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Vi ska ha en trygg och öppen skolmiljö.
Inga trakasserier eller annan kränkande behandling ska förekomma i
vår verksamhet.
Ingen rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionsnedsättning.
Planen mot kränkande behandling ska vara ett levande dokument
och genomsyra den dagliga verksamheten.
Alla ska känna till hur man får hjälp.

Likabehandlingsplan
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Tala med din lärare genast om du ser någon som behandlar
eller behandlas illa!
Läraren kontaktar rektorn.

12

1

Alla människor har samma värde
Vi är alla olika men vi har samma värde.
Vi ska respektera varandra och arbeta tillsammans.
Vi har olika bakgrund och erfarenheter.
Vi ser olikheter som en styrka.

Samtala om:
•

•

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

Religion

En funktionsvariation ska inte påverka vardagen i skolan.
Alla har rätt att 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 att höra eller se finns
det hjälpmedel.
Använder du något hjälpmedel?

Samtala om:
•
•
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Känner du till några olika religioner?
Känner du någon som har en annan religion än vad du
har?
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Kön
Det spelar ingen roll om du är man eller kvinna.
Alla människor har samma värde. Vi behandlar alla lika.

Samtala om:
•
•
•

Vi lyssnar på alla och vill veta vad alla tycker.
Vi jobbar man och kvinna tillsammans.
Vi kan alla göra samma uppgifter och hjälpa varandra.

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

Samtala om:
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Ge exempel på hur du visar människor respekt.

•

Är åldern viktig?
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Etnisk tillhörighet - 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.

Könsöverskridande identitet
och uttryck
Min identitet är min bild av mig själv. Med en könsöverskridande identitet passar inte min identitet med mitt
biologiska kön. En transperson kan känna sig som född i
”fel” kropp. En transperson kan också känna att hen inte
identifierar sig som vare sig kvinna eller man.

Samtala om:
•

Tycker du att du blir bra behandlad på skolan?

Samtala om:
•

•
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En man som klär sig som en kvinna ska inte
behandlas annorlunda.
En kvinna som klär sig som en man ska inte heller
behandlas annorlunda.
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Sexuell läggning
Varje människa har rätt till sin sexuella läggning.
Du har rätt att älska den du vill. Vi behandlar alla lika.

Samtala om:
•

Familjer kan se ut på olika sätt. Ge exempel
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