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Kartläggning över risker för våld och hot om våld, samt
åtgärder mot detta
Förebyggande åtgärder
•
•
•
•
•

All personal och alla elever ska vid varje läsårs början informeras om innehållet i
denna plan. Personalen informeras av rektor.
Eleverna informeras av klassföreståndare/mentor, vid behov flera gånger per läsår.
Eleverna skall också informeras om att våld och hot inte i någon form accepteras och
att misshandel alltid kommer att polisanmälas.
Föreläsare skall inbjudas till skolan med jämna mellanrum, för att informera om
hälsorisker, samt juridiska påföljder vid misshandel.
Förebyggande arbete sker också genom AMOR- representanter i varje klass.

Våld och hot
Bråk mellan elever kan uppstå under hela skoldagen (även under lektionstid).
Bråken kan urarta till slagsmål och elever kan skadas.

Åtgärder
•
•
•
•
•
•

Finns rastvakt eller annan personal skall de ingripa omedelbart och vid behov påkalla
hjälp av flera vuxna.
När rastvakt eller annan personal inte finns i närheten ska elever som bevittnar
händelsen omedelbart kalla på någon vuxen.
Eventuell skadad elev skall omedelbart hjälpas till skolsköterskan eller vårdcentralen.
Inblandade elevers klassföreståndare/mentor underrättas.
Klassföreståndare/mentor meddelar vårdnadshavare.
Händelsen rapporteras till rektor, som beslutar om vidare åtgärder. Misshandel skall
alltid polisanmälas.

När obehöriga ungdomar eller vuxna befinner sig på skolans område, kan
våld eller hot om våld uppstå.

Åtgärder
•
•

•

Elever ska omedelbart kontakta närmaste personal.
Personal skall för det första fråga efter eventuellt ärende och om sådant inte finns
vänligt men bestämt avvisa personen från skolan och göra vederbörande uppmärksam
på att det är olaga intrång och att polisanmälan kommer att göras om tillsägelsen inte
följs
Händelsen rapporteras till rektor, som beslutar omvidare åtgärder.

Elever kan utsätta personal för hot eller våld under skoldagen.

Åtgärder
•
•
•
•
•

Utsatt personal får ej lämnas ensam och skall omedelbart få hjälp och stöd av övrig
personal.
All personal och anhöriga till den utsatte skall skyndsamt informeras om händelsen.
Polisen skall omgående underrättas och polisanmälan göras och även BUN och
skolchefen skall underrättas.
Målsman skall också informeras och uppmanas att komma och hämta eleven.
För att den utsatte skall känna sig trygg och händelsen ej skall upprepas, skall eleven
få undervisning på annan plats, så länge det bedöms som nödvändigt.
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