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Skolklagomal 

I Skollagens 4 kap. 8 §, Kvalitet och inflytande, regleras aft huvudmannen ska ha rutiner for aft ta 
emot och utreda klagomal mot utbildningen. Huvudmannen bestammer hur klagomalshanteringen ska 
organiseras och hur information om klagomalsrutinerna ska lamnas. 

Redovisning av skolklagomal 2015-01-01-2015-06-30 

Oversikt inkomna skolklagomal 2015-01-01-2015-06-30 

Skolform Bemotande Elevhalsa !Antal Information 
Lokaler 

... 
miljo 

P acering Trygghet 
Utbildningens 
genomforande 

.. 	. 
Ovngt 

Varav 
.. 

stangda 

Forskola 45 2 1 7 2 6 20 7 36 

Grundskola 39 3 1 3 4 4 2 21 1 28 

Grundsarskola 0 

Fritidshem 2 1 1 1 

Gymnasieskola 67 1 1 56 4 5 61 

Gymnasiesarskola 0 

Fritidsklubb 0 

Vuxenutbildning 2 1 1 1 

Friskolor (forskolor) 11 1 2 1 6 1 8 

Summa 166 7 1 5 14 62 10 53 14 135 

FOr handldggning av skolklagomal firms rutiner framtagna. Under perioden inkom 167 skolklagomal, 
av dessa är 135 stangda och avslutade. En genomgang av oavslutade arenden pa& och det gar dad& 
inte i nulaget aft avgora om dessa är obesvarade eller inte. Framover kommer uppfoljningen av 
oavslutade arenden ske mer kontinuerligt. 

Det finns tolv kategorier som anvands vid registrering av klagomalet. Dessa 

1. Bemotande 
2. Delaktighet 
3. Elevhalsa 
4. Elevresor 
5. Information 
6. Lokaler och miljO 
7. Placering 
8. Tillganglighet 
9. Trygghet 
10. Utbildningens genomforande 
11. Utbildningens innehall 
12. Ovrigt 

For periodens registrerade klagomal har foljande kategorier anvants: 
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Bemotande (7 arenden) 
Under kategorin bemotande registreras klagomal som bertir brister i bemotande frail skolans sida. For 
de klagomal som registrerats under kategorin bemotande handlar det om ett uftryckt missnoje Over 
skolpersonals bemotande av elever eller vardnadshavare. 4 av arendena ar besvarade och avslutade. 
Ett fall handlar om synpunkter pa skolans generella antimobbningsarbete, Ovriga om individuella 
moten. Ansvarig for klagomalet har mat upp anmalarens synpunkter och atgardat i de fall som är 
mojliga. 

Elevheilsa (1 eirende) 
Under kategorin elevhdlsa registreras drenden som rtir brister i skolans elevhdlsoarbete. Arendet som 
registrerats under kategorin handlar om sattet aft hantera dokumentation mellan elevhdlsan och 
hemmet av elevs journalanteckningar. Anmalaren ansag aft utdrag fran journal riskerade aft kunna 
lasas av obehOrig. Skolan har omedelbart atgardat detta. 

Information (5 etrenden) 
Under kategorin information registreras drenden som rot-  brister av information mellan skola, elev och 
vardnadshavare. Flertalet av klagomalen rOr brister kommunikation mellan skolan och 
hemmet/vardnadshavare. Exempel kan vara aft skolan inte font rutiner nar det Oiler aft meddela 
ogiltig franvaro eller aft skolan inte meddelat vardnadshavare om saker av vikt som aft, till exempel, 
vama for risk eleven inte nar kunskapsmalen. Ansvarig har besvarat anmalaren och uttryckt sin 
stravan om forbatring av kommunikation mellan skolan och anmalaren. 4 av 5 arenden är avslutade. 

Lokaler och miljo (14 eirenden) 
Under kategorin lokaler och mino registreras arenden som ror brister i skolors lokaler och min& 
Flertalet klagomal som registrerats i kategorin rOr utomhusmintier och brister i sakerhet. Till exempel 
kan det rora sig om trafikfarliga hackar vid utfarter, trasiga grindar och dalig belysning. For de 
klagomal som ror inomhusminon ror det sig om dalig stadning eller dalig ventilation. Eft fatal 
klagomal ror specifika synpunkter pa organisation som, till exempel, aft flytta elever till annan skola 
pa grund av platsbrist. 10 av 14 arenden är avslutade. 

Trygghet (10 arenden) 
Under kategorin trygghet registreras klagomal som rtir sakerhet bade vad galler fysisk miljo och 
psykiskt valbefinnande. Det firms en koppling till kategorin lokaler och mino, speciellt nar det gdller 
brister i sakerhet. Halften av klagomalen som registrerats under kategorin trygghet handlar om hog 
personalomsattning, for stora bamgrupper och stokiga mintier. Anmalaren pekar pa konsekvenser for 
barn och elevers trygghet. Ovriga klagomal handlar om brister i sakerhet vid utom- eller 
inomhusvistelse. Dessa skulle kunna kategoriseras under lokaler och mino, men har innehallit 
specifika beskrivningar av otrygghet. 6 av 10 drenden är avslutade. 

Placering (67 arenden) 
Under kategorin placering registreras klagomal som ror skolval, antagning och handlaggning av detta. 
Den stora mangden drenden kan forklaras av nedlaggningen av GUC/Bolandsgymnasiet da 56 av 
drendena gdller denna. Dessa drenden hanteras av sarkskild handlaggare Hakan Joas. Ovriga drenden 
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handlar for grundskolans del om konsekvenser av forandring i antagning vad galler syskonfortur och 
beslut om narhetsprincip. Arenden gdllande forskolan handlar om aft inte fa plats, trots flera alternativ 
(2 drenden). Alla drenden är avslutade. 

Utbildningens genomforande (53 arenden) 
Utbildningens genomfOrande är en bred kategori som kan innehalla manga omraden. Da ett klagomal 
innehaller uttryck for brister inom flera kategorier kategoriseras den under utbildningens 
genomforande. Det kan aven vara sâ aft klagomalet är vagt och generellt. De aura fiesta drendena har 
en koppling till personal. Klagomalen handlar om missnOje Over en specifik medarbetare som anses 
brustit i omsorg eller om personalens mojlighet aft uppratthalla god kvalitet i utbildningen. Det kan 
ofta, i forskolan, handla om brist i tillsyn av barnen. Flera drenden handlar om aft 
personalomsattningen är hog och aft detta far konsekvenser for kvaliteten. Arenden handlar dven om 
aft man anser aft det är brist pa resurser. En del arenden är breda och generella, andra mycket 
specifika. Som exempel kan eft drende handla om aft forskolan och skolan bOr samplanera studiedagar 
eller aft clever anses fa fOr manga prov under en viss period. Det kan aven handla om eft uttryckt 
missnoje Over klassindelningar och annan planering som inte anses tillräckligt kommunicerad. 
Sammanfattningsvis bottnar de fiesta drenden i olika uppfattningar om vilka behov som barn och 
clever har och hur dessa tillgodoses. Fa drenden (3) handlar om uttryckta brister pa skolans ledning. 35 
arenden är avslutade. 

Ovrigt (14 eirenden) 
Under kategorin Ovrigt samlas alit som inte passar under nagon annan rubrik. Arendena handlar om 
alit fran brister i planering av mat for allergiker eller aft mellanmalen bor sockersaneras. Andra 
exempel är upprop aft inte stanga en oppen forskola eller en undran om personalen pa skoloma har 
utbildning i hjart-och lungraddning. Arenden kan vara tips om fOrbattringar och direkta fragor pa 
sadant man finner oklart. I merparten av drendena har ansvarig bemott klagomalet genom aft ge en 
forklaring till det intraffade. Da det varit mojligt har ansvarig satt in atgarder, eller pa annat sat 
tillmotesga'tt anmdlaren. 9 arenden är avslutade. 

Sammanfattning 
Jamforande siffror finns for helar 2014. Forutsatt jamn fordelning av drenden under aret kan inga 
sterre skillnader konstateras j dmfort med feregaende ár. Foljande kan noteras: 

• Nedlaggningen av GUC/Bolandgymnasiet har inneburit en okning av antal synpunkter, 56 av 
totalt 166 synpunkter ror nedlaggningen av GUC/Bolandgymnasiet. Alla klagomal kom in i 
samband med offentliggOrandet av nedldggningen. 

• Viss Okning av synpunkter gallande utbildningens genomforande. En orsak till detta kan vara 
aft kategorin är sa bred aft det inte gar aft utesluta en viss subjektiv bedomning av vilka 
drenden som ldggs in i kategorin. 

• Viss minskning av synpunkter gdllande trygghet och information (2014 var totalt 40 arenden 
tillhorande kategorin trygghet och 19 tillhorande kategorin information). 

• Skolklagomalen okar nar nagot extraordinart intraffar. Vid terminsstart kan dven antalet 
klagomal Oka. 
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Anmalan till huvudman angaende diskriminering och krankande 
behandling 

Regelverk 
I drenden avseende krankande behandling tillampas 6 kap. och 26 kap. i skollagen. Alla barn och 
elever har raft aft utvecklas i en trygg miljo och bemOtas med respekt. Krankande behandling är 
handlingar som kranker barns eller elevers vardighet. Krankningar kan besta av till exempel 
nedsattande ord, ryktesspridning, forlojliganden eller fysiska handlingar. Krankningar kan aven besta 
av utfrysning eller hot. De kan aga rum vid enstaka tillfallen eller vara systematiska och 
aterkommande. Enligt skollagen ska huvudmannen se till aft skolan bedriver eft malinriktat arbetet for 
aft motverka krankande behandling av barn och elever. En larare eller annan personal som far 
kannedom om aft en elev anser sig blivit utsatt for krankande behandling i skolan är skyldig aft anmala 
detta till rektor. En rektor som far kannedom om aft en elev anser sig ha blivit utsatt for krankande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig aft anmala detta till huvudmannen. Skolans 
personal är skyldig aft motverka aft krankande behandling uppkommer och, om sa anda sker, se till aft 
den upphor. Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal om krankande behandling pa allvar och 
utreda vad som ligger bakom. Utredningens omfattning ar beroende av omstandighetema i det 
enskilda fallet. Om utredningen visar aft krankande behandling forekommer ska skolan satta in de 
atgarder som behovs fOr aft fOrhindra fortsatta krankningar. For aft fOrsakra sig om aft atgarderna ger 
resultat ska atgarderna fOlj as upp och utvarderas. Om det vid uppfoljningen visar aft krankningarna 
fortfarande pagar ska nya eller kompletterande atgarder vidtas for aft krankningarna ska upphora. 
Enligt skollagen ska alla skolor uppratta en plan for arbetet mot diskriminering och krankande 
behandling. Planen ska innehalla en beskrivning av skolans framjande och forebyggande arbete med 
aft motverka diskriminering och krankande behandling. Planen ska bygga pa en kartlaggning som 
identifierar riskomraden. I arbetet med planen ska barn och elever vara delaktiga. Planen ska 
utvarderas kontinuerligt. 

Redovisning av anmalan till huvudman angfiende krankande behandling 2015-01-01-
2015-06-30 

Utbildningsforvaltningen har rutiner for handldggning av anmdlan om krankande behandling vid 
kommunala skolor. Under perioden 2015-01-01 till 2015-06-30 gjordes totalt 285 anmalningar om 
krankande behandling till huvudmannen. Av dessa gjordes 19 av forskolor, 261 av grundskolor, 2 av 
fritidshem och 3 av gymnasieskolor. Av de 285 anmalningarna dr 148 stangda. En anledning till en lag 
andel stangda drenden ar aft flera valjer aft halla arendet oppet tills uppfoljning av insatta atgarder 
skett. 

oversikt inkonrma anmalningar angaende krankande behandling 2015-01-01 — 2015-06-30 

Skolform Antal Stangda 

Forskola 19 10 

Grundskola 261 136 

Grundsarskola 

Fritidshem 2 1 

Gynnnasieskola 3 1 

Gymnasiesarskola 

Fritidsklubb , 
1 

Summa _ 285 148 
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Forskola 
16 forskolor har anmdlt — 1-2 anmdlningar/skola. 

En okning av antal anmalningar fran foregaende âr kan konstateras. Under hela 2014 gjordes totalt 22 
anmalningar. En forklaring till okningen kan vara en okad medvetenhet om skyldigheten aft anmala. 
Enheten for uppfoljning och analys har fart i uppdrag att kartldgga foregdende ars anmalningar for aft 
fa' en bild over vad anmdlningarna galler och vilka som gOr anmdlan. Flertalet av drets anmalningar 
handlar om incidenter mellan barn, anmdlningarna Ors bade av forskolan och av vardnadshavare. 

Grundskola, fritidshem och gymnasieskola 
Antalet anmalningar fran grundskola och gymnasieskola motsvarar 2014, forutsatt jamn fordelning 
Over aret. 

37 grundskolor gjorde 261 anmalningar, 2 fritidshem varsin anmdlan och en gymnasieskola gjorde 3 
anmalningar under den aktuella perioden. 

Nar det Oiler anmdlningarnas fOrdelning Over antalet anmalningar per grundskola gjorde 29 olika 
skolor 1-10 anmalningar, 5 skolor gjorde 10-20 anmalningar och 1 skola gjorde 40-50 anmalningar. 
Jdmforande siffror fran foregdende ár har inte redovisats. 

Den allra vanligaste anledningen till anmdlan är incidenter mellan elever och i de allra fiesta handlar 
det om brak mellan elever. Fysiska och verbala krdnkningar är vanligast. 

Anmalan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 
Under perioden inkom 15 anmalningar gallande kommunala grundskolor. Av dessa dr 8 stangda och 7 
pagaende. Anmdlningarna ror krankande behandling, men dven elevers rdtt till stod i undervisningen. I 
tva fall riktar Skolinspektionen kritik till huvudmannen. 

oversikt anmalningar till Skolinspektionen samt Barn- och elevombudet 2015-01-01-2015-06-30 

Skolform Antal Stangt 
Kritikgrund  
Pers-elev 

Pagaende Kritik ja 

Forskola/kom niva 

Forskoleklass/kom niva 

Grundskola 14 7 7 2 

Grundsarskola 1 1 

Gymnasieskola 

Gymnasiesarskola 

Fritid 

Grundskola (Fri) 5 1 4 

Gymnasieskola (Fri) 1 1 

Summa 15 8 0 7 2 

For aft fa en bild av arbetsgangen i drenden som ror krdnkande behandling i skolan beskrivs har tva 
fall som har inkommit under det forsta halvaret. Fall 1 är en anmdlan som gjordes av en 
vardnadshavare till Barn- och elevombudet. Fall 2 är en anmdlan som gjordes till huvudmannen av en 
skola. Fallen vill visa pa olika typer av anmdlningar och handlaggningen av dessa. 
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Fall 1 —  anmalan till Barn-  och elevombudet om krankande behandling vid en grundskola 
Barn- och elevombudet (Beo) tar emot en anmalan dar det uppges aft en elev utsatts for krankande 
behandling av andra elever under en langre tid. Anmalaren pekar ut eft antal elever som krankt 
anmalarens barn. Detta anses ha pagatt under en Fang tid, men forvarrats manaderna innan anmalaren 
valjer aft Ora en anmalan till Beo. Anmalaren uppger aft krankningarna varit verbala och fysiska. 
Beo startar da en utredning med syftet aft faststalla om huvudmannen fOljt lagens krav nar det galler 
skolans skyldighet aft forebygga och motverka krankande behandling. Uppsala kommun ombeds som 
huvudman aft i eft yttrande besvara eft antal fragor. Fragorna ror omraden som om huvudmannen anser 
eleven blivit utsatt for krankande behandling, huvudmannens uppfattning om vad som hant, nar 
huvudmannen fatt kannedom om handelserna, om anmalan till huvudman gjorts av rektor, om 
huvudmannen gjort utredningar, om huvudmannen satt in atgarder, hur atgarderna foljts upp, hur 
huvudmannen ser pa resultatet av atgardema och hur skolsituationen ser ut for berord elev. Fragor 
stalls aven om skolans plan mot diskriminering och krankande behandling, hur den tagits fram, om 
eleverna varit delaktiga och hur planen anvants i berort fall. 

Huvudmannen avger eft yttrande med svar pa fragoma tillsammans med dokumentation. Omedelbart 
da skolan fatt kannedom om elevens utsatta situation har skolan startat en utredning och atgarder satts 
in for aft eleven ska karma sig trygg. Da anmalarna havdar aft krankningarna pagatt under flera dr blir 
utredningen omfattande vad galler dokumentation och samtal med elever och larare/annan personal. 
Skolans utredning visar aft skolan fatt kannedom om elevens utsatta situation nagra manader innan 
anmalan till Beo Ors. Rektor har da beslutat om atgarder pa gruppniva for aft losa konflikten och Or 
bedomningen aft inte Ora en anmalan till huvudman. 

Anmalarna far mojlighet aft svara pa huvudmannens yttrande. Anmalarens synpunker innehaller 
ytterligare nya uppgifter som inte tidigare tagits med i anmalan. Huvudmannen ombeds som tidigare 
aft ge sin syn pa de nya handelsema och besvara delar av ovanstaende fragor utiffan de nya 
uppgifterna. 

Huvudmannen besvarar Beos fragor och styrker svaret med dokumentation. Efter aft skolan fa'tt 
kannedom om aft eleven uppger sig krankt har skolan satt in atgarder for aft sakra elevens trygghet. 
Atgarderna fOljs upp kontinuerligt av skolans trygghetsteam. Rektor och trygghetsteam har kontakt 
med vardnadshavaren. Skolan utreder de handelser som uppkommit och sailer in atgarder. 

Anmalaren far mojlighet aft ge sina synpunkter pa yttrandet och huvudmannens ges mojlighet aft ge 
sina synpunkter pa dessa, vilket Ors. 

Anmalaren far mojlighet aft ge sina synpunkter pa huvudmannens nya yttrande, vilket gors. Beo valjer 
nu aft infounera om dessa enbart for kannedom. Nagra veckor senare aterkommer anmalaren med 
ytterligare synpunkter. Aven dessa valjer Beo aft oversanda for huvudmannens kannedom. I detta fall, 
som i manga andra fall, overensstammer inte de bilder som firms av de situationer som uppkommit. 
Viktigt är aft sakra elevens trygghet och satta in atgarder aft forebygga konflikter som kan uppsta.. 

Beo bedomer inte aft eleven utsatts for krankande behandling i skollagens mening. Beo framhaller 
skolans skyldighet aft utreda sa fort det kommit till skolans kannedom aft nagot barn eller elev kanner 
sig krankt. Utredningen ska ske skyndsamt och det kravs inga bevis om aft en krankning agt rum for 
aft en utredning ska inledas. For handelsema som agde rum nagra manader innan anmalan gijorde inte 
skolan flagon anmalan till huvudman eller startade nagon utredning. Rektors forklaring till detta är aft 
anmalaren tackat nej till samtal med trygghetsteamet. Rektor gjorde da bedOmningen aft inte starta en 
utredning och aft inte Ora en anmalan till huvudmannen. Daremot sattes atgarder in. Beo menar aft 
skyldighet aft utreda foreligger aven om vardnadshavare, barn eller elever uppger aft de inte vill aft 
handelsen ska utredas. Den som utreder maste skaffa sig en sjalvstandig uppfattning om vad som hant. 
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Beo anser att huvudmannen brustit i sin skyldighet att utreda omstdndigheter vid uppgift om 
krankande behandling och i sin skyldighet att anmdla handelsen till huvudmannen. Uppsala kommun 
fOrelaggs att avhjalpa dessa brister vilket har gjorts. 

Fall 2 —  anmeilan till huvudmannen om kreinkande behandling 
Rektor gar en anmdlan till huvudman att en elev kanner sig illa behandlad av nagra andra elever i 
klassen. I anmdlan uppges vilken enhet som berors, uppgifter om kontaktperson och vad anmalan 
avser. En utredning paborjas omgdende. 

Anmdlan registreras som ett drende i DokA. 

Skolans utredning visar att krankande behandling kan konstateras. En elev kanner sig ledsen och 
krdnkt efter eft brak som innehallit sparkar och knuffar. Eleven har vdnt sig till elevhalsan for att fa 
stOd. Randelsema har skett i mitten av terminen. 

Skolan satter in resurser i form av extra tillsyn av eleverna. Skolan paborjar aven strukturerade 
aterkommande samtal med de inblandade med fokus pa vardegrund- och relationsfragor. 
Atgdrdema foljs upp i slutet av lasaret. Uppfoljningen visar aft det inte forekommit mer brak. 

Arendet avslutas. 

Sammanfattning 
De tva fallen ger exempel pa olika omfattningar av anmdlningar om krankande behandling. Ndr det 
galler anmalningar som Ors till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har de ofta foranletts av 
flera incidenter innan. Det är darfor viktigt att skoloma har fokus pa det forebyggande arbetet att 
motverka att krdnkningar, diskriminering och trakasserier uppstar och ger all personal de 
forutsattningar som kravs for att bedriva eft aktivt forebyggande arbete. Det är aven viktigt att 
skoloma foljer rutiner i hantering av drenden gallande krankande behandling. Elevemas arbetsmiljo 
och kanslan av att kdnna sig trygg i skolan är en viktig forutsattning for att tillgodogOra sig 
undervisning. Forskning visar aft skolor som arbetar fOrebyggande med fragor som sociala relationer 
och en positiv skolmiljo ger eleverna battre fOrutsatningar att ná goda skolresultat (Hakansson, J & 
Sundberg, D (2012): Utmarkt undervisning. Framgangsfaktorer i svensk och intemationell belysning, 
s. 86. Stockholm: Natur och Kultur). Skolinspektionens analys av elevenkaten 2014 visar att i skolor 
med en hog andel trygga elever finns aven respekt for varandras olikheter och omsesidig respekt 
mellan elever och ldrare. Skoloma arbetar aktivt och malinriktat mot krankande behandling. Fa elever 

radda for andra elever eller personal pa skolan. For skolor med hog andel otrygga elever gdller det 
omvanda. Det firms samband mellan elevernas upplevda trygghet och skolans langsiktiga och aktiva 
arbete mot krankande behandling. Eft annat orsakssamband firms mellan vardnadshavarnas 
utbildningsbakgrund och elevers upplevda trygghet. Ddr fler upplever trygghet har vardnadshavama 
en hogre utbildningsbakgrund. Faktorer som larartathet, behoriga ldrare, skolstorlek och 
elevsammansatning visar inte pa nagot samband med elevemas upplevda trygghet. Ddremot finns eft 
samband mellan elevens bakgrund och upplevelsen av trygghet. Andelen svenskfodda elever med 
utlandsfodda fordldrar är ldgre i de mest trygga skolorna. For svenskfOdda elever med minst en 
svenskfodd fordlder, samt utlandsfOdda elever firms inget sadant samband.(Skolinspektionen (2015): 
FOrdjupad analys 2015:2159). 



Enkatresultat Uppsala kommun 2015 gallande trygghet, krankande behandling och 
delaktighet 

oversikt enkatwar gallande trygghet, krankande behandling och delaktighet 

Skolform 

Jag 
kanner 

mig trygg i 
skolan 
(andel 
positiva 
svar)* 

I min skola kan 
elever Ora 

elaka saker mot 
varandra utan 
att de vuxen 
gar n5got 5t 
det (andel 

positiva svar)* 

I min skola kan 
larare Ora elaka 

saker mot 
eleverna utan att 

de vuxna Or 
n5got at det 

(andel positiva 
svar)* 

Vi elever gr 
vara med i 

arbetet mot 
diskriminering 
och krankande 

behandling 
(andel positiva 

svar)* 

I min skola kan 
elever kranka 

varandra utan att 
n5gon Ware eller 
annan personal 
Or n5got 5t det 
(andel positiva 

svar)* 

I min skola kan 
larare kranka 

elever utan att 
nAgon larare eller 
annan personal 
gar nagot 5t det 
(andel positiva 

svar)* 

I min skola 
forekommer 
krankande 
behandling 

(andel positiva 
svar)* 

Arskurs 5 i 
grundskolan 

93 20 6 72 

Arskurs 8 i 
grundskolan 

90 29 15 55 

Arskurs 2 
gymnasieskolan 

89 47 15 12 16 

*andel som svarat att pastaendet stammer heft och hallet eller ganska bra 

Matningen Ors i grundskolans arskurs 5 och 8 samt i arskurs 2 i gymnasieskolan. Pa pastaendet om 
eleverna kanner sig trygga i skolan svarar 93 procent av eleverna i arskurs 5 och 90 procent av 
eleverna i arskurs 8 att det stammer helt och hallet eller ganska bra. Motsvarande resultat i Arskurs 2 i 
gymnasieskolan är 89 procent. 

Ndr det galler elevemas uppfattning om elever kan Ora elaka saker mot varandra utan att de vuxna 
gor nagot at det svarar 20 procent att det stammer helt och hallet eller ganska bra i arskurs 5 och 29 
procent i 5rskurs 8. Pa pastaendet om Ware kan Ora elaka saker utan att de vuxna gör nagot at det 
svarar 6 procent i arskurs 5 och 15 procent i arskurs 8 av eleverna att det stammer helt och hallet eller 
ganska bra. Pastaendena i gymnasieskolans enkat är annorlunda formulerade. Pa pastaendet om elever 
kan kranka andra elever utan att larare eller personal Or nagot at det svarar 15 procent av eleverna aft 
det stammer helt och hallet, eller ganska bra. Pa pastaendet om larare kan kranka andra elever utan att 
andra ldrare eller personal Or nagot at det svarar 12 procent att det stammer helt och hallet, eller 
ganska bra. Pa pastaendet om det forekommer krankningar pa skolan svarar 16 procent av elevema att 
det stammer helt och hallet, eller ganska bra. 

Nar det galler elevernas delaktighet i arbetet mot diskriminering och krankande behandling sá är 
andelen positiva svar i arskurs 2 i gymnasieskolan 43 procent. I arskurs 5 svarar 72 procent positivt pa 
pastaendet och i arskurs 8 dr andelen positiva svar 55 procent. Andelen elever som svarar negativt 
eller som inte vet ar 29 procent i arskurs 5 och 43 procent i arskurs 8. Motsvarande andel for 
gymnasieskolan är 47 procent. 

Det ar svdrt att visa pa samband mellan enkatsvaren gallande omradena trygghet, uppfattningen om 
krankande behandling, elevers delaktighet i arbetet mot diskriminering och krankande behandling och 
antalet anmalningar som gars till huvudmannen angaende krankande behandling. Skolor som gor fler 
anmalningar till huvudman har varken hogre eller lagre andel positiva eller negativa enkatsvar. Eft 
stone antal anmalningar innebar inte att krankande behandling ar eft storm problem pa skolan jamfort 
med en skola som inte gor sa manga anmalningar. Del som kan konstateras är aft antalet anindlningar 
inte star i proportion till antal skolor och antal elever. En forklaring kan vara vad som tolkas som 



krankande eller inte. Incidenter som uppstar som uppfattas som krdnkande, reds ut pa plats och anses 
avklarade. Krankningar kan aven vara svara aft upptdcka och den som är utsatt kan uppleva sig i 
underldge och ha svart aft forsvara sig, eller tala om det. Det är dad& viktigt aft langsiktig och 
systematiskt arbete med aft forebygga aft krankningar uppstar. Organisationen Friends menar aft 
delaktighet är en framgangsfaktor i det forebyggande arbetet. Aft involvera all personal pa skolan, 
elever och vardnadshavare är en framgangsfaktor (Friends (2015): Friendsrapporten 2015, s. 24.). 
Utifran enkatresultaten gallande delaktighet kan man konstatera aft det firms utrymmet for utveckling 
utifran den andel som svarar negativt pa fragan eller som inte vet. 

Det kan vara vardefullt aft visa pa monster vad galler likheter eller olikheter utifran ktin i det framtida 
analysarbetet. Fran halvarskiftet infOrs ail& en registrering av Icon for skolklagomal och anmdlan om 
krankande behandling. Ndr det galler skolklagomal registreras vem/vilka klagomalet beror. Ndr det 
galler anmdlan till huvudman, vem/vilka som berors av krankningen. 



- 	 - 	 - 
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