”Säg ll om någon retas, knuﬀas, mobbas, fryser ut någon”
”Säg ll om du ser någon som behandlar någon illa. Alla
ska
trivas i skolan”
”Om du känner dig otrygg eller om något har hänt i skolan. Prata med klasskompisar. Försök lösa problemet
llsammans”
”Tala med din lärare och fyll i blanke en.
Läraren kontaktar rektorn”
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Alla ska vara trygga och våga gå ll skolan.
Studiehandledarna förmedlar informa on om likabehandlingsplanen på modersmålet.
Blanke en för llbud ska vara llgängliga för alla och
finnas i uppkopierad och ligga i korridorer så a elever kan fylla i utan a prata med personal.
Likabehandlingsplanen ska finnas på väggarna väl
synliga för elever och lärare.
Vi ska ta upp likabehandlingsplanens punkter i
undervisningen minst fyra gånger per år.
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Alla människor har samma värde
Vi är alla olika men vi har samma värde.
Vi ska respektera varandra och arbeta llsammans.
Vi har olika bakgrund och erfarenheter.
Vi ser olikheter som en styrka.

Samtala om:




Vi lär av oss varandra när vi arbetar llsammans. Vi
hjälper varandra.
Vi kan tycka olika om saker men respekterar varandras
tankar.

Ålder
Vi är olika gamla. Vi jobbar llsammans, ung som gammal.
Alla lyssnar på varandra. Allas åsikter är lika vik ga. Vi behandlar alla lika.

Samtala om:

2



Ge exempel på hur du visar människor respekt.



Är åldern vik g?
7

Funk onsnedsä ning

Religion

En funk onsnedsä ning ska inte påverka vardagen i skolan. Alla har rä a vara med. Vi behandlar alla lika.

Det finns många religioner.
I Sverige får du ha vilken religion du vill eller ingen alls.
Det spelar ingen roll vilken religion du har. Vi respekterar
och behandlar varandra lika.

Samtala om:




Om du har problem t ex. med a höra eller se finns
det hjälpmedel.
Använder du något hjälpmedel?

Samtala om:



Känner du ll några olika religioner?
Känner du någon som har en annan religion än vad du
har?

Etnisk llhörighet ‐ Lika men olika
Vi kommer från olika länder. Vi har olika hudfärg.
Vi är olika som personer men vi har samma värde.
Vi behandlar alla lika.

Samtala om:


Tycker du a du blir bra behandlad på skolan?
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Kön

Sexuell läggning

Det spelar ingen roll om du är man eller kvinna.
Alla människor har samma värde. Vi behandlar alla lika.

Varje människa har rä ll sin sexuella läggning.
Du har rä a älska den du vill. Vi behandlar alla lika.

Samtala om:

Samtala om:





Vi lyssnar på alla och vill veta vad alla tycker.
Vi jobbar man och kvinna llsammans.
Vi kan alla göra samma uppgi er och hjälpa varandra.

4



Familjer kan se ut på olika sä . Ge exempel
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