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Vad är kränkande behandling? 
Alla människor är lika mycket värda. Om någon tycker något annat är det fel. 
En kränkning är när någon eller några är dum mot någon annan. 
Man kan vara dum med ord eller med att göra elaka saker. 
Man kan vara dum när andra ser det eller man kan vara dum i smyg. 
Ingen får vara dum mot någon annan!! 
 
Här är exempel på vad som kan vara en kränkning: 
• Mobbing, om någon flera gånger är dum mot någon annan. 
• Diskriminering, kan vara att någon blir annorlunda behandlad för att man är pojke eller för 

att man är flicka, för att man kommer från ett annat land eller tror på någon annan gud 
eller för att man har ett handikapp. 

• Sexuella trakasserier, det är om någon gör något mot en som handlar om sex och som 
man inte tycker det är okej. Det kan också vara om man blir illa behandlad för att man är 
kille och gillar killar eller är tjej och gillar tjejer. 

 
Det här har vi bestämt: 
• Att ingen får mobba, diskriminera eller sexuellt trakassera någon på Saltåskolan. 
• Att alla elever och alla medarbetare har ansvar för det man gör och säger.  
• Att alla elever och alla medarbetare skall respektera varandra och varandras arbete. 
• Att elever och medarbetare ska känna sig delaktiga för trivseln i skolan. 
• Att alla ska känna att de har någon som de har förtroende för. 
• Att vi är goda förebilder. 
• Att särskilt uppmärksamma så att ingen elev känner sig kränkt av någon vuxen. 
• Att nya elever och nya medarbetare skall ha en fadder. 
• Vi är alla olika och det är okej så länge vi har respekt för varandras olikheter. 
 
Så här gör vi om det förekommer kränkande behandling 
Den som ser att någon gör något dumt ska berätta det för någon som man har förtroende för. 
Vi har alla ansvar att upptäcka kränkningar och att ta tag i saken. 
Vi pratar med den som blivit kränkt. 
Vi pratar med den som har gjort kränkningen. 
Efter samtalen bestämmer vi vad som ska göras och vi skriver ned det. 
När det gäller elev, informeras klassläraren, boendet och vid behov föräldrar. 
När det gäller medarbetare informeras skolansvarig och facklig representant. 
 
Om inte detta hjälper: 
Informeras föräldrar, skolansvarig, verksamhetsansvarig samt Styrelsen för skolan. 
Anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen gäller verksamheter som rör barn och 
ungdomar. Man kan till och med bli polisanmäld. 
Handlingsplanen har godkänts av elevrådet och kollegiet mars 2012.  


