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Plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett
dokument som förklarar hur vi ska behandla varandra på vår
skola, hur vi jobbar i skolan för att alla ska må bra och vad som
händer om man inte behandlar varandra på ett bra sätt.
Det är förbjudet i Sverige att behandla någon orättvist eller
sämre än någon annan på grund av någonting som man inte
kan ändra.
De saker som man inte kan ändra kallas
diskrimineringsgrund.
Den diskrimineringsgrund som finns är:
Kön
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionshinder
Sexuell läggning
Ålder

Det kan vara svårt att förstå dessa ord men det betyder att
Vi ska behandla människor likvärdigt oavsett om man är tjej
eller kille. (kön)
Vi ska behandla människor likvärdigt oavsett om de beter sig
eller klär på ett annat sätt än vad andra kanske förväntar sig av
en tjej eller kille. Vi får känna oss som vi vill och visa detta
genom vårt beteende och vår klädstil. (könsöverskridande
identitet eller uttryck)
Vi ska behandla människor likvärdigt oavsett var man kommer
ifrån eller vilken Gud man tror på. (religion eller annan
trosuppfattning)
Vi ska behandla människor likvärdigt oavsett om man har olika
behov.
Vi ska behandla människor likvärdigt oavsett vem man är kär i.
Om du är tjej får du vara kär i en tjej eller en kille. Om du är kille
får du vara kär i en kille eller tjej. (sexuell läggning)
Vi ska behandla människor likvärdigt oavsett hur ung eller
gammal man är. (ålder)

Har du hört någon säga att han eller hon har blivit
trakasserad?
Trakasserier är när man behandlar någon illa och det är
personligt menat. Det finns också en koppling till
diskrimineringsgrunderna.
Har du hört någon säga att han eller hon har blivit kränkt?
Kränkande behandling är när man behandlar någon illa. Det
kan till exempel vara genom att:
Retas
Frysa ut
Ge blickar
Knuffas
Mobbas (upprepade tillfällen)
Skriva elaka saker på nätet eller via sms
Har du hört någon säga att han eller hon blivit mobbad?
Mobbning blir det om man kränker någon upprepade gånger.
Det kan till exempel vara om någon retas varje dag, skriver
elaka saker på nätet flera gånger eller skriver elaka lappar till
någon fler gånger.
Att vara dum mot någon en gång är inte mobbning utan en
konflikt.

Vad säger lagen?
Lagen säger att man inte får kränka eller diskriminera någon.
Om det sker är skolan skyldig att utreda och åtgärda problemet.
Skolan ska se till att det blir bra igen.
Vad kan du göra om du eller någon annan blir utsatt?
Prata med någon personal som du känner
Prata med någon hemma som kan prata med skolan
Prata med någon i Trygghetsgruppen
Trygghetsgruppen består av:
Skolkurator – Anna Norberg
Lärare - Christina Brattsköld
Fritidspedagog – Katarina Björk
Biträdande Rektor – Ulrika Björk
Specialpedagog – Catarina Johansson
Fritidsledare-Joakim Andersson
Förskollärare-Suzana Vasilevska

Hur jobbar Trygghetsgruppen?
Samtal tillsammans med elevens pedagog med den som blir
utsatt
Samtal tillsammans med elevens pedagog med den eller de
som utsätter.
Samtalen sker i tid efter varandra så att de som utsätter inte ska
kunna prata ihop sig. I samtalen deltar oftast två vuxna.
Samma dag kontaktas vårdnadshavare till de som är
inblandade, både den utsatta och den eller de som utsätter.
Regelbundna samtal med den utsatte och den eller de som
utsatt under en tid för att följa upp att kränkningarna upphört.
Vad händer om kränkningarna ändå inte upphör?
Om kränkningarna ändå inte upphör upprättas ett
åtgärdsprogram tillsammans med eleven som kränker,
vårdnadshavare och trygghetsgruppen.
Anmälan till polis eller socialtjänsten om man misstänker brott.
Vad händer om personal är inblandad?
Om en personal kränker en elev eller om en elev kränker en
personal kontaktas rektor. Rektor vidtar då speciella åtgärder.

Hur jobbar vi på skolan för att alla ska trivas och må bra?
Bosgårdsskolan vision är att alla på skolan ska ta ett tydligt
avstånd från diskriminering och kränkande behandling. Alla ska
aktivt arbeta mot kränkande särbehandling och följa skolans
plan. Det betyder att alla ska våga se och göra någonting om
någon blir utsatt.
Vi jobbar med:
Tydliga ordningsregler och konsekvenser
Tydlig värdegrund
Trygghetsveckor vid terminsstart
Temadag ”Allas lika rätt att vara olika” Till exempel ”Rocka
sockorna”.
Rastvakter med gula västar
Trygghetsenkäter
Kartläggning av otrygga platser
Kul på rasten
Hur jobbar vi förebyggande mot kränkningar på skolan?
Klassråd, elevråd, fritidsråd och matråd
Extra rastvakt vid fotbollsplanen och vid gungorna
Personal i omklädningsrummet för åk 1-2
Fler rastvakter i gula västar som går runt på skolgården
All personal ingriper och stoppar skojbråk så som knuffar och
brottning
Trygghetsgruppen
EQ-verkstaden

