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Till alla vårdnadshavare på Brunnsgårdsskolan

Viktig information om kränkningar
och mobbning

Vår målsättning:
Alla elever ska känna sig trygga under sin skol‐ och fritidsdag.

Vetlanda – här växer människor och företag

Allas lika värde
Alla barn och vuxna som är på skolan har samma värde och ska behandlas på
samma sätt. Om du upplever att du eller ditt barn blir behandlat på något annat
sätt av en vuxen för att ni till exempel har en annan religion eller kommer från
ett annat land kallas det för diskriminering. Detta är inte tillåtet. Därför ska du
tala om detta för någon personal på skolan.

Vad är mobbning?
Det är mobbning när en elev flera gånger blir utsatt för negativ handling till exempel knuffar,
elaka kommentarer eller utfrysning från en eller flera elever. Det är mobbning när parterna i
en konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten ständigt är i underläge och blir kränkt.

Blir ditt barn mobbat?
Följande tecken kan vara signaler på att ditt barn blir mobbat:







Ovilja att gå till skolan
Huvudvärk
Inga kompisar
Blåmärken
Nedstämd och ledsen
Berättar inte hur det är i skolan

Dessa tecken kan även ha andra orsaker, men de motiverar att du tar kontakt med
skolan.

Mobbar ditt barn andra?
Det är svårt att tro att det egna barnet mobbar andra. Men om det är så måste du göra något
åt det. Det är viktigt både för ditt eget barn och det utsatta barnet. Gör helt klart för ditt barn
att du inte accepterar ett sådant beteende. Ta kontakt med skolan för att få hjälp med det
aktiva arbetet.

Personalens förhållningssätt
All personal stannar alltid till om man ser något misstänkt och hör efter vad som hänt. Skolans
personal ingriper bestämt och konsekvent. Mobbning eller kränkande behandling godtas
aldrig. På Brunnsgårdsskolan anmäls alla fall av mobbning och kränkande behandling till rektor
som ser till att dessa utreds.

Vid en konflikt
När en konflikt upptäcks tar läraren omgående in de inblandade för utredning av händelsen.
Vid enstaka händelser och då man förvissat sig om att det inträffade är av mindre allvarligt slag
kan åtgärderna i bästa fall sluta här. Läraren bedömer om vårdnadshavare ska kontaktas. Vid
allvarliga händelser eller då mobbning konstaterats förs ärendet över till rektor.

Behandling av mobbningssituation och eller kränkande behandling på
Brunnsgårdsskolan
När skolan får veta att en elev blivit kränkt eller mobbad händer följande:










De inblandade kallas omgående till samtal med lärare eller specialpedagog.
Rektor informeras om det inträffade.
Rektor anmäler det inträffade till huvudmannen.
Specialpedagog och lärare reder på rektors uppdrag ut vad som har hänt.
Vårdnadshavare informeras.
De inblandade träffas för samtal för att få mobbningen kränkningarna att upphöra.
Vid behov träffas berörda parter för att upprätta ett åtgärdsprogram.
Samtalen följs upp under några veckor och därefter med längre mellanrum.
Alla samtal dokumenteras

Om det är en vuxen som har kränkt en elev anmäler rektor detta till huvudmannen som
övertar utredningen.
Varje vårtermin genomförs en elevenkät där trivsel och trygghet bland eleverna undersöks.
Det är dock viktigt att förstå att med ca 75 elever är det inte ovanligt med konflikter mellan
elever. Föräldrars förtroende och support till skolan blir därför en viktig faktor i arbetet mot
kränkningar och mobbning.

Förebyggande och främjande arbete
Det bästa är givetvis om ovanstående aldrig inträffar. Därför arbetar vi aktivt med bland annat
följande:






Tydliga ordningsregler med tydliga konsekvenser
Rastvärdar ute på alla raster.
Organiserade rastaktiviteter på lunchrasten.
Samtal i klasserna om alla människors lika värde och om olikheter som berikande för oss i
skolan och i samhället.
Gemensamma temadagar.

Om du vill veta mer …
Brunnsgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling finns på skolans
hemsida. Där finns också information om hur du kan komma i kontakt med skolans personal.

