
Har du 
blivit 

kränkt 
i skolan?

Vill du kontakta BEO?
Ring eller mejla oss på:
08-586 080 00 
beo@skolinspektionen.se

Det här är BEO
Det är BEO som tillsammans med 
Skolinspektionen och Diskrimine-
rings ombudsmannen, DO, ska se 
till att alla skolor och förskolor följer 
skollagen och diskriminerings-
lagen.

BEO är en del av Skolinspektionen. 
Skolinspektionen kontrollerar att 
alla förskolor och skolor och följer 
de regler som finns. Det är viktigt 
att undervisningen i skolan är bra 
och att alla barn och elever känner 
sig trygga i både förskolan och i 
skolan.

Vill du veta mer om BEO?
Surfa in på:  
www.skolinspektionen.se/beo 
Där hittar du och dina föräldrar mer 
information om BEO, lagen och hur 
du kan få hjälp om du eller någon 
annan blir illa behandlad.

Besök oss 
på Facebook!
www.facebook.com/
barnochelevombudet
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Har du blivit kränkt i skolan?
Blir du illa behandlad av dina 
klasskompisar eller av någon vuxen 
på din skola? Då kan du vara utsatt 
för kränkande behandling. 

Det kan handla om att någon 
skickar elaka mejl eller sms, att 
 någon skriver elaka saker på inter
net, att du blir retad för  något eller 
att du inte får vara med de andra.

Självklart gäller det också hot och 
våld, som slag, sparkar och knuffar.

Så här säger lagen
Det finns två lagar som ska skydda 
dig från kränkningar, diskriminering 
och trakasserier: skollagen och 
diskriminerings lagen.

Alla förskolor och skolor måste 
 arbeta för att barn och elever 
inte ska utsättas för kränkande 
 behandling. Om ett barn eller 
en elev blir eller känner sig illa 
 behandlad måste personalen, så 
snart de får veta det, ta reda på 
vad som hänt och göra allt de kan 
för att det inte ska hända igen.

Alla förskolor och skolor ska ha 
planer mot kränkande behandling. 
Det är mycket viktigt att barn och 
elever är med i arbetet med dessa 
planer. Det är ju ni som bäst vet 
hur situationen på skolan är! 

Berätta för någon vuxen
Om du blir illa behandlad ska du 
berätta det för någon vuxen på 
skolan. Det spelar ingen roll om det 
hänt före, under eller efter skoltid. 
Skolan måste ta dig på allvar. Du 
behöver inte ha varit utsatt flera 
gånger utan skolan måste hjälpa dig 
redan första gången något händer. 

Du kan anmäla till BEO
Om skolan inte gör till räckligt för att 
sätta stopp för det kan du anmäla 
det till Barn och elevombudet, 
BEO. 

Läs mer om hur du kan göra 
en anmälan på:  
www.skolinspektionen.se/beo


