Vårt mål
Vi arbetar för att Ållebergsgymnasiet ska vara fritt från diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling. Vi strävar efter att varje individ
på skolan ska känna sig trygg, respekterad och uppmärksammad.
Om någon känner sig trakasserad eller kränkt ska detta hanteras
skyndsamt och professionellt.
Diskriminering är en övergripande term för kränkande behandling
av individer eller grupper av individer.
De olika diskrimineringsgrunderna är:
- kön
- könsöverskridande identitet eller uttryck
- etnisk tillhörighet
- religion eller annan trosuppfattning
- funktionshinder
- sexuell läggning
- ålder
Trakasserier är ett uppträdande som kränker en persons värdighet
och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
Annan kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en
persons värdighet. Kränkningar kan vara:

-

fysiska (till exempel slag eller knuffar)
verbala (hot eller tillmälen som hora, bög)
psykosociala (utfrysning, ryktesspridning)
text - och bildburna (klotter, sms, mms och sociala medier)
mobbning
All fotografering och filmning utan medgivande är olaglig!

På
vår

Det är alltid den utsatte elevens upplevelse som ligger till grund för
skolans arbete med kränkningar. Alla har rätt till, och ska arbeta
för, en trygg arbetsmiljö.
Elever och vuxna ska respektera varandras olikheter.
All personal på Ållebergsgymnasiet är skyldiga att vidta åtgärder
om vi upptäcker eller misstänker någon form av mobbning,
diskriminering eller annan kränkande behandling.
Om du som personal observerar eller misstänker att en kränkning
förekommit ska du omedelbart ingripa och vidta de åtgärder som
du anser vara nödvändiga i det första skedet.
Om du som elev känner dig kränkt eller misstänker att någon
utsätts för kränkande behandling är det viktigt att du berättar det
för mentor eller annan vuxen på skolan som du har förtroende för.
Om du som vårdnadshavare får kännedom om eller misstänker
att ditt barn blir kränkt eller utsätts för kränkande behandling är det
viktigt att du berättar det för elevens mentor eller annan vuxen på
skolan som du har förtroende för.
Om du som elev, personal eller vårdnadshavare vill göra en
anmälan görs detta till respektive rektor.
Vill du läsa hela vår Likabehandlingsplan och plan mot kränkande
behandling finns den på vår hemsida
www.allebergsgymnasiet.se/om-skolan
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