
Rutiner! 

 Alla medarbetare som får kännedom om att

en elev utsatts för eller anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling i samband 

med verksamheten ska omedelbart anmäla

till KB-process Draftit.

 Rektor ansvarar för att en snabb 

kartläggning/utredning görs av delegerad 

personal. Dokumentationen sparas i 10 år.

 Händelsen dokumenteras via KB-process 

Draftit.

 Rektor anmäler skyndsamt till

verksamhetschef.

 Verksamhetschef informerar förvaltningschef.

 Rektor informerar verksamhetschef löpande.

. 

Rutiner för tidig upptäckt 

Ute på raster finns alltid minst en rastvärd. I samtal 

med elever och föräldrar tas elevers mående upp. 

Kamratstödjare och vuxenstödjare träffas 

regelbundet. 

Vi rekommenderar föräldrar att diskutera 

Kompisplanen med sitt barn. Prata om utsatthet av 

olika slag och tydliggör att du tar avstånd från 

detta. Om du som förälder misstänker att ditt eller 

något annat barn är utsatt för något ber vi dig att 

kontakta någon på skolan. 

Välkommen att kontakta oss 
Om du misstänker att någon är utsatt: 

1. Kontakta berörd pedagog

2. Kontakta elevhälsa (kurator &

skolsköterska)

3. Kontakta rektor

Matilda Bladås, rektor F-9, 883 71 

Charlotte Bogren, bitr.rektor F-3 o fritidshem, 

883 75 

Kim Björk, bitr.rektor 4-6, 883 73 

Agon Gashi, bitr. rektor 7-9, 88372 

Ingela Ottosson, rektor grundsärskola, 886 25 

Maja Hasselquist, kurator F-6, grundsärskola, 

889 65 

Heli Petersson, kurator Rödsleskola 7-9, 

Fårboskola, Figeholmsskola, 889 57 

Josefine Randow, skolsköterska F-6, 886 18 

Ann-Sofi Svensson, Rödsleskolan 7-9, 

grundsärskola, Kristdalaskola, 76 44 67 

http://www.oskarshamn.se 

ETT GOTT LIV – Vi utbildar världsmedborgare 

Mål - Rödsleskolan är en skola för alla, fri 

från mobbning, diskriminering, 

trakasserier och annan kränkande 

behandling.  

Vi når målet genom att arbeta främjande 

och förebyggande samt att vid misstanke 

om utsatthet utreda, åtgärda, 

dokumentera och följa upp. Ibland kan en 

enkel utredning av skolans medarbetare 

vara tillräcklig. Alla elever, föräldrar och 

medarbetare känner till Planen mot 

kränkande behandling och diskriminering 

samt Kompisplanen. 

Rödsleskolans 

Kompisplan 2021-2022 

Kompisplanen är en förenklad version av 

Rödsleskolans plan mot kränkande 

behandling och diskriminering. Alla 

verksamheter på Rödsleskolan omfattas av 

planen: förskoleklass, fritidshem, 

grundskola och grundsärskola.  

Du hittar planen i sin helhet på vår 

hemsida. 

http://www.oskarshamn.se/templates/Page.aspx?id=15988


Rödsleskolan 

Kartläggning 

Utvärderingen av planen 2020-2021 är också 

kartläggningen inför detta läsår. Genom observationer, 

samtal, enkäter och möten kartlägger vi hur arbetet har 

fungerat och vilka åtgärder som ska sättas in detta år. 

Främjande och förebyggande åtgärder 

2021-2022 

Hela skolan 

Rutiner för anmälan, anmälan till huvudman, kartläggning, 

åtgärder och uppföljning görs kända. 

Kamratstödjarmöten genomförs regelbundet. 

“Stödet” verkar för specialpedagogisk kompetens på 

skolan. 

Under kommande läsår kommer satsningar på fortbildning 

av personal kring affekthantering, psykiskt välmående 

samt ett projektsamarbete med skolverket med fokus på 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) att 

prioriteras för att bygga vidare på utvecklande lärmiljöer, 

gott bemötande och goda relationer till våra elever. 

Grundsärskolan 
-Skapa goda relationer till vårdnadshavare

-Vidareutveckla trygga lär- och klassrumsmiljöer.

-Förebyggande arbete kring värdegrund och förståelse för

allas lika värde.

Årskurs  Fskl – åk 3, fritidshem 
Vi arbetar aktivt för ett gott språkbruk på vår skola. 

Vi vill skapa ett gott klimat där elever bemöter varandra i 

positiv anda.  

Vi vill skapa ett gott klimat där elever och vuxna bemöter 

varandra på ett trevligt och respektfullt sätt.  

Förebyggande: 

Vi vill uppnå en lugn och trygg utemiljö med hjälp av styrda 

rastaktiviteter. 

Vi arbetar för en trygg miljö för eleverna då de går till 

matsalen och passerar olika skolgårdar. 

Årskurs 4 – 6 
- Vi arbetar aktivt för ett gott språkbruk på vår skola.

Skapa ett gott klimat där elever bemöter varandra i positiv

anda.

- Skapa ett gott klimat där elever och vuxna bemöter

varandra på ett trevligt och respektfullt sätt.

Vuxenstyrda aktiviteter på rasterna, där vuxna är

förebilder i bemötande.

Årskurs 7 – 9 
-Draftit – all personal är väl insatt i ärendegång vid 

kränkning och mobbning

-Främjande och förebyggande arbete för trygghet,

gemenskap och ökat välmående.

Definitioner 

Mobbning - Innebär upprepningar av en 

handling under en längre tid och en obalans i 

maktförhållandet – alltså den/de som mobbar 

har makt över och förtrycker den som utsätts. 

Diskriminering - utgår från de sju 

diskrimineringsgrunderna och kan innebära att 

en skola, enskilda vuxna eller elever behandlar 

en elev annorlunda. 

Kränkande behandling - En bedömning som 

utgår från sunt förnuft. En handling är 

kränkande om den utsatta upplever det så. 

Policy Mobbning, trakasserier, sexuella 

trakasserier, kränkande behandling och 

diskriminering utifrån kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder 

funktionsvariation eller brist på tillänglighet 

accepteras inte på Rödsleskolan och i Döderhults 

skolområde. 

Gemensamt arbetar vi för: 

 att alla ska visa hänsyn och respektera

varandra

 att ge alla en god arbetsmiljö med positivt

klimat för lärande och utveckling

 att måna om allas integritet och självkänsla

 att alla ska uppleva trygghet och ha goda

relationer till alla i skolan

 att undervisningen och lokalerna är

tillgängliga för alla

 en god relation och ett respektfullt

samarbete med våra elevers föräldrar

Tillsammans kan vi 
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