TRYGGHETSTEAMET
På vår skola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande handlingar! Om någon
upprepade gånger under viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer, fysiskt
och / eller psykiskt, då agerar vi. Vi har “Nolltolerans” beträffande alla former av kränkande
handlingar. “Nolltolerans” innebär att vårdnadshavare kontaktas om någon blivit diskriminerad,
trakasserad eller utsatt för kränkande handlingar.
Som vårdnadshavare kan du alltid kontakta ditt barns lärare om ditt barn känner sig utsatt eller
berättar att någon annan blir utsatt för kränkande behandling.
För att i ännu högre utsträckning kunna erbjuda våra elever en trygg arbetsmiljö har skolan ett särskilt
trygghetsteam som leds av skolans trygghetsansvarig, kurator Lena Hjalmarsson.
Vid frågor och stöd i trygghetsfrågor kontakta Trygghetsteamet, ansvarig kurator Lena Hjalmarsson,
eller ansvarig för elevhälsan rektor Mats Barlow, genom att skicka ett meddelande/anmälan via:
trygghetsteamet.orebro@kunskapsskolan.se
Trygghetsteamet tar emot anmälningar avseende diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling och hanterar ärenden enligt en upprättad arbetsgång.
Som elev är du alltid välkommen att kontakta oss om du känner dig utsatt för trakasserier, kränkning
eller mobbning på skolan. Du är också välkommen att kontakta oss om du upptäcker eller misstänker
att någon annan elev är utsatt. Kontakta den av oss som det känns bäst för dig att kontakta. Vi tar
emot dig med respekt för din integritet. Om du anmäler att någon annan blir utsatt kan du vara
anonym. I teamet ingår Lena Hjalmarsson, Thomas Corp, Jeanette Pertoft, Ulrika Gullberg och Mikael
Sundin.
Om du som förälder önskar att komma i kontakt med trygghetsteamet behöver du besvara frågorna
nedan och skicka in via e-post: Denna anmälan går automatiskt till kurator och rektor. Ange alltid en
kontaktadress om vi behöver ställa kompletterande frågor.
Anmälan skall innehålla följande information:
Kort beskrivning av händelsen (datum, tid och plats):
Vilka är de inblandade:
Anmälare / kontaktuppgifter:
Skicka/ lämna in!
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