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Viktiga begrepp 
Kränkande behandling: När man blir illa behandlad så att man känner sig led-

sen, sårad och mindre värd. Det kan ske en eller flera 
gånger och på olika platser som i skolan, på fritiden 
och på sociala medier.

Mobbning: När någon blir utsatt för negativa handlingar av 
samma person/personer upprepade gånger under en 
tid.

Diskriminering: När en vuxen på skolan behandlar ett barn orättvist 
eller att skolan har orättvisa regler som drabbar bar-
net på grund av ålder, religion, etnicitet, funksionsva-
riation eller uttryck.

Trakasserier: När en elev utsätter en annan elev för orättvis be-
handling på samma grunder som vid diskriminering.

Vem ansvarar?
All personal på skolan, har enligt läroplanen uppdrag att motverka kränkningar 
och diskriminering, i samverkan med hemmen. På vår skola har vi också 
ett AMOR-team med personal som arbetar särskilt med värdegrund och 
likabehandling på skolan och som genomför samtal då mobbningssituationer 
upptäcks.

Vad är AMORs uppdrag?
AMOR arbetar både främjande, förebyggande och åtgärdande. Det främjande 
arbetet innebär att arbeta för att alla elever ska känna sig trygga och må bra i 
skolan och ges möjlighet att prestera efter sin förmåga. Det kan t ex handla om 
att skapa trygga miljöer, arbeta för en god stämning, att se var och en av elev-
erna och att ha vuxennärvaro. Det förebyggande arbetet innebär att vi på olika 
sätt arbetar för ökad trygghet i de situationer och på de platser där vi vet att det 
finns risk för att elever känner sig otrygga. De insatserna utgår från sådant som 
eleverna beskriver i enkäter och samtal. Det åtgärdande arbetet innebär arbetet 
i  akuta situationer med att utreda, samtala och få till en förändring.  
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Vad gör jag om mitt barn är utsatt?
Det är viktigt att du som vårdnadshavare kontaktar oss om du får vetskap om 
att ditt barn är utsatt. Handlar det om att ditt barn utsatts för en kränkning av 
en annan elev, vänd dig i första hand till klassföreståndaren. Är det upprepade 
kränkningar (dvs ett mobbningsärende) kan du förutom att vända dig till 
klassföreståndaren också kontakta någon i AMOR-teamet från ditt skepp 
eller skolans kurator. Skulle det handla om att barnet utsatts av någon vuxen 
kontaktar du skolans rektor.  

Vad sker när personal på skolan får kännedom om en 
kränkning?
All personal på skolan som ser en kränkning mot en elev ingriper omedelbart 
för att stoppa situationen och meddelar därefter snarast elevernas klass-
föreståndare. Detta gäller även vid kränkningar mellen skolans elever på sociala 
medier. En incidentrapport som beskriver händelsen skrivs och ges till rektor. 
Klassföreståndare gör en bedömning av om vårdnadshavarna ska kontaktas. 
Efter detta talar klassföreståndarna vidare med eleverna för att få mer kunskap 
om det som har skett så att vi på skolan kan sätta in åtgärder så att kränkningne 
inte upprepas. Samtal sker oftast med alla inblandade. Uppföljande samtal 
genomförs med eleverna för att vara säkra på att kränkningarna inte upprepas. 
Upptäcks nya kränkningar kopplas AMOR in.

Vad sker när AMOR får kännedom om ett mobbnings-
ärende?
Två AMOR-representanter utses för att skyndsamt påbörja en utredning. De 
samlar in information genom att prata med den utsatta eleven om vad som hänt 
och när händelserna inträffat. Även vårdnadshavare till eleven kontaktas. 
Därefter förs samtal med den eller de som utsatt eleven för att komma fram till 
en gemensam lösning för att få stopp på mobbningen. AMOR-representanterna 
ber också eleven/eleverna att själva berätta för sina vårdnadshavare om samta-
let och att be sina vårdnadshavare att höra av sig tillbaka AMOR. Om det inte 
sker kontaktar AMOR själva vårdnadshavaren för att vara säker på att informa-
tionen om det som hänt har nått fram till dem. Alla ärenden följs upp efter ett 
par veckor. Om det inte har skett någon förändring, om mobbningen fortfarande 
pågår, arbetar skolan vidare med ärendet enligt skolans åtgärdstrappa. Alla 
AMOR-ärenden dokumenteras och rapporteras till rektor och huvudman. 
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Vilka ingår i AMOR? 

Gula skeppet, 0431-772 54 
Carina Boysen, carina.boysen@bastad.se
Daniel Carlsson, daniel.carlsson@bastad.se
Rasmus Ekberg, rasmus.ekberg@bastad.se
Laila Jeppesen-Nilsson, laila.jeppesen-nilsson@bastad.se 
Helena Nielsen, helena.nielsen@bastad.se

Gröna skeppet, 0431-776 38
Mahmoud Ali, mahmoud.mohamed.ali.refaat.ali@bastad.se
Karin Bohman, karin.bohman@bastad.se
Amanda Ingvarsson, amanda.ingvarsson@bastad.se
Andreas Jansson, andreas.jansson1@bastad.se
Albin Nilsson, albin.nilsson@bastad.se
Debora Påhlsson, debora.pahlsson@bastad.se

Röda skeppet, 0431-772 30
Kristian Blomberg Kjellström,  kristian.blomberg.kjellstrom@bastad.se 
Marie Fritzell, marie.fritzell@bastad.se 
Per-Axel Karlsson, per.axel.karlsson@bastad.se

Kurator, 0431-771 95 
Anna Perltoft, anna.perltoft@bastad.se

Rektor, 0431-771 37 
Eva Hugosson, rektor, eva.hugosson@bastad.se
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