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Verksamhetsformer som omfattas av planen
Komvux och Yrkeshögskolan Olofström, rektor Annika Appelros och biträdande
rektor Eva Fredriksson.

Verksamhetsform
och skolenhet

Ansvariga för planen
Rektor ansvarar för planen samt att den utvärderas och uppdateras årligen.
Planen gäller från 2020-09-01

Planen gäller till 2021-08-31

Komvux och Yrkeshögskolan
Enheten består av SFI, Grundläggande kurser och Gymnasiekurser, Vård och
omsorgsutbildningen, Barnskötarutbildning, Yrkeshögskolan, Lärvux

Enhetens
förutsättningar

Föregående års övergripande fokusområden
* Värdegrund
* Betyg och bedömning
* IKT - Informations- och kommunikationsteknik
* SKUA - Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
Föregående års särskilda - fokusområden
* Digitalisering
* Måluppfyllelse för elever med begränsad skolbakgrund
* Samsyn planering och bedömning
Årets planerade åtgärder - fokus
Utifrån 2019 medarbetarenkät och 2020 års Elevenkät samt övrig input från elevoch studeranderåd, elever/studerande och personal beslutades att fokusera på:
● Trivsel och gemenskap
● Måluppfyllelse
● Digitalisering
● Informationsspridning av verksamheten
Utvärdering
* Årets aktiviteter kommer utvärderas i enkäter, elevrådsmöte och
arbetslagsmöten, därefter revideras planen.
Vi träffar eleverna fysisk och digitalt så gott som dagligen och arbetar regelbundet
med dessa frågor som en del i undervisningen. Vi jobbar även med värden
såsom genusfrågor samt förståelse och respekt för olikheter.

Hur vi jobbar i vår
enhet

Elevers och studerandes delaktighet
Elever och studerande är delaktiga genom elev- och studeranderådet. Dialog förs
mellan elev- och studeranderåd och ledningsgrupp, dels via skyddsronder och
dels via möten ledningsgrupp - elev- och studeranderådet.

Grunduppgifter

Medarbetares delaktighet
Medarbetare är delaktiga genom att planen lyfts upp för diskussion på
arbetsplatsträffar och arbetslagsmöten.
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Förankring av planen
Planen förankras till medarbetare via arbetsplatsträffar. Planen förankras via
uppstart och information från lärare till elever/studerande .
Läroplanen för vuxenutbildningen
“Vuxenutbildningen ska främja förståelse för andra människor och förmåga till
inlevelse. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har
samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till
diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas.
Främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, öppen diskussion
och aktiva insatser.” (Läroplan för vuxenutbildningen rev 2017, s 5).
Plan
På Komvux och Yrkeshögskolan råder nolltolerans mot trakasserier och
kränkande behandling. Alla medarbetare har ett gemensamt ansvar för att
upptäcka och identifiera förekomst av trakasserier och kränkande behandling.
Medarbetare som upptäcker att dylikt förekommer har ansvar för att motverka
trakasserier och kränkande behandling samt att anmäla till rektor.
Områden som berörs
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet,
Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och
Ålder.
Komvux och Yrkeshögskolans mål
Mångfald berikar
• en skola där varje elev blir sedd som en unik individ.
• en skola där alla respekterar varandra.
Förebyggande insatser och åtgärder
● Dagligen i mötet med elever
● Samtal vägledare
● Alla elever ges möjlighet att delta vid skolaktiviteter
● Skyddsrond
● Kulturella utbyten
● Aktiviteter för hela skolan
● Ledningsgrupp
● Elev- och studeranderåd

Utvärdering
Utvärderingar i vårt systematiska kvalitetsarbete
● Elevers/studerandes upplevelse av skolan
● Skyddsrond
● Elev- och studeranderåd
● Ledningsgrupp
● Arbetslag
● Utvärderingar av aktiviteter

Komvux och
Yrkeshögskolans
mål
Förebyggande
insatser och åtgärder

Utvärdering
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Delaktiga i utvärderingen
Alla medarbetare och elever/studerande.
Årets plan ska utvärderas och revideras senast
2021-08-31
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor ansvar för att planen utvärderas.
Anmäla kränkande behandling

Rutiner

Kränkande behandling anmäls direkt till rektor eller medarbetare.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
● Diskussion i ledningsgruppen
● Rektor anmäler till huvudman via datorsystem.
● Representant från ledningsgruppen samtalar med anmälaren.
● Representant från ledningsgruppen tillsammans med anmälaren samtalar
med berörda elever.
● Skriftlig dokumentation görs.
● Åtgärder för att stoppa trakasserierna sätts in och dokumenteras.
● Uppföljning till berörda och huvudman.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av medarbetare
● Elev/studerande pratar med rektor eller anmäler via datorsystem.
● Rektor anmäler till huvudman.
● Rektor samtalar med anmälaren.
● Rektor tillsammans med anmälaren samtalar med berörda elever.
● Åtgärder för att stoppa trakasserierna sätts in och dokumenteras.
● Uppföljning till berörda och huvudman.
Rutiner för dokumentation och uppföljning
Ärendet ska hanteras skyndsamt och dokumenteras skriftligt och dateras.
Uppföljning ska göras kontinuerligt.
Ansvarsförhållande
Rektor är ansvarig.
Personal som elever/studerande kan vända sig till
Anmälan skall ske till någon av följande i ledningsgruppen:
annika.appelros@olofstrom.se rektor Komvux, YHS, 0454 - 930 90
eva.fredriksson@edu.olofstrom.se biträdande rektor Komvux, YHS 0454 - 935 24
katarzyna.de.maio@edu.olofstrom.se a
 nsvarig SFI 0454 - 935 25
maria.oscarsson@edu.olofstrom.se ansvarig SFI 0454 - 935 17
Skollag (2010:800)
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Sk
ollag-2010800_sfs-2010-800/

Läs mer
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Diskrimineringslagen (2008:567)
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Dis
krimineringslag-2008567_sfs-2008-567/
Läroplan för vuxenutbildningen
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3814

Skolinspektionen
Box 23069, 104 35 Stockholm
Tel 08-586 080 00
Fax 08-586 080 10
www.skolinspektionen.se

Övriga
kontaktuppgifter

Barn- och elevombudet
Tel 08-586 080 00
Fax 08-586 080 10
www.skolinspektionen.se/beo
Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686, 103 59 Stockholm.
Tel 08-120 20 700
Texttel 08-120 20 820
www.do.se
Komvux och Yrkeshögskolan
Box 304, 293 24 Olofström
Besöksadress: Vällaregatan 30
Tel 0454-930 90
https://olofstrom.se/vuxenutbildning
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