
Plan för allas lika värde
För dig på Studium



 

Studiums vision
Vår vision är att skapa en skola och arbetsplats som är fri från diskriminering 
och annan kränkande behandling, fri från våld och hot om våld. 
Vi vill skapa en skola som är fri från begränsande och uteslutande normer. 
 
Vi vill skapa en inkluderande skola och arbetsplats där människors lika värde 
och rättigheter respekteras.

Vi vill arbeta med ett normkritiskt perspektiv i vår verksamhet för att 
synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar och normer som 
ligger till grund för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Arbetsförhållandena vid våra skolor ska lämpa sig för alla, oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, könöverskridande identitet 
och könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Diskrimineringslagen säger
Att ingen får behandlas annorlunda på grund av:

• Kön

• Könsöverskridande identitet eller uttryck

• Etnisk tillhörighet

• Religion eller annan tro

• Funktionsnedsättning

• Sexuell läggning

• Ålder



Du får heller inte utsätta någon för...
kränkning, som att mobba, hota eller slå. Det kan också vara att säga eller 
skriva något som sårar någon djupt. Ryktesspridning och utfrystning är andra 
exempel. Det räcker med en enda gång.

trakasserier, som att vid upprepande tillfällen säga, skriva eller göra något 
som gör att andra känner sig förolämpade, hotade, arga eller ledsna. Det kan 
hända i klassrummet eller i skolans kafé, på internet eller i ett sms.

sexuella trakasserier, som att säga eller göra något som har med kroppen 
eller sex att göra, och som upplevs som obehagligt. 

Skolans regler för allas lika värde
• Ingen personal eller elev får säga, skriva eller utsätta någon för 

diskriminering eller trakasserier.

• Ingen personal eller elev får mobba, hota, slå eller kränka en elev på 
något annat sätt.

• Alla ska känna till reglerna och följa dem. Lärare och elever ska prata om 
reglerna i skolan.



Klipp här

Läs mer på www.studiumgbg.se
• Har du synpunkter? 

Du kan prata med någon på Studium eller lämna en en synpunkt vidare 
till utbildningsförvaltningen. Det gör du på: 
www.studiumgbg.se, på förstasidan längst ned under “Synpunkter”.

• Läs hela Planen för allas lika värde 
Den finns i sin helhet på www.studiumgbg.se under Studieinformation.

Jag intygar att jag tagit del av och förstått innebörden i detta häfte 
om diskriminering och allas lika värde på Studium.

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Namn elev, textatUnderskrift elev

Om något händer

• Berätta om det som har hänt.

• Du kan prata med en lärare, kurator, utbildningsledare, 
rektor eller vända dig till expeditionen på våning 3.

• Tillsammans kommer vi fram till vad som behöver göras 
så att det inte händer igen.


