Ditt digitala verktyg för
kränkande behandling

Nu digitaliserar vi processen för
kränkande behandling i skolan
Alla kränkningar i förskola och skola
ska anmälas till huvudmannen. Idag
sker processen för kränkande behandling ofta manuellt. Det vill vi
ändra på.
Det finns flera problem med manuell
hantering av kränkande behandlingar:
Papper med känslig information som
av misstag kan spridas till obehöriga.
Administrationen tar tid.
Utredningar startas inte eftersom de
glöms bort.

Därför introducerar vi KB Process – ett
digitalt verktyg som hanterar hela
processen, från anmälan till åtgärd.
När åtgärder inte vidtas är det främst
eleverna som drabbas, vilket är olyckligt.
Med KB Process slipper ni pappersarbetet
och säkerställer att alla ärenden följs upp
– i enlighet med skollagen och den nya
dataskyddsförordningen (GDPR).
Processverktyget är anpassat för att
användas i alla typer av skolverksamheter,
från förskola till gymnasium i kommunal
eller privat regi.

Med den statistiska översikten kan du utvärdera
arbetet direkt i verktyget.



Ett processverktyg i linje
med skollagen & GDPR
KB Process underlättar både
administrationen och redovisningen
av hur din skola hanterar ärenden
för kränkande behandling.
Som skolledare har du alltid översikt,
vilket gör det möjligt att se mönster i
anmälningarna. Det blir därmed enklare
att i ett tidigt stadium förebygga och
hantera kränkningarna.
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Öppna ärenden
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Pågående
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Avslutade

Det är enkelt att se antal inkomna ärenden,
pågående utredningar och avslutade åtgärder.
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Så fungerar verk





Digital anmälan anpassad för GDPR

Starta utredning eller delegera

Så snart en anmälan ska göras krävs
enbart en länk. Den länken kan med fördel
placeras i ert intranät. När anmälan är
gjord notifieras rektor och huvudman
direkt via mail. De kan sedan logga in i KB
Process för att läsa ärendet.

I KB Process väljer rektorn om hen ska ta
hand om utredningen själv eller delegera
vidare ärendet. Personen som mottar ett
delegerat ärende får åtkomst till det
specifika ärendet, men har inte tillgång till
översikt och statistik.

Eftersom alla ärenden är samlade i
systemet, som är utvecklat i enlighet med
GDPR, finns det ingen risk att känsliga
uppgifter hamnar på avvägar. Allt finns
samlat på ett ställe, vilket gör det enklare
att utvärdera åtgärderna.


Tydlig process steg-för-steg
Du kan alltid se var i processen ett ärende
befinner sig. En pedagogisk layout gör att
du enkelt kan se hela ärendet; från anmälan och kompletteringar till utredning och
åtgärd. Skollagen ställer krav på att samtliga steg ska genomföras i varje ärende.
Du ser också vilket datum varje del av
processen genomfördes för att ni ska
kunna bevisa att ärendet har hanterats
skyndsamt enligt kraven i skollagen.
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Du ser alltid var
i processen du
befinner dig.


Utvärdering & redovisning
Med grafisk statistik är det enkelt att se
fördelningen av ärenden som har anmälts,
utretts och åtgärdats. Statistiken kan
sorteras per skolenhet och årskurs.

Årskurs 6-9 
Årskurs 6
Årskurs 7
Årskurs 8

Du kan se vilken klass eller skola som är i
extra behov av resurser, vilket underlättar
prioriteringen av förebyggande åtgärder.
Statistiken kan du även använda när du ska
skicka rapporter till huvudman och
Skolinspektionen.

Årskurs 9

78,2%
69,4%
36,2%
40,0%

Sortera ärenden utifrån klass eller skolenhet för
att vilken grupp som behöver extra stöd.


Automatiska påminnelser
Om ett ärende inte behandlas skyndsamt
skickas en automatisk påminnelse för den
som är ansvarig för ärendet. Du kommer
aldrig behöva oroa dig för att ärenden
väntar på åtgärd utan din vetskap.


Du har alltid kontroll & översikt
Som rektor eller huvudman har du fullständig kontroll över alla ärenden. Givetvis
är det endast de som givits behörighet
som kan se ärendena i verktyget. I översikten kan du enkelt sortera ärenden baserat
på status, skola, årskurs och liknande.

Missa inte uppdateringar inom skollagstiftning och nya digitala verktyg för
en modern skola. Registrera dig för att få vårt månatliga nyhetsbrev!

Fyll i din mejladress här ...

Vad blir nästa steg?
KB Process är ett av flera verktyg
som hjälper skolor att arbeta korrekt
gentemot rådande lagstiftning.
Vi hjälper dig gärna att hitta en lösning som
passar din organisation. Kontakta oss för
en kostnadsfri visning!

040 25 88 80
info@draftit.se
www.draftit.se

