Antimobbningsplan för Södersunda skola
Södersunda skola skall vara en plats där alla känner sig trygga och känner sig som en del av
gemenskapen. För att förebygga utanförskap och mobbning använder sig skolan av KiVa
Skolas åtgärdsprogram mot mobbning som baserar sig på forskning och som utvecklats vid
Åbo universitet. KiVa skolas program bygger på att skapa en kultur där ingen mobbning
accepteras. Med hjälp av KiVa-lektioner som hålls under hela läsåret kan man influera
normerna i elevgrupper och påverka hur barn och unga agerar, då de upptäcker mobbning.
Det här förutsätter också en tydlig signal från alla vuxna i skolan om att ingen mobbning
accepteras.
Konflikter och gräl uppstår ofta när barn leker och det är en del av livet att på en konstruktivt
reda ut dem. Konflikter kan kännas svåra att hantera och man kan känna sig illa till mods,
men de är övergående och det är inte samma person som utsätts.
Med mobbning menas när en och samma person utsätts för avsiktligt negativa handlingar
som gör att han eller hon börjar må dåligt. Den mobbade har svårt att försvara sig mot den
eller de som mobbar.
Eleverna och hemmen uppmanas att ta kontakt med någon i skolans personal eller någon i
mobbningsgruppen så fort man har misstankar om mobbning. Då vi får signaler om
mobbning
Vid misstanke om mobbning:
1. Vi samlar vi så mycket fakta som möjligt om vad som hänt, när det hänt samt vilka som
varit inblandade
2. Vi prövar, dvs sållar, om ärendet är mobbning eller konflikt. Klassläraren gör
observationer under en tid.
3. Antimobbningsteamet håller enskilda samtal med mobbaren/mobbarna. Berörda
föräldrar kontaktas efter samtalen. I antimobbningsteamet ingår Veronica Helin, Frida
Oskarsson och Carina Jansson.
4. Vid behov konsulteras skolkurator, -psykolog och/eller -hälsovårdare.
5. Mobbningsgruppen håller ett eller flera uppföljningsmöten, efter behov.
6. Alla samtal om och kring mobbning dokumenteras enligt KiVa-skolas koncept och
blanketter.
Skolan deltar i KiVa-skolas svarar på KiVa-skolas uppföljningsenkät varje vårtermin,
analyserar resultatet och sätter in åtgärder där man ser att det finns brister.

