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Alla elever och all personal som arbetar på
Mariedalsskolan skall kunna känna sig
trygga och bemötas med respekt för den
person de är.
På Mariedalsskolan skall det råda
nolltolerans mot kränkningar. Nolltolerans
Betyder att ingen elev eller vuxen får
kränka någon på skolan.
På skolan har vi en plan som heter
Mariedalsskolans plan mot diskriminering
och kränkande behandling.
Alla som arbetar på skolan skall känna till
den planen.
Alla klasser och grupper skall arbeta med
innehållet i den planen då skolan startar
varje år.
Det är absolut förbjudet för vuxna i skolan
att kränka elever, t ex säga elaka saker,
hota eller använda våld.

Vad är en kränkning?
Kränkning är ett samlingsnamn för
mobbning, trakasserier och dålig
behandling som gör att någon känner sig
ledsen, sårad och/eller mindre värd.
Du kan vara utsatt för en kränkning om ngn
skickar elaka sms, skriver elaka saker om
dig på nätet, säger elaka saker om dig, om
du blir retad för samma sak vid upprepade
tillfällen eller om du inte får vara med de
andra.
Våld som slag, sparkar och knuffar och hot
är också kränkningar.
Vad är mobbning?
Mobbning är upprepade kränkningar
dvs någon har blivit retad flera gånger. Den
retade känner sig ledsen och sårad
och/eller mindre värd än sina
klasskamrater.

Vad är trakasserier?

Trakasserier uppstår om någon blir kränkt
för att den t.ex:
 har en annan tro
 kommer från ett annat land
 har det svårt i skolan
 tycker om och vill leva med någon av
samma kön

Om du blir kränkt, diskriminerad eller
trakasserad

Skall du berätta det för dina föräldrar eller
för någon vuxen i skolan som du har
förtroende för.
Vuxna i skolan ska alltid ta det du berättar på
allvar och arbeta så att kränkningen upphör
omedelbart.

 har en viss ålder
 har ett visst utseende
 blir retad för att du är tjej eller kille

I vår plan står det hur vi skall arbeta på vår
skola om någon kränks, trakasseras eller
diskrimineras.

Detta händer om någon på vår skola utsätts för
kränkning, trakasseri eller diskriminering
 Du har alltid rätt att få hjälp av skolans
personal.
 Det du berättar för en vuxen skall den
vuxne berätta för skolans rektor.
 Den vuxne skall skriva ned det du
berättar. Vi kallar det för
dokumentation. Dokumentationen
skall sparas och kopieras.
Kopian skall ges till rektor.
 Den vuxne i skolan skall kontakta dina
föräldrar och boka tid för möte så
snabbt det går. Helst samma dag eller
dagen efter.
 Den vuxne i skolan skall kontakta
föräldrarna till den/de elever som är
inblandade och boka tid för möte.
Helst samma dag eller senast dagen
efter.

 Ibland är rektor med på mötet med
föräldrarna.
 Tillsammans gör man en plan för hur
Kränkningen, diskrimineringen eller
trakasserierna skall upphöra.
 Datum för utvärdering av planen skall
bokas.

Om inte kränkningen upphör skall rektor
kontaktas och nya möten med de
inblandade bokas.
En del kränkande behandling,
trakasserier eller diskriminering kan vara
brottsliga.
Om handlingen är ett brott gör rektor en
polisanmälan.

