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Likabehandlingsplan för Värmdö Scenskola
Mål med Likabehandlingsplanen
Alla som deltar i Värmdö Scenskolas verksamhet, alla som arbetar på Värmdö Scenskola och alla som kommer på besök till
Värmdö Scenskola, ska bemöta varandra på så sätt att var och en känner sig välkommen och respekterad. Alla ska behandlas
lika.
Värmdö Scenskolas likabehandlingsplan förmedlas muntligen via läraren till eleverna och från verksamhetsledaren som finns
i den dagliga verksamheten.
Likabehandlingsplanen finns att läsa på hemsidan och information om detta finns i den kallelse som går ut till varje elev vid
terminsstart. Värmdö Scenskola likabehandlingsplan återspeglas i det dagliga arbetet.
•
•

Lärarna månar om att se alla elever.
Lärarna uppmuntrar äldre elever att vara goda förebilder för yngre elever.

All personal har skyldighet att anmäla diskriminering och kränkande behandling som upptäcks till verksamhetsledaren som i
sin tur informerar hemmen, både till den som blivit utsatt och till den som utövat kränkningen.
Alla elever har rätt att:
•
Uppleva Scenskolan som en lugn och trygg miljö
•
Vara unika men behandlas lika respektfullt
•
Vara olika men lika mycket värda
•
Utveckla ett demokratiskt förhållningssätt
•
Känna lust att lära och ha positiv förväntan när de går till Scenskolan
•
Få snabbt stöd och hjälp om de känner sig ledsna eller kränkta.
•
Utvecklas intellektuellt, socialt och motoriskt
•
Uppnå målen enligt kursplanerna
Våra elevers ansvar:
•
Bemöta andra barn/elever och vuxna på ett respektfullt sätt
•
Ta sin del av ansvaret för arbetsron
•
Försöka hjälpa de elever som är ledsna, känner sig utanför eller blir utsatta på annat sätt
•
Berätta för sin lärare om någon verkar bli utsatt på något vis
•
Sköta sina uppgifter och sitt arbete
Detta ska vara med vid anmälan:
•
De inblandades namn
•
När händelsen utspelade sig
•
Beskrivning av händelsen
•
Beskrivning av given information till de inblandade elevernas föräldrar
•
Ev. information till arbetslaget per telefon
•
Åtgärdsförslag
-Prata med utsatt elev, vara lyssnande. Anteckna senare
-Aldrig mer än en elev i taget
-Berätta aldrig för de involverade eleverna vad en annan elev sagt
-Gör en sammanställning och presentera i grupp.
•
Tid för uppföljning, efter ca 3 veckor.
För anmälan kontakta oss:
Verksamhetsledare
Annika S. Hansson
08- 57027610
info@varmdoscenskola.nu

