Vuxnas lärande

2020-02-07

Likabehandlings-plan för Vuxnas lärande 2020
På lätt svenska

Inledning
Alla skolor ska ha en likabehandlings-plan.
Där ska det stå vad skolan ska göra för att alla på skolan ska behandlas lika och slippa
bli kränkta.
Vuxnas lärandes likabehandlings-plan gäller i ett år.
Planen utvärderas och förnyas varje år.
Det är skolledningen som skriver planen i samarbete med personal och elever.
Alla ska behandlas lika oavsett:
Kön

Män och kvinnor ska behandlas lika

Etnisk tillhörighet

Man ska bli lika behandlad oavsett hudfärg eller om man
kommer från ett annat land

Religion

Man får tro vad man vill

Sexuell läggning

Man får bli kär i vem man vill

Funktionshinder

Man ska inte behandlas sämre för att man har ett
funktionshinder
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Vision – Hur vi vill att det ska fungera på skolan
Alla elever och all personal ska känna sig trygga, trivas och vara med i gemenskapen
på skolan.
Ingen person ska bli utsatt för kränkande eller diskriminerande behandling.

Vad gör du om du blir kränkt?
Vad gör du om du ser att någon annan blir kränkt?
1.

Prata med din lärare. Tillsammans försöker ni reda ut vad som hänt och lösa
problemet.
Läraren kan prata med de inblandade var och en för sig eller tillsammans.
Läraren ska alltid kontakta rektorn.

2.

Om det behövs så kommer skolan att följa upp det som hänt och prata med de
inblandade igen.

3.

Läraren ser till att en rapport skrivs och lämnas till rektorn.

Om inte detta hjälper
Rektor tar ansvar och skriver ner en plan på hur skolan ska se till att kränkningarna
ska sluta.
Rektor ser till att allt som har sagts och gjorts finns nedskrivet och att detta sparas.
Rektor pratar med de inblandade, flera gånger om det behövs.
Rektor och elevernas lärare pratar med varandra för att vara säkra på att
kränkningarna har slutat.
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Varning, avstängning och polisanmälan
Rektor kan ge en varning eller stänga av en elev från skolan upp till två veckor.
Därefter kan politikerna som bestämmer över skolan avvisa en elev upptill 1,5 år.
Är det ett brott som har begåtts så polisanmäler skolan detta.
Alla papper som skrivits om det som har hänt sparas på skolan.

Kommunikation
Alla elever ska informeras om likabehandlings-planen.
Man kan läsa likabehandlings-planen på Vuxnas lärandes hemsida.

Förklaring av ord
Diskriminering

När någon blir illa behandlad på grund av sitt kön, ålder,
etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller
funktionshinder.

Mobbning

När någon eller några personer flera gånger under en längre
tid är elaka mot någon.

Trakasserier

När någon säger något till dig eller om dig som gör dig
ledsen eller arg.
När någon hotar dig eller slår dig.

Kränkande
behandling

Det kan vara att säga elaka saker, retas, mobba eller
knuffas.

Rasism

Att en folkgrupp anser att den har rätt att förtrycka
människor från andra folkgrupper.

Främlingsfientlighet

När någon känner obehag eller hat mot en person som
kommer från ett annat land eller tillhör en viss folkgrupp.
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