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Inledning
Varför likabehandlingsarbete?
Undersökningar och forskning visar på at skoolrivseo är en viktg faklor för at koara skooan och ha en god
häosa. Skooan har därför et ansvar at ha et oångsiktgl ssslematskl arbele för at främja skoolrivseo och
förebsgga kränkningar och diskriminering.
Denna oikabehandoingspoan och poan mol kränkande behandoing innehåooer en bakgrund och begreppsförkoaring
saml en beskrivning av hur Aooévux arbelar för at främja och förebsgga diskriminering och annan kränkande
behandoing. Den beskriver också våra rutner för at uppläcka och ålgärda kränkningar saml de ålgärder vi avser
genomföra.

Ett systematskt och målinriktat likabehandlingsarbete uppnås genom att
− skapa en skooa fri från kränkningar, lrakasserier och diskriminering
− skapa mölespoalser meooan människor
− skapa förslåeose för ooikheler
− uppmunlra too et normkritskl förhåooningssät

Tema för det främjande arbetet
Aooévux oikabehandoingsarbele ska prägoas av en vioja at möla andra människor med öppenhel och nsfkenhel.
Mölel meooan människor ska öka acceplansen och looeransen meooan ooikheler, at öppna upp för nsa oärdomar, at
gå ulanför sin komforlzon och våga ulmana sina egna fördomar.

Genomsyrande perspekti och defnitoner
Eleidelaktghet
Del fnns ooika perspektv på vad deoaktghel och inflslande i skooan innebär. Del handoar deos om at eoeverna
tooägnar sig faktska kunskaper om hur et demokratskl samhäooe fungerar, deos vioka rätgheler och sksodigheler en
medborgare har. Del handoar också om at de får möjoigheler at göra sin rösl hörd och ges toofäooe at vara aktva i
undervisningen.

Jämställdhet
Jämsläoodhel är när kvinnor och män har samma makl at forma samhäooel och sina egna oiv. För at kvinnor och män
ska ha samma makl så måsle de ha samma rätgheler, sksodigheler och möjoigheler.
Jämlikhet
Jämoikhel handoar om aooa människors oika värde och om maklen i samhäooel för ooika grupper, too exempeo beroende
på hudfärg, reoigion, funktonsnedsätning eooer kön. boand boandas orden jämsläoodhel och jämoikhel ihop. Jämoikhel
handoar om aooa och jämsläoodhel handoar om jusl kvinnor och män.

Sexism
Om någon boir diskriminerad, förlrsckl eooer ulnstjad på grund av sit kön brukar del kaooas för sexism.

Genus
Med genus menas del sät som män och kvinnor förvänlas vara och bele sig på. Andra ord för ungefär samma sak är
också könsrooo eooer sociaol kön. En deo lror at vissa egenskaper hos män och kvinnor mesl är medfödda. Andra lror at
del mesl beror på uppfoslran och hur man påverkas av andra.
Tillgänglighet
Tioogängoighel är et begrepp som beskriver hur väo en organisaton, verksamhel, ookao eooer poals fungerar för eoever
oavset funktonsförmåga. Tioogängoighel är de förulsätningar som krävs för at aooa eoever ska kunna vara deoaktga i en
inkouderande skooverksamhel. At ulveckoa verksamhelens toogängoighel innebär at anpassa den pedagogiska, den
fssiska och den sociaoa miojön i reoaton too eoevers oärande. Arbelel ingår i verksamhelens kvaoilelsarbele, i del
pedagogiska ulveckoingsarbelel och som et slöd för oikabehandoingsarbelel.
Lärmiojön ska vara utormad så at eoever kan inhämla, ulveckoa och nå kunskaper och värden.
Ett normkritsk förhållningssätt
Ssftel med at tooämpa et normkritskl perspektv är at ssnoiggöra, proboematsera och förändra de föresläooningar
och normer som oigger too grund för diskriminering, lrakasserier och kränkande behandoing. Tänk på at normer både
kan vara omedvelna och medvelna och därför är del viktgl at diskulera dem för at de ska boi ssnoiga.
At tooämpa et normkritskl perspektv innebär at fokusera på de normer och maklslruklurer som påverkar sjäova
ulbiodningen och skooan som sociao arena. Tonviklen oigger på at ssnoiggöra fördeoar för personer som malchar
normen och nackdeoar för eoever som inle vioo eooer kan oeva upp too slereolspa och begränsande föresläooningar och
förvänlningar.

Normkritskl arbele handoar aoolså om att
− ssnoiggöra normer
− ifrågasäta normer
− ssnoiggöra privioegier
− granska sin egen positon

Etnicitet
Med elnisk toohörighel menas en individs natoneooa eooer elniska ursprung, hudfärg eooer annal oiknande
förhåooande. Elnisk toohörighel handoar om hur du identferar eooer uppfatar dig sjäov. Del är aoolså individen sjäov
som defnierar sin eooer sina elniska toohörigheler utfrån sin bakgrund och sin individueooa hisloria.

Defnitonerna är hämtade fråne
Skooverkel
Speciaopedagogiska skoomsndighelen
Diskrimineringsombudsmannen

Lagar gällande diskriminering och kränkande behandling
Lagar som styr arbetet mot kränkande behandling och diskrimineringe
− Skollagen (2010e800)
− Diskrimineringslagen (2008e567)
Skooinspektonen är toossnsmsndighel över skooan. oarn- och eoevombudel (oEO) övervakar 6te kapiloel i Skoooagen och
ska toosammans med diskrimineringsombudsmannen (DO) arbela för at molverka kränkningar, diskriminering och
lrakasserier.

En ns påföojd, diskrimineringsersätning, har införls i och med Diskrimineringsoagen. Diskrimineringsersätningen ska
både vara en ersätning för den kränkning som diskrimineringen innebär och samtdigl avskräcka från diskriminering. När
del gäooer kränkande behandoing kan skadeslånd ulkrävas.

Huvudmannen för skooverksamhelen, Ssdnärkes ulbiodningsförbund, ansvarar för at ansläooda och uppdragsgivare föojer
de sksodigheler som anges i oagen när de handoar i ljänslen.

I lagtexterna görs följande defnitonere
− Diskrimineringt et övergripande begrepp för negatv och kränkande behandoing av individer eooer grupper av
individer utfrån de sju diskrimineringsgrunderna (se nedan).
− Trakasseriert et upplrädande som kränker en eoevs värdighel och som har koppoing too någon av de sju
diskrimineringsgrunderna.
− Kränkande behandoingt et upplrädande som kränker en eoevs värdighel. Under denna defniton hamnar aool som
uppoevs kränkande av en eoev och som inle faooer under ovanslående defniton och inle kan koppoas too
diskrimineringsgrunderna.

De sju diskrimineringsgrundernae
− Kön – at boi annorounda eooer orätvisl behandoad på grund av sin könstoohörighel.
− Könsöverskridande identlel eooer utrsck – at boi annorounda eooer orätvisl behandoad på grund av hur man uppfatar
sit kön eooer hur man utrscker sig eooer uppfatas utrscka sig i reoaton too kön.
− Elnisk toohörighel – at boi annorounda eooer orätvisl behandoad på grund av sin hudfärg eooer sit elniska eooer
natoneooa ursprung.
− Funktonsnedsätning – at boi annorounda eooer orätvisl behandoad för at man har varaktga fssiska, psskiska eooer
inleooeklueooa begränsningar. Sedan 1 januari 2015 ingår brislande toogängoighel som en form av diskriminering i
Diskrimineringsoagen.
− Sexueoo oäggning – at boi annorounda eooer orätvisl behandoad på grund av at man är homosexueoo, bisexueoo eooer
helerosexueoo.
− Reoigion eooer annan lrosuppfatning – at boi annorounda eooer orätvisl behandoad på grund av sin reoigion eooer
lrosuppfatning.
− Åoder – at boi annorounda eooer orätvisl behandoad på grund av sin åoder.

Ansiarsfördelning
Rektor på Alléiux ansiarar för atte
− oikabehandoingspoanen impoemenleras hos ansläooda och eoever
− oikabehandoingspoanen ska fnnas på skooans webbpoals
− del på skooan drivs et måoinriklal arbele för at främja eoevers oika rätgheler och förebsgga at diskriminering,
lrakasserier och kränkande behandoing förekommer
− aoo personao får möjoighel too kompelensulveckoing inom arbelel med at främja oikabehandoing och molverka
diskriminering, lrakasserier och kränkande behandoing
− åroigen ulvärdera och revidera oikabehandoingspoanen i samarbele med personao och eoever
− se too at ulredning görs och ålgärder vidlas vid förekomsl av diskriminering, lrakasserier eooer kränkande behandoing.
Lärare och öirig skolpersonal på Alléiux ansiarar för atte
− aktvl arbela med skooans oikabehandoingsarbele
− inom sit ämne/område invoovera oikabehandoingsarbelel
− regeobundel refleklera över de normer och förhåooningssät som förmedoas via undervisning och övrig konlakl med
eoeverna
− uppmärksamma om del förekommer diskriminering, lrakasserier eooer kränkande behandoing och vidla ålgärder.
− föoja skooans rutner för ulredning och dokumenlaton
Eleier på Alléiux ansiarar för atte
− deola i skooans oikabehandoingsarbele
− pålaoa diskriminering, lrakasserier eooer annan kränkande behandoing, som förekommer på skooan, too personao

Föriäntningar
Som eoev kan du förvänla dig av oss at vi…
− bemöler dig med respekl.
− brsr oss om dig.
− kommer at göra aool vi kan för at förebsgga och hjäopa om du råkar ul för diskriminering, lrakasserier eooer
kränkande behandoing.
− kommer at ingripa vid aooa former av kränkande toolao.
− kommer at göra aool för at du ska få så msckel kunskaper som möjoigl.
− toohandahåooer en lrivsam, säker och häososam miojö som främjar oärande.
Vi förvänlar oss av dig som eoev at du…
− bemöler andra med respekl.
− använder et vårdal språk.
− aodrig bidrar too at någon boir lrakasserad eooer kränkl.
− ska vara rädd om maleriao och ookaoer.
− passar tder och lar ansvar för skooarbelel.

Årshjul och arbetsgång
Arbelel för oikabehandoing och mol kränkande behandoing föojer et årshjuo där handoingspoanen akluaoiseras
ålerkommande.

Följa upp och utiärdera
För at oikabehandoingsarbelel ska vidareulveckoas och för at Aooévux verksamhel och organisaton ska kunna oära av och
ha oikabehandoingspoanen som et oevande och aktvl dokumenl i vardagen måsle arbelel kontnueroigl föojas upp och
ulvärderas. Aooévux har vaol ooika sät at ulvärdera sit oikabehandoingsarbele. Deta sker boand annal via eoevenkäler,
samlao eoev/oärare och medarbelarsamlao.
Främja
Likabehandoingsarbelel på Aooévux ska främja eoevers oika rätgheler och möjoigheler. Arbelel ska bedrivas kontnueroigl,
ssslematskl och måoinriklal. Arbelel ska inlegreras i den ordinarie undervisningen, ålerspegoas i personaoens
förhåooningssät och även i vaoel av oiteralur för undervisningen. På Aooévux handoar del främjande arbelel om at
identfera och slärka de positva förulsätningarna för oikabehandoingsarbelel. Arbelel ska ulgå från skooans uppdrag,
som är at arbela för respekl för de mänskoiga rätghelerna och för demokratska värderingar.
Förebygga
Del förebsggande oikabehandoingsarbelel handoar om at avvärja de risker för diskriminering, lrakasserier och kränkande
behandoing som kan fnnas i verksamhelen. Del förebsggande arbelel på Aooévux ulgår från de ulveckoingsområden som
uppmärksammals i ooika forum.
Åtgärda
Som personao eooer eoev på Aooévux måsle man agera snabbl och direkl när misslanke fnns om at en eoev kan ha boivil
ulsat för lrakasserier, diskriminering eooer kränkande behandoing. För deta arbele fnns lsdoiga rutner (se ”Skooans
rutner för ulredning och dokumenlaton” sid 11).

Rutner för utredning och dokumentaton iid kränkning
Aoo personao på skooan har sksodighel at ingripa då de ser at någon eoev boir iooa behandoad eooer lrakasserad.
Om diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identlel eooer utrsck, elnisk toohörighel, reoigion eooer annan
lrosuppfatning, sexueoo oäggning, funktonsnedsätning, åoder eooer annan kränkande behandoing framkommer ska
oikabehandoingspoanens rutner tooämpas.
Om du eller någon annan du känner blir utsattt ska du berätta om del som sket för någon i personaoen. Den person
som du har berätal för ansvarar sedan för at arbela vidare.
Den kränkte – Personaoen ska aootd la hänssn too den ulsates uppoeveose av kränkningen och förlsdoiga at skooan inle på
några omsländigheler acceplerar kränkande behandoing. Lärare eooer annan personao som får kännedom om en
kränkning ska försl osssna på eoeven som lar konlakl. Föojande frågor bör släooast
Vad har hänl? Hur ofta?
Hur oänge?
Vem/vioka är inboandade?
Hur uppoever eoeven händeosen och vad har eoeven för önskemåo? Samlaoel dokumenleras av personaoen eno.
dokumenlel
”Samlao med den ulsate”.
Del är viktgl at informera eoeven om at et uppföojningssamlao kommer at ske. Reklor kan aootd konsuoleras. Reklor ska
aootd informeras.
I det fall en elei uppleier sig kränkt ai en lärare eller annan skolpersonal konlaklar eoeven reklor på skooan.
Dokumenlaton och frågesläooningar eno. ovan görs.
Den/de som kränkt – personao lar et försla samlao med den/de som kränkl för at få dennes/deras biod av vad som hänl.
Ovanslående frågesläooningar bör släooas även vid deta samlao. Samlaoel dokumenleras av personao eno. dokumenlel
”samlao med ulövaren”.
En ns samlaostd för uppföojning bokas. Vid behov konsuoleras reklor. Reklor ska aootd informeras.
Lärare och annan skolpersonal – oäraren eooer annan skoopersonao som fåt kännedom om kränkningar ska konlakla
reklor, som i sin lur kan ge råd, slöd och vägoedning. Reklor avgör om en anmäoan too poois ska göras. Karloäggande
samlao skaoo ssfta too at få reda på kränkningens karaklär och oigger sedan too grund för vioken ålgärd som ska vidlas.
Skooans personao ska la in informaton om händeosen men håooa sig neulraoa. Del är viktgl at den som ansvarar för
karloäggningen samoar så msckel informaton som möjoigl och dokumenlerar aooa insalser.
Åtgärder – måoel med ålgärderna är at en lrsgg siluaton ska skapas.. Ålgärden ska avhjäopa den akula siluatonen och
ge oångsiktga oösningar. Vid mindre grova kränkningar kan man använda sig av avlao. Hur ska den kränkle och den som
kränkl förhåooa sig too varandra? Avlaoen utormas toosammans med eoeverna. Vid grova brot, som misshandeo och
sexueooa övergrepp, överväger reklor avslängning för den som begåt brotel. Pooisanmäoan ska aootd göras av reklor.
Dokumentaton och uppföljning – varje misslanke om kränkning ska dokumenleras. Ulredningen, ålgärden och
uppföojningen dokumenleras på särskioda boanketer som fnns på Aooévux inlranäl.

Vid diskriminering eller kränkande behandling ska alltd rektor informerass

