Farsta GrundskolaHästhagsskolan

Inledning
Alla elever skall känna trygghet när de vistas i skolan.
All personal känner ansvar och bryr sig om hur eleverna mår.
Vi på Hästhagsskolan tolererar inte någon form av mobbning.

Handlingsplan mot mobbning.

Definition
Vi definierar mobbning enligt Dan Olweus:
”En person är mobbad när han eller hon upprepande gånger
och under viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en
eller flera personer”.
Vad säger läroplanen:
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga
till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och
utveckling skall prägla verksamheten. Ingen i skolan skall
utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt
bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas
med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.
Rektor ansvarar för att motverka alla former av trakasserier och
mobbning bland elever och anställda. Rektor har särskilt ansvar
för genomförande, uppföljning och utvärdering av skolans
handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former
av kränkande behandling. Skolans personal ska uppmärksamma
och vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga samt motverka
alla former av kränkande behandling.

HÄSTHAGSSKOLAN
Torsbygatan 31-37, 123 41 FARSTA
Tfn exp. 08-508 47 460
Rektor Wolfgang Johansson

Handlingsplan
Förebyggande arbete
Alla som arbetar
på skolan och på fritidshemmet skall aktivt
www.hasthagsskolan.stockholm.se
motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper.
Vi på Hästhagsskolan arbetar förebyggande mot mobbning
genom att arbeta på olika vis t.ex.
-

Metoden Stegvis
Gruppstärkande lekar och samarbetsövningar
Kompissamtal
Hemlig kompis
Komet
Massage
Sociala samtal
Förväntansdokumentet
Team arbete fritidshem - skola
Studiedagar för personalen med inriktning på
värdegrundsarbete
- Samarbete med Föräldrarådet, 4F och Elevrådet
- Varje termin kartlägger trygghetsgruppen klimatet på
skolan genom en värdegrundsenkät till eleverna.

Informationsinsamlande:
När trygghetsteamet får kännedom om ett eventuellt fall, utses
två personer av teamet som ska utreda fallet.
Dessa träffar omgående den utsatta eleven och samlar in så
mycket information som möjligt om vad som hänt, vilka
som är inblandade, när och hur ofta det inträffat.
Samtal med de berörda:
Därefter följer strukturerade samtal med de berörda, en i taget.
Samtalen skall bygga på ömsesidig respekt och syftet är att
mobbningen omedelbart skall upphöra. Eleverna uppmanas
att berätta för sina vårdnadshavare om det inträffade.
Kontakt med de berörda elevers vårdnadshavare:
Trygghetsteamet ringer och informerar de berörda
elevernas vårdnadshavare.
Uppföljningssamtal
Nya samtal sker med de berörda efter ca en vecka för
att försäkra oss om att mobbningen upphört.
Avslutande samtal:
Ett avslutande samtal med alla berörda, elever som föräldrar,
sker efter ytterligare någon vecka.
All dokumentation sparas och diarieförs.
Oftast upphör mobbningen omedelbart med denna metod.
Skulle detta inte vara fallet, kallas vårdnadshavarna till skolan
av elevhälsoteamet. Vid svårare fall som ej kan lösas på skolan
anmäls fallet vidare för utredning av rektor.
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