Båtbacken Friskola
Likabehandlingsplan läsåret 2021-2022
Denna plan är upprättad av bitr. rektor med hjälp av barnen och pedagogernas underlag som tagits fram under
tidigare år.
Planen gäller t.o.m. 2022-09-25 och utvärderas kontinuerligt enligt modell nedan
Ansvarig för planens upprättande och utvärdering är bitr. rektor Karin Stegs
Vår vision för detta läsår
”Här ser vi olikheter som en tillgång”
Vårt mål
Hos oss ska alla känna sig trygga, oavsett vilken bakgrund vi har. Vi visar respekt och omtanke för varandra
oavsett etnicitet, religion, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.
Bakgrund
Vi genomförde en likabehandlingsdag i mitten av september 2021. Där hade vi diskussioner, aktiviteter och
samarbetsövningar klassvis.
De tankar och idéer som eleverna hade tog pedagogerna med sig för att diskutera och för att sätta ihop till en
plan.
Så här ska vi arbeta för att nå målet
Genom att vara en god kamrat är jag en förebild för andra.
Om någon är ensam går jag fram och frågar hur den mår.
Vi ska hälsa på varandra när vi möts i korridoren.
Vi ska ha tillgång till uppstyrda lekar på rasterna där de som vill deltar.
Våra lärare ska skapa utrymme för diskussioner och aktiviteter som främjar gemenskap och förståelse för
varandra.
Vi ska ha aktiviteter i tvärgrupper (elevernas önskemål).
-

Temadagar när vi gör saker tillsammans.

-

Naturdagar där barnen får utföra olika uppdrag i tvärgrupper

-

Idrottsturneringar i tvärgrupper

-

Göra en film om ”hur man är en bra kompis”

Kom ihåg att vara en god kamrat även på fritiden!
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Hur ska vi utvärdera?
För att hålla planen levande ska vi genomföra återkommande likabehandlingsaktiviteter, där vi systematiskt och
fortlöpande utvärderar och reflekterar över hur långt vi kommit med våra mål.
Utvärdering av planen ska genomföras i klasserna under vecka 8, 2022, för att sedan sammanställas och
diskuteras i lärarkollegiet.
Elever och pedagoger ska delta i en trivselenkät som bitr. rektor ansvarar för. De ska vara genomförda senast
maj 2022
Den 18:e oktober, under vecka 8 och i maj 2022 ska en likabehandlingsdag genomföras där syftet är att eleverna
ska utvärdera och aktivt arbeta med planen.

Den här planen är upprättad av elever och pedagoger på Båtbacken Friskola
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