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På Kunskapsskolan Nacka ska alla känna sig trygga. Ingen människa får kränkas, diskrimineras eller
mobbas. Det står i lagen. Planen mot diskriminering och kränkningar är en plan för hur skolan ska
arbeta så att alla behandlas lika bra och känner sig trygga.

Vad är mobbning och kränkande behandling?
Kränkningar kan vara:
– Att bli slagen (t.ex. att bli utsatt för knuffar, slag eller sparkar)
– Något som sägs (t.ex. du är ful, hora, tjockis eller när någon hotar)
– Något som känns inombords (när man blir utsatt för utfrysning eller ryktesspridning)
– Något som är skrivet (t.ex. lappar, klotter, sms, mail, skrivande, något kränkande på nätet)

Mobbning betyder:
Att någon har blivit utsatt för något eller några av ovanstående exempel flera gånger. När någon blir
utsatt för mobbning är det ganska vanligt att det är flera som mobbar. Det blir en obalans i makten.
Det blir extra fegt när det är flera mot en.
Det betyder också ofta att flera andra märker det men låter bli att ställa upp för den som mobbats.

Vad betyder diskriminering?
När någon behandlas sämre på grund av:
– sitt kön
– sin könsidentitet eller könsuttryck
– sin etniska tillhörighet
– sin religion eller trosuppfattning
– sin sexuella läggning
– sitt funktionshinder
– sin ålder
Alla som arbetar på skolan har skyldighet att vara uppmärksam på vad som sker på
undervisningspass, raster, i matsalen, i omklädningsrum och alla andra platser på skolan.

Om du själv eller någon annan blir kränkt, vad gör du då?
Hämta hjälp av en vuxen!
1. Gå till närmaste vuxen och förklara vad som hänt. Alla vuxna har ansvar för alla elever på
skolan. De vuxna tar över och reder ut händelsen. Läraren får veta vad som hänt. Det
inträffade dokumenteras.
2. Skolan genomför åtgärder enligt plan. Den innebär i ett första skede enskilda samtal med
berörda elever. Samtalen genomförs av lärare eller någon vuxen från skolans elevhälsoteam
enligt en dokumenterad rutin.
3. Vårdnadshavare till berörda elever informeras.
4. Händelsen dokumenteras. Kränkningar anmäls till huvudmannen i samråd med EHT. Om det
är ett brott, görs polisanmälan antingen av skolan eller vårdnadshavare.
Om kränkningarna fortsätter är det rektor som är ansvarig för det fortsatta arbetet tills dess att
kränkningarna har upphört. Om samma elev fortfarande är utsatt av samma elev/elever kallas det
mobbning och då ansvarar elevhälsoteamet för att kränkningarna slutar.
Kom ihåg: Elevhälsan berättar aldrig för någon annan om vad som hänt i fallen! Du behöver inte vara
orolig för att den som kränker får reda på vem som sagt något.

Så här arbetar elevhälsan med kränkningar och mobbning: ( I
elevhälsoteamet ingår, rektor, biträdande rektor, kurator,
skolsköterska, specialpedagog och koordinator)
●
●
●

Samtal med eleven som är utsatt.
Samtal med den eller de elever som mobbat.
Information till föräldrarna.

Efter en till två veckor görs samma sak igen:
● Samtal med den utsatte eleven för att se att mobbningen slutat.
● Samtal med den eller de elever som mobbat.
● Information till föräldrarna
Ibland kan det vara en händelse som måste anmälas till polisen.

Vuxen kränker elev
Det kan även hända att en elev känner sig kränkt av en vuxen på skolan. Om det skulle hända:
Berätta då för någon vuxen hemma eller för någon vuxen på skolan som du har förtroende för.
Planen mot diskriminering och kränkningar är en plan för hur skolan ska arbeta så att alla b
 ehandlas
lika bra och känner sig trygga, oavsett om det är barn eller vuxen som står för kränkningen.

Elev kränker vuxen
Det kan också hända att en elev kränker en vuxen. Detta är inte heller något som skolan accepterar.
Skulle skolan få kännedom om det så utreds händelsen och vårdnadshavare kontaktas.

Det här gör vi på Kunskapsskolan Nacka för att alla elever ska
känna sig trygga.
●
●
●
●
●
●
●
●

Otrygga områden kartläggs av vuxna och elever.
Alla på skolan, vuxna och elever, går igenom planen varje läsår så att alla känner till den.
Vuxna på skolan agerar direkt om någon elev bryter mot skolans ordningsregler
Vuxna på skolan är skyldiga att agera direkt om de märker eller hör talas om att en elev
kränks
Lärare bemannar alla ytor i skolan, annars ska dessa salar vara låsta
Kamratstödjare finns i alla basgrupper och de har i uppdrag att vara extra uppmärksamma så
att ingen kränks.
Skolan har elevskyddsombud i årskurs 7-9 både för den fysiska och den psykosociala miljön
Varje termin genomförs minst 1 temadag med fokus på förebyggande och främjande
värdegrundsarbete

Kunskapsskolans värderingar
Vi ser kraften i varje individ
Alla människor är olika och lär på olika sätt. Vi möter var och en med respekt och finner styrkan i
varje individs förutsättningar och personlighet. Genom personliga utmaningar utvecklar var
och en sina kunskaper och förmågor.
Vi når längre tillsammans
Vi samarbetar och är öppna för olika perspektiv. Genom att själva bidra och försöka förstå hur andra
tänker, lär vi av varandra. Detta gör att vi blir tryggare, som grupp och som individer. Vi
uppmuntrar varandra och ger konstruktiv återkoppling, vilket är en grund för att nå längre
tillsammans.
Vi har höga förväntningar
Alla kan och vill lyckas. Därför har vi höga förväntningar, på oss själva och på varandra vilket ger
högre resultat. Med en positiv anda och tydliga, utmanande och rimliga mål kan vi nå längre
än var och en trodde var möjligt.
Vi drivs av utveckling
Genom nyfikenhet och vilja att ta till oss kunskap, se mönster och samband utvecklas vi ständigt. Vi
tänjer våra gränser och söker nya vägar. Vi påverkar vår situation och formar vår framtid.
Denna drivkraft får oss att hela tiden utvecklas

