Handlingsplan mot våld och hot
Cultus gymnasium Uppsala
Inga former av kränkande behandling accepteras inom skolan, inte heller någon
form av våld eller hot om våld. Skolan ska vara ett område fritt från hot och
våld. Alla som arbetar på skolan, såväl personal som elever ska känna sig trygga
i sin dagliga arbetsmiljö.
För att upptäcka och förhindra eventuellt våld eller hot om våld använder sig
skolan av enkäter, mentorssamtal och trygghetsteamet.

Definitioner och omfattning
Inom ramen för begreppen våld och hot om våld avser vi kränkningar som
innebär betydande risk för fysisk skada. Följande definitioner är hämtade ur
brottsbalken:
 Olaga hot kan föreligga om någon uppsåtligen med tillhygge eller ord
framkallar allvarlig fruktan för personlig säkerhet eller egendom
(Brottsbalken4:5)
 Misshandel kan föreligga om någon uppsåtligen tillfogar en person skada
eller smärta (Brottsbalken 3:5)
 Grov misshandel föreligger om misshandeln är svår eller livsfarlig eller
särskilt hänsynslös. Likaså om flera personer attackerar en ensam individ
eller om någon sparkar på en försvarslös person (Brottsbalken 3:6)
All personal och elever på skolan omfattas av skolans regelverk och
handlingsplaner under arbetstid respektive skoltid.
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Ansvarsfördelning
Det övergripande ansvaret att följa upp händelser som faller inom ramen för
våld och hot om våld åligger rektor. Ansvaret för eventuell anmälan till polis
och/eller/sociala myndigheter är också rektors ansvar.

Upptäckt
Alla händelser som kan betecknas som våld eller hot om våld ska dokumenteras.
Ansvarig för dokumentation är den personal som först får kännedom om
händelsen. Dokumentation sker på tillbudsrapport.

Utredning
Rektor leder uppföljning tillsammans med skolans trygghetsteam.

Våld eller hot om våld mellan elever

 Alla vuxna ingriper vid konflikt
 Rektor och trygghetsteam informeras omgående
 Om den utsatte personen är i behov av vård ansvarar personalen för
transport till vårdcentral/sjukhus. Personal från skolan medföljer och
stannar kvar tills anhörig har anlänt.
 Personal ansvarar för att vårdnadshavare omgående kontaktas. Mentor
ansvarar för att uppdaterade telefonnummer till anhörig finns i
krispärmen.
 Händelsen reds ut och dokumenteras.
 Rektor tillsammans med skolsköterska och kurator avgör om anmälan till
polismyndighet och/eller sociala myndigheter ska göras.
 Ett eller flera uppföljande samtal erbjuds

Våld eller hot om våld mellan elev och personal

 Alla vuxna ingriper vid konflikt
 Rektor informeras omgående
 Om den utsatte personen är i behov av vård ansvarar personalen för
transport till vårdcentral/sjukhus. Personal från skolan medföljer och
stannar kvar tills anhörig har anlänt.
 Om den utsatte personen är elev ansvarar personalen för att
vårdnadshavare omgående kontaktas. Skolpersona ansvarar för att
uppdaterade telefonnummer till anhörig finns i krispärmen.
 Om den utsatte personen är personal på skolan ansvarar rektor för att
anhörig omgående kontaktas. Rektor ansvarar för att uppdaterade
telefonnummer till anhörig finns i krispärmen.
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 Vid mindre allvarlig händelse där man är överens om händelseförloppet
bearbetas det inträffade av rektor som samtalar med de inblandade.
Uppföljning görs med elev och vårdnadshavare. Rektor ansvarar för att
ärendet dokumenteras.
 Vid allvarligare händelse eller om parterna inte är överens ska
skyddsombudet kopplas in. Tillsammans följer skyddsombud och rektor
upp händelsen. Rektor ansvarar för kontakt med föräldrar och
dokumentation.
 Arbetsskadeanmälan och polisanmälan görs om det anses befogat.
 Ett eller flera uppföljande samtal erbjuds

Våld eller hot om våld mellan vuxna
 Alla vuxna ingriper vid konflikt
 Rektor informeras omgående
 Om den utsatte personen är i behov av vård ansvarar personalen för
transport till vårdcentral/sjukhus. Personal från skolan medföljer och
stannar kvar tills anhörig har anlänt.
 Om den utsatte personen är personal på skolan ansvarar rektor för att
anhörig omgående kontaktas. Rektor ansvarar för att uppdaterade
telefonnummer till anhörig finns i krispärmen.
 Vid mindre allvarlig händelse där man är överens om händelseförloppet
bearbetas det inträffade av rektor som samtalar med de inblandade. Rektor
ansvarar för dokumentation.
 Vid allvarligare händelse eller om parterna inte är överens ska
skyddsombudet kopplas in. Tillsammans följer skyddsombud och rektor
upp händelsen. Rektor ansvarar för dokumentation.
 Arbetsskadeanmälan och polisanmälan görs om det anses befogat.
 Ett eller flera uppföljande samtal erbjuds
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