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B I LAG A 1: F Ö R F AR IN G S ÄT T F Ö R AN T I M O B B N IN G S T E A M E T V I D
M IS S T A N K E O M K R ÄN K N I N G O C H / E L LE R M O B B N I N G AV
S T U D E R AN D E
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Definitioner

Mobbning kan indelas i olika kategorier:

• Fysisk mobbning (slag, sparkar, knuffar, dra i hå ret, tafsa, trycka upp mot vä gg,
fö rstö ra klä der, vä skor eller skolarbeten med mera.)

• Verbal mobbning (rykten, hå n, hot, glå pord, ö knamn, klotter, nedsä ttande kommentarer.)

• Psykisk mobbning (blickar, suckar, kommentarer, utfrysning, imitationer (till exempel imitera nå gons sä tt att rö ra sig, sä tt att tala, etc.), vä nda ryggen till, inte

lyssna på fö rslag, �lytta sig om nå gon sä tter sig bredvid, resa sig upp och lä mna
sä llskap nä r nå gon anlä nder, ignorera, ogrundad portning och svartlistning.)

• E-mobbning (rykten via exempelvis chattprogram eller communityn, fö rtal via

Internet-sidor, hot via SMS, spridning av bilder och �ilmer på till exem-pel Internet utan godkä nnande med mera, trakasserier på forum, bloggar och wikier)
ä ven kä nt som nä that.

• OÖ vriga former (bestä lla varor, gö ra ansö kningar, skriva insä ndare och kon-taktannonser i den mobbades namn, sprida den mobbades kontaktuppgif-ter.)

Trakasserier:

• Trakasserier ä r ett uppträ dande som krä nker en studerandes vä rdighet och som
har samband med diskrimineringsgrunderna.

• Fö r arbete mot sexuella trakasserier �inns en sä rskild handlingsplan.

Krä nkningar och trakasserier kan bestå av:

• Direkt, med slag, sparkar, skä llsord, hå nfulla kommentarer eller hotelser.

• Indirekt, så som utfrysning, elaka blickar, negligering, isolering och ryktes-spridning.

• Retsamhet som, trots tydliga tecken på obehag, upprepas.
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Information

Infö r varje lä så r ska skolans lä rare, ö vrig personal, vå rdnadshavare samt stu-

derande i å k 1 få information om skolans handlingsplan mot mobbning. Planen skall
�innas tillgä nglig på AÅ lands Gymnasiums webbplats samt på intranä tet. Aktuell in-

formation ö ver vem som ingå r i anti-mobbningsteamet skall ä ven �innas på intranä -

tet .

Lärare och övrig personal:
• Antimobbningsteamet:

̶ presenterar sig på ett kollegiemö te.

̶ informerar om var man hittar aktuell handlingsplan.

Studerande:

• Grupphandledaren:
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̶ gå r igenom handlingsplanen med de studerande i å k 1 i bö rjan av lä så ret och
kan vid behov kontakta nå gon medlem ur antimobbningsteamet som bistå r.

̶ på minner de studerande om antimobbningsteamet och handlingsplanen i å k 2
och å k 3.

̶ ger vid det enskilda, å rliga samtalet med varje studerande mö jlighet att diskutera tankar och erfarenheter kring mobbning.

• Studerandehä lsans skolkuratorer:

̶ presenterar antimobbningsteamet fö r de studerande i å k 1.

Vårdnadshavare:

• Biträ dande rektor/platsansvarig:

̶ informerar om antimobbningsteamet och handlingsplanen på fö rä ldramö tet i
å k 1.

• Skolan:

̶ informerar om antimobbningsteamet samt aktuell handlingsplan på webbplatsen.

̶ informerar om antimobbningsteamet samt aktuell handlingsplan i studieguiden/på studnet.
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Förebyggande arbete

Var och en som verkar i skolan har ansvar att fö rebygga och avvä rja krä nkande behandling och mobbning. I det fö rebyggande arbetet ingå r bland annat:

• All personal fö rbinder sig att fö lja skolans gemensamma strategi och å tgä rdsmodell.

• Skolans trivselregler ska fö ljas.

• Varje studerande har individuellt samtal med sin grupphandledare och ges då
mö jlighet att diskutera erfarenheter och tankar kring mobbning.

• Studerandehä lsans skolkuratorer hå ller gruppvis en lektion i å k 1 om trivsel och
hur man bö r bemö ta varandra.

• Varje studerande erbjuds å rligen individuellt samtal med sin studiehandledare.

• Biträ dande rektor/platsansvarig ansvarar fö r uppfö ljningen av de å rliga studerandeundersö kningarna och vidtar nö dvä ndiga å tgä rder.

• Aktivitetsdag hå lls minst en gå ng per lä så r. Fö reträ delsevis i period 1, fö r att ö ka
gruppernas sammanhå llning.

• Fö rä ldramö te hå lls i å k 1.
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Samarbete med vårdnadshavare och
myndigheter

Samarbete med vårdnadshavare

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING

5

Vid behov hå lls nä ra kontakt med vå rdnadshavare i mobbningsä renden.
Samarbete med myndigheter

Skolan samarbetar fortlö pande med:

• AÅ lands hä lso- och sjukvå rd (AÅ HS). Samarbete sker huvudsakligen genom Studerandehä lsans personal. Det krä vs dock studerandes och vå rdnadshavaren sam-

tycke fö r att studerandehä lsans personal ska kunna arbeta med ett enskilt mobbningsä rende.

Skolan samarbetar vid behov med:

• AÅ HS Barn- och ungdomspsykiatriska mottagning (BUP). Samarbetet skö ts frä mst
via studerandehä lsans personal.

• Kommunernas socialfö rvaltning då ett mobbningsfall medfö r en barnskyddsanmä lan.

• AÅ lands polismyndighet då det behö vs fö r att kunna handleda en studerande som
ö vervä ger att gö ra en polisanmä lan på grund av mobbning.
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Agerande

Antimobbningsteam
I AÅ lands yrkesgymnasiums antimobbningsteam ingå r minst fyra medlemmar så att
samtliga skolhus ä r representerade, skolkuratorerna och biträ dande rektor/ platsansvarig frå n aktuellt program. Rektor utser teamet och ordfö rande.

Handlingsplan vid misstanke om kränkande behandling eller mobbning

Den som upplever sig utsatt fö r krä nkande behandling eller mobbning eller som

kä nner till att nå gon annan blir utsatt ska genast informera om detta till personal i
skolan. Kontaktad personal ä r ansvarig att omgå ende fö ra ä rendet vidare till antimobbningsteamet.

Om mobbningen eller den krä nkande behandlingen har skett utanfö r skolan kan

en utredning gö ras under fö rutsä ttning att så vä l fö rö vare som utsatt ä r studerande
vid nå gon av AÅ lands gymnasiums skolor. Om endast den utsatte ä r studerande vid
nå gondera skola uppmanas vederbö rande att gö ra en polisanmä lan och erbjuds
stö d frå n Studerandehä lsan.

I hä ndelse av misstanke om krä nkande behandling eller mobbning sammankal-

las antimobbningsteamet med kort varsel. I teamet behandlas alla ä renden med diskretion. I fall dä r den utsatte sjä lv inte ö nskar gå vidare med en utredning avvaktar
anti-mobbningsteamet en eventuell utredning. Kontakt till vå rdnadshavare sker i

samrå d med den studerande. Dokumentation och erbjudande om stö d till Studerandehä lsan sker oavsett om en utredning inleds eller inte.
Studerande – studerande
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1.

Studerande som utsä tts fö r eller få r kä nnedom om eventuell krä nkande

2.

Antimobbningsteamet samlar information om vad som har hä nt och fattar

be-handling eller mobbning informerar nå gon i personalen, som i sin tur
kon-taktar skolans antimobbningsteam.

beslut om å tgä rd och vem som agerar. AÅ tgä rderna kan vara:

a.

b.
c.

Samtal med den som ä r utsatt.

Samtal med den som misstä nks ha utfö rt den krä nkande behandlingen.

Samtal med vå rdnadshavare.

d.

Information och handledning till grupphandledare och berö rda

e.

Stö dsamtal fö r studerande vid Studerandehä lsan.

lä rare.

3.

Biträ dande rektor/ rektor ansvarar fö r disciplinä ra å tgä rder.

5.

Antimobbningsteamet skö ter uppfö ljning med de studerande och kontak-

4.

Antimobbningsteamet fö ljer upp vidtagna å tgä rder.
ten till vå rdnadshavare.

Under arbetets gå ng dokumenteras vä sentlig information och alla vidtagna å tgä rder

kontinuerligt.

Personal – studerande / studerande – personal
1.

Studerande/ personal som utsä tts fö r eller få r kä nnedom om eventuell

2.

Rektor samlar information om vad som har hä nt och fattar beslut om å t-

krä nkande behandling eller mobbning informerar biträ dande rektor /
platsansvarig, som i sin tur kontaktar skolans rektor.
gä rd och vem som agerar. AÅ tgä rderna kan vara:
a.

b.
c.

3.

d.

Samtal med den som ä r utsatt.

Samtal med den som misstä nks ha utfö rt den krä nkande behandlingen.

Samtal med vå rdnadshavare.

Stö dsamtal vid Studerandehä lsan.

Rektor ansvarar fö r disciplinä ra å tgä rder, uppfö ljning med de studerande/
personal och kontakten till vå rdnadshavare.

Under arbetets gå ng dokumenteras vä sentlig information och alla vidtagna å tgä rder
kontinuerligt.
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Uppdatering och utvärdering

Denna antimobbningsplan beskriver hur vi inom AÅ lands yrkesgymnasium och Sjö -

fartsgymnasiet agerar vid mobbning och krä nkande behandling. Planen ä r en bilaga
till lä roplanens allmä nna del.

Planen utvä rderas å rligen under ledning av ordfö rande i antimobbningsteamet

och samtidigt gö rs nö dvä ndiga uppdateringar.
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BI LA G A 1 : F Ö R F A R I NG S Ä T T FÖ R A N T I M O BB NI N G S T E A M E T VI D
MI S S T A NK E O M K R Ä NK NI N G O C H /E L LE R M O BB NI N G A V
S T U DE R A N DE
En misstanke om att studerande krä nks eller ä r utsatt fö r mobbning kan komma

frå n olika hå ll, t.ex. frå n den berö rda personen, en annan studerande, vå rdnadshavare eller personal. En så dan misstanke skall utredas snarast.

Det ä r mycket viktigt att samtalen som beskrivs nedan aldrig fö rs infö r klassen.

De må ste ske enskilt – inte i grupp. Man få r heller inte sammanfö ra mobbaren och

offret i ett samtal eftersom detta inte handlar om en tillfä llig kon�likt. Ett så dant fö rfarande fö rvä rrar bara situationen fö r mobboffret. I en mobbningssituation �inns
det alltid en ojä mn maktbalans mellan mobbare och offer.
STEG 1 – Anmälan till antimobbningsteamet

En misstanke om på gå ende mobbning eller krä nkning har kommit till medlem i

anti-mobbningsteamets kä nnedom. Personen som mottagit anmä lan sammankallar
anti-mobbningsteamet snarast.

STEG 2 – Antimobbingsteamets arbetsfördelning

Teamet beslutar tillsammans vilka som ska arbeta med ä rendet: oftast enhetens representant i antimobbningsteamet och en annan teammedlem. Två personer utses

alltid. De valda personerna hå ller under arbetets gå ng biträ dande rektor/rektor och
grupphandledare informerade om hur arbetet fortlö per.
STEG 3 – Kartläggning

Enskilda samtal hå lls med personer som kan bidra med viktig information. Vid alla
samtal deltar två personer frå n teamet, alla samtal dokumenteras.
Ta reda på :

1. Vad har hä nt?

2. Vilka var inblandade och vem gjorde vad?
3. Var har det skett?

4. Nä r har det skett?

5. Hur lä nge har det på gå tt?

• Samtal hå lls med den som anmält fö r att inhä mta mer information.

• Samtal hå lls med den utsatta studerande. Var fö rsiktig i kontakten med mobboffret. Den kan tas per telefon eller eventuellt vid ett enskilt samtal på skolan,

utanfö r skolan eller hemma hos hen. Plocka aldrig ut den studerande ur klassen
fö r detta samtal, utan se till att ingen mä rker eller få r reda på att ni pratar med
hen. Mobboffret må ste till varje pris skyddas.

I fall dä r den utsatta sjä lv inte ö nskar gå vidare med en utredning avvaktar anti-

mobbningsteamet tills nä sta uppfö ljningstillfä lle nä r en ny bedö mning gö rs, detta
noteras i dokumentationen. Oavsett om den studerande vill gå vidare med utredningen eller inte så erbjuds alltid en stö djande kontakt vid Studerandehä lsan.
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Det ä r viktigt att vara tydlig med att antimobbningsteamet kommer gö ra allt fö r

att få stopp på krä nkningen/mobbningen och inte slä ppa det fö rrä n beteendet upp-

hö rt. Den utsatta få r sedan mö jlighet att berä tta fö r sina vå rdnadshavare om samtalet.

• Samtal hå lls med grupphandledaren och eventuellt andra som kan bidra med information.

STEG 4 – Kontakt med vårdnadshavare till den minderåriga utsatta

Samtal hå lls med vå rdnadshavarna dä r information om vad som kommit till anti-

mobbningsteamets kä nnedom delges. Syftet ä r ä ven att samla ytterligare information och berä tta om det fortsatta arbetet. AÄ ven i fall dä r den studerande ä r myndig

ä r det ö nskvä rt att ha kontakt med hemmet, men det sker endast med den stu-

derandes samtycke. Om den utsatta ä r minderå rig informeras denna alltid om att
kontakt kommer att tas med vå rdnadshavarna.

STEG 5 – Enskilda samtal med mobbaren/mobbarna

Enskilda samtal hå lls med mobbaren/mobbarna. Vid alla samtal hå ller en person i

samtalen och den andra personen fö r minnesanteckningar. Alla samtal dokumenteras. Biträ dande rektor delar vid behov ut muntlig varning.
Struktur fö r samtalen:
a.

Den studerande hörs

b.

"Vi vet vad du håller på med."

Man ska klart och tydligt lä gga fram fakta på bordet så att mobbaren fö rstå r att det

inte ä r nå gon idé att fö rsö ka komma undan. Mobbaren konfronteras genom att man
berä ttar vad man vet att den har gjort. Fö rmodligen sä ger mobbaren då att det inte
bara ä r hen, på vilket man svarar att just nu ä r det hen man pratar med men att

eventuella andra inblandade också kommer att vidtalas.
c.

Tala om vad skolan anser

Att markera skolans stä llningstagande ä r viktigt och betona att man inte på nå gra

villkor accepterar nå gon form av mobbning. Detta gö rs utan moraliseringar eller aggressivitet. Det ä r sjä lvklart lä tt att bli upprö rd ö ver vad mobbaren stä llt till med,

men det ä r viktigt att inte visa det utan istä llet vara mycket allvarlig och bestä md.
d.

Tala om vad skolan tänker göra

Det ä r viktigt att vara tydlig med att skolan kommer att se till att mobbningen upp-

hö r, att alla på skolan tar avstå nd frå n mobbning och inte accepterar det som på gå r.

Detta sä gs fö r att mobbaren ska fö rstå att det ä r må nga som kä nner till mobbningen
och har ö gonen på den vidtalade. Det ä r viktigt att varken moralisera mobbarens

beteende eller stä lla frå gor som "Varfö r gö r du så hä r?" eller "fö rstå r du inte hur det
kä nns?"
e.

Fråga mobbaren vad hon/han tänker göra

Mobbaren få r nu berä tta vad hen tä nker gö ra fö r att mobbningen ska upphö ra. Per-

sonen få r i och med detta ta sitt personliga ansvar fö r sitt handlande och se sin egen
roll i det som hä nder utan att ha mö jlighet att skylla ifrå n sig. Fö rslagen ska komma
frå n personen sjä lv. Det kan drö ja, men brukar komma så små ningom. Om mobba-

ren helt enkelt på stå r att den tä nker sluta mobba utan att ge konkreta exempel ska
så d-ana efterfrå gas genom att be hen att ge exempel på hur hen tä nker gå tillvä ga.
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f.

Anteckna svaren

Det eller de fö rslag som kommer ska antecknas fö r att kunna fö lja upp att de efterlevs och fö r att visa på allvaret.
g.

"Vi har ögonen på dig"

Informera mobbaren om att grupphandledare, vå rdnadshavare och skolans pedagogiska personal kommer att få ta del av ö verenskommelserna. Det ä r ä ven viktigt att
betona att alla kommer att hå lla ö gonen på personen fö r att kontrollera att mobbningen upphö r.
h.

Stöd

En stö djande kontakt till Studerandehä lsan erbjuds alltid.

Den utsatta få r sedan mö jlighet att berä tta fö r sina vå rdnadshavare om samtalet innan vå rdnadshavarna kontaktas av skolan.
i.

Diciplinärt

Efter hö rande kan disciplinä ra å tgä rder vidtas.

STEG 6 – Kontakt med vårdnadshavare till den minderåriga som har utsatt/mobbat

Samtal fö rs med vå rdnadshavarna om vad som har kommit till antimobbningsteamets kä nnedom i syftet att ge information om vad som har uppdagats. AÄven i fall
dä r den studerande ä r myndig ä r det ö nskvä rt att, med tillå telse, ha kontakt med
hemmet.

Vå rdnadshavare vill veta vad som sker med deras ungdomar i skolan ä ven om det

ä r obehagliga saker. Det ä r dä rfö r viktigt att prata med mobbarens vå rdnadshavare
om hur hemmet respektive skolan kan ge mobbaren stö d och hjä lp.

Skolan skall anvä nda vå rdnadshavarna som en resurs i arbetet med mobbningen,

det ä r dä rfö r viktigt att vara så positiv och konstruktiv som mö jligt i kontakten med
hemmet. Om den studerande få r hö ra bå de frå n skolan och frå n vå rdnadshavarna
att mobbningen ä r oacceptabel har vi kommit lå ngt med att få bukt med mobbningen.

STEG 7 – Information till grupphandledare

Information ges till grupphandledaren och lä rare om vad som har framkommit.

Grupphandledaren bö r fö lja med hur situationen utvecklar sig och vara lyhö rd fö r
stä mningar i gruppen.

STEG 8 – Uppföljning

Grupphandledaren (och undervisande lä rare) fortsä tter att fö lja med hur situat-

ionen utvecklar sig under de inkommande en till två veckorna. De dokumenterar
och rapporterar sedan till antimobbningsteamet om eventuella iakttagelser.

Uppföljningstillfälle 1 hå lls en till två veckor efter samtalen med de inblandade.

Upp-följningstillfälle 2 hå lls efter ytterligare två till fyra veckor. Antimobbningsteamet hå ller enskilda samtal med den utsatta och de som har utsatt.

Vid varje uppfö ljningstillfä lle med mobbaren kontrollerar man att lö ftena hå lls och
frå gar om hen har �ler fö rslag på vad den kan gö ra. Man ska vid dessa samtal be-

rö mma mobbaren om hen visar att hen ä rligt fö rsö ker sluta. Det ä r viktigt att vi inte
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fokuserar på mobbarens negativa beteende, utan istä llet ger hen en positiv fö r-

stä rkning genom att berö mma hen fö r det goda hen gö r. Det gä ller att handleda den
studerade mot ett nytt sä tt att vara.

STEG 9 – Avslutning och dokumentation

AÅ terkoppling gö rs till den som har blivit utsatt, vå rdnadshavare, studerandes

grupp-handledare och antimobbningsteamet som helhet. Information om att ä ren-

det ä r avslutat ges. All dokumentation ö verlä mnas till biträ dande rektor.
STEG 10 – Om mobbningen inte upphör

Om mobbningen fortsä tter leder detta till disciplinä ra å tgä rder. Muntlig varning ges
av biträ dande rektor och skriftlig varning ges av rektor och om den studerande inte
rä ttar sig trots varning kan hen avstä ngas fö r viss tid, hö gst ett å r.
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