Malmö stad

Mellanhedsskolan

Vår likabehandlingsplan
år 2016-2017

Elevråden har medverkat i skapandet av denna miniversion

MELLANHEDSSKOLAN
Gyllebogången 1
217 73 Malmö
www.malmo.se

2 (10)

Mellanhedsskolan ska vara en trygg skola
Alla ska känna sig välkomna! Vi arbetar mycket
med hur vi ska vara mot varandra. Vi vet att
trivsel är en förutsättning för att vi ska kunna
lära oss saker.
Vad är en likabehandlingsplan?
Alla skolor måste ha en plan som berättar hur
vi ska göra för att alla ska må bra och känna sig
välkomna. Denna miniversion av skolans plan
är gjord av eleverna i trygghetsrådet för att alla
barn ska förstå vad planen innehåller.
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Elevinflytande
Inflytande är när du känner att du förstår hur
skolan fungerar. Inflytande har du när vi pratar
om det du lär dig. Du är delaktig när du
tillsammans med oss andra förbättrar vår miljö.
Alla ska kunna känna sig delaktiga.
Vi har klassråd och stora elevrådet då vi pratar
om hur vi kan förbättra skolan.

Elevernas frågor från ditt klassråd går till
elevrådet och till personalens egna möten.
Personalen lyssnar på vad du tycker om hur vi
har det i klassrummen, på fritids och raster.
Frågor vi pratat om
”Får jag säga Nej?”
Det händer att elever inte får vara med när
kompisarna gör något roligt på rasten. Svaret
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från alla klasser på skolan är att vi inte ska säga
Nej utan anledning. Vill du vara själv får du
vara det, men vi ska inte lämna kompisar
utanför när vi är många.
”Hur kan vi ta hand om nya elever?”
Att börja i en ny skola kan kännas svårt. Ibland
får vi nya kompisar från en annan skola, ibland
från andra länder. Svaret från alla klasser är att
vi alltid ska visa nya vänner att de är välkomna.
Elevernas tankar om hur vi tar hand om nya
vänner som inte förstår svenska:
 Skratt och leende är hela jordens språk. Ett
leende kan kännas som en varm kram
 Vi kan säga våra namn ofta
 Kroppsspråk är lätt att förstå. Att vinka hej
eller visa vägen med händerna är enkelt
 Prata mycket svenska med de som inte
kan. Då lär de sig snabbare
 De flesta lekar, spel och sporter finns i hela
världen
 Klasskamrater ska visa runt på skolan
 Vi kan hjälpa till på lektioner och fritids
 Vi tar alltid med nya elever på rasten
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Vad säger våra lagar?

Enligt Sveriges lagar får vi inte behandla
varandra illa. På vuxnas språk kallas det att vi
kränker varandra. När blir du illa behandlad?
-

När du blir slagen eller knuffad
Någon säger fula ord, svär åt dig
När du blir kallad för öknamn
Du blir retad för något
När du inte får vara med
När andra går när du kommer
Om du får dumma lappar, elaka teckningar
Om någon fotograferar dig utan att du vill
Om du får elaka sms, mms eller filmklipp

Om någon har gjort dig illa måste du berätta
det för personalen på skolan. Personalen ska
alltid anmäla detta till rektor.
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Vår skola ska fungera såhär
 Du ska känna dig trygg och du ska veta att
dina ansträngningar betyder mycket
 Vi ska uppskatta olikheterna vi ser hos
varandra
 Vi tar ansvar för våra egna handlingar

Diskriminering – vad är det för något?
Det står i Barnkonventionen att alla barn har
samma rättigheter och lika värde. Ingen får
diskrimineras.
Att diskriminera betyder att du inte får eller kan
vara med på samma villkor som alla andra, bara
för att du är annorlunda. Om skolan inte är lika
rättvis mot dig för att du exempelvis är pojke
eller flicka, eller för att din familj kommer från
ett annat land, så är det diskriminering. Om du
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inte får rätt stöd om du har en
funktionsnedsättning, så är det diskriminering.
Detta är olagligt.
Exempel på diskriminering:
- Om klassrummet ligger på 3:e våningen
utan hiss så kan inte barn med rullstol ta
sig dit
- Skolan säger att endast flickor får vara med
i basketlaget, eller att bara pojkar får vara
tomtegubbar på julfesten

När du vill ha hjälp
Ibland mår vi inte så bra. Kanske har du
problem med skolarbetet, eller kanske du
känner dig ensam. Kanske är du orolig för
något hemma. Då behöver du hjälp.
Då ska du berätta för personal i skolan eller
hemma. All personal i skolan måste hjälpa barn
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som mår dåligt, behandlas illa eller har problem
med skolarbetet.

Petter
Kurator

Åsa
Skolsköterska

Du kan alltid gå till kuratorn eller
skolsköterskan, även under lektion om det är
nödvändigt.
Vad gör skolan när barn behandlas illa?

När personal får veta att ett barn behandlas illa
så måste personalen reda ut vad som hänt. Om
det är allvarligt anmäler personalen detta till
rektor. Personalen ska också berätta för
föräldrarna. Tillsammans löser vi sedan det som
blivit fel.
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Rasterna
Det finns alltid personal ute på rasterna.
Personalen har tre olika slags västar och de är
färgade. De är gula, röda och gröna.

Gula västar
Rastvärdar hjälper till med ordningen på
skolgården och i korridorerna
Röda västar
Trygghetsteamet hjälper barn som är ensamma,
oroliga eller i konflikt
Gröna västar
Lekpatrullen! De erbjuder spel, lekar och har
bollar och andra saker du kan låna
Förväntningar
Vi förväntar oss att alla på skolan visar hänsyn,
respekt och hjälper de som behöver hjälp.
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Elever kan förvänta sig av skolans personal
Att personalen hälsar på dig, samarbetar och
har ett gemensamt ansvar för alla barn. Att
personalen ser till att det är lugn och ro på
lektionerna. Att personalen föregår med gott
exempel. Att vi tar kontakt med din familj om
något händer.
Skolans personal kan förvänta sig av dig
Att du hälsar när du kommer. Att du är
hänsynsfull, vänlig och hjälper andra. Att du
visar respekt och låter ensamma elever vara
med när ni gör något skoj. Att du gör så gott du
kan i skolarbetet och passar tider.

