Mobbningsplan för Kronoby gymnasium
uppgjord hösten 2016

Kronoby gymnasiums värdegrund (läroplanen s. 10)
I vårt gymnasium
 ser vi varandra och kan tryggt vara oss själva
 lyssnar vi på varandra och har en öppen dialog
 utvecklar vi vår lust att lära och växer som människor
 tar vi ansvar för vår inlärning och studiemiljö
 är vi öppna för omvärlden och visar respekt
Vi strävar till att studiemiljön i vårt gymnasium ska vara trygg, trivsam och välkomnande.
De studerande och personalen visar varandra respekt och för en öppen dialog. (LP s. 11)

Definition
Det är fråga om mobbning då



man upprepade gångeroch avsiktligt sårar eller skadar en och samma person
den som blir mobbad har svårt att försvara sig mot mobbaren eller mobbarna

Förebyggande åtgärder














som skola uttalar vi aktivt att vi vill arbeta för en trygg, trivsam och välkomnande studiemiljö
där mobbning inte får förekomma
en fungerande handlingsplan mot våld, mobbning och trakasserier
planen uppdateras regelbundet och gås igenom med alla lärare
fungerande studerandevårdsgrupp, som samlas regelbundet
fungerande rastövervakning
fungerande kontakt mellan hem och skola
utbildade tutorer
aktiv studerandekår med handledare
regelbundna gemenskapsdagar (utedag för ettorna, temadagar med blandade grupper över
årskurserna)
regelbunden information (t.ex. av inbjudna gäster) som främjar tolerans och respekt och
motverkar våld, mobbning och trakasserier
studerande får individuell handledning av grupphandledare, studiehandledare, ämneslärare
skoltrivselundersökning
kartläggning av elevernas välmående vid läsårets slut

Ingripande
1. Osakligt beteende under lektion / rast
Den lärare/vuxen/tutor som ser olämpligt beteende reagerar genast med att säga till. Tutorn
meddelar lärare. De som betett sig dåligt bes sedan stanna kvar efter lektionen (eller tas in i
enskilt rum vid rast) och läraren förklarar lugnt att beteendet inte är lämpligt och inte får
upprepas.
2. Uppdagande av mobbning som pågått längre tid






Den mobbade intervjuas
Vittnen hörs
Samtal med en förövare i taget:
o Två vuxna (grupphandledare + rektor/studiehandledare/skolkurator)
o Börja med medhjälparna, ta huvudmobbaren sist. Låt inte mobbarna prata
med varandra innan alla har diskuterats med.
o Budskap (lugnt och sakligt):
 Vi vet vad du håller på med
(nämn inte vem som berättat och fråga aldrig varför!)
 Beteendet är olämpligt och mot skolans regler
 Du måste sluta genast
 Be gärna mobbaren skriva ner vad hen ska sluta med (låt själv
formulera och fråga sedan: finns det ännu något du kan sluta med?)
Pappret undertecknas.
 Vi följer upp saken om (2?) veckor – bestäm datum!
Åtgärderna dokumenteras och förvaras inlåsta tillsammans med studeranderegistret
i 10 år (behövs för ev. rättsfall)

Uppföljning




Berörda lärare bes att diskret följa med situationen
Diskutera med den mobbade: har mobbningen upphört?
Uppföljningssamtal med mobbarna, en i taget
o Hur har det gått?
o Om mobbningen slutat rivs det undertecknade pappret
o Bra gjort, vi fortsätter följa med situationen
o Om mobbningen fortgår: disciplinära åtgärder (rektor enligt ordningsstadgan, vid
allvarligare fall polisanmälan).

Förankring





Planen tas upp med lärarna inför varje nytt läsår och delges också vikarier som kommer in
mitt i läsåret.
Studerande delges planen.
Hemmen informeras på ettornas föräldramöte.
Planen ingår i läsårsplanen och finns i trygghetspärmen i lärarrummet och skolans hemsida.

Uppdatering
Studerandevårdsgruppen ansvarar för regelbunden uppdatering av planen.

