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Diskriminering är förbjudet. Diskriminering betyder att någon behandlas sämre än andra. För

att orättvis behandling ska vara diskriminering enligt diskrimineringslagen måste det ha

samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

1. kön

2. könsöverskridande identitet eller uttryck

3. etnisk tillhörighet

4. religion eller annan trosuppfattning

5. funktionsnedsättning

6. sexuell läggning

7. ålder

Diskrimineringsombudsmannen är en statlig myndighet med tillsyn över att

diskrimineringslagen följs. Här finns en kort film som presenterar de sju

diskrimineringsgrunderna och som förklarar vad de betyder.

https://www.do.se/sprak-och-lattlast/om-diskriminering-lattlast/vad-ar-diskriminering-lattla

st

Mål:

Ingen mobbning, trakasserier eller annan kränkande behandling ska förekomma i

Vuxenutbildningens verksamhet. Alla, studerande och personal, ska behandlas med respekt.

Det skall genomföras åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för

kränkande behandling. Om vi får kännedom om icke acceptabla handlingar och attityder, är

det vår skyldighet att se till att de upphör.

Om det trots allt inträffar händelser som uppfattas som kränkningar eller kränkande

behandling finns det en plan för hur skolan ska utreda detta och vidta åtgärder. Detta för att

förhindra att det upprepas. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling finns som

en naturlig del i skolarbetet och ska uppdateras årligen.

https://www.do.se/sprak-och-lattlast/om-diskriminering-lattlast/vad-ar-diskriminering-lattlast
https://www.do.se/sprak-och-lattlast/om-diskriminering-lattlast/vad-ar-diskriminering-lattlast


Värdegrund:

●       Verksamheten ska utformas på ett sätt som främjar goda relationer och miljöer

●       Alla, såväl personal som studerande inom Vuxenutbildningen har rätt att bli

behandlade med respekt och värdighet

●       Det är viktigt att känna sig trygg och välkommen för att kunna lyckas med sina studier

●       Genom att visa omtanke och hänsyn mot varandra skapar vi en god stämning

●       Hos oss finns nolltolerans mot alla former av kränkande behandling

●       Vi uppmärksammar och arbetar förebyggande för att främja en god och tolerant miljö

●       Uppstår/får vi kännedom om icke acceptabla handlingar agerar vi omedelbart

Värdegrundsarbetet under året
Värdegrundsarbetet ska genomsyra alla kurser och utbildningar. Vi jobbar efter årshjulet som

Gruppen för hållbar utveckling (GHU) har gjort, där kommer dessa frågor in regelbundet

under året. Under våra uppstartsveckor lägger vi också extra fokus på att få en

gruppsamhörighet och att prata om hur vi är mot varandra. I många utbildningar kommer

dessa frågor in naturligt under kursens gång.



Källa: DO.se

Undersök: För att identifiera problemområden som har med diskriminering och kränkande

särbehandling att göra använder vi oss av regelbundna elevenkäter.

Analysera: Vi går i personalgruppen igenom resultaten av elevenkäten. Den gås också

igenom på rektorsområdets elevråd.

Åtgärda: Vilka åtgärder som görs är beroende av analysens resultat eller vilka åtgärder som

behöver göras i det aktuella fallet. Syftet med åtgärderna ska alltid vara att kränkningarna

ska upphöra både på kort och på lång sikt.
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