
Likabehandlingsarbetet  på  
Victoriaskolan  
	  
Att	  barn	  trivs	  i	  skolan	  är	  en	  förutsättning	  för	  lärandet.	  	  
Detta	  är	  en	  kort	  sammanfattning	  hur	  vi	  på	  Victoriaskolan	  arbetar	  för	  en	  ökad	  trygghet	  och	  
trivsel.	  Målet	  är	  att	  alla	  skall	  lära	  och	  förstå,	  hantera	  och	  respektera	  egna	  och	  andras	  
känslor,	  samt	  ta	  ansvar	  för	  sitt	  handlande.	  	  
	  

För	  utförliga	  rutiner	  se	  skolans	  Likabehandlingsplan	  på	  Victoriaskolans	  webbsida.	  

Vad	  är	  mobbing?	  
	  

	  
	  
	  
	  

Hur	  förebygger	  och	  upptäcker	  vi	  mobbing?	  
Det	  är	  aldrig	  ett	  barns	  ansvar	  att	  förhindra	  kränkningar.	  I	  skolan	  är	  det	  de	  vuxna	  som	  har	  
ansvaret	  för	  att	  ingen	  blir	  utsatt	  för	  kränkande	  behandling.	  Ändå	  kan	  alla	  bidra	  för	  att	  minska	  
mobbning.	  Om	  du	  som	  elev	  märker	  att	  någon	  blir	  kränkt	  eller	  känner	  sig	  utanför,	  kan	  du	  visa	  
att	  du	  bryr	  dig.	  Ibland	  kan	  det	  räcka	  med	  att	  säga	  hej	  för	  att	  han	  eller	  hon	  ska	  känna	  att	  du	  
bryr	  dig.	  Du	  kan	  också	  vara	  till	  hjälp	  genom	  att	  berätta	  för	  någon	  som	  jobbar	  i	  skolan	  om	  du	  
märker	  att	  någon	  blir	  mobbad.	  	  
	  
Då	  mobbing	  ofta	  är	  ett	  dolt	  problem	  får	  skolan	  vanligtvis	  information	  av	  kamrater,	  
skolpersonal	  eller	  föräldrar	  som	  upplever	  att	  en	  elev	  har	  utsatts	  för	  trakasserier	  eller	  annan	  
kränkande	  behandling.	  Alla	  vuxna	  skall	  omedelbart	  agera	  när	  en	  elev	  blir	  illa	  behandlad	  på	  
skolan.	  Victoriaskolan	  har	  ett	  trygghetsteam	  som	  tar	  mot	  anmälningar	  från	  elever,	  
skolpersonal	  och	  föräldrar	  avseende	  diskriminering,	  trakasserier	  och	  annan	  kränkande	  
behandling.	  Teamet	  hanterar	  ärenden	  enligt	  föreskriven	  arbetsgång	  i	  samarbete	  med	  
skolans	  personal.	  Varje	  termin	  kartlägger	  skolan	  elevernas	  upplevda	  trivsel	  och	  trygghet	  i	  
skolan	  genom	  olika	  kartläggningsmetoder.	  Skolan	  har	  även	  ett	  fortlöpande	  främjande	  samt	  
förebyggande	  arbete	  som	  sker	  utifrån	  läroplanens	  värdegrund	  och	  skolans	  
likabehandlingsplan.	  

Mobbning	  är	  när	  någon	  blir	  illa	  behandlad	  av	  andra,	  
flera	  gånger.	  Det	  kan	  vara	  elaka	  ord,	  viskningar,	  
skämt	  eller	  blickar.	  Det	  kan	  även	  vara	  upprepade	  slag	  
eller	  knuffar,	  hot	  eller	  andra	  kränkningar.	  Det	  kan	  ofta	  
vara	  osynligt	  för	  dem	  runtomkring.	  Att	  utesluta	  någon	  
ur	  gemenskapen	  eller	  sprida	  rykten	  om	  någon	  kan	  
också	  vara	  mobbing.	  Mobbning	  kan	  också	  vara	  elaka	  
kommentarer	  eller	  kränkande	  bilder	  på	  nätet.	  Du	  
behöver	  få	  hjälp	  av	  en	  vuxen	  på	  skolan	  om	  
mobbningen	  inte	  slutar. 
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Skolan	  har	  ett	  rastvaktsystem	  där	  skolans	  rastvärdar	  
närvarar	  under	  lektionsfri	  tid	  för	  att	  bidra	  till	  ökad	  
trygghet.	  Likabehandlingsarbetet	  omfattar	  alla	  som	  
finns	  i	  verksamheten,	  elever	  och	  personal.	  	  
	  


