S:t Eskils gymnasium
Plan mot diskriminering
och kränkande behandling

För likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling

Läsåret 2016-17
Vänta inte med aƩ prata med någon vuxen på skolan om hur du har
det! Det allra bästa är aƩ prata med någon i din närhet, ex din mentor.
Du kan också vända dig Ɵll skolkurator eller skolsköterska.

Alla har rätt att känna sig trygga i skolan

Vad säger lagen?
Du har räƩ aƩ
• behandlas med respekt
• bli tagen på allvar
• vara med och påverka hur du har det i skolan
S:t Eskils gymnasium ska
• förhindra aƩ du utsäƩs för kränkningar
• veta vad vi ska göra om du känner dig kränkt
• informera dig, så aƩ du vet vem du kan prata med om du blir oräƩvist
eller illa behandlade
Så här är det
• rektor, lärare, personal i matsalen, vaktmästare och alla andra vuxna måste
hjälpa dig om du känner dig utsaƩ
• personal får inte kränka eller diskriminera dig
• skolan ska också se Ɵll aƩ läroböcker, undervisning och regler inte diskriminerar
eller kränker dig

De här lagarna gäller
Det finns två lagar som ska skydda dig från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. Skollagen (kap 4) och Diskrimineringslagen.
•
•

Skollagen styr arbetet som rör kränkande behandling (där mobbning ingår)
Diskrimineringslagen styr arbetet som rör diskrimineringsgrunderna

Allt deƩa och mycket mer kan du läsa om i Likabehandlingsplanen på
www.eskilstuna.se/steskilsgymnasium under fliken ”Om oss”.
Vad är diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling?
Diskriminering är när en person eller grupp indirekt eller direkt blir oräƩvist behandlad på grund av
• Kön
• Könsöverskridande idenƟtet eller uƩryck
• Etnisk Ɵllhörighet
• Religion eller annan trosuppfaƩning
• Sexuell läggning
• FunkƟonshinder
• Ålder
• Bristande Ɵllgänglighet (ny from 1 januari 2015)
Trakasserier är när mobbningen har aƩ göra med någon av de åƩa diskrimineringsgrunderna ovan t ex diƩ kön eller hudfärg.
Kränkningar är när man blir illa behandlad så aƩ man känner sig ledsen, sårad eller
mindre värd. Det kan ske en eller flera gånger.
Mobbning eller annan kränkande behandling är när någon är utsaƩ för negaƟva
handlingar under en Ɵd. Den som blir utsaƩ kommer i underläge och kan därför ha
svårt aƩ försvara sig.
Om jag som elev behöver hjälp - Ɵll vem vänder jag mig?
OavseƩ om det är en elev eller en vuxen som beter sig illa så är det vikƟgt aƩ du som
elev vågar beräƩa om du själv eller någon annan blir utsaƩ.
Alla som arbetar på skolan är enligt lag skyldiga aƩ stoppa mobbning och andra
kränkningar så fort det uppkommer. Därför är det vikƟgt aƩ någon vuxen på skolan
får veta hur du har det.

Kontaktuppgifter
Expedition
016-710 10 04

Skolledning
Rektor Halina Sundqvist
016-710 83 52, 073-950 60 91
Rektor Johan Ahlqvist
016-710 29 21, 070-340 20 58
Bitr rektor Pelle Marklund
016-710 15 35, 070-340 20 39
Bitr rektor Åsa Lind Forsberg
016-710 41 20, 070-086 21 27

Skolkuratorer
Ann-CharloƩ Conrad
070-526 97 45
Annika Melin
070-086 20 78

Skolsköterska
Gunn Möller
073-950 89 15

Planen i sin helhet finns aƩ läsa på vår webbplats
www.eskilstuna.se/steskilsgymnasium (Elevhälsa)

