Plan för likabehandling och mot kränkande behandling
Policy
På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan
kränkande behandling av våra elever och av vår personal. Detta är en del av skolans demokratiska
uppdrag. Grunden för skolans policy finns i skollagen och i diskrimineringslagen. Alla elever och
all personal har rätt till en trygg arbetsmiljö där inga former av kränkningar tillåts.

Syfte
Planen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett, kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra
trakasserier och annan kränkande behandling. Varje form av kränkning och trakasserier är
otillåtna och ska förhindras. Planen omfattar även en handlingsplan för åtgärdande arbete.

Definitioner
Kränkande behandling är diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling som
inte faller under någon speciell diskrimineringsgrund.
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla
människors lika värde. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller
flera.
En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfälle eller vara systematisk och återkommande.
Kränkningar utförs av och drabbar både barn, ungdomar och vuxna.
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer
eller grupper utifrån olika grunder. Diskriminering innebär att en person missgynnas med
anledning eller samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
De sju diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och könsöverskridande identitet eller
uttryck. Diskrimineringen kan vara direkt men också indirekt.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är alltså diskriminering.
Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en persons värdighet utan
att ha någon diskrimineringsgrund.
Mobbning är en upprepad negativ handling där någon eller några medvetet och med avsikt
tillfogar eller försöker tillfoga en annan person skada eller obehag.
Kränkning
Kränkningar kan vara:
• Fysiska ( ex slag eller knuffar)
• Verbala ( ex bli hotad eller kallad något nedsättande)
• Psykosociala ( ex bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning)
• Text- och bildburna ( ex klotter, brev, lappar, e-post, sms, facebook,
eller andra sociala medier)
Till kränkningar räknas mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier, rasism,
främlingsfientlighet, sexism och homofobi

Strategi för förebyggande arbete
Elever
Alla elever förbinder sig att följa skolans regler då de börjar studera vid Sven Eriksonsgymnasiet
och informeras om planen. Mentorerna ansvarar för att eleverna informeras och får reflektera över
innehållet.
Värdegrundsarbete sker fortlöpande under läsåret på mentorstid.
Alla skolenhetens lärare ansvarar för och medverkar aktivt till att studiero upprätthålls i
klassrummet. Eleverna uppmuntras att ta sin del av ansvaret i samtal med undervisande lärare.
Huvudsyftet är att uppnå ”det goda klassrummet”.

Lärare och personal
Skolans lärare arbetar kontinuerligt med att stödja innehållet i planen i undervisningen där så kan
ske.
Lärare och övrig personal ges regelbunden kompetensutveckling.

Delaktighet
Planen tas fram i klassråd, programråd och i programarbetslagen. I dessa forum kan också tas
initiativ till revidering av planen vid behov. En eventuell revidering sker på samma sätt som
planen togs fram – i samverkan. Planen bearbetas i programlagen där man diskuterar hur vi
arbetar aktivt i undervisningssituationen för att medvetandegöra och stödja innehållet i planen.
Vårdnadshavare/föräldrar informeras om skolans plan mot kränkande behandling på
föräldramöten där de ges möjlighet att ha synpunkter på planen.

Åtgärder
All personal har skyldighet att reagera och agera om de skulle upptäcka eller misstänka kränkande
behandling eller diskriminering av någon elev eller medarbetare. Detta ska omedelbart rapporteras
vidare till rektor eller kurator som handlägger ärendet.
Elev som känner sig utsatt eller kränkt har rätt till stöd av skolans personal, genom samtal och
genom fortsatt arbete för att få kränkningarna att upphöra.
Uppföljningssamtal ska göras med eleven. Den som agerat så att någon annan känner sig kränkt
eller diskriminerad är skyldig att följa skolans åtgärder och beslut för att få detta agerande att
upphöra. I samband med mobbing, kränkningar och liknande är det av största vikt att alla goda
krafter inom skolenheten samverkar. Det vill säga, elever, mentor, rektor, lärare, övrig personal
och elevkamrater som känner till saken samverkar för att hjälpande åtgärder sätts in. Det är dock
viktigt att det alltid sker med den drabbades bästa och behov av integritet i främsta rummet.

Alla kränkningar anmäls till skolan och utbildningsnämnden och den som av rektor bedöms
skyldig kan stängas av från undervisningen upp till två veckor.

Ansvarsfördelning:
Elev

Eleven har ansvar att följa skolans regler om att agera så att varken
elever eller personal känner sig kränkta eller diskriminerade.

Elevhälsan

Skolsköterskan tar upp trivsel och kränkningar i sina hälsosamtal.
Kurator arbetar mot kränkande behandling genom samtal med
utsatta elever och de elever som agerat kränkande tillsammans med
rektor.
SYV tar upp trivsel och kränkningar vid behov i sina samtal med
eleverna.
Elevhälsoteamet arbetar enligt planen.

Mentor

För att upptäcka kränkningar av elev ska mentorn vid
utvecklingssamtalet ta upp frågor om trivsel och kränkningar. Om
kränkning har ägt rum rapporterar mentorn till rektor eller kurator
och följer sina elevers sociala utveckling i klassen.

Personal

Alla som upptäcker kränkning eller diskriminering ska genast
informera rektor eller kurator. Arbetar för att förebygga och
motverka kränkning av elever och personal.

Skolledning

Övergripande ansvar och ser till att beredskap finns genom att en
plan och kännedom om denna finns

