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Elevhälsan
Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling
Det är viktigt att du som elev och vårdnadshavare vet vad elevhälsan är,
vilka som ingår och vem du ska vända dig till med dina frågor. Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet och elevhälsoteamet hjälper till när det
behövs för att varje elev ska få det stöd den behöver.
- Rektor har det yttersta ansvaret för elevhälsan, liksom för all annan
verksamhet på skolan.
- Mentorn ansvarar för elevens studieplan och utvecklingssamtal, och är den
som vanligtvis bäst känner till elevens studiesituation. Tveka aldrig att ringa
till mentorn med dina frågor, för han/hon kan hjälpa dig vidare till rätt person.
- Undervisande lärare ansvarar för att kontakta mentor och/eller elevhälsoteamet vid behov.
- SYV (Studie- och yrkesvägledaren) hjälper eleven med val av kurser, eventuella omval och har vägledande samtal om studiesituationen.
- Specialpedagogen har ett övergripande ansvar för att de elever som har
behov av ett extra stöd i undervisningen verkligen får det. Ser helheten i
verksamheten och har del i förändringsarbete och skolutveckling för att
stödja skolans arbete i att förbättra och förändra arbetsmetoder och arbetssätt.
- Skolsköterskan hjälper till med allt från omplåstring till hälsokontroller och
har även rådgivande och stödjande samtal.
- Kuratorn är skolans representant i sociala frågor. Kuratorn jobbar främst
hälsofrämjande och förebyggande och erbjuder tid för coach-samtal och fysisk träning.
Kom också ihåg att eleven kan vända sig till övriga vuxna i skolan, ex.
lokalvårdare, skolrestaurangpersonal, bibliotekarie och vaktmästare.
Samtliga funktioner har anmälningsplikt samt olika grader av tystnadsplikt. Omsorgen om eleverna är ett gemensamt ansvar mellan hemmet
och skolan. Se kontaktlista på baksidan!

Handlingsplan
1. Elevhälsoteamet går årligen ut med en anonym enkät för att få
en bild av om diskriminering/kränkning förekommer.
2. Elevhälsoteamet träffas en gång per vecka för att stämma av
klimatet.
3. Om det finns en signal om diskriminering/kränkning ska minst
två personer ur elevhälsoteamet prata med den som blivit utsatt.
4. Därefter ska minst två personer ur elevhälsoteamet prata med
förövaren (är det flera personer ska enskilda samtal genomföras
med var och en).
5. Rektor samt de lärare som undervisar de inblandade ska informeras.
6. Förövaren får till uppgift att berätta hemma och be sina
vårdnadshavare ta kontakt med skolan inom en vecka. Om de
inte hör av sig tar skolan kontakt.
7. Förövare och vårdnadshavare kallas vid behov till möte.
8. Uppföljning sker med den utsatte.
9. Om inte situationen förbättras kan förövaren stängas av från
skolan i upp till två veckor.
10. Rektor kan besluta om polisanmälan.

Samtliga vidtagna åtgärder ska dokumenteras.

Diskriminering, trakasserier och
annan kränkande behandling
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en
elev sämre än andra elever och behandlingen har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna. Ibland kan man
känna sig orättvist behandlad utan att det är diskriminering. Inom skolan är det huvudmannen eller personalen som
kan göra sig skyldig till diskriminering.
Både personal och elever kan kränka en elevs värdighet. Antingen genom trakasserier (som då har samband med någon
av diskrimineringsgrunderna) eller genom annan kränkande
behandling (som inte har något samband med någon av diskrimineringsgrunderna). Elever omfattas inte – till skillnad från
personal – av diskrimineringsförbudet. Skolan har en skyldighet att arbeta förebyggande mot samt att utreda och i förekommande fall vidta åtgärder om någon känner sig kränkt.
Personalen har en skyldighet att skapa en trygg miljö och
studiero för eleverna. Det kan ibland innebära att man exempelvis tillrättavisar en elev eller visar ut en elev från resten av en lektion. Även om det kan upplevas kränkande,
behöver det inte vara det i lagens mening.

Samtliga funktioner har anmälningsplikt samt olika grader av tystnadsplikt.

Omsorgen om eleverna är ett gemensamt ansvar mellan hemmet och

Vägen till att bli en självständig, vuxen människa kan vara
både lång och besvärlig. När det går i uppförsbacke för
länge kan man behöva draghjälp. Då måste vi i skolan och
ni vårdnadshavare hjälpas åt!
Tveka inte att höra av er!

Telefonlista
Rektor:

Erik Högberg
erik.hogberg@ange.se

Mentor:

Kontaktuppgifter finns på bobergsgymnasiet.se

SYV:

Pelle Haraldsson
per-olof.haraldsson@ange.se

0690-250 258
073- 274 02 03

Specialpedagog:

Karin Sundström Wiklund
karin.wiklund@ange.se

0690-250 297
073-071 44 27

Skolsköterska:

Yvonne Järnberg
yvonne.jarnberg@ange.se

0690-250 213
070-237 46 77

Kurator:

Jenny Sellén
jenny.sellen@ange.se

0690-250 220
070-653 77 67
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