Gullspångs kommun

Årlig plan mot kränkande behandling
Gullstensskolan 7 – 9 och särskola 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
På vårterminen genomfördes en trivselenkät i skolans alla klasser. Enkäten sammanställdes
klassvis och analyserades på klassnivå. Sedan gjorde en sammanställning av alla klassers
enkätsvar. Denna sammanställning redovisades och diskuterades på klasstimmar i samtliga
klasser. När elever och lärare prioriterade i enkäten var det följande områden som skulle
prioriteras läsåret 2009-2010:
•
•
•
•
•

Att bli kallad olika saker som man inte heter. T.ex. öknamn.
Vara uppmärksamma så att ingen blir utfrusen.
Vara uppmärksamma så att de äldre inte ger sig på yngre.
Vara extra uppmärksamma så att inte elever på särskolan blir kränkta.
Hålla uppsikt i korridorer och i idrottens omklädningsrum.

Mål
Genom ett målinriktat arbete motverka trakasserier och kränkande behandling skolans elever.
Åtgärder 2009-2010
• Kamratstödjare ska finnas i alla klasser.
• Rapportera efter varje kamratstödjarträff på konferensen.
• Personalen i skolans mobbingteam ska vara kända av alla.
• Öka rastvaktandet.
• Utifrån filmer diskutera kränkande behandling och trakasserier.
• Följa upp hur det fungerar i omklädningsrummen kontinuerligt.
• Informera skolans alla klasser om särskolan och dess elever.
• Informera och diskutera likabehandlingsplanen på klasstimmar, elevrådsmöten och
föräldramöten.
• Genomföra livskunskap i årskurs 8.
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 Ulf Andersson 2009-10-29.

