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1 Inledning  
 

SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan 

kränkande behandling inte förekommer.  

  

Skolväsendet vilar på demokratisk grund och de viktiga värden som skall förmedlas 

är människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta.  

 

  

1.1 Mål för SFI  

  

1. Främja elevers lika rättigheter och likvärdiga behandling oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder.  

2. Förebygga och motverka diskriminering, mobbning och annan kränkande 

särbehandling.  

3. Visa att alla signaler om mobbning och annan form av diskriminering eller 

kränkande behandling tas på allvar och åtgärdas snabbt.   

  

Kränkande behandling är när en eller flera utsätter en annan person för negativa 

handlingar fysiskt, psykiskt och/eller verbalt. Det är mobbning när detta sker 

systematiskt och återkommande.  

  

Diskriminering är om en elev missgynnas genom särbehandling på grund av någon 

av de fem diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.  

  

Lagrum  

SFI arbetar enligt Skollagen SFS 2010:800 och Diskrimineringslagen SFS 008:567 

samt tillägget om elevers delaktighet SFS 2015:482. 

  

Utifrån dessa lagar är Plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättad.  
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1.2 Diskrimineringsgrunderna 

 

4. Kön 

5. Sexuell läggning 

6. Könsöverskridande identitet eller uttryck 

7. Religion eller annan trosuppfattning 

8. Etnisk tillhörighet 

9. Funktionshinder 

10. Ålder 

 

1.3 Definitioner  

 

Mobbning:  

Du blir medvetet kränkt upprepade gånger.  

Diskriminering:  

Du blir kränkt på grund av religion, kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller 

sexuell läggning, könsidentitet eller ålder. 

Rasism:  

Du blir kränkt på grund av att någon uttrycker att du är mindre värd/sämre än 

personer från andra folkgrupper. Den som uttrycker sig rasistiskt vill förtrycka, 

utnyttja eller kontrollera dig.  

Främlingsfientlighet:  

Någon behandlar dig negativt på grund av att du kommer från en annan kultur eller 

har ett annat utseende.  

Homofobi:  

Någon behandlar dig negativt på grund av att du är homo-, trans- eller bisexuell.  

  

1.4 Exempel på kränkande behandling/mobbing:   

  

Fysisk: slag, sparkar, sabotage, förföljelse, knuffar, fasthållning.  

  

Psykisk: suckar, miner, gester, blickar, ignorerade, undvikande, utfrysning.  
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Verbal: skvaller, förtal, ironi, glåpord, viskningar, härmningar, kommentarer, skämt 

som den utsatte inte uppfattar som skämt.  

  

Text och bild: på kläder eller fordon, lappar, klotter, foton, sms, mms och sociala 

medier.  

  

2  Till dig som elev 
 

Som elev vid SFI har du en rättighet att känna dig trygg och säker. För att skolans 

personal ska kunna erbjuda detta behöver vi veta hur du upplever din skola. Om du 

någon gång blir utsatt för våld, hot, kränkande behandling eller diskriminering, vill 

vi att du snarast kontaktar en personal som du känner förtroende för. Detta gäller 

också dig som känner någon annan elev som är utsatt.  

Om du känner dig kränkt av en personal anmäls detta till rektor.  

Som elev har du också en skyldighet att inte kränka andra, varken elever eller 

personal. 

                                                                                                 

3 Till dig som personal  

 

Som personal har du skyldighet att ingripa och/eller stoppa den/dem som kränker 

eller mobbar andra. Det är viktigt att skolans personal ingriper direkt då en elev 

upplever sig ha blivit kränkt. Reagera genom att prata med den som kränker. 

Namnge handlingen som du upplever som kränkande, kritisera handlingen och säg 

vad som är önskvärt i fortsättningen. Händelsen ska anmälas till rektor, som fattar 

beslut om vidare åtgärder. Använd Bilaga 1.  
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4 Mångkultur 
 

Vi ser mångkultur som en resurs, som erbjuder möten och som ger nya och 

utmanande perspektiv till de värden och normer vi fostrats in i. Dessa möten 

behöver synliggöras i skolan. Skolan har ett ansvar för att stödja de elever som 

utsätts för ett hedersrelaterat förtryck (tvångsäktenskap, omskärelse, 

uppfostringsresor) och oönskad påverkan. Det finns en grupp elever som befinner 

sig i en livssituation som innebär att förhålla sig till två normsystem – ett 

traditionsnära från hemmet och hemlandet och ett normsystem med västerländska 

värden och umgängeskoder. För många innebär denna dubbla tillvaro att skaffa sig 

strategier för att hålla dessa värdesystem åtskilda. Det är viktigt att vi på SFI 

regelbundet och på ett medvetet och tydligt sätt tar upp frågor om demokrati, 

mänskliga rättigheter och jämställdhet.  

  

5 Skolans förankringsarbete  
  

11. Inför kursstart informeras eleven om skolans likabehandlingsplan. 

12. Planen mot diskriminering och kränkande behandling lyfts vid kursråd som 

genomförs under året. Kursläraren ger eleverna möjlighet vid kursråd att ha 

synpunkter på planen. 

13. Planen mot diskriminering och kränkande behandling tas upp på SFI-råd med 

två elever per kurs, som representerar olika språk, kultur etc. Beslut om planen 

tas där. 

Utdrag ur Skollagen, 6kap, 10§  

  

"En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som 

får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 

behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 

kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för 

att förhindra kränkande behandling i framtiden.”  
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14. Vid planering av studiedagar och arbetsplatsträffar beaktas personalens behov av 

kompetensutbildning inom området. 

15. Aktuell plan mot diskriminering och kränkande behandling finns på skolans 

hemsida. 

 

6 Främjande och förebyggande arbete  
(ansvariga inom parentes)  

16. Alla ska uppträda på ett demokratiskt och icke kränkande sätt. (alla)  

17. Skolans verksamhet ska främja goda relationer och miljöer. (rektor)  

18. Utbildning i likabehandlingsfrågor och likabehandlingsplanen genomförs bland 

annat vid arbetsplatsträffar och i samband med introduktion av nyanställda. 

(rektor)  

19. Eleverna informeras regelbundet om likabehandlingsplanen och det ska ingå 

under kartläggningen inför kursstart. (rektor)  

20. Demokratiska värden lyfts fram genom exempelvis temadagar, föreläsningar, 

film och teater. (rektor)  

21. Återkommande diskussioner och samtal om etik och moral, människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen och frågor om relationer integreras i 

skolarbetet. (all personal)  

22. Undervisningsmaterial granskas kritiskt av pedagoger så de inte innehåller 

diskriminerande värderingar. (undervisande lärare)  

23. Likabehandlingsfrågor är en stående punkt på dagordningen för 

arbetsplatsträffar. (rektor)  

  

7 Arbetsgång  
  

När elev kränker, hotar eller misshandlar elev eller personal  

När någon får kännedom om att en elev/personal anser sig har blivit utsatt för 

trakasserier eller annan kränkande behandling ska hon/han omedelbart 

reagera/agera beroende av situationen på lämpligt sätt.   

  

Händelsen ska därefter snarast rapporteras på blanketten ”Kränkande behandling – 

Anmälningsblankett och dokumentation” (bilaga 1.) till ansvarig rektor.   

Originalet lämnas till expeditionen för arkivering.  
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En utredning görs av rektor.   

  

Utredningen ska belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och 

den eller de som kan har utfört kränkningen.   

Vid varje enskilt fall görs en bedömning om hur allvarlig kränkningen är och om 

anmälan till andra myndigheter bör göras.   

 

När personal kränker, hotar eller misshandlar elev   

Om personal utsätter elev för trakasserier eller annan kränkande behandling ska 

detta snabbt anmälas till rektor eller chefen för lärandesektionen som utreder 

händelsen.   

Händelser som strider mot svensk lagstiftning ska genast polisanmälas av den som 

är utsatt och/eller av rektor.   

  

8  Likabehandlingsarbetet - handlingsplan för 22020/21 

 

Fokusområde: Implementering av plan mot diskriminering och kränkande 

behandling hos SFI-eleverna. 
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                    BILAGA 1  

  

Kränkande behandling - Anmälningsblankett och dokumentation   
  

Namn  

  

   

Personnummer  Adress  Postnummer och ort  

Telefon dag/kväll   E-postadress  

  

   

 

  
Beskrivning av vad som hände och orsak till det inträffade  

  

  

  

  

    

Fylls i av rektor  

Följande åtgärder vidtas för att förhindra att liknande händelser inträffar igen:  

  

  

  

  

Uppföljning sker                                                                                                      

   

  

 

……………………………………….. ……………………………….              ………………. 
Underskrift anmälare           Ort          Datum  

 

……………………………………….. ……………………………….              ………………. 
Underskrift rektor          Ort          Datum  


