Likabehandlingsplan
Tuolluvaaraskolan
Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola
Läsår: 2017/2018

Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleklass, Grundskola

Ansvariga för planen
Rektor, Likabehandlingsgruppen

Vår vision
Vår skola ska:




präglas av respekt för människors olikheter,
vara en trygg plats för alla och fri från diskriminering och annan kränkande
behandling,
ha FN:s barnkonvention som grundplåt i allt arbete.

Planen gäller från
2017-08-22

Planen gäller till
2018-06-16

Läsår
2017/2018

Elevernas delaktighet
Förslag på plan går ut på remiss första veckan i september till klassråden där eleverna har
möjlighet att påverka utformningen av planen.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Förslag på plan går ut på remiss till vårdnadshavarna via skolans lärplattform. Via
lärplattformen har vårdnadshavarna möjlighet att påverka planens utformande.

Personalens delaktighet
Personalen har via sina arbetslag i maj 2016 utvärderat föregående läsårs
likabehandlingsarbete och delger skolans likabehandlingsgrupp sina tankar skriftligt.

Förankring av planen
Planen ska presenteras via skolans lärplattform, hemsida, under föräldramöten, under
klassråd och personalkonferenser.

Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Alla medarbetare har tillsammans i arbetslaget utvärderat det föregående årets
likabehandlingsarbete och delgivit sina tankar till skolans likabehandlingsgrupp.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Likabehandlingsgruppen, arbetslagen och rektor.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Skolan har inlett ett mer fokuserat värdegrundsarbete där alla klasser varje vecka arbetar
aktivt med olika värdegrundsfrågor. Antalet "brandsläckande" åtgärder har minskat under
året men fortfarande sker för många incidenter där elever kränker varandra.

Årets plan ska utvärderas senast
2017-08-31

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Rektor uppdrar till samtliga lärare och elever att utvärdera likabehandlingsarbetet genom
diskussioner i arbetslag och klassråd. Utvärdering är gjord av arbetslag i slutet av
vårterminen 2017. Inrapportering till rektor har varit otydlig. Även vårdnadshavare får
möjlighet att delta skriftligt via lärplattformen, e-post eller i pappersformat som inlämnas till
rektor.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor och likabehandlingsgruppen

Främjande insatser
Namn
Värdegrundsprocessen

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
Förskoleklass-åk 3: Eleverna ska ha kännedom om diskrimineringsgrunder och
fördjupade kunskaper om kränkande behandling, anpassat efter mognad och ålder på
elever.
Åk 4-6: Eleverna ska ha goda kunskaper om vad samtliga diskrimineringsgrunder
innebär. De ska också kunna uttrycka lösningsförslag för hur man i skolan kan
förebygga och främja likabehandling.

Insats
Samtliga elever ska under en till två veckor vid skolårets inledning fokusera på att
skapa grundtrygghet i gruppen. Diskrimineringsgrundernas innebörd anpassas till
ålder och mognad. Teoretiska inslag varvas med praktiska. Planering och ansvar
genomförs av respektive arbetslag.

Ansvarig
Rektor ansvarar för att leda hela skolans arbete. Klasslärarna ansvarar för
genomförande i respektive klass. All personal på skolan har ett gemensamt ansvar.

Datum när det ska vara klart
2017-09-30

Namn
Idébanken

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 ge lärarna verktyg till teoretiska och praktiska inslag till lektionsförslag i
värdegrundsarbete på skolan.
Uppföljning/utvärdering sker under ett PK maj månad som leder till uppdatering av
idébanken som görs av likabehandlingsgruppen.

Insats
Skapa idébank i V-klass.
Inköpt abonnemang EQ-verkstan läggs i idébanken.

Ansvarig
Rektor och likabehandlingsgruppen

Datum när det ska vara klart
2018-06-30

Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Planerade samtal
Frågor att ta upp under utvecklingssamtal.
Hur trivs du i skolan? Är du rädd för någon eller några i skolan? Vad kan göra dig arg eller
ledsen?
Sociogram
Ett komplementerande och fördjupande verktyg för att se gruppklimat och – dynamik.
Elevråd
Ha stående punkt under elevråd gällande kränkande behandling på skolan.
AE
Lärarna har stående punkt där diskussion om likabehandling, kränkande behandling och
värdegrundsarbete dokumenteras. Detta underlag skickas vidare vid behov till
likabehandlingsgrupp och miniteam.

Områden som berörs i kartläggningen
Likabehandling

Hur eleverna har involverats i kartläggningen
I utvecklingssamtal, klassråd och elevråd.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Diskussion på personalkonferens 1 gång per läsår med all personal.

Förebyggande åtgärder
Namn
Raster och omklädningsrum idrott, bad buss.

Områden som berörs av åtgärden
Likabehandling

Mål och uppföljning
Minska och förebygga konfliktsituationer på rasterna. Uppföljning sker via
utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar och elevråd.

Åtgärd
Lågstadiesatsning, 2 personer till Tuolluvaaraskolan och Jukkasjärvi skola.

Motivera åtgärd
Genom att avsätta personal som håller i rastaktiviteter får vi fler barn/elever som
deltar i gemenskapen, fler vuxna på skolgården ger ökad trygghet för barn/elever.

Ansvarig
Rektor och likabehandlingsgrupp

Datum när det ska vara klart
2017-09-30

Rutiner för utredande och åtgärdande arbete
Vid kännedom om en kränkning har eller kan ha inträffas ska uppgifterna utredas
skyndsamt. Utredningen ska alltid ske med hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. En
tydlig markering på skolan är att kränkningar inte får förekomma. Om personal misstänks
för kränkning ska rektor utreda kränkningen.
Rektor anmäler omedelbart till förvaltningschefen så snart personal i skolan får
kännedom om att en elev blivit kränkt. (Skollagen 6 kap. 10§)

Åtgärd




Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är.
Åtgärderna ska stoppa den akuta mobbningen och långsiktighet i arbetet ska finnas.
I Jukkasjärvi skola jobbar vi för nolltolerans.

Utredning
1. När någon verksam i skolan har fått information om att kränkande behandling
förekommer
- har man ett inledande samtal med den utsatte
- sedan med den kränkande parten
- informeras både den utsattes och den kränkande partens vårdnadshavare
- dokumenteras samtalen på händelseblanketten
- åtgärder planeras och genomförs
- uppföljning sker inom två veckor
- allt dokumenteras, original lämnas till rektor
2. Om ingen förbättring sker
- kontakt tas skriftligt med miniteamet som ska ta del av dokumentationen enligt
ovan
- miniteamet planerar vem som ska handha ärendet. Rektor beslutar.
- handläggaren i miniteamet informerar mentorn till den utsatte och till den
kränkande parten hur ärendet fortlöper.
3. Om problemet kvarstår
Handläggaren i miniteamet kommer att:
- ha fortsatta samtal med båda parter
- stödja båda parterna utifrån grundproblemet
- ha kontinuerliga kontakter med vårdnadshavarna och mentorn
- följa upp ärendet i miniteamet
4. Om inget hjälper trots vidtagna åtgärder
- rektor sammankallar till samrådskonferens. Ev. ny plan upprättas.
- rektor har rätt att förändra de pedagogiska grupperingarna
- rektor kontaktar socialförvaltningen
- rektor gör polisanmälan

När ett ärende är avslutat
Rektor redovisar skriftligt till förvaltningschefen när elevärendet är avslutat. Ärendet
kommer att diarieföras och arkiveras hos Kultur- och utbildningsnämnden.

Rutiner för dokumentation
Dokumentationsunderlag är händelseblankett som finns i V-klass. Ansvariga för
dokumentation enligt ovanstående rutin. Upprättade dokument skrivs ut och förvaras hos
rektor.

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Marion Patrón Jacobsson, rektor Tel.nr: 0980-702 17
Kristina Töyrä, miniteam Tuolluvaaraskolan Tel.nr: 0980-705 06
Maria Sörmling, miniteam Jukkasjärvi skola Tel.nr: 0980-765 97
Sofia Heikki, Likabehandlingsgruppen Tuolluvaaraskolan Tel.nr: 0980-705 10
Susanne Johansson, Likabehandlingsgruppen Jukkasjärviskola Tel.nr: 0980-765 97
Irene Zakrisson, Likabehandlingsgruppen Jukkasjärviskola Tel.nr: 0980-765 97

