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Sammanfattning av Norgårdenskolans plan mot
diskriminering och annan kränkande behandling.
Planen finns i sin helhet på hemsidan (https://www.uddevalla.se/utbildning-ochbarnomsorg/grundskola/grundskolor/norgardenskolan/stod-halsa-och-trygghet.html)

Norgårdenskolans värdegrund

Enligt svensk lag är det inte tillåtet att
trakassera eller diskriminera någon utifrån kön,
könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet,
religion, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder. Det kan t.ex. handla om slag och knuffar,
elaka ord, hot, svordomar, att inte få vara med, att man skriver något dumt på
en lapp, utsätts via sociala medier. Sexuella trakasserier är ord eller handlingar
av sexuellt slag som gör att den som utsätts känner sig kränkt, rädd eller på
annat sätt illa till mods.
Så här arbetar skolan förebyggande:
 Varje läsår får alla elever svara på en trivselankät kring hur de upplever
situationen på skolan. Skolans mål är att alla ska möta- och mötas med
respekt utifrån den man är eller väljer att vara, att man ska känna sig
trygg, ha studiero och att alla ska ha ett vårdat språk.
 Skolan har rastvärdar och matvärdar.
 Vuxna som rör sig ute bland elever och särskilt rastvaktschema.
På högstadiet finns socialpedagoger och skolvärdar med extra ansvar att
röra sig ute bland elever.
 Vuxna som ger särskilt stöd till enskilda elever.
 Skolan arbetar hela året med värdegrundsfrågor i olika forum.
 Eleverna arbetar med hur de kan vara trygga på nätet och får information
om trakasserier, diskriminering och sexuella trakasserier.

För att alla ska utvecklas och trivas har skolans personal tillsammans med
elevrådsrepresentanter, tagit fram trivselregler/ordningsregler.
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På F-6 och fritids handlar ordningsreglerna om hur vi på skolan förhåller oss
till varandra. Hänsyn- Respekt- Omtanke- Hållbar utveckling
Ordningsregler som gäller på skolan för 7-9:
 Vi respekterar varandra och är aktsamma om vår skola.
 Vi kommer i tid, hänger av oss ytterkläder och har med oss rätt material.
 Vi stänger av och lämnar in mobilerna.
 Vi följer personalens instruktioner och bidrar till studiero.
 Vi tar av oss ytterkläder och kepsar i matsalen.
 Vi lämnar vår plats ren och avplockad i matsalen när vi är klara.
Så här arbetar skolan åtgärdande om något händer:
Om du upptäcker att någon elev utsätts för kränkning, trakasserier eller inte
mår bra på grund av något som hänt i skolan, ska du kontakta personalen.
1. Alla vuxna på skolan, ska när de upptäcker kränkande behandling,
omedelbart stoppa det som sker och prata med de inblandade enskilt och
avskilt.
2. Anmälan om kränkning/trakasserier görs av personal och lämnas till
huvudman via rektor. Berörda vårdnadshavare informeras.
3. En utredning om kränkande behandling/trakasserier inleds. En bedömning
görs vilka åtgärder som är nödvändiga och därefter sker uppföljning
löpande.
4. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphör fortsätter arbetet
genom elevhälsan, rektor och en eventuell anmälan till polis eller
socialtjänst.
Viktiga telefonnummer:
Åk F-6
Rektor Martin Adeteg
Biträdande rektor: Linda Mellander
Kurator: Cecilia Bäck
Skolsköterska: Anneli Zakariasson

0522-697156
0522-696610
0522-697455
0522-697605

Åk 7-9, Grundsärskolan
Rektor: Christina Almqvist
Biträdande rektor: Camilla Odinger
Kurator: Ulrika Niklasson
Skolsköterska: Katharina Lorentzon Klang

0522-697251
0522-696678
0522-697271
0522-6971 11

