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Handlingsplan vid misstankar om mobbning eller 

kränkande beteende. 

 
Skolorna använder sig av KiVa-programmet som följer en given 

struktur som man inom ramen för KiVa-programmet har utvecklat. 

Skolorna har nolltolerans för mobbning och trakasserier. 

Skolorna har ett KiVa-team som består av några lärare. Man kan 

vända sig till KiVa-teamet om man misstänker någon form av 

mobbning eller kränkande beteende av en eller flera elever. 

 

Mobbning och trakasserier förebyggs bla genom: 

 KiVa-lektioner 

 Lektioner kring positiv psykologi 

 Ledda rastlekar 

 Kartläggningar såsom KiVa-kartläggningen och vår egen Mini-

KiVa kartläggning, där eleverna får fylla + och – hur de känner 

sig trygga eller ej på skolgården 

 Tillgång till diskussion med skolornas kurator 

 

Strukturen är följande: 

 Den som får den första informationen, samlar in fakta kring 

händelsen och försöker ringa in problematiken 

 Därefter informeras KiVa-teamet skriftligen som utifrån 

informationen gör en bedömning sk sållning om det blir ett fall 

för KiVa-teamet eller ej 

 Om teamet konstaterar att det är fråga om mobbning så hör man 

först med den som blivit mobbad därefter förs det enskilda 

samtal med mobbaren/mobbarna  
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 Samtalen dokumenteras skriftligt och hemmen informeras per 

telefon om vad som skett och hur uppföljningen kommer att se 

ut 

 Vid behov konsulteras Elevhälsoteamet 

 

 

 Vid KiVa-samtalet läggs det upp en plan såväl för den som 

mobbar som den mobbade  

 Tid för uppföljning bestäms vid samtalen 

 Första tillfället sker inom en 2-veckors period 

 KiVa-teamet informerar berörd personal på skolan kring ärendet 


