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Axxells handlingsplan mot mobbning
"Med skolmobbning menas att en elev ständigt utsätts för trakasserier av elever i
samma klass eller från andra klasser. Mobbaren kan vara en eller flera. Mobbning
kan exempelvis vara skuffar, slag, hån, utfrysning, förtal bakom ryggen eller
motsvarande handling med avsikt att skada eller såra den andra. Det är inte
frågan om mobbning när två jämnstarka elever bråkar eller slåss med varandra.
Mobbning är inte heller tillfälliga påhopp riktade mot någon godtycklig elev.
Mobbning är att ständigt förorsaka en och samma elev obehag"
"Christiina Salmivalli"

1.

Mål

Studerande och personal inom Axxell skall känna sig trygga och accepterade i
skolmiljön. Både studerande och personal ansvarar tillsammans för trivseln i
skolan. Alla som arbetar inom skolan skall vara uppmärksamma och reagera på
kränkande och nedvärderande uppförande och tilltal. Inom Axxell tolererar vi inte
mobbning.
Målet uppnås genom förebyggande arbete och genom att innehållet i skolans
handlingsplan mot mobbning är bekant för personalen och studeranden.
Resultatet av det förebyggande arbetet mäts som en del av skolans
utvärderingsarbete.

2.

Mobbningsförebyggande arbete

För att motverka mobbning behövs ett kontinuerligt, förebyggande
antimobbningsarbete. Den förebyggande verksamheten består av:
- Att medvetandegöra personalen om skolans antimobbningsstrategi
- Att det vid varje enhet finns ett antimobbningsteam som träffas
regelbundet
- Att antimobbningsteamet ansvarar för att det ordnas temadagar och
diskussioner kring mobbning och annan kränkande behandling.
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- Att engagera studeranden i det förebyggande arbetet genom bl.a. tutoroch/eller studerandekårsverksamhet
- Att Antimobbningsteamet samarbetar med internatsansvariga och
internatsboende kring förebyggandet av mobbning på internatet

3.

Antimobbningsteam

Enhets-/platschefen tillsätter enhetens antimobbningsteam som består av
sakkunniga inom studerandevården och personer med daglig kontakt till de
studerande. Studerandevårdsgruppen kan även fungera som antimobbningsteam.
Teamets uppgift är att förebygga och åtgärda mobbning. Det förebyggande
arbetet och arbetsgången vid åtgärdandet av konkreta mobbningsfall beskrivs i
separata instruktioner för antimobbningsteamet.
Ingen annan i skolan än antimobbningsteamet bör behandla akuta mobbningsfall.
Alla i skolan måste dock vara informerade om antimobbningsteamet och dess
funktion, delge upplysningar till teamet om misstänkt mobbning och arbeta
förebyggande. Studerande och föräldrar ska kunna vända sig till vem som helst i
personalen som i sin tur kontaktar antimobbningsteamet.
Teamet för individuella samtal med såväl den mobbade som mobbaren/mobbarna
och vid behov kontaktas också föräldrarna. Samtalen följs upp efter 1-2 veckor
och om mobbningen inte upphört inom en månad kan ytterligare åtgärder såsom
polisanmälan vara nödvändiga.

Diskutera aldrig ett specifikt mobbningsfall i klassen!
Mobbning sker förstås inte alltid under skoltid eller i samband med skolans
verksamhet. En allt vanligare form är nätmobbningen eller e-mobbningen som
sker med hjälp av tekniken det vill säga sms, chatt, mail eller
snabbmeddelanden i olika nätmötesplatser och inlägg i gästböcker. Då man
utreder mobbningsfall skall även mobbning på internatet utredas och åtgärder
vidtas.
Skolan får aldrig lämna ett mobbningsfall olöst eller svika mobbningsoffret.

Handlingsplanen utvärderas årligen och förslag till revidering upparbetas vid
behov av skolkuratorer och rektor.
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