SALTÅ BY HANDLINSPLAN VID KRÄNKANDE BEHANDLING
I detta dokument är Saltå By ett samlingsbegrepp för alla Saltå Bys verksamheter, dvs
ungdomsboende, skola (Saltåskolan), vuxenboende och daglig verksamhet.
V AD ÄR KRÄNKANDE BEHA NDLING ?
Någon eller några kränker principen: ”alla människors lika värde”. Kränkningar kan vara fysiska eller
psykiska, direkta eller indirekta, öppna angrepp eller utfrysning. Kränkningar kan utföras av och kan
drabba både elever och vuxna. Kränkningar kan till exempel vara:
Mobbing: om en person vid upprepade gånger och under en viss tid blir utsatt för negativa/elaka
handlingar från en eller flera personer.
Diskriminering: om en person blir negativt behandlad utifrån, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell
läggning eller funktionshinder. Strukturer eller arbetssätt kan upplevas kränkande.
Sexuella trakasserier: kränkning grundade på kön, sexuell läggning eller som anspelar på sexualitet.
H ANDLINGSPLAN
Mål
•

Ingen mobbing, diskriminering, sexuella trakasserier skall förekomma inom Saltå By.

•

Alla elever/boende/arbetstagare och alla medarbetare har ansvar för sina handlingar.

•

Alla elever/boende/arbetstagare och alla medarbetare skall respektera varandra och varandras
arbete.

•

Vi är alla olika och har rätt att vara så, så länge vi inte brister i respekten för varandra.

Förebyggande åtgärder
•

Nya elever/boende/arbetstagare och nya medarbetare skall ha en fadder.

•

Alla elever/boende/arbetstagare/medarbetare skall känna sig delaktiga för trivseln på Saltå By.

•

Alla skall känna att de har någon som de har förtroende för.

•

Vi ska alla vara goda förebilder för varandra

•

Medarbetarna ska vara särskilt uppmärksamma så att ingen elev/arbetstagare känner sig kränkt av
någon.

Så här gör vi om det förekommer kränkande behandling
•

Den som upptäcker en kränkande behandling måste reagera och agera snabbt!

•

Det är allas ansvar att vara observanta och att reagera.

•

Vi samtalar med den som blivit kränkt.

•

Vi samtalar med den som har utfört kränkningen.

•

Åtgärder dokumenteras, följs upp och utvärderas.

•

Om det gäller elev/vuxen informeras klassläraren, boendet och vid behov föräldrar/god man.

Om detta inte ger resultat:
I respektive fall informeras föräldrar, god man, skolansvarig, verksamhetsansvarig samt Styrelsen för
Saltå By. Anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen gäller verksamheter som rör barn och
ungdomar. Polisanmälan kan göras. I mars 2012 godkändes handlingsplanen av elevrådet, skolans
kollegium, dagliga verksamhetens arbetskollegium samt av medarbetargrupperna på alla
ungdomsboenden och i alla gruppbostäder.

