Gullspångs kommun
Årlig plan mot kränkande behandling
Gullstensskolan F – 6 läsåret 2009-2010
Bakgrund
Enligt Skollagen 14 kap 8§ ska skolan upprätta en årlig plan för att förebygga och förhindra
kränkande behandling av barn och elever.
Skolan har även en Likabehandlingsplan där vi även beskriver arbetet mot diskriminering.
Den årliga planen ska ses som ett komplement till Likabehandlingsplanen.
Kartläggning
Vid genomgång av trivselenkät i Gullstensskolan yngre 2009-04-16 framkom behov av att
satsa förebyggande inom följande områden:
• Stötta elever som går ensamma på raster
• I omklädningsrum kan elever känna sig otrygga
Vid genomgång av trivselenkät i Gallernäset 2009-04-21 framkom att vissa elever kan känna
oro inför skolbyte medan andra kan se fram emot det.
Från 2009 – 2010 går Gallernäsets elever i Gullstensskolan yngre
Mål
Genom ett målinriktat arbete motverka kränkande behandling av barn och elever.
Åtgärder 2009-2010
• Arbeta aktivt för att stärka gemenskap och vi- känsla i skolan för att såväl nya som gamla
elever ska känna sig trygga.
• Välja kamratstödjare efter några veckor/en månad och informera innan klasserna väljer.
• Personal från Gallernäset ingå i Trygghetsteamet.
• Presentera kamratstödjare för alla klasser.
• Rapportera efter varje kamratstödjarträff på konferensen.
• Avsätta tid i schemat varje vecka för Trygghetsteamet.
• Fungerande rastvaktsschema.
• Följa upp hur det fungerar i omklädningsrummen kontinuerligt.
Utreda och åtgärda
Om personalen får kännedom om att ett barn eller en elev utsatts för kränkande behandling
utreder vi omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i de fall som krävs vidtas
åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden. På vilket sätt vi utreder och
åtgärdar beskrivs utförligare i Likabehandlingsplanen.
Uppföljning och utvärdering
Vi följer upp och utvärderar hur de planerade åtgärderna genomförts och skriver in det i nästa
årliga plan samt i skolans kvalitetsredovisning.

Beslut om den årliga planen har fattats av rektor 2009-09-? efter samarbete med personal,
elever och föräldrar.

Lisbet Ericsson/rektor Gullstensskolan yngre/

