Ordlista:

Kontakter:
Kontakta i första hand barnets lärare eller fritidspedagog.

Diskriminering
När du blir sämre behandlad än vad en
annan person blir i en liknande situation,
och/eller det har samband med ditt kön, din
etnicitet eller religion, med din sexuella
läggning, könsidentitet, ålder eller att du har
en funktionsnedsättning.

Trygghetsgruppen:

Trakasserier

(kortversion)

Emma Davidsson
036-442 84 01
Emma.Davidsson@habokommun.se

Rektor

Ulrika Ohlsson
036-442 84 05
Ulrika.Ohlsson@habokommun.se

Skolsköterska

Tina Olsson
036-442 84 10
Christina.Olsson@habokommun.se

Skolkurator

Rebecka Crona
036-442 84 16
Rebecka.Crona@habokommun.se

Lärare

Eva Sundbring Persson
036-442 84 18
Eva.Persson@habokommun.se

Lärare

Lärare

Annan kränkande behandling

Carina Gröndahl Sjöö
036-442 84 71
carina.sjoo@habokommun.se

Ett uppträdande som kränker din värdighet,
t.ex. retas, knuffas, frysa ut.

Ellen Andersson
036-442 84 17
Elionor.Andersson@habokommun.se

Lärare

Patrik Sundstrand
036-442 84 20
Patrik.Sundstrand@habokommun.se

Lärare

Mobbning

Jennie Sandberg
036-442 84 74
Jennie.Sandberg@habokommun.se

Lärare

Sara Andersson
036-442 84 73
Sara.andersson@habokommun.se

Lärare

Charlotte Almgren
036-442 84 18
charlotte.almgren@habokommun.se

Lärare

När någon säger något till dig eller om dig
som gör dig ledsen eller arg och/eller det
handlar om ditt kön, din etnicitet eller
religion, din sexuella läggning, könsidentitet,
ålder eller att du har ett funktionshinder. Det
kan också vara sexuella trakasserier.

När någon upprepade gånger och under en
längre tid blir utsatt för kränkande
behandling eller trakasserier från en eller
flera personer.

Alléskolans fullständiga plan mot
diskriminering och kränkande behandling
finns att läsa på kommunens hemsida.

Likabehandlingsplan

2018-2019

Mitt allra bästa jag
Alléskolans pedagoger strävar efter att alla elever ska ha
en självklar plats i klassrummet, både pedagogiskt,
fysiskt och socialt. Alléskolan ska präglas av goda
relationer, ett positivt och tydligt ledarskap ger en trygg
miljö med goda förutsättningar för stimulans, lärande
och tillit där elever kan utvecklas mot att bli ”sitt allra
bästa jag”. En verksamhet som präglas av trivsel, lust att
lära och glädje i arbetet innebär goda förutsättningar för
att lyckas. En positiv inställning med högt ställda
förväntningar och en tro på eleverna skapar en självuppfyllande profetia som gör att många elever presterar
betydligt bättre än de annars skulle göra. En engagerad
lärare som visar positivt engagemang för sitt ämne eller
för sin klass, gör att eleverna tycker att skolarbetet är
roligt och skapar en lust till att vilja lära sig mer.

Till dig som elev

Alléskolans trygghetshjul

Hur vi agerar vid en kränkning

Om du någon gång blir utsatt för hot, våld,
en kränkande behandling eller om du blir
diskriminerad av någon vuxen eller en
elev, ska du omedelbart kontakta en vuxen
på skolan eller fritids. Det gäller även om
du vet någon annan på skolan som är
utsatt.

Upptäcka och anmäla
All personal på skolan har ansvar för
att anmäla till rektor och huvudman
(skolchefen) då vi upptäcker att en
elev har blivit utsatt för trakasseri eller
kränkande behandling.

Till dig som vårdnadshavare

Utreda och åtgärda
Handlingen dokumenteras av ansvarig
personal och delges trygghetsgruppen
som utreder behov av åtgärder.

Om du misstänker att ditt eller någon
annans barn utsätts för hot, våld, en
kränkande behandling eller diskriminering
på skolan eller fritids så kontakta i första
hand barnets lärare eller fritidspedagog
men du kan också kontakta någon ur
skolans trygghetsgrupp (se kontaktinformation på baksidan).

.

Utvärdera och följa upp
Nuläge och åtgärder följs kontinuerligt
upp av utsedd personal och/eller
trygghetsgrupp samt vårdnadshavare
och berörd elev.

U:et
– reaktionsmönster vid mobbning

