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Bakgrund

Diskriminering och kränkande behandling betyder att någon behandlas på ett dåligt sätt.
Varje skola måste ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Planen gäller för alla elever på Komvux och Sfi och läraren ska informera
sina elever om planen.

Vad måste skolan göra enligt lagen?

Skolan måste arbeta för att vara en trygg plats.
Skolan ska arbeta för att förebygga kränkande behandling och diskriminering.
Det får inte finnas trakasserier mellan elever och mellan personal och elever.
Varje person måste göra något om de märker att någon annan inte behandlas bra.
Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter.
Skolan måste ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling och
det ska finnas rutiner för hur man ska göra om det kommer en anmälan.

Diskrimineringsgrunder

Det finns sju olika grunder för diskriminering.
Alla människor ska få respekt och ingen får behandlas dåligt på grund av dessa saker:

1. Kön

Man eller kvinna

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck.

Till exempel när någon inte identifierar sig med sitt biologiska kön som kvinna eller man.

3. Etnisk tillhörighet

Till exempel vilket land man kommer ifrån eller vilken hudfärg man har.

4. Religion
5. Funktionshinder

Om en person har fysiska eller psykiska begränsningar.

6. Sexuell läggning

Till exempel om en person är homosexuell eller bisexuell.

7. Ålder
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Så här ska skolan jobba för att undvika diskriminering och kränkande
behandling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla på skolan ska känna till planen och veta hur de ska göra om något händer.
Skolan ska undersöka om det finns risk för att någon blir diskriminerad.
Alla som jobbar på skolan ska få en utbildning i hur man kan motverka
diskriminering.
Alla som jobbar på skolan måste arbeta mot kränkningar,
både mellan elever och mellan personal och elever.
Alla som jobbar på skolan måste berätta för eleverna om vilka
rättigheter och skyldigheter de har.
Lärarna ska uppmuntra eleverna att våga säga vad de tycker.
Eleverna ska få lära sig om diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling.
Skolan ska göra så att det blir lätt för elever att säga vad de tycker.
Alla som jobbar på skolan måste tänka på att alla elever är olika.
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