NVU:s likabehandlingsplan
Rättigheter
Alla som går på skolan har rätt att känna sig trygga och får inte behandlas illa av skolkamrater
eller vuxna. Därför finns vår likabehandlingsplan. I den står vilka lagar och regler som gäller. Där
står också vad som händer om någon på skoltid blir retad, slagen, utfryst, tafsad på mot sin vilja,
förlöjligad, utsatt för elakheter i sms eller mejl eller på Facebook.
Skolan ska förebygga och förhindra att sådant händer. Skolan ska också se till att alla behandlas
lika. Det betyder att du som elev ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett om du






är kille eller tjej
är född i Sverige eller i något annat land
är mörkhyad eller ljushyad
har en religiös tro
har ett funktionshinder, till exempel svårt att tala eller att gå

Du får heller inte bli retad för något av detta, inte heller för din sexuella läggning. Personalen får
inte heller utsätta elever för kränkande behandling.

Skyldigheter
I avsnittet ”Rättigheter” står vad du har rätt att kräva när du är i skolan. Det betyder att dina
kamrater har samma rättigheter som du. Du ska därför behandla dina kamrater med respekt och får
till exempel inte reta och slå någon eller skicka elaka sms till någon kamrat eller frysa ut någon för
att han eller hon inte har samma hudfärg som du. Du får inte uppträda så att du kränker någon
kamrat.
På vår skola ska alla visa respekt för att människor är olika. Alla får vara med i gemenskapen på
skolan.
Alla som arbetar i skolan måste göra något om de upptäcker mobbning och kränkningar

Hur kan mobbning och kränkningar upptäckas?
Mentorn ska prata om mobbning och kränkningar vid utvecklingssamtal med eleverna. Alla ska
vara uppmärksamma på sådant som kan tyda på att någon elev är utsatt.

Vad händer om det upptäcks?
Misstänkt mobbning eller kränkning meddelas till rektor, skolkurator eller annan person inom
Elevhälsan. Rektor avgör vad som behöver göras.

Skolkurator har samtal med den utsatta eleven och den eller de som pekas ut var för sig.
Uppföljning sker efter två veckor, sedan efter två månader. Då avgörs om mer behöver göras.
Detta kan vara






kontakt med vårdnadshavare
skriftlig varning
anmälan till sociala myndigheter
polisanmälan
avstängning och förvisning

Vad ska du som elev göra?
Du ska
 berätta om du upptäcker mobbning eller kränkningar
De personer som du kan berätta för är






mentorn eller annan lärare
rektor
skolkurator
skolsköterska
elevskyddsombud

I arbetet med NVU:s likabehandlingsplan har rektor, lärare, skolsköterskor, skolkurator, elever
och föräldrar deltagit.
Likabehandlingsplanen ska diskuteras på klassråd minst en gång per termin.
Hela likabehandlingsplanen kan läsas på NVU:s webbplats.
Gå in på

www.nvu.se
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