Uppsala Waldorfskolas handlingsplan vid kränkande behandling
Utgångspunkt
•
•

Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Om en elev upplever att den blivit kränkt
ska det tas på allvar och alltid rapporteras till rektor som i sin tur ska rapportera till
huvudman.
Rektor ansvarar för att kränkningar utreds och att lämpliga åtgärder vidtas och följs
upp.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
•

Elevenkät kring trygghet och studiero genomförs 1 gång/läsår.

•

Lärare är uppmärksamma på det psykosociala samspelet i klasserna.

•

Två elevskyddsombud finns på skolan och elever kan vända sig till dem. Rektor träffar
elevskyddsombuden regelbundet.

•

Kurator träffar klasserna och genomför kartläggning i likabehandlingsarbetet.

Om en kränkningsincident inträffar skall den alltid:
1. utredas
2. åtgärdas

3. utvärderas
4. dokumenteras (incidentrapport och annan dokumentation lämnas till rektor)

Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig till:
•
•
•
•
•
•

Klasslärare/klassföreståndare
Kurator
Skolsköterska
Rektor
Övrig personal
Skolstiftelsestyrelsen (huvudmannen)

VID AKUT SITUATION
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Eleven som kränkts tas omhand av en medarbetare.
Även den som kränkt tas omhand av en medarbetare.
Andra medarbetare tillkallas så att verksamheten kan fortsätta för övriga elever. Om
fler elever bevittnat incidenten, se till att det ges tid i klassrummet att prata om det
inträffade.
Rektor kontaktas och informeras.
Rektor beslutar om vem som ska utreda händelsen.
Det som hänt utreds och dokumenteras (incidentrapport). OBS: vid utredande samtal
kring allvarlig kränkning ska 2 medarbetare närvara.
Berörda elevers vårdnadshavare (både till den som kränkts och till den som kränkt)
kontaktas snarast.
Vid allvarlig kränkning hämtas eleverna av vårdnadshavare (personal stannar hos
eleverna tills vårdnadshavare kommer)
Vid behov görs saklig återkoppling till övriga elever och till medarbetare. Se till att
enbart de som berörs av incidenten får ta del av redogörelsen för den - tänk på
tystnadsplikten!
Lämpliga åtgärder vidtas (vid allvarlig kränkning beslutas dessa av rektor).
Ärendet följs upp och utvärderas.

OBS: Om personal misstänks för kränkning av elev ska rektor ansvara för utredningen.
Detta gäller även om en elev misstänks för att ha kränkt en medarbetare eller om en
medarbetare misstänks för att ha kränkt en annan medarbetare.

Hur sker utredning?
•
•

•
•
•
•

•
•

Kränkningar utreds samma dag som de inträffar.
Alla parter ska höras och den inträffade situationen allsidigt belysas. Detta görs aldrig
inför utomstående utan i avskildhet. Det görs inte heller i grupp utan genom enskilda
samtal med var och en som är inblandad.
Den vuxne uppträder samlat och lugnt. Samtalen hålls på saklig nivå.
Det som framkommer i samtalet skrivs ned.
Den som har utsatts för kränkning tillfrågas om hen vill möta personen som har
kränkt. Vi respekterar hens önskemål.
Vid möte mellan den kränkte och den som kränkt ska 2 vuxna närvara. Det är de
vuxna som leder samtalet och ser till att eleverna en i taget får uttrycka vad de upplevt
medan den andre lyssnar. De vuxna hjälper till genom att sammanfatta det som sägs.
OBS: det är viktigt att de vuxna inte ”tvingar fram” ett förlåtande.
Vårdnadshavare till de inblandade ska informeras.
Datum sätts för uppföljning och utvärdering med alla inblandade

Användbara kontakter:
•
•
•
•
•
•
•
•

SOS 112
Socialjouren Uppsala 018-15 00 00 eller 112, må-to 16-01, fre-sö 14-01
Barn/ungdomspsykiatrisk Akutmottagning 018-611 25 29, öppet dygnet runt
BRIS 116 111, må-sö 14-21
Trappan 018-727 15 80
Polisens utredningsrotel 018-114 14
Barnombudsmannen, barnens hjälptelefon 018-69 44 99, 020-230230
Rädda Barnens föräldratelefon 020-786 786, må-to 18-21

Tips på länkar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/)
Föreningen för familjecentralers främjande
(http://familjecentraler.se/regionalanatvark/uppland/)
Skolverket, skolutveckling (http://www.skolverket.se/skolutveckling)
Arbetsmiljöverket (https://www.av.se/)
BO - Barnombudsmannen (https://www.barnombudsmannen.se/)
BRIS - jourer för hjälp och stöd (https://www.bris.se/)
Livlinan, en samlingssida för flera stödlinjer (http://www.livlinan.org/hjälp-ochstöd/webbplatser-för-hjälp-och-stöd.html)
Brottsförebyggande rådet (http://www.bra.se/)
RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) (http://www.rfsl.se/)
Jämrum - för jämställdhet (http://jamrum.nu/)
Sverige mot rasism (http://sverigemotrasism.nu/)
Ungdom mot rasism (http://www.umr.nu/)
Elektra - mot hedersrelaterat förtryck (http://elektra.fryshuset.se/)
Medierådet - Internet, TV, datorspel och film (http://statensmedierad.se/)
Flicka (http://www.flicka.se/)
Friends (https://friends.se/)
Folkhälsomyndigheten (https://www.folkhalsomyndigheten.se/)
Skolporten (http://www.skolporten.se/)
Myndigheten för delaktighet (http://www.mfd.se/)
Råd och stöd (http://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/vi-ar-rado-stod/)
UMO (http://www.umo.se/)
RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) (http://www.rfsu.se/)

