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Vår vision
På Flahultsskolan känner sig alla trygga. På vår skola tar alla
elever och all personal aktivt avstånd från diskriminering och
kränkande behandling.
All verksamhet genomsyras av god anda, ömsesidig respekt
och ansvarstagande.

Flahultsskolan arbetar för att främja likabehandling oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder eller
funktionsförmåga. Misstänker du att ditt barn, eller någon annans
barn, utsätts för kränkande behandling – kontakta skolan
omgående!
När du som förälder eller elev har frågor om diskriminering eller
kränkande behandling är du välkommen att vända dig till din
kontaktlärare och/ eller all övrig personal som du har förtroende
för.

När elev kränks av andra elever eller personal
Flahultsskolan har tydliga rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks
av andra elever eller för att utreda och åtgärda när en elev kränks av
personal.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever:
1. Den personal som upptäcker kränkningar skall genast ingripa. Då den akuta
situationen åtgärdats meddelas elevernas kontaktlärare.
2. Kontaktlärare och ytterligare en personal talar med den som utsatts för
kränkningen för att klargöra vad som hänt och om det hänt tidigare. Förklara att
kränkningar inte får förekomma och att skolan nu kommer att åtgärda detta.
Bestäm en tid för uppföljning cirka en vecka senare, men klargör även att eleven
genast ska komma till kontaktläraren om något händer innan dess.
3. Kontaktlärare och ytterligare personal talar sedan med den/ de som utfört
kränkningen, om flera personer deltagit talar de vuxna med dem en och en.
Förklara att kränkningar inte accepteras och inte heller får förekomma enligt lag,
och att de genast ska upphöra. Gör upp en plan för hur detta ska gå till. Bestäm
en tid för uppföljning ca en vecka senare. Samtalet dokumenteras.
4. Elevers vårdnadshavare kontaktas skyndsamt i samband med föregående samtal
med berörda parter. Information ges om vad som hänt och vad som nu beslutats.
Samtalen dokumenteras.
5. Meddela EHT/ rektor vad som skett och vad som gjorts.
6. Eleverna hålls under uppsikt.

Rutiner för uppföljning:
7. Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 2 och 3. Därefter kontaktas
föräldrarna för att delges information om hur det gått. Eleverna hålls även
fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtalen.
8. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever som mobbar
tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos rektor och skolkurator. En
handlingsplan upprättas för att komma till rätta med problemet. Samtalet
dokumenteras i protokoll.
9. Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, rektor och
skolkurator. Även detta samtal dokumenteras i protokoll.
10. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphört vidtas ytterligare
åtgärder, till exempelkontakt med andra myndigheter som socialtjänst eller polis.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal:
1. Händelsen anmäls till rektor.
2. Vårdnadshavare informeras.
3. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs.
4. Rektor följer upp ärendet med eleven och elevens vårdnadshavare.
5. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur
undervisningen med berörd elev fungerar.
6. Om åtgärderna inte är tillräckliga kan vårdnadshavare/elev ta kontakt med
rektors chef.

Eleven kan även vända sig till Barn- och elevombudsmannen
(www.skolinspektionen.se/BEO)

Ansvarig: kontaktlärare i kommunikation med EHT.

Hur kan du som elev och förälder vara med och påverka?
Du som elev genomför flera olika enkäter och deltar i klassråd och elevråd.
Du som förälder kan lämna synpunkter och förslag på förbättringar till någon i Team
Värdegrund.

Förankring av planen sker enligt följande:
Elever: kontaktlärare ansvarar för genomgång av planen i respektive klass vid varje
läsårsstart.
Vårdnadshavare: information via årliga föräldramöten.
Personal: information via skolledning vid varje läsårsstart.

Team Värdegrund Flahultsskolan:
Rektor Ulrika Kragner
Utvecklingsledare Eva Dahlqvist
Skolkurator Kerstin Svanberg
Skolsköterska Maja Sokolowska
Värdegrundspedagog Sara Haglund-Glimryd
Fritidspedagoger:
Stefan Farmansson
Jarkko Louhema
Dennis Toriseva

Du hittar vår plan på Flahultsskolans hemsida:
http://www.skola.jonkoping.se/flahultsutbildningsenhet
planen gäller från 2016-08-22 till 2017-08-22

