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Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Grundskola och grundsärskola

Ansvariga för planen
Rektor Andreas Karlsson, AMOR (Antimobbing- och rasismgruppen)

Vår vision
Vår vision är att varje elev skall göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande grundade på kunskaper om mänskliga
rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, respektera andras egenvärde. Eleverna skall ta avstånd från att
människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverka till att hjälpa andra människor. Eleverna skall leva sig in i
och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla med deras bästa för ögonen (LGR 11)

Planen gäller från
2017-01-01

Planen gäller till
2017-12-31

Läsår
2016/2017

Elevernas delaktighet
Kartläggande arbete och samtal kring åtgärder under ht-16 genom klassarbeten.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårdnadshavarna är delaktiga i kartläggningen genom frågor i utvecklingssamtal under ht-16.

Personalens delaktighet
Utvärdering av planen mot diskriminering och kränkande behandling  i juni 2015 i AMOR. Kartläggande arbete under ht -16 och
samtal kring åtgärder i januari -17.

Förankring av planen
Förankras hos elever av respektive klassföreståndare i klassarbeten under vt-17. Förankras hos personal av rektor/AMOR på APT
vt-17. Förankras hos vårdnadshavare via lärplattform vt-17. Informationsfolder om det åtgärdande arbetet delas ut ht -16.
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Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Under vårterminen har kontinuiteten och strukturen i arbetet med planen minskat, vilket innebär att utvärderingen inte har
inkluderat elever, personal och vårdnadshavare i samma utsträckning som föregående år. Detta ska också utvecklas under
kommande läsår. 
Fjolårets plan har utvärderats av AMOR i juni 2016.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
De som har varit delaktiga i detta arbete är personal som ingår i AMOR.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Förebyggande
Vuxennärvaro på raster

Har fungerat både bra och dåligt. Det som fungerar väl är när rastvärd aktiverar sig tillsammans med elever, när man som vuxen
har en relation till de elever som befinner sig ute. De vuxna har delat upp sig och enligt elevernas önskan har ofta en vuxen funnits
på plats vid skolvärdinnans utrymme och annan vuxen rört sig runt. Då det inte fungerat handlar det bl a om att all personal inte
håller sin rastvärdstid - ibland glöms den bort av olika anledningar, ibland är den svår att hinna med mellan lektionerna och vissa
prioriterar inte arbetet kanske pga osäkerhet kring vad som förväntas och när och hur man kan agera i olika situationer. Vissa
rastvärdstider ligger på tider då elever inte befinner sig ute på rast. Ibland börjar rasterna innan tid för rastvärdskap infaller. Vid
busstiden är det ofta rörigt med många elever på plats. Ansvaret för busstiderna skiftar i perioder vilket gör det sårbart pga att man
t ex glömmer. 

Rastaktiviteter

Under läsåret har scrapbooking anordnats vid ett antal tillfällen på lunchrasten där elever från alla årskurser har deltagit. Aktiviteten
har upplevts som positivt av deltagande personal och skapar tillfälle att bygga relationer mellan elever i olika klasser och till de
vuxna samt en positiv samvaro på rasten. Material till rastaktiviteter har setts över. Information om aktiviteter har inte gått ut i
klasser och elevråd som planerat. Önskemålet om fler sittplatser utomhus har tagits upp med rektor under läsåret. 

Skolmiljö

Vissa ytor har målats om i skeppen. Sofforna i skeppen har blivit slitna. Toaletterna är ommålade, krokar är uppsatta, blandare
utbytta och belysningen är bättre. Ljudisolering till toaletter har inte varit möjlig. Duschrummen är avskilda in till omklädningsrum
men inte mellan duscharna av utrymmesskäl. Oklart om fungerande belysning vid sopstation har kommit enligt önskemål. 

Skolövergripande arbete gällande diskrimineringsgrunden etnicitet

Inte genomfört, diskussionerna är inte lyfta i personalgrupp och bland elever efter kartläggningen. 

Främjande
Klassföreståndartid en timme per vecka Genomfört enligt plan.
Vuxennärvaro under rasterna Se "Förebyggande".
Klassarbete i år 7 - stärka gruppenGenomfört enligt plan.
Klassarbete i år 7 - United Genomfört enligt plan. 
Skolans fysiska miljö Dialogen med elevrådet sköts av skolvärdinna och bibliotekarie. Dialogen behöver utökas. 
Undervisning Lärarna arbetar enligt läroplanens värdegrund. Samtal kring diskrimineringsgrunderna skedde i samband med
kartläggningen under hösten 2015.
Trivselregler Trivselregler har inte arbetats fram i samverkan med lärare och elever såsom planerat. Elever och vårdnadshavare
har informerats på olika sätt, t ex i föräldramöte, i samtal i klasserna, på UNIKUM.
Lektionsplanering för normarbete i klasserna Genomfört enligt plan.
Lägerskola Genomfört enligt plan.
Årscykel Färdigarbetat för höstterminen men ej för vårterminen. Inte återkommande kommunicerat enligt plan.
Lajks Genomfört enligt plan. 

Årets plan ska utvärderas senast
2017-09-30

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
1. Juni 2017: AMOR utvärderar planen och incidentrapporterna. Detta sker genom samtal. 2. Juni 2017: Personalen utvärderar
förebyggande och främjande insatser arbetslagsvis i samtal som AMOR-representanterna håller i. 3. Under höstterminen
2017: Eleverna utvärderar förebyggande och främjande insatser i samband med kartläggningarna. Arbetet sker genom diskussion i
klasserna. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor Andreas Karlsson
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Främjande insatser

Namn
Klassföreståndartid en timme per vecka

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
Eleverna i respektive klass skall tillsammans arbeta med material som berör diskrimineringsgrunderna, normerna och
plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Insats
AMOR bidrar med material som används under några veckor. Materialet finns på lärplattformen.

Ansvarig
Respektive klassföreståndare och AMOR

Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under läsåret

Namn
Vuxennärvaro under raster

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 det vid varje rasttillfälle skall det finnas två schemalagda vuxna närvarande med uppdrag att bidra till ett
lugnare och trivsammare rastklimat. Uppföljning sker genom att rektor uppdaterar rastvaktsschema två gånger under
läsåret (uppstart vårtermin och hösttermin).

Insats
Skolpersonalens närvaro under rasterna har haft effekten att klimatet i korridorerna blivit bättre. Förutom de
schemalagda vuxna finns skolvärdinna tillgänglig för eleverna under de flesta av rasterna.

Ansvarig
Rektor

Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under hela läsåret.

Namn
Klassarbete i år 7 - Stärka gruppen

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 stärka den grupp som skapas när en ny klass i år 7 börjar på Strandängskolan. Uppföljning sker genom att
klassföreståndare och kurator informerar rektor, elevhälsoteam och arbetslag hur arbetet har gått och vad man
eventuellt behöver fokusera på i arbetet med klassens gemenskap och trygghet.

Insats
Klassarbetet utförs av kurator tillsammans med klassföreståndare under höstterminen i år 7. Syftet är att eleverna ska
stödjas i att lära känna varandra i klasserna, öva samarbete och att våga tala inför klassen samt stå för sina åsikter.
Klassföreståndaren gör observationer av gruppens samspel och roller. Varje klassföreståndare arbetar också på egen
hand med sin egen klass under höstterminen för att stärka individerna och gruppen.

Ansvarig
Kurator och respektive klassföreståndare

Datum när det ska vara klart
Ht-16
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Namn
Klassarbete i år 7 - United

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 upptäcka eventuellt utanförskap i klassen och att ge eleverna redskap att motverka detta. Arbetet påbörjas
med en enkät riktad till elever och klf gällande klimat och trivsel i klassen. Klassarbete med dramapedagoger då kurator
och klf närvarar för observation genomförs. Uppföljning sker i ett klassarbete med tema "Härskartekninker och
motmedel" med klf och kurator. 

Insats
Dramapedagog, kurator och klassföreståndare jobbar med klassen under vårterminen i år 7 med upplägget "UNITED -
ett arbete för gemenskap". Klf och kurator har en gemensam utvärdering av arbetet i åk 7 med fokus på arbetsklimat,
trivsel och utanförskap. 

Ansvarig
Dramapedagog, kurator och klassföreståndare

Datum när det ska vara klart
Vt-16

Namn
Skolans fysiska miljö

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 skolans fysiska miljö är utformad på ett sådant sätt att förutsättningen för kränkande behandling eller
diskriminering försvåras. Många av de punkter vi tänker oss här finns under förebyggande insatser.

Insats
Dialog mellan personal och elevråd ska föras.

Ansvarig
Rektor

Datum när det ska vara klart
Pågår under hela läsåret

Namn
Undervisning

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
Undervisningen på skolan skall genomsyras av samhällets grundläggande värden och respekt för varje människas
egenvärde. Undervisningen skall också bedrivas så att diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna ej förekommer.
Uppföljning sker genom dialog mellan elev och lärare, t ex utifrån en ledande frågeställning: Tänk dig att du tillhör en av
de grupperna som ofta blir diskriminerade i vårt samhälle. Hur synliggörs/osynliggörs du?

Insats
Varje lärare skall vara påläst på vilka diskrimineringsgrunderna är samt planera sin undervisning så att diskriminering
inte förekommer. På konferenstid i juni samt innan klassarbetet inleds på höstterminen går AMOR igenom
diskrimineringsgrunderna och vad ett normkritiskt förhållningssätt innebär.

Ansvarig
Respektive lärare

Datum när det ska vara klart
Pågår under hela läsåret.
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Namn
Trivselregler

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 skolan skall ha gemensamma trivselregler. Uppföljning sker genom att rektor fastställer skolans
trivselregler när arbetet är genomfört. Regler för bokning av material till rastaktiviteter skall också vara kända av alla
elever. 

Insats
1. Personalen arbetar fram grunden till trivselregler vid starten av varje läsår. Reglerna tas upp med elever - i klasser
eller i elevråd - för diskussion och ev förslag till revidering. Reglerna fastställs och delges elever och även
vårdnadshavare via lärplattformen. 2. Regler för att skriva upp sig för biljard- och pingisspel och för att lånamaterial lyfts
av klassföreståndare med respektive klass i start av höst- och vårterminen. 3. Varje klass diskuterar i start av
höstterminen hur man ska vara mot varandra i klassen. Utvärdering i start av vårterminen med frågorna: "Hur gick det?",
"Var är vi nu?", "Vart ska vi?" och "Hur gör vi?".

Ansvarig
Rektor

Datum när det ska vara klart
Ht-16

Namn
Lektionsplanering för normarbete i klasserna

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 varje klassföreståndare skall arbeta med en lektionsserie som är framtaget av AMOR. Målet är en fördjupad
kunskap om diskrimineringsgrunderna och normer bland våra elever inklusive en kartläggning av normerna på skolan
utifrån elevernas upplevelser. Uppföljning sker genom samtal mellan rektor och AMOR. 

Insats
Respektive klassföreståndare genomför lektionerna i sin klass. Materialet är delvis hämtat från boken "I normens öga"
och www.lasupp.nu. Varje klassföreståndare sammanfattar kort klassens arbete.

Ansvarig
Klassföreståndare

Datum när det ska vara klart
Vt-16

Namn
Lägerskola

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
Åk 7 och 9 ska åka iväg på en övernattning. 

Insats
Åk 7 och 9 åkte på lägerskola.

Ansvarig
Rektor

Datum när det ska vara klart
Ht-16
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Namn
Årscykel

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 för all personal synlig- och tydliggöra arbetet med likabehandlingsplanen under läsåret. Målet är också att
personalen ska känna delaktighet i arbetet.

Insats
Årscykeln arbetas fram av AMOR under läsåret. Den tas upp återkommande under terminsslut och -början samt på
APT under läsåret.

Ansvarig
Rektor

Datum när det ska vara klart
Vt-16

Namn
Tillsatt tjänst för rastaktiviteter

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
Eleverna engageras i rastaktiviteter, blir mer aktiva och lär känna nya vänner. Elever som är otrygga i nya situationer
tryggas av den ansvarige vuxna. 

Insats
Tjänst tillsatt med ansvar för att bygga upp rastaktiviteter och engagera eleverna. 

Ansvarig
Rektor

Datum när det ska vara klart
Vt-16
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Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Elever: Trygghetsvandringar med klasserna. Klassarbete om diskrimineringsgrunderna. De elever som är inskrivna i
grundsärskolan gör samma arbete med planen som övriga elever men i sin egen grupp.Vårdnadshavare: Genom fråga på
utvecklingssamtal. Personal: Samtal i arbetslag och EHT. Intervjuer med busschaufför, skolrestaurangens personal, bibliotekarie,
skolvärdinna. Övrigt: Slutsatser från skolsköterskans elevhälsosamtal från föregående år och incidentrapporter.

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
I klassarbete under september har eleverna på den veckovisa klasstimmen tillsammans med klassföreståndare genomfört
trygghetsvandring och arbete gällande diskrimineringsgrunderna. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Klassföreståndarna är delaktig och leder klassarbetet gällande trygghetsvandring och diskrimineringsgrunder. Lärare och
elevhälsopersonal har talat om trygga platser och diskrimineringsgrunderna i gemensamma möten. Skolsköterskan har genomfört
elevhälsosamtal under föregående läsår som vi tar hänsyn till i planen. Kringpersonal har intervjuats gällande sina iakttagelser och
tankar.

Resultat och analys

Kartläggning utifrån otrygga platser och situationer
Många elever i de olika årskurserna upplever att det är tryggt på skolan. Vi ser att vuxennärvaro är en av de faktorer som bidrar till
en trygg känsla. Elever uppfattar att stämningen t ex i korridorerna påverkas av vilka elever som är där. Följande otrygga
platser/situationer pekats ut:

I matsalen

Eleverna upplever det som otryggt att behöva leta efter en sittplats. Det upplevs som en rörig miljö med mycket ljud. Elever
upplever att de får byta plats ofta pga att borden är bokade för elever från f-6. Då personal räknat sittplatserna visar det sig att de
faktiskt är för få för att räcka till under vissa tider/dagar. Skolrestaurangens personal upplever att det blir oro vid platserna på
scenen och att det behöver finns vuxna på plats där. Elever med social oro har svårt att äta i matsalen och alternativa matplatser
finns inte i nuläget att erbjuda, varför dessa inte äter lunch under skoldagen.

Utanför bildsalen

Det finns sällan vuxna utanför bildsalen, vilket upplevs som otryggt. 

Vid biljardbord, pingisbord vid skolvärdinnans rum

Vissa elever upplever platserna som stimmiga, högljudda och bråkiga. Andra upplever närvaron av vuxna som en trygghet. Vuxna
måste ingripa vid behov. Reglerna för hur man får skriva upp sig till spel följs inte alltid vilket skapar konflikter. Inlämning av
redskapen fungerar inte över tid.

Vid biljardbord och scenen utanför röda skeppet

Här är ofta många elever och en hög ljudvolym men få vuxna. Stolarna på scenen har blivit ett "tillhåll" som skapar otrygghet.

Bord utanför röda skeppet och lärarrummet

Kan upplevas som en otrygg plats pga att man kan få kommentarer då man går förbi elever som sitter där. Det blir bättre då t ex
vuxna sitter med elever och spelar spel här.  

Toaletterna

Upplevs som små, dåliga lås, handtag och dörrar, ofräscha. Utanför matsalen luktar de illa. Det upplevs som otryggt att andra kan
stå utanför och lyssna och att elever rycker i dörren och bankar. Toaletterna i A-huset upplevs som otrygga och för få, dåligt
belysta och ostädade. De är placerade i källaren, vilket upplevs som otryggt. 

Utanför NO-salarna

Utrymmet kan upplevas som otryggt pga att det är trångt och med hög ljudvolym. 

I skeppen

Ljudnivån kan vara hög, vilket skapar otrygghet och stress. Miljön behöver vara välkomnande och trygg.

Vägen till idrotten

Upplevs som mörk, belysning efterfrågas på väggen på låg- och mellan. 

Omklädningsrummen

Eleverna upplever att det är trångt. Mobiltelefoner väcker otrygghet, oro finns för smygfotografering. Situationen att behöva klä av
sig inför andra upplevs som otrygg. Elever som inte ska finnas i omklädningsrummet kan springa in. Vuxna kan behöva finnas
med. Lampan på toaletten i pojkarnas omklädningsrum har varit trasig länge, vilket skapar problem. Inga åtgärder trots att behovet
påtalats. 

Busshållplatsen och bussen hem

Otrygghet upplevs framförallt på eftermiddagarna då det samlas mycket elever vid busshållplatsen och ibland saknas vuxna. Elever
som inte ska åka med bussen dröjer sig kvar. Det är en cykelbana som bryter igenom hållplatsen. Även bussfärden hem kan
upplevas som otrygg pga att det är mer stökigt, högljutt, äldre elever som skapar oro och att det kan vara svårt att få plats. Yngre
elever från andra skolor som ska tillbaka med bussen, kan stå och vänta vid biljardbordet eller spela biljard och pingis vilket skapar
oro och trängsel. Här saknas ibland en vuxen medföljande som tar ansvar.
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Områden runt skolan

Mopeder och cyklar åker snabbt på skolans område. Vuxna som lämnar och hämtar sina yngre barn kör på ett sätt vid
parkeringen som upplevs som otryggt. Vissa elever som färdas i tunneln till och från skolan uppfattar denna som otrygg pga att
äldre elever vistas där.

Klädkod

I vissa kretsar är kläder viktigt. Elever kan känna sig utstirrade och tolkar att det handlar om vilka kläder de har på sig. Även
personal uppfattar att det finns en klädkod på skolan vilken påverkar negativt. 

Stress pga periodvis hög arbetsbelastning

I elevhälsosamtalen med flickor i åk 7 och pojkar i åk 8 framkommer att båda grupperna upplever stress i skolan pga att de tycker
att arbetsbelastningen är ojämnt fördelad. Eleverna beskriver att det i perioder är relativt lugnt för att i andra perioder bli väldigt
mycket att göra. Flickorna upplevs som något mer stressade än pojkarna.

Kartläggning utifrån diskrimineringsgrunderna

Språkbruk

Tas upp både av vuxna och elever. Ord som används och beskriver en persons sexualitet, funktionsnedsättningar, etnicitet eller
kön med negativ klang exempelvis då man blir arg är relativt vanligt. Detta gäller även vissa funktionsnedsättningar.

Bemötande utifrån kön och individ

Elever och personal uppfattar att det händer att frågor fördelas olika i klassrum utifrån kön och att tillsägelser ser olika ut beroende
på kön eller person. I vissa fall upplevs normerna av personal och elever som snäva för hur man ska vara och vilka intressen man
ska ha som tjej respektive kille. 

Sexualitet

Bi- och homosexualitet syns inte på skolan. Elever kan dock i samtal uttrycka att bisexualitet är accepterat av många på skolan.
Vuxna utgår ofta från heteronormen i sina samtal, det finns behov av att visa att familjekonstellationer kan se ut på många olika
sätt. 

Etnicitet

Personal upplever att det finns en uppdelning av elever beroende på bakgrund och etnicitet. Bl a uppfattas en otrygghet när elever
inte förstår eller talar varandras språk och ifrågasättande av olikheter gällande kulturella traditioner och beteenden.

Stöd till elever med annat språk eller funktionsnedsättningar 

Ekonomiska förutsättningar för att ge fullt stöd i undervisningen saknas. 

Normbredd i kurslitteratur

Kan bli bättre utifrån samtliga diskrimineringsgrunder bl a utgår man ofta från en familjebild med ett heterosexuellt vuxet par.
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Förebyggande åtgärder

Namn
Trygga utrymmen och vuxennärvaro under rasterna

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 skolan har schemalagd vuxennärvaro under rasterna och vid busshållplatsen som följs och att rastvärdarna befinner
sig på rätt platser och vet vad som ingår i uppdraget. Rektor uppdaterar rastvärdsschemat två gånger/läsår . Uppföljning
sker genom att rektor samtalar med skolvärdinna och övrig personal om hur de upplever rastmiljön och närvaron av
rastvärdar.

Åtgärd
1. Information till personal om vikten att rastvärds- och bussvaktsschemat följs samt vad som förväntas då man har
ansvaret. Det är viktigt att rastvärdar och bussvakt säger ifrån då saker händer eller fel språk används. 

2. En av rastvärdarna uppehåller sig vid biljardbord och pingisbord under hela sitt uppdrag. Rastvärden får gärna delta
i elevaktiviteterna. Den andra rastvärden rör sig runt i övriga utrymmen. 

3. Som bussvakt fokuserar man på området kring biljardbord och på busshållplats. Vid utebliven buss skall
skolassistenten kontaktas. 

4.  Yngre elever som väntar på buss till annan skola, ska vänta utomhus eller vänta lugnt inomhus vid dåligt väder.
Spelen är avsedda för 7-9-eleverna. 

5. Klf samtalar med elever gällande de undanskymda, otrygga platser som eleverna pekat ut och diskuterar vilka
strategier eleverna själva kan ha. 

6. Arbetslagen diskuterar hur skeppen kan upplevas mer trygga framför allt för åk 7. Önskemål finns om lägre ljudnivå
och att elever får vistas endast i sitt eget skepp.

Motivera åtgärd
Eleverna upplever att det känns tryggt när det finns synliga rastvärdar ute. Om konflikter uppstår och vuxna finns i
närheten har detta haft en positiv effekt. Då vuxna saknas, har konflikterna ibland eskalerat. Personalen upplever att
rastvärdsschemat inte alltid följs och att bussvakt saknas vissa dagar.

Vuxennärvaro kan dock aldrig täcka upp alla de undanskymda utrymmen som eleverna uppger som undanskymda. Här
behövs andra insatser. Eleverna uppger att det blir otryggt när många vistas på samma plats och har bl a framför
önskemål om fler sittplatser i korridoren.

Ansvarig
Rektor

Datum när det ska vara klart
Pågår under hela läsåret 16/17

Namn
Skolmiljö - inre

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Målet är att skapa en trygg skolmiljö inomhus. Detta gäller främst:1 toaletter,2 omklädningsrum och 3 i matsalen. 

Åtgärd
1a. Se över belysning (behövs starkare sådan), lås och handtag på toaletterna i huvudbyggnaden, i A-huset och på
idrotten. 1b. Samtal i klasserna om det gemensamma ansvaret att hålla toaletterna fräscha och vad det innebär
specifikt. 
2a. Inköp av draperier till duscharna - ett lager ska finnas i händelse av att de förstörs. 2b. Samtal i klasserna gällande
hur man skall hantera mobiltelefoner i omklädningsrummen. 2c. Uppmärksamma  eleverna på att det är viktigt att hålla
tiderna före och efter lektion så att inte klasserna krockar.
3a. De vuxna som äter i matsalen sprider ut sig och  är uppmärksamma på om elever har svårt att finna plats. Max 3
vuxna vid samma bord. 3b. Klassföreståndare talar med de elever i klassen som upplever otrygghet i matsalen i syfte
att komma fram till en lösning som underlättar.

Motivera åtgärd
Eleverna har pekat ut platserna som otrygga samt gett förslag på förbättringar. Matsalen pekas ut både pga att det
upplevs som otryggt att fritt få välja plats och pga att det är trångt. 

Ansvarig
Rektor, klassföreståndare och övrig personal

Datum när det ska vara klart
vt-17
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Namn
Skolmiljö - yttre

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Målet är att skapa en trygg skolmiljö utomhus. Detta gäller främst:
1 vägen mellan huvudbyggnad och idrottssalen vilken upplevs som mörk och otrygg under vinterhalvåret, 
2 cykelvägen utanför NO-salar/röda skeppet där cyklar och mopeder kör snabbt och skolgården där mopeder kör och 
3 parkeringen där vuxna parkerar fel och inte använder blinkers.

Åtgärd
1. Undersöka möjligheten till belysning längs med låg- och mellanstadieväggen. 
2a. Undersöka möjligheten att sätta upp speglar för bättre uppsyn runt hörnet och linjer som skiljer gående från
cyklar/mopeder. 2b. Uppdatera reglerna med personal och elever - vad gäller för mopeder på skolgården?
3a. Informera föräldrar under föräldramöten vad som gäller på parkeringen. 3b. Undersöka möjligheten att sätta upp
lämpliga skyltar. 

Motivera åtgärd
Elevråd och personal har uppmärksammat att vi på skolan behöver arbeta med diskrimineringsgrunden etnisk
tillhörighet. 

Ansvarig
Rektor

Datum när det ska vara klart
Utvärderas i slutet av vt-16

Namn
Skolövergripande arbete gällande normbredd, språkbruk och ökad gemenskap.

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
Arbete med normbredd och språkbruk med syfte att minska antalet kränkande uttalanden och öka känslan av
gemenskap och synliggörande. Att arbeta för gemenskap mellan olika grupperingar på skolan såsom elever i
förberedelseklass, särskola och tårtbiten. 

Åtgärd
1. Personal behöver utbildning om normutmanande förhållningssätt för att lära sig hur det kan genomsyra skolvardagen
och klassrumsundervisningen. Utställning i lärarrummet och kortare föreläsning för personal under våren. Möjlighet
skapas för diskussion i arbetslagen. 
2. Ett upplägg för hur man kan arbete i sin klass gällande språkbruk skapas och erbjuds klassföreståndare. Temat
läggs in i årshjulet för klassarbeten fr o m höstterminen 2017. 
3. Personal uppmärksammas på elevers upplevelse av att bli behandlade annorlunda och känna sig utpekade genom t
ex kommentarer från vuxna då de arbetar i sin egen klass i stället för i sin lilla grupp i t ex tårtbiten. 
4. Arbete för att tänka in t ex förberedelseklassen i aktiviteter som försigår på skolan. 
5. Informera personal på skolan att det finns utrymmen att använda hos förberedelseklassen om man behöver, vilket
kan underlätta gemenskap mellan olika grupper.  

Motivera åtgärd
Elever och personal upplever att det finns olika förväntningar på elever beroende på t ex kön, etnicitet, sexualitet -
familjebilder och att man är omedveten om vilka normer man uttalar som ung eller vuxen. Elever använder
diskriminerande ord som skällsord. Vissa elever känner sig inte välkomna i sin ordinarie klass. 

Ansvarig
Rektor

Datum när det ska vara klart
Utvärderas i slutet av vt-17
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Namn
Klassarbete gällande diskrimineringsgrunden kön

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön och Könsidentitet eller könsuttryck

Mål och uppföljning
Att öka medvetenheten om vilka normer vi utgår från gällande kön hos både personal och elever.

Åtgärd
Klassarbete under v 10-14 gällande ämnet. AMOR tar fram material. 

Motivera åtgärd
Elever och personal har lyft fram upplevelsen att bemötande och förväntningar finns på individer utifrån vilket kön de
tillhör. Detta upplevs förekomma både hos elever och personal.

Ansvarig
AMOR

Datum när det ska vara klart
April -17.
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Rutiner för akuta situationer
Policy
Vi som arbetar på Strandängsskolan 7-9 är medvetna om att diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling
förekommer där människor möts i samhället. Vi är också medvetna om vilka konsekvenser detta får för de drabbade. Mot
bakgrund av detta är vi fast beslutna att aldrig acceptera sådana företeelser på vår skola. Det råder nolltolerans mot trakasserier
och kränkande behandling. Alla har en rätt att vara med och känna gemenskap. Ingen ska behöva vara rädd på väg till skolan, i
skolan eller ute på rasten. Ingen ska heller utsättas för trakasserier eller kränkningar via sociala medier. Alla har rätt att känna sig
trygga. Därför skall all personal aktivt arbeta för att motverka alla former av kränkande behandling. 
Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till
diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna
ovan - detta kan ske mellan elever.
Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller
elevers värdighet. Kränkningar kan bestå av t ex nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden, fysiska handlingar utfrysning
eller hot. De kan ske även via sociala medier. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och
återkomma. 
När kränkningar sker återkommande, kallas de för mobbning. Det innebär att en eller flera individer upprepade gånger och under
en längre tid blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer. 

Åtgärderna som vidtas ska vara grundade på det som utredningen visar har skett. Det finns förbud mot repressalier. Med detta
menas att om en elev har anmält någon ansvarig person för kränkande behandling eller medverkat i en utredning som gäller
överträdelser av lagen, så finns det förbud att straffa eleven som en följd av detta.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Grundförutsättningen för att kunna stoppa diskriminering och annan kränkande behandling är att vi får kännedom om att det
förekommer. Det är viktigt att skolan präglas av så öppna och förtroendefulla relationer mellan elever och personal att eleverna
självmant kommer och berättar. Som personal är det viktigt att uppmärksamma om en elev mår dåligt och att ta kontakt med
eleven. Det är också viktigt att vara uppmärksam på den jargong och det beteendemönster som råder mellan eleverna. En annan
förutsättning är att eleverna känner tilltro till skolans förmåga att bekämpa och få stopp på trakasserier och kränkande behandling.
Tidig upptäckt underlättas också av vuxennärvaro på rasterna.

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Elever och föräldrar kan vända sig till all vuxen personal på skolan, t ex pedagoger, elevhälsopersonal, skolvärdinna, bibliotekarie
m fl. På skolan finns ett AMOR-team (antimobbing- och rasismteam) som består av lärare från alla de tre skeppen samt kurator. 
Rektor Andreas Karlsson andreas.karlsson@bastad.se, skolsköterska Jenny Nerhagen jenny.nerhagen@bastad.se, kurator
Anna Perltoft anna.perltoft@bastad.se. 
AMOR Gula skeppet: Daniel Karlsson daniel.karlsson@bastad.se, Rasmus Ekberg rasmus.ekberg@bastad.se. 
AMOR Gröna skeppet: Amanda Ingvarsson amanda.ingvarsson@bastad.se, Andreas Frykner andreas.frykner@bastad.se. 
AMOR Röda skeppet: Maria Lejon maria.lejon@bastad.se Kajsa Magnusson kajsa.magnusson@bastad.se 
Skolvärdinna Susanne Widén susanne.widen@bastad.se.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
1. All personal som uppmärksammar en kränkande behandling mot en elev ingriper omedelbart och tar därefter kontakt med
elevernas respektive klassföreståndare. Personal som på annat sätt får kännedom om att en elev har varit eller har känt sig utsatt
för kränkande behandling i samband med verksamheten, informerar skyndsamt elevens klassföreståndare. 
2. Klassföreståndare genomför samtal med eleven och dokumenterar händelsen i "Incidentrapport" (se bilaga) samt tar kontakt
med elevens vårdnadshavare för att informera om händelsen.  Incidentrapporten lämnas skyndsamt till rektor. Kränkande
behandling behöver inte konstateras innan rektor informeras. Inte heller får någon värdering ske av hur allvarlig händelsen är innan
rektor informeras.  
3. Rektor ansvarar för att händelsen skyndsamt anmäls till huvudman och att händelsen skyndsamt utreds. Det krävs inga bevis
för att kränkning har skett för att utredning ska inledas. det finns en skyldighet att utreda så snart påstådda kränkningar har en
koppling till skolans verksamhet. Detta innebär att händelserna kan ha skett i sociala medier eller på elevens fritid. Anledningen är
att kränkningar i sociala medier och på fritiden ofta går hand i hand med kränkningar i skolans verksamhet. Syftet med
utredningen är att få tillräcklig information och kunskap om situationen, så att man kan bedöma vilka åtgärder som måste vidtas
för att den kränkande behandlingen ska upphöra. I utredningen bör samtal ske med samtliga inblandade. Den som utreder måste
skaffa sig en självständig uppfattning av vad som har hänt. Man kan alltså inte låta saken bero om de inblandade lämnar
motstridiga uppgifter.
4. De åtgärder som vidtas på såväl kort som lång sikt ska leda till att kränkningarna upphör. För att de ska vara effektiva, behöver
de bygga på en analys av utredningen. För att förvissa sig om att  kränkningarna inte upprepas, följs åtgärderna upp och
utvärderas. 
5. Om kränkningarna återupprepas och åtgärderna som vidtagits visar sig ha varit otillräckliga ska andra eller kompletterande
insatser genomföras till dess situationen är varaktigt löst. Klassföreståndaren mailar då en ny "Incidentrapport" till ansvarig i
AMOR-teamet som behandlar det som ett AMOR-ärende. AMOR genomför samtal med de inblandade eleverna samt
vårdnadshavarna enligt en fast mall (Farstametoden). 
6. Om ingen ändring sker kallar rektor eleven samt dennes vårdnadshavare till ett möte. 
7. Om ingen ändring sker använder sig rektor av åtgärder enligt följande;  a. Skriftlig varning b. Tillfällig omplacering c. Tillfällig
placering vid annan enhet d. Avstängning 
8. Rektor ansvarar för att polisanmälan/socialtjänstanmälan görs vid misshandel eller annan allvarlig kränkning.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Om personal misstänks för diskriminering eller kränkning av en elev skall rektor ansvara för utredningen. 
1. Rektor samlar information om händelsen 
2. Rektor och någon av rektor utsedd, genomför enskilda samtal med de inblandade. 
3. Berörd vårdnadshavare kontaktas. Facklig representant meddelas angående den vuxne.

Rutiner för uppföljning
När elev kränks av andra elever 
1. Klassföreståndare genomför uppföljning inom en vecka. 
2. AMOR genomför uppföljning inom två veckor. 
3. Rektor beslutar om frekvens på uppföljning samt genomför densamme. 
När elev kränks av personal gäller punkt 2-3. Uppföljning sker inom en vecka.
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Rutiner för dokumentation
När elev kränks av andra elever: 
1. Klassföreståndare fyller i "Incidentrapport enligt Plan mot diskriminering och kränkande behandling" och lämnar skyndsamt
(samma dag eller dagen efter) till rektor. Efter genomförd utredning, lämnar rektor incidentrapporten till ansvarig för AMOR-teamet
för förvaring hos AMOR-teamet. 
2. Vid upprepade kränkningar, mailar klassföreståndare "Incidentrapport enligt Plan mot diskriminering och kränkande behandling"
till ansvarig i AMOR-teamet och till rektor. 
3. Rektor dokumenterar beslut om åtgärder och tid för uppföljning. När elev kränks av personal gäller punkt 1-4. Rektor
dokumenterar.

Ansvarsförhållande
All personal ansvarar för att ingripa vid kränkande behandling eller misstanke om densamma. 
Klassföreståndare ansvarar för det inledande samtalet med den utsatte eleven samt vårdnadshavarna. Klassföreståndare
ansvarar också för att dokumentera händelserna i en "Incidentrapport enligt Plan mot diskriminering och kränkande behandling"
och att skyndsamt överlämna denna till rektor. Klassföreståndaren har ansvar för att följa upp vidtagna åtgärder och tillse att de
har avsedd effekt. Vid upprepade kränkningar ansvarar klassföreståndaren för att fylla i en ny incidentrapport och maila denna till
ansvarig i AMOR. 
AMOR-teamet har ansvaret för att genomföra AMOR-samtal och ansvarar för förvaring av "Incidentrapport enligt Plan mot
diskriminering och kränkande behandling". 
Rektor har huvudansvar för att utredning genomförs, åtgärder vidtas, följs upp och utvärderas samt informerar att skyndsamt
informera huvudmannen om kränkningen. 
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