Rekarnegymnasiet

Om jag som elev behöver
hjälp — vart vänder jag
mig?
Oavsett om det är en elev eller en
personal på skolan som beter sig illa är
det viktigt att du som elev vågar
berätta om du själv eller någon annan
blir utsatt.
Vänta inte med att prata med någon
personal på skolan om hur du har det!
Det allra bästa är att prata med någon
i din närhet, t.ex. din mentor. Du kan
också vända dig till skolkuratorn eller
skolsköterskan.
Alla som arbetar på skolan är skyldiga
att enligt lag stoppa mobbning och
andra kränkningar så fort de får reda
på det. Därför är det viktigt att någon
personal på skolan får veta hur du har
det.
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Rekarnegymnasiets
handlingsplan mot
diskriminering och
kränkande behandling
Denna broschyr är ett utdrag ur
Rekarnegymnasiets
handlingsplan som finns att hämta på
eskilstuna.se/rekarnegymnasiet/
elevhälsa
under länken dokument


Alla har rätt att känna sig trygga i
skolan!

Rekarnegymnasiet har nolltolerans mot kränkningar, trakasserier, mobbing och diskriminering!

Lagen

De här lagarna gäller

Du har rätt att

Det finns två lagar som ska skydda dig



behandlas med respekt

från kränkningar, diskriminering och



bli tagen på allvar



vara med och påverka hur du
har det i skolan

Rekarnegymnasiet ska


förhindra att elever utsätts för
kränkningar



veta vad man ska göra när en
elev känner sig kränkt



informera eleverna, så de vet
vem de kan prata med om de
blir orättvist eller illa
behandlade

Så här är det


Rektorn, lärarna, personalen i
matsalen, vaktmästare och all
annan personal på skolan
måste hjälpa en elev som
känner sig utsatt

trakasserier i skolan:
skollagen och
diskrimineringslagen.

Rekarnegymnasiet arbetar aktivt
med värdegrundsarbete. Arbete mot
diskriminering och kränkande
behandling ingår.

Trakasserier är när
mobbningen
har att göra med någon av de sju
diskrimineringsgrunderna, t.ex.
kön eller hudfärg.
Kränkningar är när någon blir
illa behandlad så att du känner dig
ledsen, sårad och mindre värd.
Kränkningen kan ske en eller flera
gånger.

Vad är diskriminering,
trakasserier och annan
kränkande behandling?

Mobbning och annan
kränkande behandling är när

Diskriminering är när en per son

handlingar under en tid. Den som

eller grupp indirekt eller direkt blir

blir utsatt kommer i underläge och

orättvist behandlad på grund av:

kan därför ha svårt att försvara sig.



kön



könsöverskridande identitet eller
uttryck



etniskt tillhörighet



Personal får inte kränka eller
diskriminera eleverna



religion eller annan
trosuppfattning



Skolan ska också se till att
läroböcker, undervisning och
regler inte diskriminerar eller
kränker eleverna



sexuell läggning



funktionshinder



ålder

någon blir utsatt för negativa

