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Vision 
 Alla som kommer till Allbo Lärcenters verksamhet känner sig 
trygga, delaktiga, utvecklas och blir sedda.  
Visionen når vi genom att:  
 Alltid arbeta för alla människors lika värde och lika rättigheter. 
 Alla tillåts vara den de är och visar respekt för andra.  
 Alla tar ansvar för sina egna handlingar. 

   
 
 
 

 
 
Möte om likabehandlingsplanen på IM 
 



Diskriminering är när någon behandlar en annan person sämre än andra 
på grund av:  

♠  kön 
♠ könsöverskridande identitet eller uttryck (t ex transsexuell, 

transvestit) 
♠ etnisk tillhörighet eller kultur, dvs. vilken folkgrupp eleven kommer 

från 
♠  religion eller annan trosuppfattning 
♠ sexuell läggning 
♠ funktionshinder 
♠ ålder 

 
inte heller den som uppmärksammar diskrimineringen eller 
trakasserierna ska råka illa ut 

 
Trakasserier och kränkande behandling kan vara:  

♠ fysiska såsom slag eller knuffar 
♠ verbala såsom hot, svordomar eller öknamn 
♠  psykosociala såsom utfrysning, grimaser eller skratt bakom  
♠  texter och bilder såsom teckningar, lappar, sms, mms, foton eller 

           sociala medier 
 
Med trakasserier menas uppträdanden som kränker en persons värdighet 
och som har samband med diskrimineringsgrunderna.  
Med kränkande behandling avses uppträdande som kränker en 
persons värdighet, men som inte har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna. Exempel på kränkande behandling är:  
  mobbning 
 olaga tvång 
 olaga hot 
 misshandel 
 hets mot folkgrupp 

 
Alla i skolan har ett gemensamt ansvar för att alla ska visa respekt och 
behandla alla som värdefulla. Rektor har dock det övergripande ansvaret 
för att likabehandlingsplanen följs och uppdateras varje år. Rektor ska alltid 
informeras om någon utsätts för trakasserier eller annan kränkande 
behandling.  
    Samtliga på Allbo Lärcenter informeras om innehållet i 
likabehandlingsplanen och det ansvar som ligger på alla parter, där tid ska 
avsättas till att gå igenom och diskutera innehållet. 
    I samband med läsårsstart informeras all personal om årets version av 
likabehandlingsplanen. Planen förankras så att alla känner sig delaktiga och 
tar sitt ansvar för sin del av arbetet. 
 
För att främja trygghet och trivsel på Allbo Lärcenter ska följande 
åtgärder genomföras under läsåret 2014-2015: 

♥ En gemensam uppstart ska alltid göras, med fokus på att skapa en vi-
känsla, där namn ska sättas på ansikten.  



♥  Eleverna ska ges möjlighet att diskutera värderingar, 
förhållningssätt, normer och relationer inom kurserna.  

♥ Mentor, lärare och elever ska hålla värdegrunderna levande och 
synliggöra våra värderingar genom kontinuerliga samtal med elever 
och föräldrar. 

♥ I alla gemensamma aktiviteter bör en vi-känsla betonas och 
prioriteras.  

♥ Den fysiska och psykiska arbetsmiljön kartläggs årligen genom de två 
skyddsronderna och den handlingsplan för arbetsmiljön som 
uppdateras därefter. 

♥ Enkät görs två gånger per år för att säkerhetsställa att klimatet är bra 
på skolan. 

♥ Alla tar aktivt ansvar att förhindra trakasserier och annan kränkning 
på raster, i och utanför klassrum, i matsal och omklädningsrum. 

 
När skolan får kännedom om en pågående mobbning påbörjas direkt en 
utredning av den uppkomna situationen. 
 Om inte kränkningen upphör kallar rektor till möte för vidare 

åtgärder. 
 Tiden efter en uppkommen och utredd händelse kommer både den 

person som varit utsatt och den som har utsatt någon annan att 
stöttas så länge det behövs. 

 
Till hjälp vid rutinen upptäck-utred-åtgärda  
Utsatt person (namn och klass) 
Inblandade 
Vem anmälde till vem? 
När anmäldes det? 
När skedde det anmälda? 
Kartläggning över det inträffade 
Åtgärdsplan 
Vilka åtgärder ska vidtas  
Vem ansvarar? 
Vem följer upp? 
När? 
Hur? 

 


