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Skollevdisnioinngen

Trygghet
Tolerans
Öppenhet
Trivsel
Goda och nära relationer mellan elever och
personal
Allt detta är viktiga förutsättningar för en bra arbetsmiljö för både elever och vuxna i skolans verksamhet. Tendenser till trakasserier och annan kränkande
behandling får INTE förekomma.

Vadnsglabors
ä

All personal på skolan försöker sätta sig in i varje elevs
situation och bemöter eleven efter just den elevens
förutsättningar. Hos oss är alla elever unika, därför
behandlar vi alla olika.

Vadsbos änglar främjar trivsel och goda relationer. Medlemmarna är representanter
för elevperspektivet på trygghets- och likabehandlingsfrågor på Vadsbogymnasiet.
Kamratstödjaruppdraget innebär att sprida positiv energi och stämning samt att
sprida kunskap och engagemang. Det finns flera sätt att bli kamratstödjare och här är
några av dem:
Nominering vid höstterminens klassråd. Eleverna får motivera sina nomineringar
anonymt och efter det frågar den ansvariga mentorn de utvalda eleverna enskilt.
När som helst under året kan du prata med någon ur elevhälsan (kurator eller
skolsköterska.)

Plan mot diskriminering och
kränkande behandling
läsåret 2015-2016

För de som vill engagera sig ytterligare finns Vadsbos Änglars
styrelse. Om du vill gå med prata med någon ur elevhälsan.
Det här dokumentet är en bearbetning av skolans ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”.
För att läsa den i sin helhet, gå in på www.vadsbogymnasiet.se

www.vadsbogymnasiet.se

Planen mot diskriminering och kränkande behandling
finns till för att motverka diskriminering och främja individers
rättigheter oavsett...
Kön
Etnisk tillhörighet, vilken kultur du tillhör
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionshinder
Sexuell läggning
Könsöverskridande identitet
Könsöverskridande uttryck
Ålder

g

Diskriminerin

Kränkanlidneg
behand

Kränkande behandling är uppträdande som
kränker en individs värdighet men som inte har
samband med någon diskrimineringsgrund för
trakasseri. Det kan till exempel handla om att en
individ blir retad för sitt utseeende.

Gemensamt för trakasserier och
kränkande behandling är att de
handlar om ett uppträdande som
kränker en individs värdighet. Både
skolpersonal och elever kan göra
sig skyldiga till trakasserier och
kränkande behandling som kan
vara:
Fysiska (slag, knuffar)

Diskrimering innebär att en individ behandlas sämre än andra
individer. Individen själv har upplevelsen och kan endast säga
själv vart gränsen går för diskriminering.

”Individen själv har upplevelsen och kan
endast säga själv vart gränsen går”
r

Trakasserie

Trakasserier är uppträdande som kränker en individs värdighet.
Det kan till exempel vara om man vid upprepande tillfällen utesluter någon ur en grupp.

Verbala (hot, svordomar, öknamn)
Psykosociala (utfrysning, grimaser,
ignorering, nonchalering som ex att
alla går när man kommer)
Texter och bilder (teckningar, lappar,
sms, foton, meddelanden på
communities)

de
Vid krändklianng
behan
Om du blir utsatt för kränkande
behandling eller vet någon annan
som blir det kan du vända dig till:
Mentor
Undervisande lärare
Rektor
Kurator
Skolsköterska
Kamratstödjare
Varje händelse rapporteras till
rektor och dokumenteras av
mentor eller den som upptäcker
händelsen.

”Hos oss är alla individer unika, därför
behandlar vi alla olika”

