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Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läsåret 2017-18
Vänta inte med att prata med någon vuxen på skolan om du behöver! Det allra bästa
är att prata med någon i din närhet, t ex din mentor. Du kan också vända dig till din
rektor, skolkurator eller någon annan vuxen som du har förtroende för.

Alla har rätt att känna sig trygga i skolan!

Vision
Alla elever och personal på Brinellgymnasiet tar tillsammans ansvar för att skapa
en god skolmiljö för lärande där alla känner trygghet och trivsel.
Du har rätt att
 Behandlas med respekt
 Bli tagen på allvar
 Vara med och påverka hur du har det i skolan
Brinellgymnasiet ska
 Förhindra att du utsätts för kränkningar
 Veta vad vi ska göra om du blir kränkt
 Informera dig så att du vet vem du kan prata med om du blir orättvist
eller illa behandlad
Så här är det
 Rektor, lärare, personal i matsalen, vaktmästare och alla andra vuxna i
skolan ska hjälpa dig om du känner dig utsatt
 Personal eller andra elever får inte kränka eller diskriminera dig
 Skolan ska också se till att läroböcker, undervisning och regler inte
diskriminerar eller kränker dig

Vad är diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling
Diskriminering är när en person eller grupp indirekt eller direkt blir orättvist
behandlad på grund av









Kön
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Sexuell läggning
Funktionshinder
Ålder
Bristande tillgänglighet

Trakasserier är när mobbing har att göra med någon av de åtta
diskrimineringspunkterna ovan att göra, t ex ditt kön eller din hudfärg.
Kränkningar är när man blir illa behandlad så att man känner sig ledsen, sårad
eller mindre värd.
Mobbing eller annan kränkande behandling är när någon är utsatt för negativa
handlingar under en tid. Den som blir utsatt kommer i underläge och kan
därför ha svårt att försvara sig.
Om du som elev behöver hjälp!
Oavsett om det är en elev eller en vuxen som beter sig illa så är det viktigt att
du som elev vågar berätta om du själv eller någon annan blir utsatt.

Alla som arbetar på skolan är enligt lag skyldiga att stoppa mobbning och
andra kränkningar så fort det uppkommer. Därför är det viktigt att du talar
med någon på skolan om du känner dig diskriminerad, trakasserad eller
kränkt.

