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Vision
På vår skola, ALUC, ska ingen bli trakasserad, diskriminerad eller utsatt för
kränkande behandling.
Definitioner av begrepp
Kränkning
Kränkning innebär att förolämpa/våldföra sig på någon
- fysiskt t.ex. någon utsätts för slag och knuffar
- verbalt t.ex. hota, kalla någon för bög eller hora
- psykosocialt t.ex. att utsätta någon för utfrysning och/eller ryktesspridning
- i text och bild t.ex. klotterbrev och i internetforum
- annan kränkande behandling innebär att studerande och/eller personal
utsätts för ett uppträdande som kränker vederbörandes självkänsla.
Diskriminering
Diskriminering innebär att behandla någon olika på grund av kön, etnisk
tillhörighet, religion och/eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder.
Trakasseri
Trakasseri innebär att studerande och/eller personal utsätts för ett kränkande
uppträdande som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning samt funktionshinder eller är av sexuell natur (sexuella
trakasserier).
Mobbning
Mobbning är en annan form av kränkande behandling. Mobbning sker ofta vid
upprepade tillfällen, och dessutom råder det en obalans i makt mellan den som
mobbas och de som utför mobbningen. Den som blir mobbad hamnar oftast i
underläge och har svårt att försvara sig.

Repressalier
Studerande och/eller personal som påtalat eller anmält ansvarig person för
kränkande behandling eller medverkat i utredning kring detta, får ej till följd av
sitt agerande utsättas för någon påföljd eller bestraffning på något sätt.
Nulägesanalys
Kränkande behandling i klassrum, cafeteria och övrig skolmiljö är förbjuden
elever emellan samt mellan elever och personal. Verbal kränkning som har med
kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller är av sexuell karaktär är
områden som ALUC aktivt arbetar för att motverka.
Åtgärder
 allmänt diskutera om relationer och människosyn då det känns berättigat
 samtal med berörda elever en och en
 samtal med berörda elever i grupp
 hjälp och stöd åt den utsatte såsom samtal med skolkurator och ständig
uppmärksamhet på skolmiljön
 muntlig varning
 skriftlig varning
 avstängning
 temadag anordnas utifrån utvärdering av elevenkäter, årligen
 elevenkät uppdateras årligen
 samtal och diskussioner med jämna mellanrum
Förebyggande
samtal och diskussioner om likabehandlingsplan och värdegrunder
kontinuerligt under terminerna
 temadag, integration t ex genom en studiedag med samarbetsuppgifter


Kartläggning


elevenkät en gång per termin

Mål
1. Öka integreringen mellan klasserna (samhällsprogrammet,

omvårdnadsprogrammet, grundläggande vux., individuella programmet
och SFI).

Åtgärder
temadag med alla elever och personal på skolan – rektors ansvar
 klassråd varje vecka - lärares ansvar
 elevråd - rektors ansvar


2.

Få elever och personal att känna sig trygga och säkra och utan oro för
verbala och fysiska kränkningar, såsom svordomar, könsord,
diskriminering på etniska, religiösa eller sexuella grunder.

Åtgärder
Se nulägesanalysen – åtgärder.

