PLAN MOT DISKRIMINERING
OCH KRÄNKANDE BEHANDLING
Prästängsskolan 2018/2019

Detta är en kortversion av planen

Skolans vision
Prästängsskolan ska vara en plats där alla, både elever och personal,
är trygga, lär och utvecklas.
Vi vill också att alla, både elever och personal, ska kunna känna sig
välkomna, trygga och respekterade.

Lagar som planen grundar sig på
Denna plan grundar sig på bestämmelser i 6 kap Skollagen (2010:800),
diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om elevers
deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling.

Ansvarsfördelning
Skolans rektorer ansvarar bland annat för att upprätta en plan mot
diskriminering och kränkande behandling varje år. De ansvarar också
för att det finns rutiner för att utreda, åtgärda och dokumentera
kränkande behandling.
All personal på skolan ansvarar bland annat för att följa planen och att
vidta åtgärder om diskriminering eller kränkande behandling misstänks
eller upptäcks.

Elevens ansvar
Det är alla elevers gemensamma ansvar att:
▪ Inte utsätta andra för kränkande behandling.
▪ Säga till personal om diskriminering och kränkande behandling
förekommer på skolan.

Vårdnadshavarens ansvar
Det är alla vårdnadshavares/föräldrars ansvar att:
▪ Informera skolan om de får kännedom om att diskriminering eller
kränkande behandling förekommer.

Diskriminering
Diskriminering innebär att en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av
skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna:
▪ Kön
▪ Etnisk tillhörighet
▪ Religion eller annan trosuppfattning
▪ Funktionsnedsättning
▪ Sexuell läggning.

Kön
Tjejer och killar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla
förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.

Etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning
Skolans verksamhet präglas av att alla människor har lika värde
oberoende av etnisk bakgrund eller religion.

Funktionshinder
Alla på skolan behöver ha förståelse för andras situation och för vad ett
funktionshinder kan innebära. Alla elever ska ha möjlighet att delta i
skolans aktiviteter.

Sexuell läggning
Skolans verksamhet präglas av öppenhet och respekt för skillnader i
människors uppfattningar och familjesammansättningar.

Kränkande behandling
Kränkande behandling är en handling som kränker en elevs värdighet
och den kan utföras av en eller flera elever, och kan riktas mot en eller
flera elever. Kränkningar kan både vara synliga och handfasta, likaväl
som dolda och subtila. De kan även förekomma utanför skolan, till
exempel via telefon eller internet. Exempel på kränkande behandling är
ryktesspridning, nedsättande tilltal, förlöjliganden, fysiskt våld, utfrysning
och hot.

Vem kan du kontakta?
Om du ser eller hör något som får dig att misstänka eller uppleva att
någon elev utsätts för kränkande behandling ska du säga till någon som
arbetar på skolan.
Alla vuxna kan hjälpa till, men personerna i den här listan ingår i skolans
trygghetsteam och arbetar lite extra med den här typen av frågor:
Mats Gränne, skolkurator
Hanna Utterström, skolkurator
Therese Wirf, skolsköterska
Tina Sjöbrink, elevcoach
Andreas Lekström, elevcoach
Johanna Odelberg, elevcoach
Filip Larsson, elevcoach
Elin Svensson, lärare
Samer Fadel Ahmad, lärare
Stellan Johnsson, rektor
Ann-Sophie Larsson, rektor
Therése Freid, administratör

Om du vill ringa eller skicka e-post till skolan
Om du vill ringa till skolan och informera om kränkande behandling,
så gör du det på telefonnummer 0381-364 80. Telefonen är oftast
bemannad måndag-fredag klockan 07.00-16.00. Vill du hellre skicka
e-post gör du det till adressen prastangsskolan@eksjo.se

