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 INLEDNING 

 

Handlingsplanens syfte  

Denna handlingsplan mot hot och våld ska utgöra ett praktiskt verktyg för att hantera akut 

uppkomna situationer där hot och/eller våld förekommer i våra verksamheter som utgörs av 

grundskola, förskoleklass, fritidshem och allaktivitetshuset Sture. 

 

Ytterst syftar handlingsplanen till att skapa trygghet för personal och elever vid hanteringen 

av en hotfull eller våldsam situation. 

 

Varje incident av hot och/eller våld mot elever eller personal skall resultera i en reaktion från 

de vuxna i skolan. Reaktionen ska följa handlingsplanens rutiner. Handlingsplanen har sin 

giltighet och sitt ursprung i de lagar och styrdokument som ligger till grund för våra 

verksamheter. I bilaga 3.4 finns en uppställning över tillämpliga delar av dessa dokument. 

 

Handlingsplanens uppbyggnad 

 

Handlingsplanen är uppbyggd kring några tänkbara situationer där hot eller våld uppstått. 

 

Kvalitetssäkring av handlingsplanen 

Rektor på varje skolenhet ansvarar för att sammanställa de situationer som har inträffat under 

året där planen har använts, samt för att lämna synpunkter på planens tillämpbarhet årligen.  

Vid behov revideras planen. 

 

Lokal ansvarsfördelning 

Rektor ansvarar för att planen görs känd för personal, elever och vårdnadshavare och 

tillämpas på enheten.  Planen ska aktualiseras vid läsårsstart, samt vid nyanställningar. 

Informationsrutiner ska också finnas för personer som tillfälligt vistas i verksamheten 

(vikarier, VFU-studenter med flera). 

 

Handlingsplanen finns tillgänglig för alla via kommunens hemsida: 

https://www.skinnskatteberg.se/barn-och-utbildning/elev-6-16-

ar/klockarbergsskolan/elevhalsa/ 

 

1.5 Kontakter 

SOS larmtjänst Tel: 112 

 

Rektor:  Stina Grufman Nyman  

Tel: 0222-51 56 64 

E-post: stina.grufman@skinnskatteberg.se 

 

Bitr. rektor:   Christopher Åberg  

Tel: 0222-51 56 20 

E-post: christopher.aberg@skinnskatteberg.se 

https://www.skinnskatteberg.se/barn-och-utbildning/elev-6-16-ar/klockarbergsskolan/elevhalsa/
https://www.skinnskatteberg.se/barn-och-utbildning/elev-6-16-ar/klockarbergsskolan/elevhalsa/
mailto:stina.grufman@skinnskatteberg.se
mailto:christopher.aberg@skinnskatteberg.se
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Bitr. rektor:   Michaela Sjöstrand  

Tel: 0222-51 57 12 

E-post: michaela.sjostrand@skinnskatteberg.se 

 

 

Sektorchef:  Asko Klemola 

Tel: 0222-51 56 68 

E-post: asko.klemola@skinnskatteberg.se 

 

Polis, rådgivning (ej akuta situationer) 

114 14 

 

 

Åtgärder vid hot och våld från: 
 

Elev mot elev 

 
Akut skede: 

• Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld mellan elever ska gripa in för att stoppa 

det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. 

• Ombesörj att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god 

kontakt med och förtroende för. Skolsyster dokumenterar eventuella skador. 

• Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum. 

 

Utred situationen: 

• Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av respektive samtalsledare. 

• Om händelsen av både vuxna och elever härmed bedöms utredd avslutas ärendet genom att 

klassföreståndaren/mentorn informeras.  

• Klassföreståndaren/mentorn beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen. 

 

Vid allvarligt hot eller våld 

• Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor och vårdnadshavare 

informeras omgående. Klassföreståndare/mentor ska också snarast delges information om 

händelsen. 

• Vårdnadshavarna kallas till skolan av de involverade arbetstagarna där vårdnadshavarna 

rekommenderas att ta sitt barn från skolan resten av dagen, eller fram till dess att möte med 

skolans personal och rektor kan äga rum.(Kan vårdnadshavare ej närvara, tar rektor beslut 

kring åtgärd). 

• Rektor kallar snarast till möte med alla inblandade för att samla information och leder detta 

med hjälp av lämpliga arbetstagare.  

mailto:michaela.sjostrand@skinnskatteberg.se
mailto:asko.klemola@skinnskatteberg.se
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• Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en 

polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, informeras alltid 

socialtjänsten. 

• Om det anses befogat gör rektor dessutom en anmälan till socialtjänsten. (Obs läkare skall 

dokumentera ev. skador!) 

• Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och därefter skolans elever 

om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör huruvida samtliga elevers 

vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. 

• Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för inblandade fylls i och lämnas till rektor. 

. 

Vidare åtgärder 

• Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i likabehandlingsplan och elevhälsoplan.  

• Rektor ska tillse att de inblandade eleverna erbjuds hjälp av elevhälsan att bearbeta 

händelsen. 

 

• Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske inom en månad. Rektor kallar till samtalen 

där elever, vårdnadshavare, klassföreståndare/mentor samt elevhälsorepresentant deltar. 

Samtalen dokumenteras. 

 

Elev mot arbetstagare 

 
Akut skede 

• Varje vuxen som ser/uppfattar hot och/eller våld mellan elev och arbetstagare ska gripa in 

för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. 

• Ombesörj att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god 

kontakt med och förtroende för. 

• Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum. 

 

Utred situationen 

• Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av respektive samtalsledare.  

Om händelsen härmed bedöms utredd avslutas ärendet genom att klassföreståndaren/ 

mentorn, skyddsombud och rektor informeras. Klassföreståndaren/mentorn och rektor beaktar 

händelsen utifrån likabehandlingsplanen. 

 

Vid allvarligt hot eller våld 

•  Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor och vårdnadshavare 

informeras omgående. Klassföreståndare/mentor ska också snarast delges information om 

händelsen. 

• Vårdnadshavarna kallas till skolan av rektor eller de involverade arbetstagarna om rektor ej 

finns på plats, där vårdnadshavarna rekommenderas att ta sitt barn från skolan resten av 

dagen, eller fram till dess att möte med skolans personal och rektor kan äga rum.  

• Rektor kallar snarast till möte med alla inblandade för att samla information och leder detta 

med hjälp av lämpliga arbetstagare.  
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• Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och därefter skolans elever 

om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör huruvida samtliga elevers 

vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. 

• Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. I de fall en 

polisanmälan görs och där någon under 18 år är misstänkt för brott, informeras alltid 

socialtjänsten. 

• Rektor gör dessutom en anmälan till socialtjänsten. 

• Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor. 

 

Vidare åtgärder 

• Den utsatta ska erbjudas hjälp i form av krisbearbetning. Rektor kan ta hjälp av 

personalavdelningen. 

• Behöver relationerna mellan de inblandade bearbetas ytterligare, kontaktar rektor elevhälsan 

och skyddsombud. Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i likabehandlingsplan och 

elevhälsoplan. Rektor ansvarar för dokumentation samt att elevens klassföreståndare/mentor 

och vårdnadshavare involveras i arbetet. 

• Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske inom en månad. 

Rektor ansvarar för samtalen samt dokumentation. 

 

Arbetstagare mot elev 

 

Akut skede 

• Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld mellan arbetstagare och elev ska gripa in 

för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. 

• Ombesörj att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god 

kontakt med och förtroende för. 

• Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum. 

 

Utred situationen 

• Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av respektive samtalsledare. 

• Om händelsen härmed bedöms utredd avslutas ärendet genom att rektor och skyddsombud 

informeras.  

• Rektor informerar vårdnadshavare och klassföreståndare/mentor. 

• Klassföreståndaren/mentorn och rektor beaktar händelsen utifrån likabehandlingsplanen. 

 

Vid allvarligt hot eller våld 

• Den arbetstagare som gjort sig skyldig till våld och hot mot en elev har begått ett 

tjänstefel. Ärendet handhas i fortsättningen av rektor tillsammans med personalavdelningen 

och den berördas fackliga ombud informeras. 

• Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen. 

• Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och därefter skolans elever 

om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. Rektor avgör huruvida samtliga elevers 

vårdnadshavare bör informeras om händelsen samt om vidtagna åtgärder på skolnivå. 
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• Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor. 

 

Vidare åtgärder 

• Den utsatta ska erbjudas hjälp av elevhälsan att bearbeta händelsen. 

• Behöver relationerna mellan de inblandade bearbetas ytterligare kontaktar rektor elevhälsan 

och skyddsombud. Vidare åtgärder tar sin utgångspunkt i likabehandlingsplan och 

elevhälsoplan. Rektor ansvarar för dokumentation samt att klassföreståndaren/mentorn och 

vårdnadshavare involveras i arbetet. 

• Uppföljningssamtal med de inblandade ska ske inom en månad. 

Rektor ansvarar för samtalen samt dokumentation. 

 

Arbetstagare mot arbetstagare 

 
Akut skede 

• Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld från en arbetstagare mot en annan ska gripa 

in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna alternativt polis om situationen kräver det. 

• Lugna ner situationen och om det anses nödvändigt ta de inblandade till var sitt rum. 

• Ombesörj att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd av någon de har god 

kontakt med och förtroende för. 

 

Utred situationen 

• Båda arbetstagarna får redogöra och dokumentera sin version av händelsen och rektor 

delges materialet. Om händelsen härmed bedöms utredd avslutas ärendet av rektor. 

• Skyddsombud informeras om händelsen. 

 

Vid allvarligt hot eller våld 

• Den arbetstagare som gjort sig skyldig till våld och hot mot en annan arbetstagare har begått 

ett tjänstefel. Ärendet handhas i fortsättningen av rektor tillsammans med 

personalavdelningen och den berördas fackliga ombud informeras. 

• Rektor kan kontakta personalchefen för hjälp med ärendegången. 

• Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen. 

• Om händelsen utspelats i närvaro av elever gör rektor en bedömning hur skolans elever 

informeras om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. 

• Vid allvarligt hot och våld gör rektor en polisanmälan av händelsen.  

• Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för medarbetare fylls i och lämnas till rektor. 

 

Vidare åtgärder 

• Rektor tillsammans med personalchefen beslutar om vidare åtgärder. 

• Den/de utsatta ska erbjudas hjälp med krisbearbetning. Rektor kan ta hjälp av personalchef 

eller företagshälsovården. 
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Utomstående mot elev eller arbetstagare 

 
Akut skede 

• Varje vuxen som ser/uppfattar hot och eller våld från en utomstående mot en elev eller 

arbetstagare ska, i den mån det bedöms lämpligt gripa in för att stoppa det. Kalla på fler vuxna 

alternativt polis om situationen kräver det. 

• Ombesörj vid behov att samtliga elever och arbetstagare kommer i skydd.  

• Ombesörj att skadade får vård samt att de inblandade får hjälp och stöd. 

 

Utred situationen 

• Är polis kallad till platsen, gör polisen utredning av situationen, rektor medverkar. 

• Skyddsombud och skolchef informeras om händelsen. 

 

Vid allvarligt hot eller våld 

• Den utomstående som gjort sig skyldig till våld och hot mot en person på 

Klockarbergsskolan har begått ett brott och kommer polisanmälas. Ärendet handhas i 

fortsättningen av rektor tillsammans med skolchef och personalavdelningen. 

• Rektor kan kontakta personalchefen för hjälp med ärendegången. 

• Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen. 

• Om händelsen utspelats i närvaro av elever gör rektor en bedömning hur skolans elever 

informeras om händelsen och vilka åtgärder som vidtas. 

• Tillbudsrapport eller arbetsskadeanmälan för inblandade fylls i och lämnas till rektor. 

 

Vidare åtgärder 

• Rektor tillsammans med personalchefen beslutar om vidare åtgärder. 

• Den/de utsatta ska erbjudas hjälp med krisbearbetning. Rektor kan ta hjälp av personalchef 

eller företagshälsovården. Rektor tar del av polisens eventuella utredning kring ärendet.  
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 BILAGOR 

 

Checklista 

Som stöd i arbetet, då en händelse med inslag av hot eller våld inträffat på skolan, finns denna 

checklista över åtgärder som ska vidtagas. Rektor är ansvarig för att vidtagna åtgärder 

kontrolleras mot checklistan. 

 

• Tillkalla vårdnadshavare som tar hem eleven till dess att ett möte bokas in 

• Informera rektor direkt 

• Direkt dokumentation av händelsen 

• Information till berörda och omgivning 

• Polisanmälan görs av rektor 

• Anmälan till socialtjänsten görs av rektor 

• Krisstöd kan erbjudas 

• Uppföljande samtal 

• Tillbudsrapport till rektor som sedan skickar till huvudskyddsombud och därefter till 

personalchefen 

• Arbetsskaderapport skrivs för elever f-6 som lämnas till rektor som sedan skickar till 

huvudskyddsombud och därefter till personalchefen. För elever 7-9 eller för arbetstagare 

skrivs rapporten direkt till arbetsmiljöverket. Detta görs av rektor i samråd med arbetstagare. 

• If-försäkring för elever 

• AFA-försäkring (för personal) 

 

Blanketter 

 

Registrering av skada eller tillbud ligger på internwebben under SAM.  

Försäkringsblankett för elever ligger under Klockarbergsskolans webbsida. 

Försäkringsblankett för personal ligger under SAM. 

 

 

 

 


