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______________________________________
Varför ska vi ha en likabehandlingplan?
Det finns en lag i Sverige som heter Diskrimineringslagen. I den lagen står det att alla
skolor ska ha en plan så att det inte finns diskriminering eller kränkande behandling
på en skola eller arbetsplats. Det betyder att ingen elev eller personal ska bli
behandlad på fel sätt eller bli mobbad.
Det finns en skollag i Sverige där det står att varje skola ska bestämma aktiviteter
som ska förebygga och förhindra kränkande behandling. Det betyder att personalen
som jobbar på skolan ska arbeta så att mobbing stoppas, innan det börjar.
I skolan finns också en läroplan som måste följas. I den läroplanen står det bland
annat om vilka mål skolan ska arbeta för.
Skolans mål är att varje elev:
● respekterar andra människors egenvärde och integritet
● tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling
samt medverkar till att hjälpa människor
● utvecklas så långt som möjligt för att kunna leva sig in i andra människors
situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen
● har kunskaper om de mänskliga rättigheterna

Den här Likabehandlingsplanen beskriver hur vi ska arbeta på Utsikten så att ingen
blir orättvist behandlad.
Det är viktigt att alla elever, alla föräldrar och all personal vet om vad som står i
Likabehandlingsplanen.
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______________________________________
Vad betyder diskriminering?
Diskriminering betyder att en människa behandlas sämre än andra och att det har
samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:
- kön
- könsidentitet eller uttryck
- etnisk tillhörighet
- religion eller annan trosuppfattning
- funktionsnedsättning
- ålder
- sexuell läggning
Ibland kan man känna sig orättvist behandlad utan att det är diskriminering. Då kan
det vara en kränkande behandling.
Direkt diskriminering
Direkt diskriminering är om du behandlas sämre än någon annan skulle behandlas i
en liknande situation. Skolan får inte diskriminera elever.
Indirekt diskriminering
Indirekt diskriminering är om du behandlas sämre än någon annan skulle behandlas i
en jämförbar situation, för att man använder en regel som verkar rättvis, men som blir
orättvis när man använder den. Det kan till exempel handla om krav på viss längd
som kan missgynna kvinnor eller krav på körkort som kan missgynna personer med
funktionsnedsättning.
Bristande tillgänglighet
Bristande tillgänglighet kan vara när en person med
funktionsnedsättning inte kan göra något som andra kan
göra för att det finns hinder i verksamheten. Att få de
hjälpmedel man behöver för att klara skolan kan vara en
åtgärd för Bristande tillgänglighet. Att få tillgång till avskilt
omklädnings- eller duschmöjlighet vid idrott, på grund av
till exempel könsöverskridande identitet eller religionstillhörighet, är ett annat exempel.
Trakasserier
Att trakassera är att använda förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar eller
kalla någon för “fula” ord som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
Kränkande behandling
Kränkande behandling är när någon blir till exempel retad, mobbad, knuffad eller
utfryst.
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______________________________________
De sju diskrimineringsgrunderna:
Diskriminering och trakasserier är förbjudet om det beror på:
Kön
Kvinnor och män kan bli diskriminerade på grund
av kön. Det är förbjudet att diskriminera någon på grund av
kön. Detta gäller alla: män, kvinnor, samt den som vill
ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Min identitet är min bild av mig själv. Den som inte
känner sig som kvinna och inte heller känner sig som en
man har en identitet som är könsöverskridande. En
transperson har en könsidentitet som överbrygger de
vanliga gränserna. Det är förbjudet att diskriminera en
transperson.
En man som klär sig som en kvinna ska inte behandlas
annorlunda. En kvinna som klär sig som en man ska inte
behandlas annorlunda.
Det kan vara diskriminering.
Etnisk tillhörighet
Vi människor kommer från olika länder, olika
nationer. Vi har olika nationaliteter till exempel
svenskar, norrmän och finländare.
Människor har olika hudfärg. Vi kommer från
olika kulturer. Vi kan tillhöra olika folk och
bo i samma land. Det kan kallas att vi har
olika etniska bakgrunder.
I lagen kallas det för etnisk tillhörighet. Om du behandlar en människa annorlunda för
att du tycker att hon är annorlunda kan det vara diskriminering. Det är förbjudet att
diskriminera någon på grund av etnisk tillhörighet.
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______________________________________
Religion eller annan Trosuppfattning
Det är förbjudet att diskriminera någon på
grund av religion eller tro. Kristendom och
islam är exempel på religioner.
En annan trosuppfattning kan vara ateism. Den
som är ateist tror inte på någon Gud alls.

Funktionsnedsättning
En människa kan ha en funktionsnedsättning. Nedsatt syn eller nedsatt hörsel är
exempel på det. Den som har en allergi eller har svårt att gå har också en
funktionsnedsättning.
Några funktionsnedsättningar är osynliga. Du
kan inte se att en person har en
funktionsnedsättning. Du kan inte se om
någon behöver ha extra hjälp för att kunna
förstå, koncentrera sig eller sitta still.
Sexuell läggning
Med sexuell läggning menas om en människa blir kär i en man, i en kvinna eller både
män och kvinnor. Den som blir kär i en person av samma kön kallas homosexuell.
Den som blir kär i en person av motsatt kön kallas
heterosexuell.
Den som blir kär i både män och kvinnor
kallas bisexuell.
Du får inte behandla en människa annorlunda på
grund av vem hon blir kär i. Det är diskriminering.

Ålder
Ålder berättar hur gammal en människa är.
Du får inte behandla en människa
annorlunda på grund av hennes ålder.
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______________________________________
Detta vill vi på Utsikten:
Vi vill att Utsikten ska vara en skola fri från diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling. Utsikten ska vara en trygg skola där alla kan känna att man lär
sig nya saker och där man kan utvecklas som människa.
Rektor har ansvar för:

- att varje nytt läsår se till att det finns en likabehandlingsplan och en plan mot
kränkande behandling.
- att alla elever ska känna sig trygga och trivas på skolan.
- att alla på skolan ska veta vad som står i likabehandlingsplanen och följa det som
står i planen.
Pedagoger har ansvar för:

- att eleverna i början av ett nytt läsår får veta vad som står i skolans
likabehandlingsplan.
- att föräldrar får veta vad som står i likabehandlingsplanen.
All personal på Utsikten har ansvar för:
- att följa likabehandlingsplanen och arbeta aktivt för att förebygga diskriminering,
trakasserier, bristande tillgänglighet och kränkande behandling.
- att vara goda förebilder.
Eleverna ska:
- vid varje nytt läsår arbeta med frågor om skolans värdegrund, likabehandling,
inflytande och trivselregler.
- på klassråd/mentorstid prata om hur det är i gruppen, vad som är bra och vad man
kan göra för att det ska bli bättre.
- i oktober varje läsår fylla i en enkät om trivsel och mars varje läsår fylla i en enkät
om trivsel, likabehandling och kränkande behandling.
- säga till sin mentor eller en vuxen på skolan om man har upplevt diskriminering,
trakasserier eller kränkande behandling.
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______________________________________
Elevrådet ska få:
- tycka till om skolans likabehandlingsplan och ha en stående punkt på varje möte där
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling diskuteras.
- veta resultatet på elevernas trivselenkät. Det är rektor som berättar för elevrådet om
detta. Därefter informeras övriga elever av skolledningen.
Skolan ska:
- ha en stående punkt på varje arbetslagsmöte där elevvård med fokus på kränkande
behandling kan diskuteras.
- ha ett elevhälsoteam, EHT, som jobbar förebyggande så att elever och personal trivs
och är trygga på skolan. I teamet ingår rektor, biträdande boendechef, skolsköterska,
kurator, SYV och specialpedagog.
- noga tänka igenom hur våra olika möten ska planeras; vilken lokal som ska
användas, hur deltagarna sitter, hur mötet inleds, genomförs och avslutas. Ingen
deltagare på mötet ska behöva gå ut som en förlorare.
- genomföra en elevenkät om trivsel, likabehandling och kränkande behandling i
oktober/mars varje år.
- ansvara för att det alltid finns personal nära eleverna till exempel vid raster, skolans
slut och vid omklädningsrummen i anslutning till idrott.
- se till så att det alltid finns personal som äter med eleverna i matsalen. All personal
som äter med eleverna ska hjälpa till under måltiderna och se till att ingen elev sitter
ofrivilligt ensam.
- göra gruppindelningarna av eleverna vid lärarledda aktiviteter.
- ha en samtyckesblankett där varje elev fyller i ja/nej gällande fotografering i skolan.
- aktivt arbeta för att alla använder ett vårdat språk och goda ord om varandra.

Likabehandlingsgruppen
Ansvariga för arbetet med Likabehandlingsplanen och plan mot kränkande
behandling på Utsikten under läsåret 2018-2019 är:
Jeanette Montgomery, rektor Utsikten
Carin Andreasson, utbildningskoordinator, gymnasiesärskolan
Marianne Hultgreen, utbildningskoordinator, gymnasiet
Ingela Larsson, kurator
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______________________________________
Flödesschema/Årshjul:
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______________________________________
Kartläggning och nulägesanalys
För att veta vad Utsikten främst behöver göra för att förebygga och motverka
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling krävs en kartläggning av
nuläget. Detta görs genom:
- Enkät höst och vår. Utsiktens elever svarar på en trivselenkät på mentorstid/klasstid
under höst- resp vårtermin. Utvärderingen av enkätsvaren ger aktuell kännedom om
elevernas trivsel och inflytande samt förekomsten av diskriminering, trakasserier och
annan kränkande behandling.
- Dagliga observationer. Skolledning och personal är observanta på att det sociala
samspelet i exempelvis korridorer, matsal och klassrum, ingriper om situationen
kräver detta och informerar därefter arbetslag/EHT/skolledning om händelsen.
- Utvecklingssamtal. Alla elever har utvecklingssamtal med sin mentor/mentorer där
elevens sociala hälsa kan lyftas. Vid behov kan mentor gå vidare till arbetslag/EHT.
- EHT sammanställer alla händelserapporter som kommit in till teamet under läsåret.
Utifrån sammanställningen planeras och beskrivs EHT:s arbete i Elevhälsoplanen
inför nästkommande läsår.

Utsiktens arbete med diskrimineringsgrunderna:
Kränkande behandling och Bristande tillgänglighet är med i arbetet varje läsår.
Under läsåret 18/19 kommer även fokus att läggas på:
✦ Etnisk tillhörighet
✦ Religion eller annan trosuppfattning
Under läsåret 19/20 kommer även fokus att läggas på:
✦ Funktionsnedsättning
✦ Ålder
Under läsåret 21/21 kommer även fokus att läggas på:
✦ Könsöverskridande identitet
✦ Sexuell läggning
✦ Kön
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______________________________________
Tydliga mål och konkreta aktiviteter
Varje arbetslag formulerar tydliga utvärderingsbara aktiviteter,
om hur och när de kommer arbeta utifrån läsårets gemensamma mål i
Likabehandlingsplanen, för sin elevgrupp/personalgrupp.
Inför läsåret 2018-2019 kommer fokus att läggas på:
Etnisk tillhörighet
Mål: Alla elever ska oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet ha samma rättigheter
och möjligheter
Aktiviteter för att nå målet:
- Elever bjuds in mellan programmen för att berätta om sina olika bakgrunder
- Matlagning från olika länder och kulturer

Religion eller annan trosuppfattning
Mål: Alla elever ska oavsett religion eller annan trosuppfattning ha samma rättigheter
och möjligheter
Aktiviteter för att nå målet:
- Bjuda in elever mellan programmen för att berätta om sin religion
- Läsa och prata om olika religiösa helger och traditioner
- Se film: Det var en gång, tecknad serie om mäniskans och jordens utveckling
genom århundradena.

Kränkande behandling
Mål: Alla elever ska känna sig trygga i och välkomna på skolan.
Aktiviteter för att nå målet:
- Gemensamma aktiviteter på raster: t.ex schackturnering, spela spel, minigolf,
kubb på gräsmattan, fotboll, musik och kultur över gränserna
- Vi-Gillar-Olika-dag
- Bjuda in elever från andra program på fika till sin klass/grupp
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______________________________________
Bristande tillgänglighet
Mål: Alla elever ska oavsett funktionsnedsättning kunna delta på likvärdiga villkor
utan hinder i form av bristande tillgänglighet.
Aktiviteter för att nå målet:
- Se filmer: t.ex En oväntad vänskap, Eddie the Eagle, Cool runnings,
- Se dokumentär från Svt: Armlös, benlös, makalös
- Prova på fysiska funktionsnedsättningar t.ex synskada, hörselskada, inte prata,
lösa uppgifter med bara en arm/inga armar, rita på tavlan utan att se.

De övriga diskrimineringsgrunderna är:
Funktionsnedsättning
Mål: Alla elever ska ha samma rättigheter oavsett funktionsnedsättning.
Ålder
Mål: Alla elever ska informeras om myndighetsålder och vilka rättigheter och
skyldigheter som följer med detta.
Kön
Mål: All verksamhet på skolan ska genomsyras av ett könsperspektiv för att nå
jämställdhet.
Könsöverskridande identitet
Mål: Alla elever ska oavsett könsöverskridande identitet ha samma rättigheter och
möjligheter
Sexuell läggning
Mål: All verksamhet på skolan ska genomsyras av respekt för individens
ställningstaganden kring sin sexualitet. Skolan ska ha god förmåga att respektera
såväl homo-, bi- som heterosexualitet.

Uppföljning och utvärdering
En redogörelse för hur de planerade aktiviteterna/åtgärderna har genomförts ska tas in
i arbetet inför efterföljande års plan.
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______________________________________
Arbetsgång vid anmälan om diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling utifrån likabehandlingsplanen.

Händelserapport och utredningsblankett förvaras hos rektor.
Kopior på handlingarna finns även hos elevhälsoteamet.
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Händelserapport
Rapporten lämnas till elevhälsoteamet eller till rektor. Rapporten arkiveras hos rektor.
Anmälare

Datum

Vem upptäckte händelsen?

Datum

Namn – personnummer

Övriga inblandade personer

______________________________________

_____________________________________

______________________________________

_____________________________________

______________________________________

_____________________________________

______________________________________

_____________________________________

Typ av händelse

Plats:

Tillbud

På avdelning/i klassrum
Internatet

Olyckshändelse
Olyckshändelse i leken
Konflikt

I gymnastiksalen
I matsalen

I korridoren
Under studiebesök/studieresa

Fysiskt våld

Psykisk ohälsa

Diskriminering/Trakasserier
Kränkande behandling
Hot

I caféet

På sociala medier
På skolgården

Alkohol/droger

Oro

Annat ___________________________
Αnnan plats: ____________________
____________________________________ ___________________________________
Beskrivning av händelsen:

14

______________________________________
Åtgärder (kan vara flera):

Samtal

Föräldrar är kontaktade för kännedom om händelsen.
Möte med föräldrar.

Föräldrar är kontaktade bokat möte datum: _________________________________
Besök hos skolsköterskan.

Besök hos skolkurator
Besök hos vårdcentral eller annan: ________________________________________
Annan åtgärd: ____________________________________
Beskriv åtgärd/åtgärder och din bedömning av resultatet:

Har liknande händelser inträffat hänt tidigare?

Nej

Vet ej

Ja Datum_________________

Underskrift
Anmälare

Namnförtydligande
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Utredning/Åtgärder beslutade av chef/rektor

Ingen ytterligare åtgärd

Beslutad Utredning kränkning

Anmält till tekniska kontoret

 Anmälan till socialtjänst

Omedelbar anmälan till huvudman

Samtal med specialpedagog

Anmält till arbetsmiljöverket

Kartläggning grupp/elev/miljö

Anmälan till Elevhälsan

Samtal med kurator

datum:

Annat

Chefs/rektors beskrivning av utredning/åtgärder:

Underskrift
Ansvarig chef/rektor

Namnförtydligande

Datum
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______________________________________
Uppföljning/Utvärdering
Ej aktuell

Datum för uppföljning: _____________
Ansvarig för uppföljning/utvärdering: ______________________________
Beskrivning av uppföljning/utvärdering:

• Ärendet avslutas
• Ny uppföljning, datum:

Underskrift uppföljning/utredning
Ansvarig chef/rektor

Namnförtydligande

Datum
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