Trygghet, ansvar och respekt på
Rinnens skola 2019/20

Årlig plan mot diskriminering
och kränkande behandling

Förkortad version

Mål
Alla former av
kränkande
behandlingbehandling
motarbetas.

Alla har samma
rättigheter och
möjligheter

Alla känner sig
trygga, trivs
och känner
arbetsglädje.

Alla bemöts
med respekt

Alla bemöts
med
omtanke,
generositet
och omsorg
om individen.

Vi som arbetar på Rinnens skola har nolltolerans mot
kränkningar och vidtar genast åtgärder när vi får
kännedom om en kränkning.

Det är den utsatte eleven som avgör om beteendet eller
handlingen är oönskat eller kränkande. Varje elev har
rätt att få stöd och bli tagen på allvar.

- 3 -- 3 -

Ordlista
•

Diskriminering:
När skolan behandlar någon, elev eller vuxen,
sämre än andra på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell
läggning, funktionsnedsättning, ålder eller könsöverskridande uttryck.

• Kränkande behandling:
Kränkningar kan vara verbala, fysiska (slag och knuffar), psykiskosociala
(utfrysning och blickar) eller med texter och bilder (sms och lappar).
Mobbning är upprepade kränkningar av en person och är ett uttryck för
makt.
Både vuxna och barn kan göra sig skyldiga till kränkningar
•

Trakasserier:
Kränkande behandling som har samband med diskrimineringsgrunderna.

Det är mycket viktigt att skolan får veta om en elev är
utsatt för diskriminering eller kränkning! Kontakta
skolan även om det bara är en misstanke. Det är
skolans uppgift att utreda och vidta åtgärder.
Kontaktpersoner inom skolan
Lärare: tel 0570-91290, 070-1907715
Skolans elevhälsoteam:
Rektor Karin Kanlén-Lang: tel 0570- 81891, 070-1891343
Skolsköterska Annelie Englund: tel 0570-818 93, 070-549 02 75
Kurator Anki Olsson: tel 0570-81652, 070-1014528
Specialpedagog Lena Westh: tel 070-2256948

Har du funderingar kring arbetet mot diskriminering och kränkande behandling,
kontakta oss gärna.
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Rutiner när personalen får kännedom om att en kränkning skett:
•

Samtal med berörda elever, en i taget, för att skapa en bild av vad som
skett.

•

Samtal samma dag med berörda föräldrar om vad som hänt och hur man
bäst går vidare.

•

Försoningssamtal ordnas när situationen lugnat ner sig.

•

Uppföljning av händelsen med berörda elever, oftast veckovis och upp till
ett par månader framåt.

•

Uppföljning med berörda föräldrar, t ex via mail eller telefonsamtal.

•

Händelsen dokumenteras.

•

När alla parter är överens om att kränkningarna upphört avslutas
ärendet.

Kontakter för mer information
Barn- och elevombudet finns på Skolverket och ska hjälpa
elever i frågor om kränkande behandling i skolan. Hit kan
man vända sig för att få råd, stöd och hjälp.
Adress: Barn- och elevombudet, 106 20 Stockholm
Telefon: 08-527 332 00
E-post: beo@skolverket.se
Webbplats: www.skolverket.se

I Sverige har alla barn och ungdomar under 18 år en egen ombudsman som
arbetar för deras rättigheter. Barnombudsmannen informerar om
barnkonventionen, följer hur den fungerar i samhället, samt föreslår ändringar i
lagar och regler.
Telefon: 08-692 29 50

E-post: bo@bo.se

Webbplats: www.bo.se

DO är en statlig myndighet som arbetar mot
diskriminering och för allas lika rättigheter och
möjligheter i samhället.

Telefon: 08-120 20 700
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E-post: do@do.se

Webbplats: www.do.se

