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Vt-2014 

Bilaga till enheternas ”Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling, likabehandlingsplan” 

Misstanke om sexuella trakasserier eller övergrepp 
mot barn/elever i förskoleverksamhet/skola 

Syfte 
 

Handlingsplanen är framtagen för att alla anställda                                            

                      utvecklas i trygghet. 

                                                llda i skolförvaltningens                   

                            elever och föräldrar. 

 

                     
 

Sexuella trakasserier 

                                                                                                

                                                                                          

                                                                                            

                                                                                       

(EU  s definition) 

 

                                                                               r och inte kan ge 

sitt samtycke till. 

 

                                     

                                         

 Sexuella kommentarer om utseende,          privatliv. 

 Sexuella anspelningar, blickar, gester, tilltalsord  

                                        nster 

                             av sexuellt slag 

 

          vergrepp 

                                                                                            

                                                                                               

                                                                                             

                  till oralt, analt eller genitalt samlag. 

 

                                                                   r och inte kan ge sitt 

samtycke till. 

 

Uppdrag och ansvar 

                                                                                             .     

                                                                                            

                                                                 vem och oavsett var det 

sker. 
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Rutiner vid missta                                          
 

           och metoder 

                                                                                             

                                                                                 och       

                                                                                                

                  

 

                          lld personal skall 

 

  rskolechef/rektor 

                                                 

 Informera förvaltningschef/verksamhetschef 

                                                              Utredning skall ske enligt 

ordinarie arbetsgång vid uppgift om kränkande begandling/trakasseri. 

 

                                        skall 

 

  rskolechef /rektor 

                                    

 Informera förvaltningschef/verksamhetschef 

                                                            vidare till en                  

                                  ras. 

 

                         ven ta kontakt med SUE                                 

                kurator, psykolog, specialpedagog). 

 

Dokumentation 

                                                                                            

                               

                             egna minnesanteckningar 

 De egna noteringarna sparas under hela utredningstiden 

Vi uppmanar            r att skriva minnesanteckningar. 

 

               

                                                                                           

                                                                              nsten eller BUP. 

Om den                                                                  rden. 

 

                                                         nst, BUP                           

             mpligt kan skolkurator,              , specialpedagog och arb               
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              ske vid upprepade tillf                                                              

   att reaktionerna kan komma senare! 

 

                 

 

                                                      

                                                    

                                                                                             

      

                                      Var en aktiv lyssnare. 

 

                                        familj 

            att vara neutral, trygg             

                                                                                          

                                      

                                                                      annanstans. 

 

Till kollegor 

Undvik                                                                                    

                             rendet. 

                                          

 

                      

                                                    Undvik s                                  

                   rda parter. 

                                                           rendet. 

 

Information 

                                                                                           

       personal. 

 

              

                                                                                             

                                                                                      

                                                                           av massmedia. 

 

                                 

 

Alltid – Vid mediakontakter 

                                                                                              

                                                                                                        

                      rlig. 

 

Aldrig – Vid mediakontakter 

                                                                                               

                k, diskute                                       uttrycket  ingen 

kommentar                                                            
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                                                                            rskolechefs         

                                                                                            

                                                                       ska ske kontinuerligt. 

 

Arbetsgivaransvar 

Arbetsgivaren har ett ansvar att                                                           

                                                           

 

      ngning 

                                             enligt AB 98 §                      

                  utretts. 

                           av förvaltningschef, enligt bestämmelserna         -

                                                                               med HR-

                                                                 ras med facket. 

 

      gning 

                                                                        

                                   ts av HR-                      med 

skolförvaltningen 

 

 Avsked 

                                                                mot arbetsgivaren. 

Beslut om avsked som fattas av HR-                                   

              

                                                                        ttelse, 

              ggningar mm enligt LAS §18. 

 


