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SG/Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling
Grunduppgifter
SG/Södra Viken

Verksamhetsformer som omfattas av planen

För gymnasieprogrammen:
Fordon-transportprogrammet,
Naturbruksprogrammet,
Fordonsvård och godshantering och
Skog, mark och djur

Ansvarig för planen

Monica Olofson, rektor

Vår vision

På vår skola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Alla ska känna sig
trygga och man ska kunna vara sig själv.
Det förebyggande arbetet skall vara hela skolans angelägenhet. När många är involverade stärker detta skolans
profil och skapar trygghet, förtroende och trovärdighet. När skolan har rätt beredskap innebär det att det finns
många personer som kan upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkningar. Det blir då lättare att avslöjas,
både för den som utsätter liksom den utsatta. Det finns då många personer som kan ha upptäckt vad som är på
gång.

Planen gäller från
2019-08-20

Planen gäller till
2020-12-31

Läsår

2019/2020

Elevernas delaktighet

Elevenkät och i klassråd, elevråd och skyddsrond

Personalens delaktighet

Fortbildningsdagar i juni och augusti med tema värdegrundsfrågor och planering enligt årshjulet för
diskrimineringsgrunderna.
Stående punkt vid APT och EHT.

Postadress
Sunne kommun
35. Södra Viken
686 80 Sunne

Besöksadress
Södra Viken
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-155 59 direkt

Internet
www.sunne.se
monica.olofson@sunne.se

Giro och org nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org nr
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Förankring av planen

SG/Södra Vikens plan mot kränkande behandling och diskriminering finns på skolans hemsida, elevfolder samt i
Teams.
Eleverna görs delaktiga i arbetet med att implementera och utveckla arbetet mot kränkande behandling och
diskriminering på klassråd och elevråd, samt i den dagliga verksamheten.
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Utvärdering

Utvärderingen sker i alla klassråd som lämnar synpunkter till elevrådet. Elevskyddsombud och skyddsombuds
utvärdering liksom protokoll från skyddsrond och ELSA-resultat är som också är en del av utvärderingen.
Arbetsplatsträffen i maj utvärderar årets likabehandlingsplan, EHT deltar .

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Eleverna utvärdera genom elevenkät, i klassråd, elevråd och skyddsrond. Diskussioner och kartläggning sker på
arbetsplatsträff med all personal.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Resultatet på elev-, och personalutvärderingen visade på att eleverna upplever sig tryggare än tidigare
Vi har gjort åtgärder av de otrygga platser som eleverna uppgett, så som toaletter och fortsatt samarbete med
fritidsverksamheten.
I matsalen har lunchschema upprättats så att matkön inte ska bli lång.
Fadderverksamheten på skolan kommer att utvecklas mer under kommande verksamhetsår, eftersom vi ser stora
vinster med detta sätt att arbeta.

Årets plan ska utvärderas senast
2020-06-01

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Utvärderingen sker i alla klassråd som lämnar synpunkter till elevrådet. Protokoll från skyddsrond är
också en del av utvärderingen. Arbetsplatsträffen i maj utvärderar årets likabehandlingsplan.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor Monica Olofson

Främjande insatser
Göra fritidslokalen tillgänglig och trygg under raster och lektionsfri tid
Medföljande personal går igenom och kollar placering med mera i buss innan avfärd.

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Funktionsnedsättning
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Mål och uppföljning

Skapa en trygg miljö med respekt för allas lika värde genom att eleverna ska uppleva hela skoltiden som trygg och
trevlig.
Uppföljning: Klassråd och elevråd minst 2 ggr/ läsår
Vid APT och EHT varje månad

Insats

Göra eleverna delaktiga i att ta fram förslag samt själva genomföra förbättringar.
• Personal checkar av placering i buss innan avfärd, både från och till skolan
• Samarbeta med fritids kring rast- och lektionsfri tid

Ansvarig

Rektor, samtlig personal

Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under läsåret

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Kartläggning görs genom att diskutera och analysera vad elever anger för riskområden och genom
arbetsplatsträffar där vi utgår från de kränknings- och tillbudsincidenter vi haft tidigare samt ELSA-resultat.

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

Genom att på gruppnivå göra kartläggning över riskområden, samt diskutera främjande åtgärder. Genom
kartläggning i elevråd samt klassråden

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Genom att all personal deltagit i kartläggning av riskområden på arbetsplatsträffar.

Resultat och analys

Resultatet visar att skolan har fortsatt att utveckla värdegrundsarbetet. Under fjolårets plan utvecklades en
modell för tidiga insatser och arbetsgången med hjälp av årshjulet för likabehandling.
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Kartläggningsarbetet har förbättrats genom grundligare kartläggning av skolans hela verksamhet.
Matsalen: det upplevs högljutt på grund av hög ljudnivå från bland annat disk, kan bli oro i kön utanför matsalen
och även där man tar mat, en del upplever det trångt och oroligt vid kö-situation. Blir högljutt vid borden ibland.
Bussar: det upplevs att det kan vara högljutt och stökigt i bussarna.

Förebyggande åtgärder
Erbjuda aktiviteter under rast- och lektionsfri tid
Personal i matsalen
Personal tar större ansvar för placering och lugn i bussar

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan
trosuppfattning och Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning

Skapa en trygg, säker och inbjudande miljö i skolan.

Åtgärd
• Arbeta med att utveckla respekt för personlig integritet• Se över rutiner för när elever befinner sig i situationer, lokaler som kan uppfattas otrygga.

Motivera åtgärd

Tydliggöra rutiner för matkö, uppförande i matsalen, i bussar
Öppna fritidslokalen under skoldagen

Ansvarig

Rektor, all personal
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Datum när det ska vara klart
Pågående under läsåret

Rutiner för akuta situationer
Policy

Vår policy är att alla elever skall känna glädje och trygghet i skolan, de skall få utvecklas utifrån sina förutsättningar. främja människans lika
rättigheter motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder motverka all kränkande behandling

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
All personal på skolan har gemensam syn på regler och rutiner.

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till

Elever och föräldrar vänder sig i första hand till sin mentor, om inte mentor går att nå kontaktas undervisande lärare, EHT eller rektor. Alla
på skolan jobbar främjande, förebyggande, utredande och åtgärdande.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
• När skolans personal får vetskap om kränkning följer vi dessa rutiner:
• Den som ser, hör, får vetskap – agera direkt
• Samtal med den utsatte, kolla vad som hänt
• Prata med den/dem som gjort något
•Vid behov och Upprepade tillfällen informeras EHT och rektor som har enskilda möte med de berörda,
• Information vårdnadshavare när eleven är under 18 år
• Information berörda lärare/personal
• Dokumentation till rektor och kurator https://intranet.sunne.se/service-och-stod-i-arbetet/riktlinjer-rutineroch-blanketter/skola-rutiner/
All personal är ansvarig för att utredning påbörjas, i första hand den som uppmärksammats på
händelsen/kränkningen och i andra hand ansvarig mentor/ undervisande lärare. Rektor informeras som
skyndsamt anmäler till huvudmannen.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal

Vid misstanke om trakasserier eller kränkande behandling av någon personal så är det rektors ansvar att kartlägga
och utreda detta.

Rutiner för uppföljning

Vid kränkande behandling eller trakasserier så har EHT och rektor ansvar för att detta följs upp nära i tid, ca två
veckor efter utredningen startat. Vid behov sker fortlöpande uppföljning.
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Rutiner för dokumentation

Alla händelser som är av kränkande karaktär dokumenteras och utreds av all personal och lämnas till rektor.
Därefter beslutar rektor om vidare utredning krävs av elevhälsoteamet.
Dokumentationen sparas och diarieförs i kommunens arkivsystem W3D3.

Ansvarsförhållande

Rektor ansvarar för att plan mot kränkande behandling och diskriminering följs av all personal. Rektor delegerar
sedan utredningsansvar för ärenden till elevhälsoteamet.

