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Nuläge
Frågor som rör likabehandling är precis som i resten av samhället alltid aktuella i skolan. För att få en
mer detaljerad bild av läget specifikt i Kyrkby högstadieskola och i detta nu behöver vidare
undersökningar göras. Det som konkret finns att tillgå är undersökningen Hälsa i skolan 2021. Den
visar att KHS, i jämförelse med hela landet, har märkbart högre andel flickor som svarat att de utsatts
för sexuellt våld/ofredande i olika form, och 13,8 procent uppger att detta skett i skolan. Detta tas på
stort allvar, och det förebyggande arbete kring dessa frågor som inleddes under läsåret 2020–2021
fortsätter detta läsår.
Mål
Målsättningen med planen för jämställdhet och likabehandling är att alla elever ska känna sig trygga
både i skolmiljön och i sig själva. Detta bör hållas i åtanke såväl i direkt undervisningsmässiga
avseenden, som i sådant som rör den mer övergripande stämningen i skolan som helhet.
Lektionsinnehåll och -upplägg, val av läromedel och bedömning hör till det förra, situationen i
korridorer, i matsalen, omklädningsrum, skolbuss samt dynamiken i klassen som grupp till det
senare.
Åtgärder
I skolans årliga verksamhet finns flera övergripande moment som är direkt kopplade till denna plan.
Elevgruppen Friends, med representanter ur alla klasser, jobbar fortlöpande med flera insatser för
att skapa god stämning i skolan. Elevhälsagruppen ordnar olika evenemang som vid sidan av fokuset
på hälsa bidar till ökad sammanhållning. I ämnen som hälsokunskap finns konkret fokus på frågor
som rör likabehandling, exempelvis kopplat till sexualundervisning (åk 8) och psykisk hälsa (åk 9).
Detta läsår år innebär arbetet med den nya läroplanen under tutor-lärarnas ledning att fler tillfällen
erbjuds för kollegiet att fördjupa sig i och diskutera värdegrundsfrågor kopplade till
likabehandlingsfrågor.
Vid sidan av det övergripande arbetet läggs vikt vid följande mer konkreta insatser:
•

•

KiVa-arbetet i vilket fokus detta läsår ligger på avsnitt som behandlar sexuella trakasserier
och nätmobbning (åk 8-9: Tema 3) samt gruppering och interaktion i grupp (åk 7:
Startskottet, Tema 1). Arbetet görs på i förväg bestämda lektioner och följs upp på
kollegiemöten.
Varje ämne jobbar under vårterminen med minst en lektion med likabehandlingstema,
förslagsvis ur boken ”Skapa plats”. Uppföljande diskussion på kollegiemöte.

Ansvariga
Övergripande ansvarig är Södra Ålands högstadiedistrikt genom skoldirektören.
Rektor och vice rektor är ansvariga för genomförandet som förankras i arbetsgrupper och -processer.
Uppföljning
Uppföljningen av arbetet i planen utgörs av Hälsa i skolan, KiVa-undersökning samt
kollegiemötesdiskussioner kopplade till lektioner med likabehandlingstema.

