
Länghemskolans plan mot diskriminering och kränkande
behandling

Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, grundsärskola med inriktning mot träningskola samt fritidshemmet.
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Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, grundsärskola med inriktning mot träningskola samt fritidshemmet.

Ansvariga för planen
Huvudansvar har rektor. Likabehandlingsgrupp: Caroline Johansson, Carita Davidsson, Michaela Williamson, Lotta Svedberg

Vår vision
Länghemskolan rustar eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter utan även förståelse för och
bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Vi vill skapa en miljö där hänsyn och ömsesidig
respekt präglar vardagen. 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
mobbing regleras av lagstiftningen i skollagen och diskrimineringslagen. Arbetet styrs också av läroplanen, Lgr 11.

Planen gäller från
2015-08-10

Planen gäller till
2016-06-16

Läsår

Elevernas delaktighet
Elevernas delaktighet startar med skolans kartläggning av nuläget. kartläggningen görs i april och består av enkäter som elevrådet
är med och utformar, kompissamtal och analys av riskområden. Eleverna utvärderar föregående års plan på klassråd. Elevrådet
sammanställer utvärderingen. Elevrådet diskuterar fram förslag till förebyggande aktiviteter och åtgärder utifrån enkäterna och
riskområdena. Resutatet av enkäten och förslagen till åtgärder presenteras på klassråden av elevrådsrepresentanterna. Vid varje
läsårsstart diskuterar och utvärderar elever och lärare skolans gemensamma trivselregler. Skolan reviderar utifrån detta reglerna
och återkopplar till eleverna. Varje klass tar, med utgångspunkt i de gemensamma reglerna, fram klassens egna trivselregler.
Fritidshemmet tar reda på riskområden genom samtal med barnen och utformar trivselregler och kompissamtal samt utifrån
enkäter som genomförs vid terminenas början och slut.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårdnadshavare och barn förbereder sig innan utvecklingssamtalet gernom att fylla i en enkät som gäller barnens trygghet och
trivsel. Detta diskuteras sedan under utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare är delaktiga i det årliga arbetet genom brukarråd och
föräldramöten. På brukarrådsmöte i maj/juni presenteras resultatet av föregående års plan mot diskriminering och kränkande
behandling. Samtidigt presenteras den nya kartläggningen och tillsammans med vårdnadshavarna förs diskussioner om olika
förebyggande aktiviteter och åtgärder som behövs. Fritidshemmet bjuder in till "drop in" fika på våren då får föräldrarna möjlighet att
delta i i en enkätundersökning som visar hur barnen trivs och föräldrarna får tillfälle att påverka vår verksamhet. Fritidshemmet har
en direktkontakt med föräldrarna vid hämtning och lämning då vi får möjlighet till samtal vid behov.

Personalens delaktighet
April: Arbetslagen sammanställer en utvärdering av vad årets undervisning inneburit, vilka åtgärder som gjorts för att motverka
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Ny kartläggning görs genom elevenkäter och riskområdesinventering. Maj:
Förslag till åtgärder utifrån resultaten av enkäter och riskområden tas fram. Maj/Juni: Förslaget till ny plan presenteras och
diskuteras med brukarrådet. Juni: Planen inför det nya läsåret fastställs. Augusti: Genomgång av den nya planen med eleverna.
September: Rektor presenterar planen på föräldramöte. Fritidshemmet har informationsutbyte med övrig personal genom löpande
samtal och skymningskonferans varje termin.

Förankring av planen
På det sista brukarrådsmötet på vårterminen förankras planen mot diskriminering och kränkande behandling och godkänns
därefter på nästkommande APT. Planen och de planerade åtgärderna presenteras på föräldramötet under hösten och i alla
klasser. Fritidshemmet finns med vid dessa föräldramöten. Planen läggs ut på familjewebben och hemsidan. Ansvariga för planen
mot diskriminering och kränkande behandling informerar personal inom tekniska och samhällsbygg om likabehandlingsplanen.
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Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Vi har utvärderat i arbetsgruppen för likabehandlingsplanen, arbetslagen och i elevrådet. Brukarrådet har tagit del av den fastställda
planen.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Delaktiga i utvärdering är lärare, elever och rektor.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Enligt trivselenkäten har vi lyckats bra mot vårat arbete mot kränkande behandling. Vi har få elever som känner oro och ensamhet.
Vi är medvetna om vilka elever det är som känner oro och arbetar aktivt för att motverka detta. Områden där vi kan utvecklas är: -
arbetet med kompissamtal bland de äldre barnen -schemalagt värdegrundsarbete -göra elevrådet mer aktivt - göra F-2's elever
medvetna om vad elevrådet gör, vilka som är med där och vad de gör-Rastvärdssystemet fungerar inte alltid som tänkt. Framförallt
är det lunchrasterna på torsdagar som inte fungerar. Det är svårt att hinna äta och sedan komma ut i tid.-Rastaktiviteterna
fungerade bra till en början, men har blivit mycket sporadiska under vårterminen. Eleverna har tappat intresset för aktiviteterna.

Årets plan ska utvärderas senast
2016-04-30

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
I arbetsgruppen för likabehandlingsplanen, arbetslagen samt diskussion i elevråd.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Michaela Williamson, Carita Davidsson och Caroline Johansson
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Främjande insatser

Namn
Inkludering

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

Mål och uppföljning
Alla elever ska vara delaktiga och respekterade.

Insats
Försteläraruppdrag med uppdrag att tillsammans med kollegorna utveckla vårt inkluderande förhållningssätt och
specialpedagogiska förmåga i undervisningen. Vi arbetar med elevaktiviteter över klasserna.

Ansvarig
Undervisande lärare

Datum när det ska vara klart
Fortlöpande under året

Namn
Kompissamtal

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

Mål och uppföljning
Alla elever ska känna sig respekterade och att andra lyssnar på deras åsikter. Alla elever ska känna att de får hjälp att
lösa problem som uppstår.

Insats
All personal på skolan tar tag i konflikter direkt då de uppstår. Vid två tillfällen i månaden har lärarna i fskkl-3 s.k.
kompissamtal där eleverna får möjlighet att prata kring upplevelser, konflikter och händelser i skolan. Lärarna i 4-6
använder kompissamtal vid behov.

Ansvarig
Undervisande lärare

Datum när det ska vara klart
Fortlöpande under året

Namn
Vi-känsla

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 känna sig utanför.

Insats
Arbetslag och skola ordnar gemensamma positiva aktiviteter för att skapa en vi-känsla i grupperna. Aktiviteterna är t.ex.
temadagar,gruppstärkande lekar, gemensamma aktiviteter på idrottsdagar, aktivitetspromenad och i klassens arbete.
Lärarna delar alltid in i lag/grupper och gör klassrumsplaceringar. På fritidshemmet skapas vikänsla genom lekar och
samtal.

Ansvarig
Undervisande lärare

Datum när det ska vara klart
Fortlöpande under året
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Namn
Värdegrund

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
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 förstå andra männinskors 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 från sina egna förutsättningar. Alla är rädda om miljön.

Insats
All personal på skolan arbetar fortlöpande med värdegrundsarbete i alla kontakter under dagen. Undervisande lärare
planerar aktiviteter som t.ex diskussioner kring böcker, samarbetsövningar, dramaövningar, attityds- och
rollspelsövningar, att ta ställning i moraliska och etiska frågor och språkbruk, dilemmafrågor, massagesagor,
kompissamtal och integrerat i temaarbete. Lärarna arbetar över klassgränser och eleverna arbetar i åldersintegrerade
grupper.

Ansvarig
Samtliga anställda på skolan

Datum när det ska vara klart
fortlöpande under året

Namn
Rastvärdsystem

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

Mål och uppföljning
Alla barn ska känna sig trygga på rasterna och vid behov kunna få hjälp av vuxen.

Insats
Under varje rast finns minst en rastvärd ute. Antalet styrs av behovet. När eleverna väntar på bussen finns alltid en
rastvärd närvarande.

Ansvarig
Rektor och lärare

Datum när det ska vara klart
Fortlöpande under året

Namn
Trivselregler

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

Mål och uppföljning
Eleverna upplever att det är en god stämning i klassen och de känner sig delaktiga i framtagandet av reglerna.

Insats
Utifrån skolans gemensamma regler diskuterar varje klass fram sina egna trivselregler.

Ansvarig
Undervisande lärare

Datum när det ska vara klart
Under augusti
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Namn
Elevrådet

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
Mål: Eleverna ska känna att de är delaktiga i arbetet med planen och de åtgärdr/aktiviteter som genomförs. Uppföljning:
Uppföljning sker genom samtal i klasserna i samband med att förslag till nya åtgärder/aktiviteter i den nya planen
diskuteras.

Insats
Elevrådet är delaktiga i att utforma trivselenkäter som genomförs i klasserna. Elevrådet sammanställer elevernas
utvärdering av föregående års plan. Utifrån sammanställningen är elevrådet delaktiga i att diskutera fram förslag till
åtgärder/aktiviteter i den nya planen. Elevrådet presenterar sammanställningen och förslagen på klassråden. Elevrådet
ska visa sig i klasserna för att visa vilka de är, vad elevrådet är och vad de gör. Detta gäller framförallt i F-2.

Ansvarig
Michaela Williamson

Datum när det ska vara klart
Sammanställning och förslag ska vara klart under maj månad
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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
Tillsammans med eleverna görs riskzonsinventering. Enkät med frågor om trygghet och trivsel fylls i av eleverna. Fskl-3 för
regelbundet kompissamtal. Enkätfrågorna har framtagits av elevrådet tillsammans med rektor och ansvariga för Plan mot
diskriminering och kränkande behandling.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Personalen diskuterar med elev och föräldrar på utvecklingssamtalet, genomför kompisrond/samtal och diskuterar med kollegor
om möjliga aktiviteter/åtgärder.

Resultat och analys
Riskzoninventeringen Riskzoninventeringen visar att det på skolan finns många platser där kränkningar kan förekomma.
Inventeringen visar inte om det har hänt utan bara att möjligheten finns. Det som framkommer av elevernas kommentarer är att
otrevligheter kan hända när vuxennärvaro saknas. Innegårdarna och andra skymda platser, så som stora eken och cykelstället är
utsatta. En annan plats som nämns är fotbollsplanen. Otryggheten här består i att de yngre eleverna känner att de äldre tar över.
Idrottshallen nämns också som en plats där otrevligheter kan förekomma, främst i omklädningsrummen. Frågor: Har du känt dig
otrygg någonstans? Var? Varför? - Vad hände då? Trivselenkäten Trivselenkäten finns som bilaga i pappersformat till planen. De
tydligaste resultaten är: Enstaka elever upplever att de inte trivs eller har kompisar i sin klass. Några elever säger att de inte får
vara med i leken. Några elever upplever oro och rädsla under skoldagen, oron har flera orsaker såsom prov, läxor,
kompisrelationer, elakheter och mat. Vid frågor om vad eleverna vet om andra som blir utsatta visar de en stor medvetenhet.
Enkäten visar att rastvärdsystemet och ett fortlöpande värdegrundsarbete är viktigt. Fritidshemmet har genomfört en
riskzonsinventering. Där det kom fram följande: Platserna där elever känner sig otrygga är: "gamla" klätterställningen. Leker
klätterjage och kamrater knuffas. Vid stora eken. kamrater kastar saker på varandra.(ekollon, småstenar och jord). Vid 5-6:ans
innergård, de stora barnen är dumma. Aktivitetsbanan, kamrater knuffas för att komma först till de olika övningarna. Byggrummet,
det bråkas och barnen kastar lego på varandra. Efter riskzonsinventeringen på fritidshemmet har både elever och personal blivit
mer vaksamma på de aktuella platserna.
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Förebyggande åtgärder

Namn
Omklädningsrummen

Områden som berörs av åtgärden

Mål och uppföljning
Mål: Att ingen ska känna sig orolig i omklädningsrummen. Uppföljning: Utvärdering sker via särskilda uppföljningsfrågor
inom ramen för den årliga enkätundersökningen i april samt genom samtal med eleverna

Åtgärd
Både manlig- och kvinnlig personal ska finnas i/omkring omklädningsrummen när elever vistas där.

Motivera åtgärd
I elevenkäten anger flertalet elever att de känner sig oroliga för något när de är i skolan. Oron för att någon ska retas i
omklädningsrummen har i detta sammanhang angetts. Genom vuxennärvaro förändras elevernas sätt att kommunicera
och umgås.

Ansvarig
Undervisande lärare

Datum när det ska vara klart
Fortlöpande under året.

Namn
Värdegrundsarbete

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: Att ingen på skolan ska vara utsatt för kränkning. Uppföljning: Utvärdering sker via särskilda uppföljningsfrågor
inom ramen för den årliga enkätundersökningen i april samt genom samtal med eleverna

Åtgärd
Vi arbetar tydligare och mer kontinuerligt med värdegrundsarbete.

Motivera åtgärd
I elevenkäten anger flertalet elever att det finns någon i klassen som är utsatt för kränkning.

Ansvarig
Undervisande lärare

Datum när det ska vara klart
Fortlöpande under året.

Namn
Innergårdarna

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: Att eleverna ska känna sig trygga på rasten och att rastvärdarna är synliga för eleverna. Uppföljning: Utvärdering
sker via särskilda uppföljningsfrågor inom ramen för den årliga enkätundersökningen i april samt genom samtal med
eleverna.

Åtgärd
- Om många elever befinner sig på innergården ska en av rastvärdarna vara där. - Rastvärdarna ska röra mer på sig
kring skolgården för att på så vis bli mer synliga för eleverna. - Rastvärdarna använder gula reflexvästar för att synas
bättre. - Regler för lekar som king, hopprep och kick-out tydliggörs tillsammans med eleverna. - Rastvärdarna ska
cirkulera för att synas mer.

Motivera åtgärd
Den gjorda riskzonsinventeringen visar att det finns vissa platser på skolan som de upplever som skymda. Innegårdarna
är en specifik plats som har nämnts i elevernas kommentarer. Det som framkommer av elevernas kommentarer är att
otrevligheter kan hända när vuxennärvaro saknas.

Ansvarig
Rastvärdarna och undervisande lärare

Datum när det ska vara klart
Fortlöpande under året.
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Namn
Fotbollsplanen och bandyplanen

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling och Ålder

Mål och uppföljning
Mål: Att det ska fungera på planerna. Uppföljning: Under höstterminen förs diskussioner med eleverna om hur det
fungerar på planerna.

Åtgärd
Diskussion förs i klasserna om hur det fungerar på planerna. Planerna kommer eventuellt att uppdelas.

Motivera åtgärd
I vår riskzonsinventering har planerna nämnts som en otryggplats. Otryggheten här består i att de yngre eleverna
känner att de äldre tar över.

Ansvarig
Lärare på skolan.

Datum när det ska vara klart
Under höstterminen.

Namn
Rastaktiviteter

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Målet är att andelen elever på skolan som känner sig otrygga eller upplever att de inte får vara med ska minska.

Åtgärd
Personal från fritidshemmet håller i rastaktiviteter under lunchrasterna på måndag, tisdag, onsdag och torsdag.
Parallellt med detta har vi en rastvärd ute som vanligt.

Motivera åtgärd
I enkätundersökningar har elever uppgett att de är rädda under rasterna eller att de inte har någon att vara med.
Åtgärden kommer att ge alla en möjlighet att vara med. Lekarna leds av en vuxen som ser till att ingen kränks. Genom
leken lär eleverna känna varandra bättre. Genom att aktiviteterna samlar många elever blir det färre tillfällen på övriga
skolgården då konflikter kan uppstå.

Ansvarig
Rektor

Datum när det ska vara klart
140825
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Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
På skolan finns kompissamtal, kamratstödjare och rastvärdar som följer uppgjort rastvärdsschema för god uppsikt över alla platser
där eleverna befinner sig på lektionsfri tid.

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Elever och föräldrar kan vända sig till undervisande lärare, rektor, kurator eller skolsköterska.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Handlingsplan Bilaga 1a, Blankett 6a. När barn/elev känner sig utsatt av annat barn/elev När ett barn/elev känner sig
diskriminerad/kränkt och personal får kännedom om detta har de en skyldighet att ingripa. Rektor skall hållas informerad. 1.
Upptäckt/Anmälan Den som upptäcker, eller får signaler om, att elev har utsatts för kränkning, diskriminering, trakasserier eller
repressalier 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. Samtal med den elev som har kränkt (Bilaga 2) Kartlägg var
och en av elevernas upplevelser. 4. Vårdnadshavare informeras Både vårdnadshavarna till den som har blivit kränkt och den/de
som har kränkt skall informeras om det som har hänt. 5. Övrig berörd personal informeras (t ex arbetslag, undervisande lärare) 6.
Vid behov upprättas åtgärdsprogram (Se Riktlinjer för upprättande av åtgärdsprogram) 7. Uppföljande samtal med den kränkte och
den som har kränkt (Bilaga 3) Uppföljning skall ske en eller flera gånger med början inom en vecka. 8. Stöd till de inblandade
Elevhälsan erbjuder stödsamtal till alla inblandade parter.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Handlingsplan Bilaga 1b, Blankett 6b. När ett barn/elev känner sig utsatt av personal När ett barn/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. Upptäck/Anmälan 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 1) 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. Vårdnadshavare informeras omedelbart
Vårdnadshavaren till det utsatta barnet/eleven ska informeras så fort som möjligt av skolledningen om vad som hänt. Det som
framkommer i dokumentationen ska vara tillgängligt för de inblandade. 4. Samtal med berörd personal (Bilaga 2) Rektor kartlägger
personalens upplevelse av händelsen. 5. Samtal med de inblandade/de inblandade och tredje part (Bilaga 3) 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. 6. Ytterligare åtgärder Om incidenten är så allvarlig att ytterligare åtgärder behöver
vidtas gäller arbetsrättsliga regler samt de av samhället uppsatta lagar och förordningar. 7. Återkoppling och uppföljningssamtal
med berörda (Bilaga 4) Återkoppling ska ske inom en vecka och uppföljningssamtal utförs inom en månad. 8. Stödsamtal till
den/de elever som är inblandade Elevhälsan erbjuder stödsamtal till den/de elever som har blivit utsatt av personal.

Rutiner för uppföljning
Datum för uppföljning fasställs på bilaga 1.a alt. 1.b. Utredningen dokumenteras sedan i det pågående ärendet under aktuellt
datum.

Rutiner för dokumentation
Ansvarig lärare följer de rutiner som finns för uppföljning och dokumenterar i avsedd blankett. Dokumentationen delges rektor
genom inlämnande av papperskopia som arkiveras. Samma rutiner gäller för dokumentation av uppföljningar.

Ansvarsförhållande
Den som upptäcker, eller får signaler om, att elev har utsatts för kränkning, diskriminering, trakasserier eller repressalier av annan
elev enligt Skollagen eller Diskrimineringslagen, har skyldighet att omedelbart meddela berörd klassföreståndare.
Klassföreståndare startar skyndsamt om vad som hänt och vilka som är inblandade. 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.
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