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Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Skola år F - 6

Ansvariga för planen
Rektor Pia Kruusval och likabehandlingsgruppen som består av Isabella Knutsson, Pernilla Nyberg och Ronja Kindgren. Rektor
ansvarar för planen och ser till att all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling är förbjudna på skolan. Rektorn ser också till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barn
och elevers lika rättigheter, samt att motverka kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier på grund av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet. Rektorn
kontaktar även andra myndigheter vid behov.

Vår vision
Limmaredskolan rustar eleverna för framtiden. I detta ingår kunskaper, färdigheter och ett bestående avståndstagande från
diskriminering, trakasserier och kränkningar. Vi vill skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar
umgängestonen. Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Så
säger lagen: Vilket arbete skolan ska driva mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling t ex mobbning regleras av
lagstiftningen i skollagen och diskrimineringslagen. Arbetet styrs också av läroplanen, Lgr 11.

Planen gäller från
2017-06-20

Planen gäller till
2018-06-20

Läsår
2017/2018

Elevernas delaktighet
Elevernas delaktighet startar med skolans kartläggning av nuläget. Kartläggningen görs under maj månad i form av enkäter som
kamratstödjarrepresentanterna är med och utformar, samt analys av riskområden (enkät). Kamratstödjarna diskuterar fram förslag
till förebyggande aktiviteter och åtgärder utifrån enkäterna och riskområdena. Resultaten av enkäterna presenteras av
kamratstödjarrepresentanterna på klassråd. Vid varje läsårsstart diskuterar och utvärderar elever, lärare och brukarråd skolans
gemensamma trivselregler. Skolan reviderar reglerna och återkopplar till eleverna. Varje klass tar utgångspunkt i de gemensamma
reglerna fram klassens egna trivselregler.

Vårdnadshavarnas delaktighet
• Brukarrådet - planen går på remiss till brukarrådet innan den fastställs. • Föräldramöte - september • Utvecklingssamtal - ht, vt

Personalens delaktighet
ÅRSCYKEL: • Augusti fastställs årets plan • September planen presenteras vid alla klassers föräldramöten • April/maj trivsel- och
likabehandlingsenkät samt riskområden genomförs som innefattar diskrimineringsgrunderna • Juni sammanställning av
enkätsvaren. • Augusti delges och diskuteras resultat och analys av planen inför skolstarten • Månadsmöte för övrig personal i
början av varje termin.

Förankring av planen
• Planen presenteras för eleverna i alla klasser i början av varje termin. • Planen finns tillgänglig på familjewebben. • Planen
presenteras på föräldramötet i början av varje läsår (september) i alla klasser F-6. • Brukarrådet - presenteras på läsårets första
möte. • På läsårets första månadsmötet följs likabehandlingsplanen upp med all personal.
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Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Planen har utvärderats i arbetslagen och i kamratstödjargruppen. Brukarrådet har tagit del av planen.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Kamratstödjarna, arbetslagen, brukarrådet samt skolans rektor.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Enligt trivsel- och likabehandlingsenkäten som genomfördes maj -17 är trivseln hög på skolan. En stor andel av skolans elever
uppger att de trivs både i sina klasser och på skolan. Vi arbetar vidare mot att alla känner sig trygga på vår skola - se främjande
och förebyggande insatser. Trivsel och trygghet kommer att vara en återkommande punkt vid kompissamtal/klassråd, även på
arbetslagsmötena. 

Årets plan ska utvärderas senast
2018-06-20

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Kamratstödjargruppen, arbetslagen samt brukarrådet.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor samt Likabehandlingsgruppen
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Främjande insatser

Namn
Främja likabehandling oavsett religion

Områden som berörs av insatsen
Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning
1. Eleverna ska ha kännedom om religionsfrihet och vad detta innebär samt känna till olika religioner. 2. Alla föräldrar
ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till
förmån för den ena eller andra religiösa åskådningen. Skolan följer upp genom trivsel och likabehandlingsenkät.

Insats
Vi uppmärksammar fester och traditioner som är knutna till de stora världsreligionerna. Multireligiösalmanacka används
i skolans arbete fortlöpande under året är F-6. När vi arbetar med världsreligionerna ska vi lyfta fram likheter.

Ansvarig
1. Undervisande lärare i So-ämnena 2.Samtlig personal på skolan

Datum när det ska vara klart
2018-06-20

Namn
Främja likabehandling av pojke/flicka

Områden som berörs av insatsen
Kön

Mål och uppföljning
Att ingen pojke eller flicka på vår skola känner sig diskriminerad p g a kön. Följs upp maj 2018 genom Trivsel- och
likabehandlingsenkät.

Insats
Alla skolans lärare tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen samt ifrågasätter de normer och värden
som läraren förmedlar genom sin undervisning. Arbeta för att pojkar och flickor får lika stort utrymme och inflytande
genom att genomföra talrundor, något som gynnar såväl tystlåtna flickor som tystlåtna pojkar.

Ansvarig
Rektor samt alla klasslärare

Datum när det ska vara klart
Fortlöpande arbete som utvärderas 2018-06-20

Namn
Främja likabehandling - kränkande behandling

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Alla på Limmaredskolan ska känna sig trygga. Ingen ska bli utsatt för kränkningar/trakasserier. Vi ska snabbt
upptäcka, ingripa och tillsätta åtgärder om kränkningar ändå förekommer. Insatserna dokumenteras och följs upp.
Uppföljning kommer att ske: i varje klass på klassråd/kompisring kamratstödjargruppen APT Arbetslag

Insats
• Gemensamma aktivitetsdagar för hela skolan som Vi-dagen på hösten, Fåledagen på våren och skolstartsfesten •
Alla klasser arbetar med att träna elevernas förmåga till empati och respekt för allas lika värde oavsett exempelvis
utseende, ekonomisk status, kroppsstorlek och personlig stil. • Alla klasser arbetar med värderingsövningar vid
klassrådsmöten/kompisring för att belysa olika värdegrundsfrågor.

Ansvarig
Klasslärarna och kurator

Datum när det ska vara klart
Fortlöpande arbete som utvärderas 2018-06-20
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Namn
Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet

Områden som berörs av insatsen
Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning
Målet är att få alla nyanlända elever att känna sig välkomna och att de snabbt kommer in i kamratskapen i klassen.
Följs upp genom samtal

Insats
Limmaredskolan har utarbetat en handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever.

Ansvarig
All personal

Datum när det ska vara klart
Fortlöpande arbete som utvärderas 2018-06-22

Namn
Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling och Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning
Alla elever ska vara delaktiga och respekterade. Följs upp genom enkät och samtal.

Insats
Alla barn oavsett anpassning av stöd/miljö inkluderaderas i klasserna och det ökar elevernas förståelse för
funktionsnedsättningar som blir en naturlig del av vardagen. Vid temadagar och andra aktiviteter planeras och anpassas
så att alla elever får bästa förutsättningar att delta.

Ansvarig
Undervisande lärare och arbetslag

Datum när det ska vara klart
Fortlöpande arbete som utvärderas 2018-06-20

Namn
Främja och förebygga kränkande behandling - Kamratstödjare

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Att ingen på skolan utsätts för kränkande behandling. Följs upp av kamratstödjarna fortlöpande under läsåret och
genom elevenkät i maj.

Insats
Gruppens arbete: En pojke och en flicka från klasserna 2-6, utbildas till kamratstödjare. Träffas en lektion varannan
vecka . I gruppen diskuteras hur eleverna har det i sina klasser, hur det är på rasterna, är någon utanför gemenskapen,
är det någon som retas, är det någon som blir illa behandlad och vad gruppen kan göra åt det. Kamratstödjarna är
uppmärksamma på hur elever behandlar varandra, finns det elever som är ensamma eller utsätts för kränkningar,
trakasserier eller diskriminering och gör vuxna uppmärksamma på detta.

Ansvarig
Kurator

Datum när det ska vara klart
Skriftlig utvärdering slutet av maj 2018.
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Namn
Främja likabehandling genom Vi-känsla

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet och Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning
Alla elever har kompisar att vara med under skoldagen. Utvärderas genom enkät och samtal.

Insats
Arbetslag och skola ordnar gemensamma aktiviteter för att skapa vi-känsla både för elevgrupper och för skolan.
Fåledagen F-6 handlar om samarbete och kamratskap 6 tema/aktivitetsdagar år 4-6 under läsåret. Även VI-dagen som
är på hösten syftar till samma Fåledagen. År F-3 har 2-3 temadagar/läsår, samt återkommande gemensamma
aktiviteter.

Ansvarig
Skolans lärare

Datum när det ska vara klart
Fortlöpande arbete som utvärderas 2018-06-20

Namn
Främja likabehandling genom Värdegrundsarbete

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Sexuell
läggning

Mål och uppföljning
Alla har lika värde. Alla har rätt till en egen åsikt samt visar hänsyn och respekt för andras. Alla hjälper till och ställer
upp för varandra och försöker att förstå andra människors situation. Alla bidrar till att utveckla trygga och självständiga
människor. Alla är delaktiga i planering och utvärdering av sin egen verksamhet, samt tar ansvar för sitt eget arbete.
Alla har möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Alla är rädda om miljön. Uppföljning sker genom
samtal i klasserna samt enkät.

Insats
All personal på skolan arbetar fortlöpande med värdegrundsarbete i alla kontakter under dagen. Undervisande lärare
planerar aktiviteter som t. ex samarbetsövningar, attityd- och rollspelsövningar, ställningstagande i moraliska, etiska
och dilemmafrågor, språkbruk. Under läsåret kommer språkbruk vara ett prioriterat område. 

Ansvarig
All personal

Datum när det ska vara klart
Fortlöpande arbete som utvärderas 2018-06-20

Namn
Främja likabehandling genom rastvakt

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Ingen ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap på rasterna. Uppföljning sker genom likabehandlings och
trivsel enkät.

Insats
Alla elever ska känna sig trygga på rasterna. Rastvärdar ute varje rast, rastvakterna har gula västar så att eleverna med
lätthet ser dem.

Ansvarig
Rektor och alla lärare

Datum när det ska vara klart
Fortlöpande arbete som utvärderas 2018-06-20
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Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Kartläggning sker via enkäter och samtal.

Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Alla skolans elever har deltagit riskområdesinventeringen genom enkät samt i klassvisa diskussioner. Enkät med frågor om trivsel
och trygghet samt likabehandling fylls i av eleverna (trivsel- och likabehandlingsenkät). Vid utvecklingssamtal ställs frågor om
trivsel och kamratskap. F-klass - år 3 för regelbundna kompissamtal. År 4-6 har dessa frågor som stående punkt på klassrådet
som hålls varje vecka/varannan vecka.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Lärarna för samtal med elev och vårdnadshavare på utvecklingssamtalen, genomför kompissamtal/klassråd samt diskuterar med
kollegor om möjliga aktiviteter/åtgärder. Incidentrapportering - går igenom föregående års dokumentation av incidenter av
trakasserier och kränkande behandling som sammanställs och analyseras - både vad det gäller åtgärder och utfall.

Resultat och analys
Resultat F-3: Antal elever 102 varav 50 pojkar och 52 flickor.
100 % har uppgett att de trivs på skolan.
100 % har uppgett att de trivs i sin klass.
84 % har uppgett att de är trygga på skolan, 16 % känner sig inte trygga på skola.
75 % upplever sig inte kränkta, 25 % upplever sig kränkta.
Platser som anges som otrygga är: Skogen, King Out-planen, när det är äldre elever i närheten. 
Kränkningarna har skett genom: Elaka kommentarer. 

Resultat 4-6:
Antal elever 65 varav 40 pojkar och 25 flickor.
99 % har uppgett att de trivs bra på skolan.
96 % har uppgett att de trivs i sin klass.
93 % har uppgett att de är trygga på skolan. 7 % känner sig inte trygga på skolan.
86 % uppger att de inte har blivit diskriminerade, 14 % uppger att de har blivit diskriminerade.
Diskrimineringarna uppges ha hänt: Sällan sex elever, mindre ofta två elever och ofta två. 

93 % upplever sig inte trakasserade. Av de elever som upplever att de blivit trakasserade uppger två kön som orsak till
trakasserierna och en religion. Detta har skett sällan enligt svaren. 
71 % upplever sig inte kränkta, 29 % upplever sig kränkta (19 elever).
95 % har inte blivit kränkta av någon vuxen. 5% (3 elever) uppger att de känt sig kränkt av en vuxen.

Platser som anges som otrygga är: korridoren, skogen, skolgården, King Out-planen.
Kränkningarna har skett genom: att inte få vara med, blickar, elaka kommentarer. 
 
Analys F-6:
Årets enkäter visade på en hög trivsel på såväl skola som klass. på F-3 uppgavs 100% trivsel på skolan och i klassen. På 4-6
hade andelen sjunkit lite sedan förra årets enkät. Skolan arbetar vidare för att ytterligare höja trivsel och känsla av trygghet för alla
elever. Skolan arbetar mot målet genom främjande insatser och förebyggande åtgärder. Rastvakterna kommer att ha extra uppsikt
över de platser som eleverna tagit upp som riskområden. Förra årets enkät visade på att matsalen var en plats som många elever
upplevde stökig och att det förekom kränkningar på nätet. Under läsåret påbörjades ett trivselarbete i matsalen för 4-6 som har
gett resultat. I årets enkät är inte matsalen nämnd som något problemområde av någon elev. Förra årets enkät visade att det
förkom kränkningar på nätet och i sociala medier. Under höstterminen 2016 påbörjade kurator ett arbete i klasserna med temat
sociala medier där elevernas internetvanor kartlades och vett och etikett på nätet diskuterades i alla klasser 1-6. I årets enkät har
endast ett exempel som har med internet att göra uppgetts som en kränkande handling. Oavsett om kränkningar på sociala
medier inte uppgavs ha förekommit i någon stor utsträckning kommer vi fortsätta arbeta mot ett kränkningsfritt nät. Ett nät där alla
tar ansvar för det de skriver. Kamratstödjargruppen kommer under detta läsår att arbeta med metodmaterialet NO HATE -
Tillsammans mot näthat (www.nohate.se) samt lagar och regler runt sociala medier.
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Förebyggande åtgärder

Namn
Kränkande behandling

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Mål: Det ska inte förekomma någon form av kränkande behandling Uppföljning sker genom trivsel och
likabehandlingsenkät april/maj, samtal med elever inför och under utvecklingssamtal, och vid kompissamtal/klassråd.

Åtgärd
Temadagar i åldersblandade grupper. Kontinuerligt värdegrundsarbete. Väl synliga rastvakter med gula västar.

Motivera åtgärd
Eftersom senaste riskområdesinventeringen visade att delar av skolgården upplevs som otrygg är det viktigt med väl
synliga rastvakter. Vuxna vid idrottshallens omklädningsrum. Extra uppsikt på korridorer och när eleverna av någon
anledning står i kö så att ingen knuffas eller blir knuffad. Matsalen, förändrade rutiner för att skapa en trygg och lugn
miljö. Klassdiskussioner för att snabbt få reda på om någon upplever att det förekommer kränkningar.

Ansvarig
Skolans lärare och kurator

Datum när det ska vara klart
Kontinuerligt under läsåret,samt 2018-06-20

Namn
Rastvakter för ökad trygghetskänsla

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Alla skolans elever känner sig trygga under sin vistelse på skolan.

Åtgärd
Schemalagda rastvakter så att det alltid finns vuxna ute på rasterna. Rastvakterna har uppsikt på de platser som
eleverna upplever som otrygga. Rastvakterna ska ha gula reflexvästar på sig så att de är lätta att se. Följs upp med
särskilda uppföljningsfrågor i riskområdesenkäten april/maj.

Motivera åtgärd
Riskområdesinventeringen visar att det finns platser på skolan som upplevs som otrygga. Dessa platser är
skolgårdens, korridorer och skogen.

Ansvarig
Alla skolans pedagoger

Datum när det ska vara klart
Kontinuerligt samt 2018-06-20

Namn
Pojke-flicka

Områden som berörs av åtgärden
Kön

Mål och uppföljning
Att ingen elev ska känna sig trakasserad/diskriminerad på grund av kön. Följs upp med särskilda uppföljningsfrågor i
trivsel- och likabehandlingsenkäten april/maj.

Åtgärd
Alla klasser har samtal/diskussioner om rätten att vara olika, ha olika intressen oberoende kön. Inventerar och arbetar
med  material som främjar olikheter oberoende kön. 

Motivera åtgärd
I elevenkäten "trivsel- och likabehandling" anger 3 elever att de har känt sig trakasserade/diskriminerade på grund av
kön.

Ansvarig
Alla skolans lärare och kurator

Datum när det ska vara klart
2018-06-20
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Namn
Trygghet

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Mål: Alla elever är trygga på skolan och skolans område. Följs upp med trivsel- och likabehandlingsenkät maj 2017

Åtgärd
Trygghet är en stående punkt på kompissamtal/klassråd. Alla lärare arbetar tydligt med regler och normer i alla
sammanhang. Lärare gör alltid grupper, lag, par inför olika aktiviteter. 

Motivera åtgärd
Enligt trivsel- och likabehandlingsenkäten har Limmaredskolan en liten bit kvar till att alla elever känner sig trygga
överallt på skolan.3 elever av 163 uppger att de inte känner sig trygga på skolan.  

Ansvarig
All skolans personal

Datum när det ska vara klart
2018-06-20

Namn
Allas lika värde - Inkludering

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling och Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning
Alla elever ska känna sig respekterade och lika mycket värda. Följs upp genom enkät och samtal.

Åtgärd
Alla klasser arbetar både med samtal och i handling allas lika värde. Lärarna arbetar för att få alla elever att förstå att
alla är olika lika och behöver anpassningar för att underlätta skoldagen/arbetet. Alla elever får använda och har tillgång
till olika dataprogram som Claro Read, inläsningstjänst, lyssna på böcker m.m. på skolans datorer.

Motivera åtgärd
Alla barn oavsett anpassning av stöd/miljö inkluderas i klasserna och det ökar elevernas förståelse för
funktionsnedsättningar som blir en naturlig del av vardagen. Vid temadagar och andra aktiviteter planeras och anpassas
så att alla elever får bästa förutsättningar att delta.

Ansvarig
Undervisande lärare och arbetslag

Datum när det ska vara klart
Fortlöpande arbete som utvärderas 2018-06-20

Namn
Riskområde idrottshallens omklädningsrum

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Alla elever ska känna sig trygga när de byter om, duschar i idrottens omklädningsrum.Följs upp med samtal och enkät.

Åtgärd
Idrottslärare tar ansvar för att det är tryggt i omklädningsrummen. Idrottsläraren har ansvar för att övervaka det som
händer och sker i omklädningsrummen och går vid behov in i rummen. Idrottsläraren är kvar tills alla elever lämnat
idrotten.

Motivera åtgärd
Idrottens omklädningsrum har kommit upp som ett riskområde.

Ansvarig
Idrottslärarna på skolan

Datum när det ska vara klart
2018-06-20
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Rutiner för akuta situationer
Policy
Alla ska vara trygga på vår skola så därför har vi nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
På skolan sker kompissamtal/klassråd, kamratstödjare och rastvakter (som följer uppgjort rastvaktsschema) för god uppsikt över
alla platser där eleverna befinner sig på lektionsfri tid. Rutiner: - Samtal med eleverna - Klassråd/kompisring - Kamratstödjarmöten
- Stånde punkt på arbetslagsmötena. - Rastvaktsschema. - Utvecklingssamtal. - Enkät trivsel- och likabehandling 1 gång läsår.
Personal är uppmärksam på kännetecken som kan tyda på att en elev är utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. En
elev som blir utsatt för trakasserier och kränkande behandling kan: •uppleva sig kränkt •svårt att hävda sig i kamratgruppen •verkar
ledsen och olycklig •svårt att koncentrera sig •underpresterar •saknar vänner •svårt att tala i grupp/under lektion •skolkar •sover
dåligt •ofta är ”sjuk” inför ny skoldag är motvillig att gå till skolan •kommer hem med trasiga, förstörda eller ”borttappade” kläder
och saker utan förklaringar •kommer hem med blåmärken eller sår utan att förklara varför •sällan eller aldrig bli hembjuden till
skolkamrater •väljer omvägar till och från skolan •mutar eller köper kompisar med pengar och saker

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Rektor Pia Kruusval, specialpedagog Eva-Karin Jobratt, Skolsköterska, Kurator, Likabehandlingsgruppen och klasslärarna på
skolan

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Handlingsplan - När elev känner sig utsatt av annan elev När en elev känner sig kränkt/trakasserad och personal får kännedom om
detta har de en skyldighet att ingripa. Rektor skall hållas informerad. 1.Upptäckt – Anmälan till klassföreståndare. Den som
upptäcker, eller får signaler om, att elev har utsatts för kränkning eller trakasserier enligt Skollagen eller Diskrimineringslagen, har
skyldighet att omedelbart meddela berörd klassföreståndare. Utredning startas skyndsamt om vad som har hänt och vilka som är
inblandade. 2. Samtal med den kränkta eleven (Bilaga 1) Kartlägg elevens upplevelse om händelsen. Den utsatte avgör om
beteende och handling är kränkande. Eleven skall kunna känna sig trygg under skoldagen, genom att berörda personer
informeras. 3. Anmälan till huvudmannen (Bilaga 8) Kränkning/trakasserierna anmäls till huvudmannen genom bilaga 8. Blanketten
skickas till Sektionschef. 4. Samtal med den elev som har kränkt (Bilaga 2) Kartlägg var och en av elevernas upplevelser. 5.
Vårdnadshavare informeras Både vårdnadshavarna till den som har blivit kränkt och den/de som har kränkt skall informeras om det
som har hänt. 6. Övrig berörd personal informeras (t ex arbetslag, undervisande lärare) 7. Vid behov upprättas åtgärdsprogram (Se
Riktlinjer för upprättande av åtgärdsprogram) 8. Uppföljande samtal med den kränkte och den som har kränkt (Bilaga 3)
Uppföljning skall ske en eller flera gånger med början inom en vecka. 9. Stöd till de inblandade Elevhälsan erbjuder stödsamtal till
alla inblandade parter.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Handlingsplan - När en elev känner sig utsatt av personal När en elev känner sig diskriminerad/kränkt av personal och personal får
kännedom om detta, har denne en skyldighet att ingripa och att anmäla detta till rektor. 1. Upptäckt - Anmälan till rektor Den som
upptäcker, eller får signaler om, att elev har utsatts för kränkning, diskriminering, trakasserier eller repressalier av personal enligt
Skollagen eller diskrimineringslagen, har skyldighet att omedelbart meddela rektor. Rektor utreder vad som har hänt. 2. Samtal
med utsatt elev (Bilaga 4) Rektor kartlägger elevens upplevelse om händelsen. Berörd personal skall informeras så att eleven kan
känna sig trygg under skoldagen. Det kan innebära, förutom samtal med de inblandade parterna, samtal med andra barn/elever,
annan personal, föräldrar etc. 3. Anmälan till huvudmannen (Bilaga 8) Kränkning/Diskriminering anmäls till huvudmannen genom
bilaga 8. Blanketten skickas till Sektionschef. 4. Vårdnadshavare informeras omedelbart Vårdnadshavaren till det utsatta eleven
ska informeras så fort som möjligt av skolledningen om vad som hänt. Det som framkommer i dokumentationen ska vara
tillgängligt för de inblandade. 5. Samtal med berörd personal (Bilaga 5) Rektor kartlägger personalens upplevelse av händelsen. 6.
Samtal med de inblandade/de inblandade och tredje part (Bilaga 6) Rektor kallar till samtal så fort som möjligt med de inblandade
för utredning. Om någon av parterna önskar/kräver att en tredje part som stöd ska vara med på samtalet ska detta tillgodoses. 7.
Ytterligare åtgärder Om incidenten är så allvarlig att ytterligare åtgärder behöver vidtas gäller arbetsrättsliga regler samt de av
samhället uppsatta lagar och förordningar. 8. Återkoppling och uppföljningssamtal med berörda (Bilaga 7) Återkoppling ska ske
inom en vecka och uppföljningssamtal utförs inom en månad. 9. Stödsamtal till den/de elever som är inblandade Elevhälsan
erbjuder stödsamtal till den/de elever som har blivit utsatt av personal. Om åtgärderna inte är tillräckliga kan elev och
vårdnadshavare vända sig till Barn- och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen
(www.do.se).

Rutiner för uppföljning
Uppföljande samtal med den kränkte och den som har kränkt (Bilaga 3a). Uppföljningssamtal på kort/lång sikt avseende barn/elev
som känner sig kränkt av annat barn/elev).) Bilaga 4b - Återkoppling och uppföljningssamtal när ett barn/elev känner sig utsatt av
personal. Uppföljning skall ske en eller flera gånger med början inom en vecka. Stöd till de inblandade: Elevhälsan erbjuder
stödsamtal till alla inblandade parter.

Rutiner för dokumentation
Vid dokumentation av ovanstående händelser används blanketterna 1a, 2a, 3a, samt 1b,2b, 3b, 4b. De finns på
stortorg/gemensm/likabehandlingsplan. Samtal hem - rutin - dokumentation som sparas.

Ansvarsförhållande
Det är rektors anvar att: • All personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling är förbjudna på skolan. • Skolans personal gör ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika
rättigheter och att motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. • Denna likabehandlingsplan utvärderas och
uppdateras varje läsår. • Om skolan får kännedom om att kränkande behandling, diskriminering och trakasserier förekommer, se
till att utredning görs och att åtgärder vidtas för att stoppa detta. • Skolpersonalen har ett gemensamt system för hur de
dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, diskriminering och trakasserier och de åtgärder som vidtagits.
kontakta andra myndigheter om det behövs All personal som arbetar på skolan ska: • Sätta sig in i och följa skolans
Likabehandlingsplanen • Ifrågasätta och reflektera över de normer och värden som han/hon förmedlar genom sin
undervisning/arbete och sträva efter likabehandling • Ta upp likabehandlingsplanen till diskussion på höstens första föräldramöte,
så att föräldrarna får diskutera innehållet • Ta upp likabehandlingsplanen med eleverna i början av varje termin • Se till att åtgärder
vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks. • Dokumentera misstänkt,
anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering • Bevaka att utredda fall av kränkande behandling,
trakasserier eller diskriminering, där den enskilde läraren eller annan personal är berörd, följs upp. • Bemöta elever och kollegor på
ett respektfullt sätt. All personal har skyldighet att anmäla! Enligt skollagen (SFS 2010:800) är lärare eller annan personal som får
kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling skyldiga att anmäla detta till rektorn.
Rektorn är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen. Elevernas ansvar: • Att berätta för någon vuxen på
skolan om man upptäcker kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering • Att bemöta elever, lärare och övrig personal på
ett respektfullt sätt
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