Kanalskolans likabehandlingsplan
Mål
På Kanalskolan får varken mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling
förekomma.
Rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder tolereras
inte.
Det är skolans ansvar att arbeta för att alla, både elever och personal, behandlar varandra med
ömsesidig respekt och acceptans för varandras likheter och olikheter i alla ovanstående
avseenden.
Om situationer uppstår där så inte sker är det skolans ansvar att se till att dessa omedelbart
uppmärksammas och upphör.

Vad säger lagen?
I 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna / Lpf94 står följande:
”Alla former av trakasserier och kränkande särbehandling bland elever och anställda skall
motverkas” enligt lpf-94. Vidare skall skolan ”verka för en god psykisk och social
arbetsmiljö”. Enligt lpf-94 ”skall ingen i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till
trakasserier skall aktivt bekämpas”.
Skollagen 1 kap. 2 och 9 § §
”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”
” Särskilt skall den som verkar inom skolan
1. Främja jämställdhet mellan könen
2. Aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska
beteenden.”
I lagen 2006:67 införs förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever i
svenska skolor.

Förebyggande arbete
Det viktigaste förebyggande arbetet mot alla former av kränkningar bygger på att det dagliga
arbetet på Kanalskolan genomsyras av respekt, hänsyn och acceptans. I tanke och handling ska
detta gälla mellan alla, både personal och elever, som har Kanalskolan som sin arbetsplats.
Det är viktigt att all personal är synlig och tillgänglig för eleverna, inte minst i uppehållsrum,
matsalar och andra gemensamma lokaler. Det kommer an på all personal att vara uppmärksam på
och agera vid minsta misstanke om att någon elev blir utsatt för kränkningar.
Det kommer också an på den enskilda läraren att i sina kurser ta upp och med eleverna
diskutera förhållningssätt och vikten av att visa varandra respekt, hänsyn och acceptans. Detta ska
ske i förebyggande syfte, men naturligtvis också på förekommande anledning.

Klassföreståndarna har ett särskilt ansvar att se till att frågan om kränkningar tas upp som en
stående punkt på dagordningen på klassråden varje vecka.
Utvecklingssamtalen mellan den enskilda eleven, elevens målsman och klassföreståndaren är
också tillfällen då frågan om hur eleven upplever sin situation gällande kränkningar på skolan ska
diskuteras.
Vid varje läsårs början informeras elever och deras föräldrar om Kanalskolans
likabehandlingsplan på ett föräldramöte.
Ett kontrakt där eleven intygar att hon/han är informerad om och accepterar
likabehandlingsplanen delas ut till varje elev. Kontraktet ska skrivas under av eleven och dennes
målsman och lämnas tillbaka till klassföreståndaren, som förvarar det som en värdehandling.
Ny personal får av skolledningen samma information om likabehandlingsplanen som eleverna
och deras föräldrar.
På skolan finns ett elevhälsoteam där skolledare, kurator och specialpedagog ingår samt, en gång
per månad, skolsköterska, läkare och studie- och yrkesvägledare. Elevhälsoteamet handhar och
utreder mobbningsfall och andra fall av kränkande särbehandling.
Elevrådet, som har representanter från varje klass, diskuterar och föreslår aktiviteter som ska
syfta till ökad förståelse och respekt elever emellan. Som en stående punkt på dagordningen
diskuteras även det allmänna stämningsläget på skolan.
Som ett led i det förebyggande arbetet mot alla former av kränkningar ordnas varje läsår en
temadag för skolans samtliga elever, då olika värderingsfrågor belyses.
All personal ska regelbundet fortbildas i arbetet mot en mobbnings- och kränkningsfri skola.

Definition av mobbning eller annan kränkande behandling
Mobbning innebär enligt forskaren Dan Olweus följande: En person är mobbad om han eller hon
utsätts för upprepade kränkande handlingar av olika slag från en eller flera personer under en viss
tid.
En handling är kränkande då en person oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder, upplever obehag och känner sig kränkt av
den.
Exempel på sådana handlingar kan vara:
• Muntliga tillmälen, förtal
• Oönskad fysisk kontakt genom knuffar, slag eller annan beröring som upplevs som
kränkande
• Sabotage av egendom eller försvårande av framträdanden och redovisningar inför klassen
• Att ge felaktig information eller att inte informera alls
• Förföljelse av olika slag ex. otillåten fotografering, trakasserier via e-mail, sms, hemsidor
och chat-sajter.
• Utfrysning, nedlåtande gester och blickar

Åtgärder vid mobbning, trakasserier och annan kränkande särbehandling av
elever på Kanalskolan
Om en elev känner sig utsatt för kränkningar av något slag gäller följande:
När en elev påtalar att hon eller han har blivit utsatt för mobbning, trakasserier eller annan
kränkande behandling ska skolan utreda och förhindra fortsatt kränkning.
Vid misstanke om mobbning eller trakasserier ska eleven tillfrågas om hans eller hennes syn på
situationen. Det är eleven som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande.
Om mobbning, trakasserier eller kränkning konstateras ska fallet tas upp av elevhälsoteamet,
som avgör fortsatt utredning.
Enskilda samtal görs med den utsatte och den eller de som misstänks utsätta elev för kränkande
handling.
Klassföreståndare och berörd personal ska informeras för observation av situationen. Dessutom
ska föräldrar eller målsman underrättas om eleven är under 18 år.
Enskilda uppföljningssamtal med de inblandade eleverna ska ske efter ca 1 vecka av
elevhälsoteamet. Målsman informeras om samtalens resultat.
Om överenskomna åtgärder ej följs och ingen positiv förändring skett tas beslut om fortsatt
tillvägagångssätt efter uppföljningssamtalen. Vid svårare fall rapporterar rektor till
arbetsmiljöverket.
Om det inträffade är av misstänkt brottslig karaktär görs polisanmälan. Särskilt beslut tas om
eventuell avstängning eller omflyttning av mobbande elev (er).
Allt arbete dokumenteras fortlöpande. Åtgärdsplan upprättas av elevhälsoteamet.
Om en elev känner sig kränkt av personal på Kanalskolan kontaktas skolledningen, som utreder
och vidtar åtgärder.
Vid ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck se Töreboda kommuns handlingsplan

Uppföljning och uppdatering
Varje läsår utvärderas och uppdateras likabehandlingsplanen av arbetslagen och på
arbetsplatsträff.
Upprättad 2009.08.22

Likabehandlingskontrakt
På Kanalskolan får varken mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling
förekomma
Rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering p.g.a. exempelvis kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder tolereras
inte
Inga rasistiska, främlingsfientliga eller andra kränkande symboler får förekomma. Det får heller
inte förekomma någon musik med ett sådant budskap.
Det är mitt ansvar att visa respekt och hänsyn mot alla som har Kanalskolan som arbetsplats,
både elever och personal.
Jag lovar på heder och samvete att:
• inte trakassera någon vare sig fysiskt eller psykiskt, pga. hudfärg, nationalitet, religion,
sexuell läggning, funktionshinder eller annat.
• inte sabotera eller försvåra arbetet för klasskamrater eller lärare under skoltid.
• inte sprida rykten eller lögner om någon, vare sig muntligt, skriftligt eller elektroniskt
(t.ex. mobiltelefon, e-mail, hemsidor, chattsidor, bloggar, sms, msn, mm)
• inte otillåtet fotografera elever eller personal.
Det är min skyldighet att informera någon av skolans personal om jag iakttar eller på annat sätt
misstänker att någon utsätts för kränkningar.
Om jag bryter mot ovanstående regler vidtar rektor åtgärder enligt Kanalskolans
likabehandlingsplan.

Jag/vi har tagit del av ovanstående kontrakt och godtar detta.

Datum___________________________________________________________

Underskrift_______________________________________________________

Målsmans underskrift_______________________________________________

ORDNINGSREGLER
Trivsel- och ordningsregler för elever och lärare på Kanalskolan
1. Visa hövlighet och hänsyn mot kamrater och personal. Det är viktigt att du uppträder
artigt och korrekt mot alla du möter för allas trivsel.
Vi hälsar på varandra.
Vårdat språk ( ej svordomar, könsord eller kraftuttryck).
2. Rökning och snusning är ej tillåtet inom skolans område. Ev. rökning sker på anvisad
plats. Läskedrycksflaskor och burkar får inte medtas in i lektionssalar och korridorer.
Snus och tuggummi slängs i papperskorg.
3. Tänk på din personliga hygien. Du går på en skola som arbetar med livsmedel. Tvätta
händerna och tag på skyddsrock då du beträder kök eller bageri.
4. Var aktsam om vår utrustning och våra lokaler. Var noga med att städa efter dig och
ställ tillbaka de arbetsredskap du har använt. Torka av bord och rengör efter dig då du ätit.
Bord, micro, kylskåp mm torkas av för allas trivsel.
5. Passa tiderna. Var noga med att passa tider. Det är inte bara du som drabbas utan även
dina kamrater, då du kommer för sent. Att passa tider är ett sätt att visa att man bryr sig.
6. Var aktiv. Att vilja men inte kunna är bättre än att kunna men inte vilja. Var aktiv på
lektionerna, fråga gärna mycket. Hjälp och stötta varandra! Vi sysslar med lagarbete!
7. Sjukanmälan görs till klassföreståndare.
Tfn 0506 – 180 36 LP, Livsvux
Tfn 0506 – 180 87 HR, HRvux
Tfn 0506 – 180 86 LC, vux
Alt. Exp. 0506 – 180 91
Vid telefonsvarare: glöm ej att ange namn och klass.
8. Frånvaro. Annan frånvaro än sjukdom anmäls i förväg till klassföreståndaren. Om du
inte meddelar frånvaroorsak räknas frånvaron som ogiltig.
Ledighetsansökan gör du hos klassföreståndaren.
9. Gemensamma utrymmen. Ordning och reda. Ställ tillbaka det du använt, ställ tillbaka
stolar, ta bort din disk och ev. skräp. Städning i uppehållsrum sker enligt städschema.
10. Böcker, anteckningsmateriel, pärm och rätt arbetskläder skall alltid medföras till
respektive lektion.
11. Keps eller annan huvudbonad och ytterkläder får ej bäras på lektionstid (gäller ej
arbetsmössa på praktiska lektioner).

Märken och symboler som kan förknippas med främlingsfientlighet eller narkotika är inte
tillåtna att bäras under skoltid.
12. På Kanalskolan tolereras inte rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering p.g.a.
exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
funktionshinder eller annan kränkande behandling.
13. Mobiltelefoner, MP3-spelare eller annan teknik ska vara avstängd under gemensamma
genomgångar. Freestyle eller MP3 kan få användas efter överenskommelse med läraren.
14. Inga droger eller alkohol under skoltid tolereras.
Allt nyttjande av alkohol och andra droger inom skolans område får konsekvenser för
eleven i form av avstängning, förutsatt att det inte ingår i hotell- och restaurangs
undervisning.
Alla misstankar om nyttjande av droger anmäls till sociala myndigheter.

Tilläggsregler för HR och LP.
15. Var noga med din hygien. Du kommer att arbeta med livsmedel både i köket, bageriet
och i matsalen. Fuska aldrig med tvättning efter toalettbesök. Släng och förkläde får inte
tas med in på toaletten. Synlig pearcing är ej tillåten (gäller även pearcing i tungan).
16. När du ska röka eller handla på ICA tag på skyddsrock och tossor. Mössan lämnas på
skolan.
17. Var noga med hur du ser ut. Rena och hela kläder är viktigt för ditt arbete inför gästen.
Även du måste vara prydlig. Var alltid välkammad och korrekt. Smycken får ej bäras.
Kosmetika skall användas sparsamt (nagellack är ej tillåtet). Klockor tas av vid arbete i
kök och bageri. Tvätt av arbetskläder ansvarar du för själv.
18. Omklädningsrum. Lås in alla personliga saker i era skåp. Även skor skall ställas in. God
ordning skall råda i skåpen.
19. Visa hövlighet och hänsyn mot kamrater och personal. Du kommer att bli en person som
blir igenkänd i ditt yrkesutövande och kopplas ihop med restaurangen eller bageriet,
därför är det viktigt att du uppträder artigt och korrekt mot alla du möter, även utanför
skolans väggar. De kan bli dina gäster.

