Likabehandlingsplan och
plan för kränkande behandling

Sida 1

Likabehandlingsplanen är ett dokument som förklarar hur vi ska behandla
varandra på vår skola, hur vi jobbar i skolan för att alla ska må bra och vad som
händer om man inte behandlar varandra på ett bra sätt.

Det är förbjudet i Sverige att behandla någon orättvist eller sämre än någon
annan på grund av någonting som man inte kan ändra.

De saker som man inte kan ändra kallas diskrimineringsgrund.

Den diskrimineringsgrund som finns är:








Kön
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionshinder
Sexuell läggning
Ålder
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Det betyder att:
 Vi ska behandla människor likvärdigt oavsett om man är tjej, kille eller
annat. (kön)
 Vi ska behandla människor likvärdigt oavsett om de beter sig eller klär sig
på ett annat sätt än vad andra kanske förväntar sig. Vi får känna oss som
vi vill och visa detta genom vårt beteende och vår klädstil.
(könsöverskridande identitet eller uttryck)

 Vi ska behandla människor likvärdigt oavsett vad man kommer ifrån eller
vad man tror på t.ex. gud/gudar/ingen gud. (religion eller
trosuppfattning)
 Vi ska behandla människor likvärdigt
funktionshinder. (funktionshinder)

oavsett

om

man

har

 Vi ska behandla människor likvärdigt oavsett vem man är kär i. Om du är
tjej får du vara kär i en tjej eller en kille. Om du är kille får du vara kär i en
tjej eller kille. (sexuell läggning)

 Vi ska behandla människor likvärdigt oavsett hur ung eller gammal man
är. (ålder)
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Har du hört någon säga att han eller hon har blivit trakasserad?
Trakasserier är när man behandlar någon illa och det är personligt menat. Det
finns också en koppling till diskrimineringsgrunderna.

Har du hört någon säga att han eller hon har blivit kränkt?
Kränkande behandling är när man behandlar någon illa. Det kan till exempel
vara genom att:








Retas
Frysa ut (får inte vara med)
Ge blickar
Knuffas
Mobbas (upprepade tillfällen)
Skriva elaka saker på nätet eller via sms
Säga elaka saker som sårar den andra.

Har du hört någon säga att han eller hon blivit mobbad?
Mobbning blir det om man kränker någon upprepade gånger. Det kan till
exempel vara om någon retas varje dag, skriver elaka saker på nätet flera
gånger, säger elaka saker flera gånger, eller skriver elaka lappar till någon flera
gånger.
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Vad säger lagen?
Lagen säger att man inte får kränka eller diskriminera någon.
Om det sker är skolan skyldig att utreda och åtgärda problemet.
Skolan ska se till att det blir bra igen.

Om någon i skolan blir utsatt av annan/andra ska personalen på skolan:
 Ha samtal med den som blir utsatt
 Ha samtal med de som utsätter
I samtalen deltar ofta två vuxna.
 Samma dag kontaktas vårdnadshavare till de som är inblandade, både
den utsatta och den eller de som utsätter.
 Regelbundna samtal med den utsatte och den eller de som utsatt under
en tid för att följa upp att kränkningarna upphört.

Vad händer om kränkningarna ändå inte upphör?
 Om kränkningarna ändå inte upphör upprättas ett åtgärdsprogram
tillsammans med eleven som kränker, vårdnadshavare och
trygghetsgrupp.
 Anmälan till polis eller socialtjänst om man misstänker brott.

Vad händer om personal är iblandad?
Om en personal kränker en elev eller om en elev kränker en personal kontaktas
rektor. Enhetschef vidtar då speciella åtgärder.
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Hur jobbar vi på skolan för att alla ska trivas och må bra?
Videskolans vision är att alla på skolan ska ta ett tydligt avstånd från
diskriminering och kränkande behandling. Alla ska arbeta mot kränkande
särbehandling och följa skolans likabehandlingsplan. Det betyder att alla ska
våga se och agera om någon blir utsatt:
Vi jobbar med:





Trivselregler där står hur vi är mot varandra
Vi arbetar med Videskolans värdegrund
Planerade rastaktiviteter, inne och ute
Kartläggning av trygga och otrygga situationer

Hur jobbar vi förebyggande mot kränkningar på skolan?
 Klassråd, elevråd och matråd
 Många vuxna/personal finns tillgängliga för eleverna under skoldagens
olika situationer
 Livskunskap
 Strategier för att minska stress hos eleverna i skolan

Telefonnummer
Enhetschef Camilla Gunnarsson
Telefon: 018 – 727 84 65, 070 – 824 85 35
E-post: camilla.gunnarsson@uppsala.se

Biträdande enhetschef på Vide Norby Helene Folkunger
Telefon: 072 – 584 39 55
E-post: helene.folkunger@uppsala.se
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Biträdande enhetschef på Vide Årsta Maygunn Hole
Telefon: 072 – 584 39 50
E-post: maygunn.hole@uppsala.se

BRIS (barnens rätt i samhället)
Telefon: 116 111
Vuxentelefon: 077-150 50 50
Webb: www.bris.se

Rädda barnens föräldratelefon
Telefon: 020-786 786
Webb: www.raddabarnen.se

Barnens hjälptelefon Jourhavande kompis
Telefon: 020-222 444
Webb: www.jourhavandekompis.se

Barn- och elevombudet
Telefon: 08-586 080 00
E-post: beo@skolinspektionen.se
Webb: www.skolinspektionen.se/beo

Diskrimineringsombudsmannen
Telefon: 08-120 20 700
E-post: do@do.se
Webb: www.do.se
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