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Plan mot kränkande behandling och diskriminering på lätt 

svenska för Slottsskolan läsåret 2017-2018 

 

Inledning 

Alla skolor skall ha en Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Alla 

elever, lärare och övrig personal på skolan skall känna till att den finns och var 

man kan hitta den. Planen skall ses över varje år och gås igenom med eleverna. 

Det är skolans rektor som är ansvarig för att planen följs. 

 

På Slottsskolan skall alla elever och all personal känna sig: 

 Trygga 

 Respekterade 

 Sedda 

 Lyssnade på 

 

  



Vi har en Diskrimineringslag i Sverige som säger att ingen skall bli illa 

behandlad på grund av 

 Vilket kön man har 

 
 

 Vilken religion man har 

 
 

 

 Vilken etnicitet man har 

 

  



 Vilken sexuell läggning eller könsidentitet man har 

 

 

 Vilken ålder man har 

 

 

 Vilket funktionshinder man har 

 

Alla har vi samma värde och skall behandlas lika. 



På Slottsskolan accepterar vi inte kränkande behandling. Det finns många 

olika sätt att kränka någon på: 

 Fysiskt- sparkar, slag, knuffar, sexuellt-(man tar på någon som inte vill) 

 Verbalt- hot, svordomar, könsord, taskiga smeknamn, kommentarer på 

utseende mm 

 Text och bild- SMS, MMS, sociala medier som Facebook, Instagram mm. 

 Psykosocialt- blickar, utfrysning, man får inte vara med, ingen säger Hej! 

På Slottsskolan har vi en trygghetsgrupp som arbetar med de här sakerna. Vi 

har som mål att förebygga, se till att det inte sker kränkningar och 

diskriminering. Vi arbetar också med att lösa de händelser/saker som vi får in 

till oss. Trygghetsgruppens uppgift är inte att sätta dit någon. Vi arbetar både 

med den som blir utsatt och den som utsätter någon för kränkningar. 

 

Vad skall du göra om du känner dig kränkt eller diskriminerad? 

Det viktigaste är att du så fort du får möjlighet pratar med någon vuxen på 

skolan. Det behöver inte vara din mentor eller någon i trygghetsgruppen. All 

personal på Slottsskolan vet hur man skall gå vidare. 

Vad skall du göra om du ser någon annan bli kränkt eller diskriminerad? 

Du pratar med någon vuxen på skolan 

Kom ihåg! 

Du har rätt att känna dig trygg- Då behöver Du också göra andra trygga 

Du har rätt att bli respekterad- Då behöver Du också respektera andra 

Du har rätt att bli sedd och lyssnad på- Då behöver Du också se och lyssna på 

andra 

 

Läs mer… 

Hela planen mot kränkande behandling och diskriminering finns på hemsidan 

eller hos dina lärare på skolan. 


