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Tag gärna kontakt om det
är något ni funderar över.

Mobbning är när en person, upprepade
gånger och under en viss tid, blir utsatt för
negativa handlingar från en eller flera
personer, antingen direkt genom öppna
angrepp eller indirekt genom utfrysning. 
Enstaka handlingar är alltså inte mobbning.
Negativa handlingar är när en eller flera
individer tillfogat eller försöker tillfoga en
annan individ skada eller obehag.

Detta kan ske:
Verbalt:hotar, hånar, säger och skriver via
sms el. på nätet elaka och obehagliga
saker som den andra inte tycker om att
höra.

Fysiskt: slag, knuffar, sparkar, nyp eller
fasthållning mot någons vilja, gömma eller
söndra andras saker och kläder, gå i
andras pulpeter och väskor m.m.

Psykiskt: grimaser och fula gester, vända
ryggen till eller vägra utföra önskningar i
syfte att irritera och såra en
annan,utpressning m.m.

Skolans
antimobbningsteam

(KiVa-team)

Läsåret 2021-2022
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Smedsby-Böle skola

Till elever, personal och vårdnadshavare

Vad är mobbning?

Lärare, assistenter
Elever

Övrig personal
Föräldrar, hemmen 

KiVa team (antimobbningsteam)
Alla elever fungerar som
kamratstödjare
Vänelevsverksamhet
Vardagsvänlighet
Satsning på god skoltrivsel och
ett gott klassklimat, välmående
skola
Stegen i de lägre klasserna
KiVa-lektioner (alla elever)
Enligt schema KiVa-teamet gjort
Netikett i alla klasser

Utbildning

Information

 

 
2. Upptäckande av mobbning

Iakttagelser
Enkät (oktober, maj)
Elevsamtal och dialogjournal
Föräldra- eller annan
vuxenkontakt

Mot mobbning
 Smedsby-Böle

modellen i korthet

Kartläggning       
Samtal 
Uppföljningssamtal
Föräldrakontakt   
Vid behov kontakt med övrig
myndighet (socialen, polisen m.m.)

      

 

3. Behandling av mobbningsfall

Vi accepterar aldrig någon form av
mobbning eller annat kränkande beteende!

 
Om vi upptäcker att mobbning

förekommer, kommer vi med all kraft att se
till att det upphör.

 
Vi kommer också att arbeta förebyggande
mot alla former av kränkande beteende.

 
1. Förebyggande och
medvetandegörande arbete



Mobbning; Gunnar Höistad
 

Gemensamt bekymmer 
 metoden; Anatol Pikas

 
Strategier mot mobbning;

Sharp & Smith
 

Flickors vrede;  
Rachel Simmons

 
Mobbning i skolan; 

Dan Olweus
 

Mobbad? Det har vi inte
märkt;  Eva Larsson

 
Mobbningens tre ansikten;

Barbara Colorosso

I skolan finns ett elevråd som består av elever
i åk 3-6. De har utarbetat riktlinjer för
”vardagsvänlighet ” i skolan.
 
För att utreda om mobbning förekommer ges
eleverna möjlighet att svara på en enkät
och samtala enskilt med sin klasslärare.
 
Om vi upptäcker mobbning vidtar vi åtgärder
så snabbt som möjligt. Vi kommer att försöka
lösa problemet genom samtal med mobbare
och offer.
 
Hemmets roll är naturligtvis väldigt viktig. Vi
önskar från skolans sida att ni genast tar
kontakt om ert barn utsätts för mobbning eller
om ni vet eller misstänker att ert barn mobbar
någon. 
 
Skolan behöver föräldrarnas stöd i arbete
mot mobbning och andra trakasserier. Vi
kommer inte att söka syndabockar utan vill
lösa problemet så att det blir bäst för alla.
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Litteratur om mobbning:

Mobbning kan ses som ett
maktmissbruk som måste avbrytas.
Det är därför viktigt att göra klart för
mobbarna att deras handlingssätt är
oacceptabelt och bör förändras.

Skolan deltar i det nationella KiVa Skola-
programmet mot mobbning.
 
KiVa Skola-programmet är en modell för
att minska mobbning, som finansierats av
undervisningsministeriet och utvecklats av
Åbo Universitet. Förkortningen KiVa
bildas av de finska orden Kiusaamisen
Vastainen eller Kiusaamista Vastustava,
vilket betyder ”emot mobbning”. Ordet
”KiVa” (trevlig, skojig) ger samtidigt en
signal om en trevlig skola, där alla trivs
och mår bra.
 
De allmänna åtgärderna i KiVa Skola-
programmet riktar sig till alla elever och är  
mobbningsförebyggande; exempelvis
undervisning, samtal,  lekar, filmer och
dataspel  för att utveckla den empatiska
och sociala förmågan. De specifika
åtgärderna vidtas då mobbning upptäcks
och riktar sig speciellt till mobbarna och
de mobbade, i syfte att få ett slut på
mobbningen.

I klasserna har vi särskilda KiVa-
lektioner eller lektioner från Stegen
under detta läsår. Tema under
lektionerna kan t.ex. vara respekt,
gruppen, mobbningens följder,
klassklimat m.m. I klasserna tränas
eleverna i sociala färdigheter.
Vi arbetar med umgängesfostran, vett
och etikett.
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