
Mun.keby In Control 

Skickad e-post: 

l SPARADE UPPGIFTER 

Ärenden r 

Registrerad av 
Ulrika Skoog ULRSKO 

Registrerad datum 
2014-09-12 

Rapporterad av 6 
Ulrika Skoog 

Registrerad tidpunkt 
14:15 

l GRUNDINFORMATION HÄNDELSE 

Rubrik l Namn på händelsen 
Anisemitiska uttryck mot vuxen 

Beskrivning av händelsen O 

Organisationstillhörighet 
Malmö stad- 171 Grundskaleförvaltning 

Rapporterad datum 
2014-09-12 

Rapporterad tidpunkt 
00:00 

Pedagog går förbi pojkar i kapprummet och hör Heil Hitler 

Omedelbar åtgärd l orsaksutredning i samband med händelsen O 
Pedagog blir ledsen och berättar för kollega. Kollega meddelar rektor. Rektor kontaktar 
pedagogen genom telefonsamtal i hemmet 

Datum för händelsen 
2014-08-27 

Tidpunkt för händelsen 
14:30 

Tid l Sammanhang O 
Anställd • Verksamhetstid -
Arbetstid 

Berörd chef på O 
Grundskaleförvaltningen - skolområde Öster -
Apelgårdsskolan 4-9 

Namn på ansvarig chef 
Ulrika Skoog ULRSKO 

Plats för händelsen (glöm ej att markera position på karta) 
o 

 

Detaljerad plats får händelsen 
Grundskola - Entreer 

l DETAUERAO INFORMATION HÄND_E_L_SE ____________ ___ _ 

Typ av händelse O 
Kränkning l trakasserier 
Annat 

Om annat, ange vad 
olagliga uttalanden 

[ KRÄNK_NING l TRA_ KA_S_S_ER_I_ER _______ --- ---- --------- - - ·----

Typ av kränkning l trakasserier 
Kränkning - Kränkande behandling 

l KOMPLETTERANDE INFORMATION HÄNDELSE 

Händelsefrekvens 
Enstaka tillfälle (j Upprepade tillfällen 

Anmälan gäller (Vem har gjort vad och mot 
vem?) 
Elev/barn mot Personal 

[ji;NDLÄGGNING AV HÄNDELSE 

Ansvarig chef handläggning 
Ulrika Skoog ULRSKO 

Handläggarens kommentar 

Finns samtycke att personuppgifter 
registreras? 

Ja Nej /vet ej 

Handläggning planerad Handläggning utförd 
till den 
2014-08-28 2014-09-12 

Pedagog osäker på vem som det var. Pojke som tidigare uttryckt antisemitiska ord till henne var 
på platsen då det inträffade. 
Rektor uppsöks dagen efter av 4 pojkar. En av dem berättar att han sagt HH och att han ångrar 
det och vill veta konsekvenserna. Rektor informerar om allvaret, att det är olagligt och inte 
tolereras varken på skolan eller i samhället. Rektor meddelar att hon kommer att ta upp hans 
uttalande med polis för konsekvenssamtal alt polisanmälan . Rektor ger pojken i uppgift att 
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komma på lämpligt sätt att se till att pedagogen känner sig trygg och välkommen på skolan. 
Poj ken ska ge förslag dagen därpå kl 12. 
Pojken söker upp rektor 29 / 8 kl12 enligt ök. Pojken beskriver att han bara flippat, att han är 
medveten om det historiska skeendet och inte menat så illa. Han vill be pedagogen om ursäkt. 
Rektor föreslår ett möte veckan därpå då pedagogen är i tjänst. 
Pedagogen meddelas vad som hänt genom samtal från rektor både 140828 och 140829. 

skyddsombud 
informerat datum 
2014-09-12 

Skicka till skyddsombud 1 (Skriv namn på 
skyddsombudet här) 

 

r Handläggning klar 

l ORSAKSUTREDHIHG AV HÄHDELSE 

Skicka till skyddsombud 2 (Skriv namn på 
skyddsombudet här) 
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Ansvarig orsaksutredning 
Ulrika Skoog ULRSKO 

Orsaksutredning planerad till 
2014-09- 12 

Orsaksutredning utförd den 
2014-09-12 

Orsaksutredning visar 
2014-09-12 14:31:15 Ulrika Skoog ULRSKO /.u lrsko 
Pojken föremål för upprepade överträdelser och skolan är orolig. 20140903 sker möte på skolan med vårdnadshavare, kurator 
och rektor. Rektor informerar om det inträffade och skolans oro. Skolan ansöker om plats på samverkansundervisningen. 

Ska extern anmälan göras? 
Ja <i Nej 

Bakomliggande orsaker 
Övrigt 

Genomföra riskbedömning? 
ta' Ja ( Nej 

Mycket stor 

~ Stor 

-= 
~ Medel 

Liten 

[ Orsaksutredning klar 

l Å T GÄRDER FÖR HÄHDELSE 

Ansvarig åtgärd 
Ulrika Skoog ULRSKO 

Beskrivning av åtgärd 

Liten 

Konsekvenser av händelsen 
Personal - Otrygghet 

KONSEKVENS 

Medel 

Åtgärd planerad till 
2014-09-09 

Stor 

2 

Åtgärd utförd den 
2014-09-12 

201 4-09-12 14:31: 15 Ulrika Skoog ULRSKO l ulrsko 
Elev skrivs in i samverkansundervisningen. Rektor träffar och samtalar med vårdnadshavare igen. 
Informerar att det inte kommer göras en polisanmälan denna gången men att det rådet total 
nolltolerans. Pedagog och rektor har haft flera samtal efter händelsen. 

Klassificering av åtgärder 
Anpassning av omgivning/miljö 

r Åtgärd klar 

l UPPFÖUHIHG AV HÄHDELSE 

Ansvarig uppföljning 
Ulrika Skoog ULRSKO 

Uppföljning visar 

Uppföljning planerad 
till 
2014-09-12 

Uppföljning utförd den 
0000-00-00 

Mycket stor 
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2014·09-12 14:31:15 Ulrika Skoog ULRSKO l ulrsko 
Följs upp i de schemalagda möten som är inplanerade i samverkansundervisningen 

Resultat av vidtagna åtgärder 
Mycket effektiva 

Ska ärendet tas upp i 
samverkansgrupp? 
@ Ja Nej 

l Uppföljning klar 

l AVSLUTA HÄNDELSE 

Händelse avslutad 
2014·09·12 

Skicka för kännedom 1 

Administratör 

Ärendet beräknas 
samverkas den 
2015·01 · 16 

Skicka för kännedom 2 

[sJFOG~;jLER --~--------- --------

Fil/er 

Användare: Ulrika Skoog ULRSKO 
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Malmö Stad l Munkeby In Control 

3 poster hittade 

l TITEL 2 ST LARM AKTIVERADE l MUNKEBV IN CONTROL 

Från 
MlnC@munkeby.se 

Meddelande 
Munkeby In Centroi · Händelse för handläggning 

Till 
ulrika.skoog@malmo.se 

En händelse har registrerats i Munkeby In Centroi och Du är utsedd till dess handläggare. 

Med vänliga hälsningar 
Munkeby In Centroi [Larm id 01 032] 

Munkeby In Centroi · återkoppling avslutad händelse 

Nu har den rapporterade händelsen hanterats färdigt. Klicka på länken för att se vilka åtgärder 
som vidtagits. 

Med vänliga hälsningar 
Munkeby In Centrot [Larm id 01017] 

Ärendenr:  
Rubrik l Namn på händelsen: Anisemitiska uttryck mot vuxen 
Beskrivning av händelsen: Pedagog går förbi pojkar i kapprummet och hör Hell Hitler 
Länk: https: Il mina sidor. mal mo. se l httpslhrprod2pw. malma. se l https lincent raL ma lm o. se l RC? 

 
Ti!EL MUNKEBY IN CONTROL • HÄNDELSE FÖR DIN 

Från 
MlnC@munkeby.se 

Meddelande 

Till 

En händelse har registrerats i Munkeby In Centroi och Du bör ha kännedom om detta. Du 
förväntas inte att fylla i några uppgifter i ärendet. 

Med vänliga hälsningar 
Munkeby In Centroi [Larm id 01094] 

Ärendenr:  
Rubrik l Namn på händelsen: Anisemitiska uttryck mot vuxen 
Beskrivning av händelsen: Pedagog går förbi pojkar i kapprummet och hör Hell Hitler 
Länk: https:llminasidor.malmo.selhttpslhrprod2pw.malmo.selhttpslincentrol.malmo.seiRC? 
Email  
TITEL MUNKEBY IN CONTROL • HÄNDELSE FÖR 

Från 
MlnC@munkeby.se 

Meddelande 

Till 
ulrika.skoog@malmo.se 

En händelse har registrerats i Munkeby In Centroi och Du är utsedd till dess handläggare. 

Med vänliga hälsningar 
Munkeby In Centroi [Larm id 01032] 

Ärendenr:  
Rubrik 1 Namn på händelsen: Anisernitiska utt ryck mot vuxen 
Beskrivning av händelsen: Pedagog går förbi pojkar i kapprummet och hör Hell Hitler 
Länk: https: Il minasidor.malmo. se /httpslhrprod2pw. malmo.se/ httpslincontrol. malmo.sei RC? 
Email  

Användare: Ulrika Skoos ULRSKO 
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