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En granskning av

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
På uppdrag av kommunens revisorer har en
granskning genomförts av Barn- och utbildningsnämndens arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling av
elever.
I granskningen har bland annat följande framkommit:

Nytt system för anmälan
om kränkning
Bristande rutiner avseende rektorers anmälan om kränkning till nämnden har påtalats
av Skolinspektionen och även varit känd
inom förvaltningen sedan en tid tillbaka. Under året har ett digitalt system för registrering
av kränkning implementerats vilket förväntas
förbättra nämndens kontroll av kränkningsärenden. Befintliga rutinbeskrivningar bör
dock ses över för att säkerställa att de stämmer överens med lagens krav och de tillvägagångssätt som tillämpas i och med det nya systemet. Vi rekommenderar att statistik över
rapporterade kränkningar sammanställs och
analyseras på förvaltningsnivå för att kunna
användas i det förebyggande arbetet.

Styrning och kontroll av det
förebyggande arbetet kan
förbättras
Det har inte kunnat verifieras att samtliga
högstadieskolor har aktuella likabehandlingsplaner vilket tyder på att nämndens kontroll
av detta inte varit helt tillfredställande.
Det finns utvecklingsmöjligheter när det gäller planernas innehåll. Det är dock viktigt att
de åtgärder som planeras baseras på en analys med koppling till tidigare utvärderingar
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för att motivera prioriterade insatser. Åtgärderna bör vara konkreta och tydliga och ansvaret för genomförande och uppföljning bör
tydligt framgå. Eftersom allt fler kränkningar
sker på internet och sociala medier är det viktigt att även denna typ av risker och åtgärder
ingår i det förebyggande arbetet.

Rutiner för anmälan och utredning finns vid skolorna
Utifrån vad som framkommit finns rutiner
för hur utredning av kränkning ska ske. Rektorerna har en samsyn om att all personal reagerar och anmäler händelser eller misstanke. En av skolorna har ett samarbete med
Friends som ger stöd vid händelser och löpande gjort mätningar av insatser.

Ingen rapportering till
nämnden om vidtagna åtgärder
Det finns ingen rutin för att återrapportera
vidtagna åtgärder till nämnden vilket innebär
att det finns risk för att nämnden inte har en
tillfredställande kontroll över det förebyggande arbete som sker.
Revisorernas skrivelse och revisionsrapport - se kommunens
diarium.
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