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Konflikter av olika slag är dagligt förekommande i skolan. De flesta konflikter mellan
eleverna löser vi genast och saken blir glömd. Läraren som ingripit eller kontaktas av
eleverna leder utredningen och ansvarar för att alla elever får ge sin version av det
inträffade. Vid behov kontaktas vårdnadshavarna.
Under läsåret arbetar vi med förebyggande anti-mobbningsarbete som skall främja tolerans.
Vi använder oss bland annat av materialet Livskunskap. Vid eventuella
mobbningsutredningar använder vi materialet från KiVa-skola. Det är klasslärarna som i det
dagliga arbetet för in detta i sin undervisning som en förebyggande åtgärd. All personal är
skyldig att ingripa eller meddela berörd klasslärare om de ser eller hör någon form av
mobbning.

Definition på mobbning
-

En eller flera personer kontinuerligt och avsiktligt utsätter någon för negativa
handlingar som t.ex. kränkningar, elaka kommentarer, utfrysning och knuffar.
Parterna i en mobbningskonflikt är inte jämnstarka utan mobbningsoffret är hela
tiden i underläge.

Förebyggande av mobbning
-

Gruppstärkande aktiviteter i skolan
Trivselregler och gemensamma överenskommelser
Skolan använder sig av mobbningsförebyggande material
Gruppindelningar och sittordningar är lärarens ansvar
Rastvakter
Alla får komma till tals och uppleva att de blir hörda

Ingripande vid mobbning
I första hand är det klassläraren som reder ut konflikter som uppstår mellan elever i den
egna klassen. Klassläraren kontaktar berörda elevers vårdnadshavare när det finns behov.
Om klasslärarens insatser inte leder till önskat resultat flyttas ärendet över till
antimobbningsgruppen. Vid en sådan utredning följs KiVa programmet för utredning av
mobbningsfall. Antimobbningsgruppen informerar vårdnadshavarna om att de tagit över.
Innan antimobbningsgruppen tar kontakt med hemmen måste klassläraren alltid först ha
varit i kontakt med vårdnadshavarna.

När ett ärende överförs till skolans AMG (antimobbningsgruppen) gäller följande:
-

Klassläraren skall ha varit i kontakt med mobbarens föräldrar mer än en gång och
klasslärarens försök att reda ut konflikten skall inte ha gett önskat resultat
AMG kontaktar alla berörda föräldrar efter första mötet med de inblandade eleverna
och informerar dem om hur arbetet fortsätter
Kontinuerlig uppföljning med de inblandade eleverna tills man kan konstatera att
mobbningen upphört
Samtalen hålls och dokumenteras av två närvarande ur AMG
Vid behov anlitar skolan socialtjänst, kurator och polis
När ett mobbningsfall konstateras avslutat informeras alla berörda vårdnadshavare

Definition på trakasserier
-

När man genom handling skapar en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande
eller tryckande stämning.
Trakasserier kan vara medvetna eller omedvetna
Trakasserier upprepas trots att den som blivit utsatt sagt ifrån
Trakasserier kan bidra till eller lägga grunden för mobbning

Förebyggande av trakasserier
- Gruppstärkande aktiviteter i skolan
- Positiva samtal om känslor och olikheter
- Trivselregler och gemensamma överenskommelser
- Skolan använder sig av mobbningsförebyggande material
- Gruppindelningar och sittordningar är lärarens ansvar
- Rastvakter
- Alla får komma till tals och uppleva att de blir hörda

Våldsamt och aggressivt beteende
Våldsamt och aggressivt beteende förebyggs genom att
-

vi bygger en positiv vi-anda i skolan
alla är bekanta med skolans trivselregler
omedelbart ingripande vid bråk och konflikter
vuxennärvaro
rastvakter som cirkulerar på skolgården
tydliga och planerade instruktioner inför olika aktiveter för att minska på oro och
incidenter

Ingripande vid våldsamt och aggressivt beteende
-

Avbryta situationen genom lågaffektivt bemötande
Samtala med enskilt med de inblandade
Kontakta hemmen
Avgöra behovet av kontakt med t.ex. läkare eller annan myndighet
Dokumentera händelsen

Information och samarbete
-

Skolans trivselregler och strategier presenteras på föräldramöten
Trivselregler,antimobbningsplan,läroplan och skolans arbetsplan finns tillgängliga på
skolans hemsida.

