränkande behandling, samt att se till att det årligen upp-

rättas en plan mot kränkande behandling.

På motsvarande sätt föreskriver diskrimineringslagen att ett målinriktat arbete för

att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för elever oavsett kön, etnisk tillhö-

righet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning,

samt att en plan upprättas som ska beskriva de aktiva åtgärder som vidtas för att

förebygga och förhindra trakasserier som har samband med någon av diskrimine-

ringsgrunderna.

Planer mot diskriminering och kränkande behandling ska upprättas, följas upp och
ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken
planen gäller.1

Den anmälningsplikt som införts i nya skollagen omfattar kränkande behandling

samt trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna. Personal som

har fått kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling

eller trakasserier är skyldig att anmäla detta till rektor. Rektor är skyldig att anmäla

till huvudman. Huvudmannen är i sin tur skyldig att skyndsamt utreda omständig-

heterna i de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta åtgärder som

skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

1 Förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot dis-
kriminering och kränkande behandling.
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3. Resultat av granskningen

3.1.Nämndens beslut avseende diskriminering och
kränkande behandling

 Har nämnden fattat beslut om hur man i enlighet med skollagen 6:5 ska an-

svara för att personalen fullgör sina skyldigheter?

 Har nämnden fört ut ansvar (SL 6:6-8, 9) till berörda chefer samt delegerat

rätten att fatta beslut?

Kultur- och Bildningsnämnden fattade beslut om en ny delegationsplan i maj 2011

inför att den nya skollagen skulle börja tillämpas från och med juli.2 Av denna fram-

går att nämnden delegerat till rektor att upprätta en plan mot kränkande behand-

ling i enlighet med SL 6:8. Nämnden framhåller att rektorerna haft motsvarande

delegation även tidigare eftersom kravet att upprätta planer inte är ny. Planen hän-

visar emellertid inte till diskrimineringslagen. Enligt nämnden har dock delegation-

en även avsett plan i enlighet med diskrimineringslagen. Några övriga riktlinjer för

hur arbetet ska bedrivas har inte utfärdats av nämnden, något som anses vara en

tjänstemannafråga. Nämnden framhåller att man, i och med delegationen till rekto-

rer, tagit ansvar för att personalen fullgör sina skyldigheter på området.

Den nya delegationsplanen reviderades i december 2011 och mars 2012. Vid det

senare tillfället kompletterades planen med delegation till rektor att ”skyndsamt

utreda uppgivna kränkningar och i förekommande fall vidta åtgärder” i enlighet

med SL 6:10.3 Det innebär i praktiken att rektorer inte haft mandat från nämnden

att utreda och fatta beslut vid befarad kränkande behandling mellan juli 2011 och

april 2012. Det framgår av intervjuer med nämnd och rektorer att frågan inte upp-

märksammats i samband med nya skollagens införande, utan först senare under

höstterminen 2011. Dock framhåller nämnden att rektorerna har haft ett mandat att

agera i och med att planarbetet mot kränkande behandling delegerats sedan tidi-

gare. Det har inte funnits några krav på rektorerna att informera nämnden aktuella

fall.

I samband med att delegationsplanen kompletterades beslutade nämnden även att

tillämpa en internkontrollplan ”för att fullgöra sitt ansvar i fråga om ett målinriktat

arbete mot kränkande behandling av barn och elever”.4

2
Kultur- och bildningsnämnden, 2011-05-24, § 38.

3
Kultur- och bildningsnämnden, 2012-03-27, § 17.

4
Ibid.
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Planen innehåller följande åtgärder:

 Att nämnden varje höst tar del av planerna mot kränkande behandling från

samtliga verksamheter.

 Förvaltningen i samband med varje årsredovisning ska redovisa för nämn-

den antalet utredningar i ärenden om kränkande behandling, antalet utred-

ningar med slutsatsen att kränkande behandling förekommit, samt hur

dessa ärenden fördelas mellan verksamheterna.

 Rektorerna ska på delegation fullgöra skyldigheten att skyndsamt utreda och

i förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Besluten ska omgående anmälas till nämnden genom kopia på respektive

beslut.

Hösten 2010 inkom en anmälan till Skolinspektionen gällande en elev som gått på

högstadiet i Lekebergs kommun och som upplevt sig vara utsatt för kränkande be-

handling från andra elever utan att skolan vidtagit tillräckliga åtgärder.5 I sitt beslut

riktade Skolinspektionen kritik mot kommunen/Kultur- och bildningsnämnden för

att inte ha följt författningarnas krav avseende kränkande behandling under läsåret

2008/09. Detta baserade bl a på att det inte genomförts någon utredning trots att

föräldrarna tagit kontakt med skolans trygghetsteam. Enligt intervjuer med nämnd

och förvaltningsledning har ärendet varit en bakomliggande anledning till att

nämnden stärkt upp sin uppföljning på området enligt besluten ovan. Det har också

resulterat i att nämnden/förvaltningen i januari 2012 lanserat en ny kommunge-

mensam handbok för elevdokumentation, där dokumentation av diskriminering

och annan kränkande behandling utgör en del för vilken det även tagits fram sär-

skilda blanketter.6

3.1.1. Vår analys och bedömning
Vår bedömning är att Kultur- och bildningsnämnden genom tidigare beslut om de-

legation för rektorer att upprätta plan mot kränkande behandling, samt den nya

internkontrollplanen som beslutats om i mars 2012, tydliggjort hur nämnden som

huvudman ansvarar för att personalen fullgör sina skyldigheter i enlighet med skol-

lagen. Vi vill dock uppmärksamma nämnden att det saknas hänvisning till diskri-

mineringslagen i aktuell delegationsplan.

I och med revidering av delegationsplan i mars 2012 har nämnden fört ut ansvaret

till rektorer att utreda och fatta beslut i ärenden som rör kränkande behandling. Det

är en brist att nämnden inte fattat beslut om detta inför att den nya skollagen skulle

börja tillämpas, alternativt tydliggjort hur nämnden i egenskap av huvudman avser

att utreda och fatta beslut om åtgärder i enlighet med nya skollagen. Eftersom ingen

delegering skett har ansvaret legat på nämnden i egenskap av huvudman. Vi ser det

som en allvarlig brist på att nämnden och rektorer mellan juli 2011 och april 2012

5
Anmälan angående skolsituationen för en f d grundskole- och gymnasieelev i Lekebergs

kommun, Skolinspektionen 2011-03-18, dnr 41-2010-5274.
6

Handbok för elevdokumentation, Kultur- och bildningsnämnden, januari 2012.
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förbisett den anmälningsskyldighet till huvudman som föreligger vid befarande

kränkningar enligt skollagen.

Det är positivt att nämnden/förvaltningen nyligen lanserat en handbok som bl a

tydliggör hur ärenden rörande diskriminering och kränkande behandling ska do-

kumenteras på kommunens skolor.

3.2. Skolornas arbete mot diskriminering och
kränkande behandling

 Har varje enhet upprättat planer enligt gällande lagstiftning och görs en syste-

matisk uppföljning? Är elever och vårdnadshavare delaktiga i arbetet?

 Säkerställs att berörd personal har tillräckliga kunskaper både om gällande lag-

stiftning och om metoder och arbetssätt som främjar, förebygger samt förhind-

rar?

3.2.1. Planer mot diskriminering och kränkande behandling
Av intervjuer med rektorer och lärare framgår att det bedrivs ett aktivt värde-

grundsarbete inom skolorna som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Personalen upp-

lever stämningen som god på båda skolor, men uppger att det ibland förekommer

kränkande behandling elever emellan. Oftast handlar det om nedsättande tillmälen,

men på högstadieskolan har också funnits incidenter med våld. På båda skolor har

personalen märkt av en ökning av fall där elever känt sig utsatta för kränkningar

genom sociala medier på internet.

Planer för att förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling

har upprättats på båda grundskolor som vi besökt.7 Enligt rektorer och förvaltnings-

ledning sker i dagsläget ingen samordning av skolornas planarbete. Från lärarhåll

framhålls att egna initiativ tagits för att utbyta erfarenheter med andra skolor, men

att det varit svårt att få till gemensamma mötestider. Förvaltningen framhåller

emellertid att samordningen kommer att stärkas framöver bl a genom att införa

kommungemensamma elevenkäter mm. Detta är ett led i förvaltningens arbete för

ökad samordning inom skolområdet generellt, där bl a en gemensam mall för kvali-

tetsredovisningar införts.

Högstadieskolan (åk 7-9)

Den plan som upprättats för 2012 inom högstadieskolan innehåller hänvisningar

både till nya skollagen och diskrimineringslagen, samt förklaringar av viktiga be-

grepp som diskrimineringsgrunder, likabehandling, diskriminering, trakasserier

och kränkande behandling.

I planen listas tre prioriterade mål och en rad aktiviteter för läsåret som ska ha ta-

gits fram utifrån en kartläggning av verksamheten, samt utvärdering av föregående

års åtgärder. Några resultat av kartläggningar, uppföljningar, elevenkäter eller syn-

punkter från personal och föräldrar redogörs dock inte för. Målen är allmänt hållna

och uttrycker en ambition att all personal, elever och föräldrar ska involveras i ett

7
Trygghetsplan/Likabehandlingsplan – plan mot diskriminering och kränkande behandling

2012, Lekebergsskolan; Likabehandlingsplan 2011-2012, Hidinge skola.
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aktivt främjande och förebyggande arbete. Aktiviteterna handlar om att föra en dis-

kussion kring värdegrunds- och diskrimineringsfrågor med elever på olika sätt,

samt erfarenhetsutbyte bland personal. En dokumenterad värdegrund och tillhö-

rande spelregler som årligen revideras i dialog med eleverna finns i bilaga. I slutet

av året planeras för en kartläggning/utvärdering inför kommande år utifrån resultat

av trygghetsenkät, samt elev- föräldra- och personalsynpunkter.

En lärare har ansvarat för att leda arbetet med planen i samråd med rektor. Av in-

tervjuer med lärare och rektor framkommer att samtliga lärare har involverats i

processen genom att utvärdering och måldiskussioner förts på pedagogiska konfe-

renser och inom arbetslag. Detta finns dokumenterat, men har inte infogats i pla-

nen. Eleverna har inte varit delaktiga i själva framtagandet av planen, men det har

genomförts en trygghetsenkät och eleverna har fått ge sin syn på hur diskrimine-

ringsgrunderna tas hänsyn till i verksamheten. Enligt uppgift har resultaten av

trygghetsenkäten lett till vissa konkreta åtgärder, såsom omdisponering av rastvak-

ter till platser på skolan som upplevs som otrygga. Enligt lärare utgör planen i första

hand ett arbetsverktyg för personalen, medan eleverna har en god kännedom om

skolans värdegrund och spelregler, samt att var man kan vända sig till kring trygg-

hetsfrågor. Enligt rektor och lärare har man försökt att involvera föräldrar tidigt i

framtagandeprocessen. Det har dock varit svårt att få till en referensgrupp av för-

äldrar som kom på plats först i december 2011. Därefter har den befintliga planen

förankrats i gruppen.

Planen tar även upp ansvarsfördelning. Här görs ingen tydlig skillnad på huvud-

man/rektors åtaganden enligt nya skollagen och det finns inga hänvisningar till

nämndens delegationsplan. Det beskrivs bland annat att lärare och annan personal

ansvarar för att se till att åtgärder vidtas och dokumenteras vid befarade kränk-

ningar.

Vidare innehåller planen rutiner för hur skolan ska agera vid befarade kränkningar.

Det finns ett s k kryck- eller trygghetsteam på skolan som består av två lärare från

respektive arbetslag. Det finns också 2 elevkryckor i varje klass som särskilt ska

uppmärksamma trygghetsfrågor på skolan, för vilka det även anordnas en

kommungemensam utbildning. Trygghetsteamet och elevkryckorna har gemen-

samma möten ungefär varje månad. Enligt planen ska lärare vända sig till trygg-

hetsteamet som i sin tur informerar sig om omständigheterna kring befarade

kränkningar. Så fort som möjligt ska teamet hålla individuella samtal (s k allvars-

samtal) med den utsatte samt de som uppges ha utsatt någon. Enligt rektor och lä-

rare baseras samtalen på den s k Farsta-modellen. Samtliga berördas föräldrar ska

informeras. Uppföljningssamtal med berörda elever ska hållas inom två veckor av

mentor eller trygghetsteam. Om den kränkande behandlingen inte upphör tas fallet

upp på elevvårdsmöte där bl a rektor, kurator, specialpedagog och berörda lärare

medverkar. Där beslutas om ytterligare åtgärder som måste göras. Situationen och

åtgärderna ska sedan följas upp och utvärderas. Planen anger hur hela händelseför-

loppet ska dokumenteras.

Låg- och mellanstadieskolan (åk f-6)

Även den plan som tagits fram på låg- och mellanstadieskolan för 2011-2012 hänvi-

sar till diskrimineringslagen och nya skollagen, samt förklarar väsentliga begrepp.
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Ett övergripande mål har tagits fram för läsåret som innebär att alla elever ska

känns sig trygga och bli accepterade för den de är. Åtgärder för att nå målet handlar

om vuxnas bemötande, barnens delaktighet i samtal kring trygghet, samt föräldra-

dialog. Planen beskriver även skolans förebyggande insatser som kamratstödjare,

fadderverksamhet, tvärgruppsaktiviteter, samtal kring värdegrund, rastaktiviteter,

utvecklingssamtal mm.

Skolans ledningsgrupp som består av rektor, arbetslagsledare och specialpedagog

har hållit i planarbetet. Övriga lärare har också involverats i arbetet genom utvärde-

ring och diskussioner kring innehållet. Utvärdering av föregående års plan består av

en mening om att många elever visar hänsyn mot varandra och att arbetet behöver

fortsätta. Utvärderingar som gjorts i arbetslagen finns dokumenterade, men har

inte infogats i planen. Två trygghetsenkäter för elever genomförs årligen, men pla-

nen redogör inte för resultatet av dessa. Vidare framhålls under intervjuer att det

även gjorts trygghetsvandringar med elever för att kartlägga otrygga platser på sko-

lan. Trygghetsgruppens dialog med kamratstödjare har enligt uppgift kanaliserats

in i planen. Enligt rektor och lärare har elever också involverats genom diskussioner

om hur väl skolan levt upp till föregående års mål. Föräldrar har inte involverats i

själva utformningen av planen, men förankring har skett under föräldramöten. Ti-

digare har det funnits en referensgrupp som upphört eftersom det varit svårt att

rekrytera tillräckligt många föräldrar.

Som komplement till den ordinarie planen har skolan också för första gången tagit

fram en likabehandlingsplan som riktar sig till eleverna.8 Denna innehåller förhåll-

ningssätt och regler som tagits fram gemensamt av elever och vuxna på skolan.

I den övergripande planen framgår en allmän ansvarsfördelning på skolan. I rektors

ansvar ingår bland annat målinriktat arbete och upprättande och uppföljning av

plan, medan personal ansvarar för att skapa en trygg miljö som förebygger kränk-

ningar och elever ska följa de regler som tagits fram. Det finns också råd till föräld-

rar och kontaktuppgifter vid befarade kränkningar.

Därutöver finns rutiner för hur skolan ska agera vid befarade kränkningar. Här

framgår inledningsvis att all personal har handlingsplikt vid signaler om kränk-

ningar, samt skyldighet att utreda och vidta åtgärder. Det finns ett trygghetsteam på

skolan som består av en lärare från varje arbetslag samt specialpedagog. I varje

klass finns också två kamratstödjare som uppmärksammar trygghetsfrågor på sko-

lan, som också fått del av den kommungemensamma utbildningen. Det framgår att

personal ska anmäla kränkande behandling till rektor och att skolan ska skyndsamt

utreda händelsen. Personal ska föra samtal med de berörda och vid behov tas kon-

takt med trygghetsteamet för att utforma åtgärder på kort och lång sikt. Om elev

känner sig kränkt av vuxen eller vice versa ska rektor kontaktas för åtgärd. Ifall sko-

lan inte kan lösa situationen själv ska kompetens tas in utifrån efter samråd med

rektor, trygghetsteam eller elevhälsoteam. Det finns angivet hur hela förloppet ska

dokumenteras. Det framgår vidare att skolans trygghetsteam arbetar i enlighet med

evidensbaserad modell för supportgrupper mot kränkning/mobbning. Under inter-

8
Likabehandlingsplan riktad till alla elever på Hidinge skola och fritidshem 2011/2012.
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vjuerna framhålls att skolan tidigare hämtat inspiration från Farsta-modellen, men

att modellen med supportgrupper anses vara mer ändamålsenlig.

Vidare framhålls på båda skolor att planarbetet är tidskrävande och att lärare med

samordningsansvar inte har tillförts någon extra arbetstid för just dessa arbetsupp-

gifter.

3.2.2. Fortbildning för personal
Förvaltningsledningen och rektorer framhåller att de under hösten 2011 deltagit i

en gemensam fortbildning i skoljuridik som också tog upp den nya skollagens be-

stämmelser om kränkande behandling. Enligt förvaltningen utgör detta ett led i

arbetet mot ökad måluppfyllelse. Förvaltningen har tagit in en extern konsult som

sedan hösten 2011 fungerar som processtöd för rektorer och personal för att ut-

veckla skolornas kvalitetsarbete. Skolor kan även få stöd i det förebyggande arbetet

mot kränkningar. Samtlig personal har nyligen även deltagit i en utbildning i elev-

dokumentation som hållits i samband med att en ny kommungemensam handbok

på området lanserats, där diskriminering och annan kränkande behandling utgör en

del (se 3.1).

Enligt förvaltningen och rektorerna har det inte avsatts några öronmärkta medel för

kompetensutveckling inom just detta område. Rektorerna förfogar dock över fort-

bildningsmedel för personal. På högstadieskolan har lärare som ingår i trygghets-

teamet genomgått en extern utbildning i Farsta-modellen, medan mellanstadiesko-

lans rektor och trygghetsteam valt att gå en utbildning i lösningsorienterad pedago-

gik och supportgruppmodell mot kränkning/mobbning.

Vidare framhålls att trygghetsteamen på respektive skola håller övrig personal upp-

daterade på området. På mellanstadieskolan har rektor tagit initiativ till diskussion-

er med samtliga lärare utifrån Skolverkets skrifter om metoder mot kränkningar

och mobbning.

3.2.3. Vår analys och bedömning
Det är positivt att de skolor som vi besökt bedriver ett aktivt arbete för att förebygga

och förhindra kränkande behandling och trakasserier utifrån diskrimineringsgrun-

derna. På båda skolor finns aktuella planer upprättade som ger en översikt över

skolans mål och åtgärder på området, samt rutiner för hantering av befarade

kränkningar. Vår bedömning är att både innehållet och processen i planarbetet be-

höver förbättras i flera avseenden för att fullt ut leva upp till krav i aktuella lagar

och förordningar, vilket Kultur- och bildningsnämnden bör säkerställa.

Genomgående behöver kartläggningen av situationen på respektive skola, samt ut-

värdering av föregående års plan införlivas i planerna. Vi bedömer att det finns

goda förutsättningar för detta mot bakgrund av trygghetsenkäter och uppföljningar

med både elever och personal som redan sker inom ramen för arbetet.

Utifrån våra intervjuer gör vi bedömningen att elever är delaktiga i planarbetet ge-

nom enkäter och diskussioner om trygghetssituationen på skolan. Det positivt att

det finns elevkryckor/kamratstödjare på skolorna som har en regelbunden dialog
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med trygghetsteam. Vi bedömer att skolorna aktivt sökt att engagera föräldrar i ar-

betet.

Vi anser att planernas beskrivningar av ansvarsfördelning mellan huvudman och

rektor behöver förtydligas. Rutinerna vid befarande kränkningar behöver också på

ett mer tydligt sätt redogöra för den anmälningsskyldighet som föreligger för perso-

nal. Också ansvarsfördelningen mellan personal och rektor när det gäller att utreda

och fatta beslut om åtgärder vid befarade kränkningar behöver ses över och förtyd-

ligas. Enligt befintliga rutiner kan exempelvis trygghetsteam både utreda och fatta

beslut om initiala åtgärder utan att konsultera rektor. Det bör säkerställas att ruti-

nerna genomgående överensstämmer med nya skollagen samt gällande delegat-

ionsplan.

Mot bakgrund av de kompetensutvecklingsinsatser som genomförts av förvaltning-

en och respektive skola bedömer vi att nämnden bidragit till att utveckla persona-

lens kunskaper på området. Men ytterligare insatser kan behövas för att fullt ut sä-

kerställa att all personal har tillräckliga kunskaper både om gällande lagstiftning

och om relevanta metoder och arbetssätt.

3.3. Nämndens uppföljning

 Kan nämnden följa arbetet per enhet och över tid på ett tillförlitligt sätt?

Det har genomgående framkommit under intervjuer att Kultur- och bildnings-

nämnden följer upp skolornas arbete mot kränkningar och diskriminering i första

hand genom skolornas årliga kvalitetsredovisningar som innehåller ett avsnitt om

normer och värden. Varje rektor presenterar sin redovisning för nämnden. Nämn-

den har emellertid inte tagit del av de planer som skolorna upprättat.

Högstadieskolans kvalitetsredovisning 2010/2011 tar upp hur skolan arbetat med

värdegrund/spelregler och att det finns ett aktivt trygghetsteam/elevkryckor. Där-

emot finns inte beskrivet huruvida skolan har en likabehandlingsplan eller någon

information om exempelvis resultat av trygghetsenkäter eller antal fall där elever

upplevt sig utsatta för kränkande behandling.9

I kvalitetsredovisning för mellanstadieskolan 2010/2011 beskrivs likabehandlings-

planens mål samt vilka åtgärder som genomförts för att nå upp till detta. Vidare

framgår att det funnits några ärenden rörande kränkande behandling, samt över-

gripande resultat av trygghetsenkäter. Redovisningen tar även upp konkreta för-

bättringsinsatser inför kommande år.10

Nämnden har inte fått någon information från rektorerna om enskilda fall rörande

kränkande behandling under höstterminen 2011 och början av 2012, trots nya skol-

agens bestämmelse om anmälningsskyldighet till huvudman. Det har dock före-

kommit tidigare att nämnden informerats om fall där förvaltningen/rektor gjort

bedömningen att nämnden bör informeras.

9
Kvalitetsredovisning 2010/2011för Lekebergsskolan 7-9.

10
Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Hidinge skola.
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Båda skolorna framhåller att det sker en årlig sammanställning av antal fall där ele-

ver upplevt sig utsatta för kränkande behandling, men att dessa inte redogjorts för

genomgående i kvalitetsredovisningarna.

Nämnden har nu fattat beslut avseende internkontrollplan på området för att stärka

uppföljningen (se 3.1).

3.3.1. Vår analys och bedömning
Enligt vår bedömning har Kultur- och bildningsnämnden inte kunnat följa respek-

tive skolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling på ett tillförlitligt

sätt över tid. Detta eftersom uppföljningen varit begränsad till skolornas kvalitets-

redovisningar som i varierande grad tagit upp skolornas arbete på området. Nämn-

den har inte tagit del av skolornas likabehandlingsplaner eller på annat sätt följt

upp trygghetssituationen på skolorna eller antal ärenden som rör kränkande be-

handling på enskilda.

Vi bedömer dock att nämnden från april 2012 och framåt, efter att ha antagit en

internkontrollplan med ett flertal uppföljningspunkter, kommer att kunna följa re-

spektive skolas arbete på ett tillförlitligt sätt.



Kränkningar och diskriminering i grundskolan

September 2012
Lekebergs kommun 13 av 13
PwC

2012-09-12

Jukka Törrö Fredrik Alm

Projektledare Uppdragsledare


