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LIKABEHANDLINGSPLAN OCH  
PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 

 
En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon 
missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de 
sju diskrimineringsgrunderna: 

• kön 
• könsöverskridande identitet eller uttryck 
• etnisk tillhörighet 
• religion eller annan trosuppfattning 
• funktionsnedsättning 
• sexuell läggning 
• ålder. 

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella 
trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering. 

Alla som arbetar i skolan ska 
• Aktivt verka för att diskriminering och kränkningar aldrig ska förekomma 

• Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper. 

• Visa respekt för den enskilde individen 

• I det dagliga arbetet omfatta ett demokratiskt förhållningssätt. 

• Aktivt agera mot varje tillfälle av diskriminering eller kränkande behandling. 

 

För våra elever gäller 
Vi vill att eleverna ska trivas och ha det bra i skolan. Om någon i skolan utsätter eleven för 
diskriminering, mobbning, trakasserier, våld eller annan kränkande behandling så ska hen 
omedelbart kontakta någon vuxen. Eleven kan vända sig till sin lärare, sin rektor, kurator, 
skolsköterska eller fritidsledare. Om eleven ser att någon annan blir utsatt så ska hen också agera 
genom att prata med någon som jobbar i skolan. Eleven kan vara anonym om det känns bäst så. 
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För elevens föräldrar gäller  
Misstänker elevens föräldrar/vårdnadshavare att deras eller någon annans barn utsätts för 
diskriminering, mobbning, trakasserier, våld eller annan kränkande behandling – rekommenderas 
föräldern kontakta sitt barns lärare eller rektor. Rektor ska utreda och förhindra fortsatt kränkning. 

 
Vad är kränkande behandling? 
• Diskriminering är en handling eller struktur som utestänger eller kränker en person och har 

samband med personens kön, etniska tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuella läggning 
eller ålder. Handlingen behöver inte vara medveten eller aktiv. 

• Trakasserier är en aktiv, medveten handling som kränker en person och som har samband 
med någon av diskrimineringsgrunderna. 

• Övrig kränkande behandling kallar man kränkningar som inte har samband med 
diskrimineringsgrunderna. 

 
Exempel på detta kan vara  
• att någon/flera ifrågasätter att alla människor är lika värda 
• att någon/flera förtrycker eller utövar makt mot någon annan 
• att någon utsätter någon för slag och knuffar 
• att någon blir hotad eller verbalt kränkt 
• att någon blir utfryst eller utsatt för ryktesspridning, görs till åtlöje 
• att bli utsatt för kränkning via klotter, sms, via internet, etc. 
 
Mobbning är upprepade kränkningar och en maktsituation där den som kränks är i underläge. På 
Vägga Gymnasieskola har vi ett respektfullt förhållningssätt till varandra, oavsett om man är elev 
eller personal. Varje skolenhet upprättar varje år en Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande 
behandling som alla ska ta del av och aktivt arbeta efter. Vi har rutiner för hur vi agerar om någon 
blir utsatt för trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling. Vill du veta mer om detta 
kontakta skolans reception eller din rektor.  
 
 
Varje skolenhets Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling kan du ta del av digitalt 
via skolans hemsida, under Styrdokument eller i pappersform via administrationen på skolan. 
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