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Verran kommune
Handlinger i handlingsplan mot rasisme, diskriminering, mobbing og krenkelser
Utdypende forklaring til punktene:


Plan for et trygt og godt skolemiljø er utarbeidet våren 2018 i samarbeid med Steinkjer kommune
Handlingsplan mot mobbing i barnehagen ble vedtatt våren 2017 og er innarbeidet i Malmen barnehage. Ansvar Oppvekst



Oppmerksomhetskampanje/holdningsarbeid: Sette fokus på utfordringer knyttet til tematikken krenkelser og diskriminering, samt «nettroll».
Ansvar frivillighet



Utarbeide egen «kontrakt» for leie av kommunale areal. Kontrakten setter krav til leietagers ansvar i forhold til aktiv integrering, kontinuerlig
forebyggende arbeid og ansvarlige voksnes må gjennomføre opplæring omkring holdningsskapende arbeid.
Alle som har ansvar i forhold til aktiviteter på kommunale areal må delta på «Trygt og godt- kurs» i regi av oppvekst. Ansvar Rådmann



Foreldreveiledningskurs. Deltagere er familier med ønske eller behov for å delta. Det finnes flere ulike muligheter for kursmodeller innenfor
«Forebyggende sektor». Initieres av Rådmann



Aktiv bygdenettside «verran.no»: Være en informasjonskanal om hva som foregår, hvilke aktiviteter, muligheter og arbeidsliv i Verran. Denne vil
enkelt og greit gjøre det enklere for alle å følge med på hva som skjer i bygda, og dermed være integrerende for alle. Initieres og driftes av Verran
Frivilligsentral



Bygdevenn til alle tilflyttere og innflyttere i kommunen. Vise at i Verran er det både fysisk rom og hjerterom for alle. I regi av Verran Frivilligsentral



Møteplasser forsterkes slik at de har en større integrerende og samlende effekt. Samarbeid mellom Næringsliv/Frivillighet

