Bromstensskolan
U t b i l d n i n g s f ö r va l t n i n g e n

Diarienummer (fylls i av skolan)

Anmälan om kränkande behandling

Med den här blanketten kan en förälder, en elev eller personal på skolan anmäla ett eller flera fall av mobbning,
diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling (i den här blanketten kallar vi detta för
enkelhetens skull för just "kränkande behandling"). Vi ber dig att fylla i alla uppgifter för att vi på skolan ska
kunna följa upp det som hänt och vidta eventuella åtgärder.
Den utsatte eleven/personen

Elevens klass

Elevens klasslärare

Anmälare (den som fyllt i blanketten)

Anmälares telenummer

Datum

Anmälarens e-postadress

Datum
Anmälan gäller, enligt mig, i första hand ett eller flera fall av (se skolverkets definitioner på nästa sida)

Mobbning

Kränkande behandling

Diskriminering

Trakasserier

Person eller personer som utfört den kränkande behandlingen

Tidpunkt och plats när kränkningen ägde rum

Personer som såg vad som hände, utöver den utsatte

finns beskrivet i separat bilaga)

Lämna eller skicka denna blankett till Bromstensskolans kurator, på adressen
monica.johnson-candlert@stockholm.se, som brev enligt adressen nedan
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Beskrivning av händelse eller händelser (

Definitioner och begrepp
För att kunna förebygga och vidta åtgärder mot olika typer av kränkande behandling är det viktigt att
vi har ett gemensamt språk, att orden betyder samma sak för alla oss som är inblandade. På Bromstensskolan använder vi oss av Skolverkets definitioner, som de är beskrivna i "Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling". (går att ladda ner och läsa i sin helhet på adressen
http://www.bromstensskolan.org/dok/ref/AR_KB.pdf).


Diskriminering
Diskriminering innebär att någon missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband
med någon av de sju diskrimineringsgrunderna
o

kön

o

könsöverskridande identitet eller uttryck

o

etnisk tillhörighet

o

religion eller trosuppfattning

o

funktionshinder

o

sexuell läggning

o

ålder

Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos
den som diskriminerar. I skolan är det personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering,
barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.


Kränkande behandling
Kränkande behandling är handlingar som kränker barns, elevers eller vuxnas värdighet, handlingar som kränker principen om alla människors lika värde och som inte har något samband
med någon diskrimineringsgrund.
Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.
Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras
inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och Internet. Kränkande behandling kan till exempel vara
o

fysisk, till exempel att bli utsatt för slag och knuffar

o

verbal, till exempel att bli hotad eller kallad fula ord

o

psykosocial, till exempel bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning

o

text och bild, till exempel klotter, brev, lappar, e-post, sms/mms

Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan
äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Kränkningar kan
bland annat ta sig i uttryck som främlingsfientlighet, mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier, rasism och homofobi.


Trakasserier
Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna.



Mobbning
Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när
någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller
obehag.
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