Likabehandlingsplan på lätt svenska för Vuxenskolan i Göteborg

VUXENSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN. Vad är det?
Vi som arbetar på Vuxenskolan vill att du skall känna dig trygg här. Vi vill inte att
du mår dåligt för vad någon annan gjort mot dig när du är på skolan . Ett annat ord
för detta är diskriminering. I Sverige har vi en lag som handlar om att ingen får
diskrimineras eller utsättas för kränkande behandling när man går i skolan.
Kränkande behandling betyder att man gör så att någon mår dåligt. Men det kan vara
på olika sätt. Här är några exempel.
Knuffar och slag. (Fysiska kränkningar)
Skicka dumma sms eller mail. (kränkande text eller bild)
Hitta på elaka saker om någon annan och berätta för andra (psykosocial kränkning)
Hota eller kalla någon för dumma saker (verbala kränkningar)
På Vuxenskolan har vi skrivit en Likabehandlingsplan. Det betyder att vi gjort en plan
för hur du som elev ska känna att alla behandlas lika. Att alla är lika mycket värda.

Lagen pratar om sju olika diskrimineringsgrunder. Det betyder att det finns sju olika
orsaker som man inte får kränka någon annan för.
* Kön (om man är man eller kvinna)
* Könsidentitet eller könsuttryck (någon som känner sig eller klär sig som annat
kön än sitt eget biologiska kön)
* Etnisk tillhörighet (vilken folkgrupp man tillhör)
* Religion eller annan trosuppfattning (om man till exempel är kristen eller muslim)
* Sexuell läggning (om man till exempel är homosexuell)
* Funktionsnedsättning (om man till exempel är blind, sitter i rullstol, inte mår bra
under en längre tid eller har svårt för att lära.)
* Ålder (Ålder får aldrig påverka människors rättigheter, t e x rätt till arbete)
Om det är någon på skolan som gör att du känner dig diskriminerad eller kränkt,
är det viktigt att du berättar det för någon som arbetar på skolan.
Nu när du känner till vår likabehandlingsplan vill vi att du också arbetar för att
vi alla ska må bra tillsammans.

