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Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
fritidshem, förskoleklass och skola

Ansvariga för planen
Rektor tillsammans med skolans personal

Vår vision
Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och respekterade. I vår skola är vi medvetna om att kränkande handlingar av olika slag
kan förekomma. Likabehandlingsplanen finns för god beredskap i att känna igen och vara lyhörda för signaler på kränkande
behandling. Det finns en arbetsgång mot kränkande behandling och mobbing.

I vår arbetsgrupp jobbar vi för att alla ska respektera varandra. Alla har kunskap om kränkande behandling och hur det påverkar
oss. Alla ska förhindra och ingripa om kränkande behandling uppstår. Jag (vuxen eller elev) skall r espektera dig för den du är. Ta
ansvar för vad jag gör, respektive vad jag inte gör, gentemot dig. Göra så att alla blir delaktiga i skolans gemenskap.

Planen gäller från
2016-10-30

Planen gäller till
2017-10-30

Läsår
2016/2017

Elevernas delaktighet
Värdegrundsarbete i skolan Elevrådet ska få en genomgång , och sedan få uppgift att genomföra i sin klass. Återkoppling och
eventuella förändringar gör vi före 30 oktober.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Föräldrarådet har möjlighet att vara delaktig genom att planen lyfts på föräldraråds möte. Möjlighet att läsa utkast finns innan den
fastställs. Därefter ligger den på hemsidan.

Personalens delaktighet
På skolan har vi en trygghetsgrupp ,med representanter som ska med hjälp av övrig personal arbeta fram det yttersta innehållet i
planen. All personal ska ansvara att arbeta i enighet med planen.

Förankring av planen

*Presenteras i klasserna

*Läggs ut på hemsida, detta meddelas via fredagsbrevet.
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Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Av Rektor och i Trygghetsgruppen där utvecklingsområden konstaterats.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Rektor Trygghetsgruppen

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Skolans Likabehandlingsplan innehåller inga konkreta åtgärder för det förebyggande arbetet Skolans plan för att främja bör
utvecklas. Vi har ett mycket bra arbete med vår handlingsplan vid uppkomna ärenden.

Årets plan ska utvärderas senast
2017-10-30

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
under perioden augusti-oktober görs en utvärdering genom att * I klasserna-elevråd-trygghetsgrupp undersöka om planen
genomförts, har den haft verkan? Ser vi att förebyggande åtgärder är förebyggande? *Utvecklingsområden?

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektoransvariga: rektor tillsammans med personal
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Främjande insatser

Namn
Solen

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
Målet är att alla elever känner att de har någon att vara med på rasterna

Insats
På skolan har vi målade solar. Där eleverna kan, om de känner sig ensamma på rast, ställa sig. Då synliggörs det att
där finns en ensam kamrat som man kan hjälpa.  

Ansvarig
trygghetsgruppen elevstödjare

Datum när det ska vara klart
Arbetet är ständigt pågående

Namn
Främja likabehandling oavsett funktion

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 elever ska behandlas lika utifrån sina förutsättningar. Eleverna ska ha kunskaper om de samhällerliga villkor som
ha funnits och finns för människor.

Insats
Vår fysiska miljö ska så långt som möjligt vara anpassad för olika fysiska handikapp.

* Vi gör schemaanpassningar, gruppindelningar, lokalanpassningar, placering i klassrum utifrån behov och serverar
specialkost för för de som behöver.

* Vi har grupprum till varje klassrum. Det möjliggör en mer individanpassad/gruppanpassad möjlighet till undervisning.

  *Vi använder oss av kompensatoriska hjälpmedel. Vi ser över gemensamma dagar och utedagar för att anpassa allas
möjlighet att delta.

  *Vi ska informera oss  olika funktionsnedsättningar för ökad förståelse.

Ansvarig
Alla på skolan

Datum när det ska vara klart
Pågående hela året

Namn
Kompisgrupp

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
Att eleverna har ett forum för delaktighet och för ökad social trygghet på vår skola.

Insats
En elevgrupp utses som ska arbeta tillsammans med vuxna kring trygghet och likabehandling på skolan. Detta läsår
byter vi ut deltagarna i gruppen.

Ansvarig
De vuxna i trygghetsgruppen

Datum när det ska vara klart
Pågående på hela året.
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Namn
Vuxengrupp som leder trygghetsarbetet

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
Att skapa kontinuitet, innehållskvalité och engagemang kring trygghet och likabehandling på skolan. Tillsammans med
kompisgruppen .

Insats
De vuxna ska vid tillfällen träffa barnen i elevstödsgruppen och arbeta främjande ut mot klasserna med likabehandling
och trygghet.

Ansvarig
Rektor och trygghetsgruppen

Datum när det ska vara klart
pågående 2017

Namn
Vuxna att vända sig till

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 elever känner att de har minst en vuxen som de känner sig trygg att vända sig till på skolan. Vi följer upp det via vår
trygghetsenkät.

Insats
Ständigt arbete med relationsbyggande hos de vuxna jämte eleverna.

Vi ska arbeta med foton av personal för att öka barnens medvetande om vilka som kan stötta dem på skolan. 

Ansvarig
Alla som arbetar på skolan

Datum när det ska vara klart
ständigt pågående arbete

Namn
Klassgenomgångar

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
Att ingen ska känna sig orättvist behandlad och kränkt utifrån ovanstående grunder. Att vi har trygga barn på skolan.

Insats
Varje termin genomförs klassgenomgångar där det uppmärksammas om det finns elever som berörs och ska
uppmärksammas utifrån de olika områdena.

Ansvarig
rektor och specialpedagog

Datum när det ska vara klart
ht 2017
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Namn
Information om arbetsgång vid kränkningar

Områden som berörs av insatsen

Mål och uppföljning
Alla elever och vårdnadshavare ska informeras om arbetsgången vid kränkningar.

Insats
Kompisgruppen kommer att spela in en film i vilken alla kan få information om vår arbetsgång vid kränknngar

Ansvarig
Vuxna i trygghetsgruppen

Datum när det ska vara klart
20170601
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Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Klassamtal/elevsamtal. Elevråd- för att demokratiskt kunna påverka och utvärdera. Dokumentation vid händelser för att se dolda
mönster och uppmärksamma. Trygghetsenkät varje höst. Undersökande arbete med hjälp av elever i trygghetsgrupp.

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
Varje elev har gjort en anonym trygghetsenkät. Klassamtal och trygghetsvandring på skolan. Elevråd, trygghetsgrupp, klassråd,
Klassrumsdiskussioner.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Personalen har tagit del av enkäter och har i uppdrag att följa upp resultaten. Personalen dokumenterar och följer upp när något
händer på skolan. Personal uppmärksammar med noll tolerans kränkningar och prioriterar för utredning. I samtal med eleverna
identifierar vi risker, vilka tas upp i kollegiet för att kunna åtgärda och förhindra.

Resultat och analys
På skolan har vi många elever som känner sig trygga,och vi anser oss få signaler som visar på att vi arbetar efter en väg som
verkar bra. Vi stillar oss inte i trygghet utan ser att vi ska utveckla trygghetsarbetet på skolan. Vi kommer att behöva
vidareutveckla vårt arbete för att mer uppmärksamma diskrimineringsgrunder som inte är så uppenbara.

Vi ska också arbeta för att de fysiska platserna som framkommit i våra enkäter som otrygga ska utvecklas och kännas bättre.
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Förebyggande åtgärder

Namn
Trygghetsenkät

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
Att kunna identifiera risker och använda i vår kartläggning i framåtsyftande arbete.

Åtgärd
Genomföra trygghetsenkät med elever i åk 1-6 varje höst. Vi ska utvärdera och vidareutveckla den nuvarande.

Motivera åtgärd
Vi vill kunna ge eleverna möjlighet att anonymt kunna påverka och ge oss riktning om hur vi ska arbeta inför kommande
läsår.

Ansvarig
Rektor och personal

Datum när det ska vara klart
HT 2017

Namn
Ordningsregler

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 på skolan ska veta skolans ordningsregler för att förebygga otrygghet om skolregler.

Åtgärd
Skolans regler informeras och uppmärksammas på hösten. trivselregler ska finnas i varje klass.

Motivera åtgärd
Har man regler som man också kommunicerat är det mindre risk att diskussioner leder till stora konflikter och trygghet
är lättare att känna.

Ansvarig
Rektor och personal

Datum när det ska vara klart
ht 2017

Namn
Information om olika diskrimineringsgrunder

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
En förståelse för allas olikheter och lika värde. Följs upp genom att undersöka om alla klasser anser sig vara
informerade.

Åtgärd
De vuxna på skolan ska informeras för att sedan kunna använda detta i sin undervisning.

Motivera åtgärd
För att förhindra att någon ska behöva känna sig kränkt och olikbehandlad så kan information förhindra samhällets
rädslor för det som man inte vet något om.

Ansvarig
Trygghetsgruppen

Datum när det ska vara klart
Pågående under året.
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Namn
Information om handlingsplan

Områden som berörs av åtgärden

Mål och uppföljning
Att alla föräldrar blir informerade hur vi arbetar på skolan vid kränkningar.

Åtgärd
Spela in film om arbetsgången vi har i vår handlingsplan.

Motivera åtgärd
Informerade föräldrar inger trygghet till sina barn och en god känsla för skolan som ska ta hand om det viktigaste de
har.

Ansvarig
Rektor

Datum när det ska vara klart
ht 2017
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Rutiner för akuta situationer
Policy
Vi har Nolltolerans mot kränkningar. Var och en som är anställd på skolan,som får veta eller upptäcker pågående
kränkningar/trakasserier skall genast ingripa och se till att den utsatte får stöd. Då den akuta situationen åtgärdats meddelas
elevernas klasslärare.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Vi vuxna ska tidigt uppmärksamma och informera varandra om vi ser och hör något av ovanstående. Vare sig det är något som
kommer från elever, föräldrar eller andra i vår närhet. Vi ska arbeta för att tidigt se och förhindra i det vardagliga arbetet.

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Alla på skolan ska vara så insatta i vårt arbete så att den person man känner sig trygg med ska vara den man kan vända sig till.
Rektor är ytterst ansvarig och finns alltid nära till hands. I övrigt har vi elevhälsoteam med specialpedagog, kurator,
psykolog,skolläkare och skolsköterska som också ingår i vårt arbetet kring eleverna.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
• Var och en som är anställd på skolan och som får veta, eller upptäcker pågående kränkningar/trakasserier skall genast ingripa
och se till att den utsatte får stöd. Då den akuta situationen åtgärdats meddelas elevernas klasslärare.

• Två trygghetsvuxna pratar med eleven som blivit utsatt för att klargöra vad som hänt. De informerar den utsatte hur skolan tänker
gå vidare i ärendet och att vårdnadshavare kommer att informeras. Vi kommer också att följa upp det som skett inom en vecka.
De vuxna klargör för eleven som är utsatt att den genast ska berätta om något ytterligare händer. Dokumentera samtalet.

  • De Trygghetsvuxna samtalar med den/de som utsatt elev. Om det visar sig efter samtal att trakasserier/kränkningar har skett
förklarar de vuxna för eleven som utfört kränkningen, att kränkningar inte accepteras och inte får förekomma enlig lag. De ska
genast upphöra. Det skrivs en plan för hur det ska gå till och en tid för uppföljning bestäms. Om fler deltagit i kränkningarna talar
de trygghetsvuxna med dem en och en. Informera om att vårdnadshavare kommer att informeras. Dokumentera samtalen.

• Vårdnadshavare kontaktas och informeras vad som hänt och vad som beslutats. Dokumentera samtalen.

• Informera rektor som vidtar åtgärder med information till övrig personal och elevhälsopersonal.

  • Eleverna hålls under uppsikt. Detta är alla vuxnas ansvar.

• Uppföljande samtal hålls enligt planering (efter ca en vecka). Vid behov meddelas vårdnadshavare för att informeras om hur det
gått. Eleverna hålls även fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtal.

• Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever som utsatt annan elev samt deras vårdnadshavare till möte.
Där deltar rektor, klasslärare samt kurator/special pedagog. En handlingsplan och /eller åtgärdsprogram upprättas för att komma
till rätta med problemet. Samtalet dokumenteras.

• Handlingsplanen/åtgärdsprogrammet följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, klasslärarare, rektor och
kurator/specialpedagog. Samtalet dokumenteras.

• Vid allvarliga trakasserier/kränkningar ska skolan dessutom vidta ytterligare åtgärder, till exempel kontakt med andra
myndigheter så som socialtjänsten.

• Ärendet avslutas när den utsatte anser att situationen känns bra.

• Dokumentation för trakasserier eller kränkande behandling ska fyllas i och lämnas till rektor för arkivering.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
När elev känner sig kränkt av personal på skolan utreds detta ALLTID av rektor. Rektor kan ta till sin hjälp någon utomstående
personal från huvudman. Finns där en vuxen som är elevens trygghet(Vårdnadshavare , lärare o dyl. ) ska denne absolut få vara
elevens stöd.

Rutiner för uppföljning
Se "Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever"

Rutiner för dokumentation
Se "Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever"

Ansvarsförhållande
Se ovan.
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