
 

LÄSÅR 2019/2020 

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 
BEHANDLING  
S:T BOTVIDS GYMNASIUM 

 

 

Vår vision 

Vår vision är att alla ska känna sig trygga och uppskattade på S:t Botvids gymnasium. 

Trygghet, trivsel och arbetsro ska utöver de värden som står i läroplanen vara en 

gemensam strävan för alla på skolan. 

Likabehandlingsplanen uppdateras årligen och gäller fram till dess att nästa uppdatering 

görs.  

 

 

 



 
 

Höja medvetenheten om allas lika rätt 

För att skolan ska vara en trygg plats för alla arbetar vi aktivt mot kränkande behandlingar och 

mobbning. Målet är att medvetandegöra elever om mobbning, vad skolan gör för att förhindra 

mobbning och vad en kan göra om en på något sätt upplever mobbning.  

Detta görs genom att kuratorer och fältassistenter presenterar sig för alla elever i åk 1, om att de 

finns och hur de arbetar för att göra skolan tryggare. Dessutom kan extra insatser i form av 

fördjupade diskussioner sättas in i klasser/grupper om det finns behov. 

MOBBNING 
Att en eller flera individer upprepade gånger och under en viss tid tillfogar en annan individ 
skada eller obehag. 
 
(15/3 -19 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/mobbning) 

 

Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder 

Målet är att höja medvetenheten om alla människors lika värde och rättigheter oavsett 

könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Detta arbete är aktuellt i all undervisning men även i våra gemensamma utrymmen på skolan 

såsom i matsalen, korridorerna, idrottshallen och sociala medier som används under skoltid. 

Alla på skolan är ansvariga för att kränkningar grundade på de sju diskrimineringsgrunderna inte 

förekommer. Om man som elev ser eller hör något bör man meddela en vuxen på skolan om 

detta.  

Könsidentitet eller könsuttryck 
“Begreppet kön är ett system som i de flesta sammanhang används för att särskilja 
människor genom att dela in dem i grupperna kvinnor och män. Kön är dock mycket 
mer komplext än så.”  
(https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/) 
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Rasifiering 
“En process som legitimerar personer utifrån en priviligierad position tillskriva andra 
vissa egenskaper, erfarenheter, åsikter eller kulturella attribut baserat på antaganden 
om deras hudfärg, etnicitet och religion, vilket medför exkludering och ojämlikhet.” 
(https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/) 
 

 

Att känna trygghet och tillhörighet 

Målet är att eleverna känner en ökad trygghet och tillit till varandra och de vuxna på skolan. 

Många elever upplever att de är trygga med sin egen klass och i sin egen grupp som kan vara 

program-, språk- eller religionstillhörighet men ett främlingskap inför övriga elever på skolan. För 

att främja tryggheten med fler elever och vuxna har vi skolgemensamma aktiviteter i form av 

idrottsdagar, temaveckor, avslutningar och samarbeten mellan olika klasser.  

TILLIT 
övertygelse om (ngns) trovärdighet eller goda avsikter i förh. till personen i fråga. 
 
(15/3 -19 https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/tillit) 
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Rutiner vid akuta situationer  

Det är nolltolerans mot nedsättande språkbruk, trakasserier, kränkande behandling och våld på 

vår skola. 

All personal uppmanas att vara uppmärksam på klimatet i skolan. Alla elever uppmanas att 

skyndsamt anmäla till mentor eller bitr rektor/rektor om man uppfattat att någon har behandlats 

på ett kränkande sätt.  

Blankett för anmälan av kränkning finns i blankettstället utanför expeditionen. Under 

höstterminen -19 införs ett digitalt system. 

I en krissituation eller om våld förekommer har vi en krispärm som finns tillgänglig på Vklass, i 

personalrummet eller hos fältassistenterna. 

  

Åtgärder när en elev utsätts för diskriminering eller annan form av kränkande behandling 

1. Informera rektor eller biträdande rektor och gör en anmälan på den blankett som 

finns på expeditionen. En skolledare utses som ansvarig för utredningen. 

2. Kontakta ansvarig kurator som gör en kartläggning av situationen samt arbetar för att 

lösa den. 

3. Mentor, arbetslag, elevhälsa och fältassistenterna informeras och de som kan bidrar 

skriftligt med information till kurator. 

4. Mentorn ansvarar för daglig koll med förövare/offer och tar kontakt med målsman för 

att rapportera vad som hänt och vad som gjorts. 

5. Om ingen förbättring skett kallar mentorn förövarens målsman till ett möte där även 

representant från elevhälsan och skolledningen deltar. På mötet berättar man vad 

som hänt och kräver att mobbningen upphör. Ett åtgärdsprogram upprättas. 

6. Mentorn har daglig koll. Om mobbningen trots detta inte upphör målsman till ett nytt 

möte där kraftfullare åtgärder vidtas. 
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Implementering av likabehandlingsplanen  

Mentor(-er) ansvarar för att eleverna på S:t Botvids gymnasium tar del av denna Plan mot 

diskriminering och kränkande behandling. Rektor ansvarar för att presentera den för 

vårdnadshavare vid föräldramöten. 

 

Arbetet som ligger till grund för årets plan  

Elevenkäter -  

Tidigare års Plan mot diskriminering och kränkande behandling (2017) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

För vidare läsning om olika begrepp som är relevanta i arbetet med likabehandlingsplanen se 

https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/. 
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