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Gällande skolans likabehandlingsplan  
På Kalmar Waldorfskola ska alla, både elever, personal och föräldrar kunna känna sig 
trygga. Ett aktivt och medvetet arbete innebär att vi kan stoppa kränkningar, trakasserier 
och mobbning och skapa ett gott klimat i skolan. 

Som elev eller förälder kan du vända dig till vilken vuxen som helst i personalen- alla 
kommer att hjälpa dig vidare. 

I vår likabehandlingsplan, Plan mot kränkande behandling, på skolans hemsida och på 
Schoolsoft finns en utförligare beskrivning av hur vi arbetar.  Detta är en enkel vägledning i 
vad som gäller på Kalmar Waldorfskola. 

Mål 
* Att skapa en trygg skola för alla 
* Att ingen ska kränkas eller diskrimineras 
* Att förebygga, upptäcka och åtgärda mobbning 

Alla som arbetar i skolan ska: 
Alltid ingripa om någon beter sig illa och aktivt motverka kränkningar, trakasserier, 
diskriminering och mobbning. 

Hur upptäcker vi som skolpersonal mobbning eller kränkning? 
* All personal är uppmärksam och ingriper alltid. 
* Rastvakterna agerar på ett medvetet sätt, vilket betyder att man är där mobbning kan 
tänkas förekomma, till exempel vid avskilda och undanskymda platser. 
* Trygghetsenkät genomförs varje år. Resultatet analyseras i klasserna, på elevrådet, i 
stadiemötena och på kollegiet och nya åtgärder vidtas utifrån detta. 
* Trygghetskarta upprättas i de lägre klasserna, vilket innebär att man analyserar 
skolmiljön och slår fast vilka platser som bör bevakas mest regelbundet. Pedagogerna 
upprättar kartan tillsammans med eleverna i samband med trygghetsenkäten. 
* Frågan om mobbning aktualiseras regelbundet i skolans arbete. 
Mobbning tas upp vid samtal med elever, föräldrar och skolans medarbetare. 
En följd av den digitalisering som skett i samhället är nätmobbing och där många 
ungdomar blir utsatta. Vi kan inte alltid se vad som händer på elevernas mobiler, datorer 
osv men vi kan belysa problemet och arbeta förebyggande. 



Hur upptäcker du som förälder mobbning eller kränkning? 
Följande tecken kan vara signaler som motiverar att du kontaktar oss på skolan.  
Ditt barn: 
* Uppvisar fysiska uttryck som ont i magen, illamående eller huvudvärk 
* Berättar ogärna om skolan 
* Vill inte gå till skolan 
* Tar sällan med sig kamrater hem 
* Har vid upprepade tillfällen blåmärken 
* Är ofta ledsen 

Dessa tecken kan naturligtvis bero på andra saker än mobbning eller kränkning. 
Men det är ändå en anledning till att fråga barnet om hur skolsituationen känns för barnet. 
Om du känner oro att barn blir utsatt för mobbning eller annan kränkande behandling så 
ska du genast ta kontakt med ditt barns klasslärare/klassansvarig eller någon annan i 
skolan som du känner förtroende för. Alla kommer att hjälpa dig vidare! 

Det är vår skyldighet att se till att alla barn har det bra i skolan. 
Tveka inte att kontakta oss! 

/rektor@kalmarwaldorfskola.se 


