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Vår vision
Tillsammans gör vi varandra bättre!
Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar.
Vi har ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som växer upp, lever och åldras i
trygghet.
Vi känner oss säkra i alla miljöer.
Allas lika värde, olika och lika bra.

Planen gäller från
2018-07-01

Planen gäller till
2019-06-30

Läsår
2018/2019

Elevernas delaktighet
Utifrån elevernas utvecklingsnivå är det inte möjligt med någon delaktighet vid utförande av den skrivna
delen av planen.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Vårdnadshavarna har tillgång till planen på Träningsskolans hemsida.
Vårdnadshavare fyller i kommungemensam föräldraenkät.
Likabehandlingsplanen lyfts vid höstens samtal med vårdnadshavare för att delge innehållet samt ge
tillfälle för föräldrar att ge sina åsikter.

Personalens delaktighet
Personalen är delaktig i utarbetandet av planen utifrån materialet Plan för skola.
Personalen är ansvarig för implementeringen.
Personalen är ansvarig för att hålla planen levande i verksamheten.

Förankring av planen
Planen lyfts vid pedagogiska diskussioner för att utveckla och säkerställa den.
Planen lyfts av mentor med assistenter.
Planen läggs ut på skolans hemsida.
Planen ingår i introduktionen för ny personal.

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Planen har utvärderats av personalen via diskussioner utifrån kartläggningarna. Det har skett klassvis, i
arbetslagskonferenser samt via kommunens enkät till vårdnadshavarna. Av statistiksekretesskäl läggs
inte resultatet av föräldraenkäten ut. Det kan konstateras att av de svar som inkommit framgår att
vårdnadshavarna i mycket hög grad upplever att deras barn är trygga och trivs i skolan.
På frågan trivsel/trygghet vid utvecklingssamtal framgår samma resultat.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Träningsskolans personal, rektor samt vårdnadshavare.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Arbetet med likabehandlingsplanen har lagts in i kalendariet för läsåret. Vi har gjort kartläggningar
och haft diskussioner kring förebyggande av trakasserier och kränkande behandling utifrån Plan för
skola. Vi upplever att det har lett till att planen har varit levande.
Likabehandlingsplanen lyftes på informationsmöte för vårdnadshavare och har följts upp på
utvecklingssamtalen under vårterminen.
Likabehandlingsplanen lyftes på ett APT vid höstterminens start för all personal.
Under detta läsår har det varit stor omsättning av personal på skolan. Vi har sett att rutinen kring
information av planen brustit. Därav är en introduktionspärm påbörjad med all information samlad,
planer, rutiner, förhållningssätt mm. Vi har sett att det är viktigt att rutin finns för introducering i
likabehandlingsplanen vid nyanställning / vikarie.
Vi har sett att när vi lyft diskrimineringsgrunderna har en ökad medvetenhet skett kring vikten av
förhållningssätt och arbetsmiljö.

Främjande insatser under läsåret:
Alla elever blir bemött på ett respektfullt sätt i alla situationer i skolverksamheten
Alla elever har möjlighet att prova och utveckla förmågor och kunskaper i en trygg och lärorik miljö.
Alla elever har förutsättning att förmedla sig och påverka sin situation

Förebebyggande åtgärder:
Bemötandepärmen är ett levande dokument
Alla elever har tillgång till miljöanpassad intimhygien
Minimera prat ”ovanför elevers huvuden” vid överlämning

Utifrån observationer och kartläggningar under läsåret har vi sett att:
•
•

•
•
•
•

Vi individanpassar vår undervisning, både enskilt och i grupp, utifrån varje enskild elevs
förutsättningar och behov som krav, kunskapsnivå, hjälpmedel och miljö.
Risk för prat över elevernas huvuden fanns.
För att öka medvetenheten och synliggöra situationerna där prat över huvudet förekom valde vi
att göra en kartläggning kring detta. Efter kartläggningen såg vi att vid överlämningarna kunde
samtal ske utan elevernas delaktighet. Vi har schemalagt överlämningstid mellan personal. Det
har lett till att eleven får ökad delaktighet vid överlämning. Vi inkluderar eleverna i samtalet, vi
pratar med och inte om. Varje elev har även en loggbok där dagens aktiviteter/lektioner/rutiner
dokumenteras.
Bemötandepärmen för skolans elever är uppdaterad. Då skolan kommer att utökas och
stadieindelas from ht 18 behöver en ny rutin kring pärmen utarbetas.
Alla elever får bästa förutsättning till kommunikation då vi arbetar med multimodal AKK, bild,
foto, symboler etc.
Elevernas enskilda arbetsbeskrivningar är ett bra material som stöd vid vissa aktiviteter för att
öka elevernas självständighet.
Efter att det byggts till en toalett med brits och lift är behovet tillgodosett. Behovet av fler
toaletter kommer kvarstå till hösten då skolan utökas med många elever.

Årets plan ska utvärderas senast
2019-06-30

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Planen lyfts vid terminsstart HT-18.
Kartläggning i arbetslagen i november och februari.
Sammanställning och utvärdering i mars.
Ny plan sätts i juni.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Lärare och rektor

Främjande insatser

Namn
Förhållningssätt

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Att alla elever blir bemött på ett respektfullt sätt i alla situationer i skolverksamheten
Uppföljning sker i november och mars

Insats
Skolverksamheten utformas utifrån enskilda elevers behov.
Skolan kommunicerar med en multimodal AKK utifrån enskild elev.
Observationer och kartläggningsperioder som används till underlag till diskussioner och analys.

Ansvarig
Lärare

Datum när det ska vara klart
2018-06-30

Namn
Tillgänglighet till en lärorik och utvecklande skolmiljö.

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
Alla elever har möjligheter att delta och utveckla förmågor och kunskaper i olika aktiviteter i alla
ämnesområden
Uppföljning sker i november och mars.

Insats
Individanpassad undervisning både enskilt och i grupp.
Anpassad skolmiljö utifrån elevernas förutsättningar och behov - kunskapsnivå, energinivå,
arbetsmaterial och hjälpmedel
Kommunicerar med multimodal AKK.

Ansvarig
Lärare

Datum när det ska vara klart
2019-06-30

Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Observationer i verksamheten.
Kartläggningar och analyser sker i arbetslagen november och mars.
Kontinuerlig dialog med vårdnadshavare.

Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Våra elever har inte förutsättning att delta aktivt i kartläggningen.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Vi har diskuterat observationer utifrån diskrimineringsgrunderna i arbetslag.
Ett gemensamt kartläggningsmaterial har lyfts inför kartläggningsveckan på APT.
Resultatet har analyserats i arbetslagen
Vi har samlats i en arbetsgrupp bestående av en lärare från varje arbetslag för sammanställning
och analys av kartläggningarna.

Resultat och analys
Då skolan står inför en stor utökning av personal och elever samt omorganisation till stadier behöver vi
förebygga inom två områden – bemötande och information

Förebyggande åtgärder

Namn
Bemötande

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling och Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning
Minimera antalet lärare/pedagoger som arbetar närmast eleverna både under skoltid och fritids
Uppföljning sker i november och februari.

Åtgärd
Dela upp eleverna i mindre klasser
Gruppindelning i fritidsverksamheten

Uppföljning sker i november och mars.

Motivera åtgärd
Stor utökning av personal och elever samt omorganisation till stadier på skolan

Ansvarig
Lärare

Datum när det ska vara klart
2019-06-30

Namn
Information

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling och funktionsnedsättning

Mål och uppföljning
Göra eleverna delaktiga i samtal vid överlämningar och i sociala sammanhang
Lärare och pedagoger har tillräcklig information för att anpassa elevens undervisning under hela
skoldag

Åtgärd
Ta med eleven i samtal.
Skriftlig elevdokumentation för att få en helhetssyn över elevens skoldag.
Klassmöten med nulägesinformation kring eleverna.

Uppföljning sker i november och mars.

Motivera åtgärd
Stor utökning av personal och elever samt omorganisation till stadier på skolan

Ansvarig
Rektor och personal

Datum när det ska vara klart
2019-06-30

Rutiner för akuta situationer

Policy
På Träningsskolan råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Eleverna lämnas aldrig ensamma.
Både lärare och personliga assistenter informeras kontinuerligt om sitt uppdrag.

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Eleverna är inte själva i stånd att vända sig till någon.
Föräldrar och personliga assistenter kan alltid vända sig till någon av lärarna eller till rektor.
Tel personalrum: 026-24 20 63, 026-24 20 65
Tel rektor: 026-24 00 79, 070-256 60 73

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Om någon elev utsätts för kränkning av elev gäller följande:
Lärare ingriper i situationen genom att avbryta / avleda.
Lärare dokumenterar händelsen genom tillbudsblankett.
Lärare eller rektor kontaktar vårdnadshavare.
Lärare och rektor gör en riskanalys.
Handlingsplan utformas av lärare och rektor.
Uppföljning enligt handlingsplan.
Återkoppling till vårdnadshavare.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Den personal, som uppfattar att någon elev utsätts för kränkande behandling av personal, kontaktar
omgående rektor.
Rektor har enskilt samtal med den kränkande personalen.
Rektor pratar med elevens vårdnadshavare.
Rektor anmäler händelsen till huvudman.
Den anställdes eventuella fackliga organisation kontaktas.
Rektor beslutar om ytterligare åtgärder utifrån den uppkomna situationen, vid behov kallas
personalhandläggare in. Följande åtgärder kan vidtas: Varning (enligt LAS § 30) Omplacering (enligt LAS
§ 7) Avsked (enligt LAS § 18)
I det fall arbetsgivaren vidtar arbetsrättsliga åtgärder mot en anställd för att stävja trakasserier och
kränkande behandling ska stöd erbjudas densamma. Skollagen 2010:800

Rutiner för uppföljning
Av dokumentationen ska framgå när och hur åtgärderna följs upp.
Rektor och lärare ansvarar.
Vårdnadshavarna hålls informerade under hela processen.

Rutiner för dokumentation
Dokumentation sker när kränkningen uppstått av lärare och rektor.
Rektor ansvarar för dokumentation i anslutning till utredningen.
Dokumentationen diarieförs enligt förvaltningens rutiner.

Ansvarsförhållande
Den som får kännedom om att en elev utsätts för kränkning är skyldig att föra informationen vidare till
rektor.
Rektor är ansvarig för information till vårdnadshavarna, utredning, dokumentation och uppföljning samt
för anmälan till huvudman.

