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Likabehandlingsplan
och
plan mot trakasserier
och
kränkande behandling
Vuxenutbildningscentrum (VUC)
och
Komvux i Enköping

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Korsängsgatan 12

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
utbildningsforvaltning@enkoping.se
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Vision
På VUC/Komvux i Enköping ska alla människor känna sig välkomna och
likabehandlas oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller ålder i
enlighet med Diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (2010:800) 1 kap
2§ som betonar grundläggande demokratiska värderingar.

Bakgrund
För att få en fungerande och likabehandlande organisation behövs kunskap om
kränkande behandling och de olika diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller ålder. Det är viktigt att medvetandegöra alla i
organisationen om organisationens och individens status gällande likabehandling
och kränkande behandling. I detta arbete är det viktigt att eleverna involveras.

Åtgärder
•
•
•
•
•
•

Öka personalens kunskap om likabehandling, diskrimineringsgrunder och
kränkande behandling genom utbildningsinsatser.
Upplysa samtliga elever om likabehandlingsplanen och uppmuntra till
engagemang.
Kartlägga behov av eventuella tillgänglighetsåtgärder för att nå utbildning
på lika villkor.
Skapa utvärderingsverktyg som är anpassade till personer med
funktionsnedsättning.
Likabehandling som stående punkt på arbetslagens dagordning.
Publicera likabehandlingsplanen på hemsidan.

Uppföljning/utvärdering
Uppföljningen av åtgärderna genomförs kontinuerligt.
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Handlingsplan mot kränkande behandling
Skolan tar helt avstånd från alla former av trakasserier eller kränkande behandling.
Alla – kursdeltagare och personal – ska respektera de värden som heter
människovärde och människors lika värde. I Läroplan för vuxenutbildningen 2012
framgår att alla som arbetar i skolan har ett gemensamt ansvar för att motverka
kränkande behandling.
Detta innebär att vi inte accepterar
• Fördömanden av grupper, eller enskilda individer, på grund av gruppens eller
individens etniska eller religiösa tillhörighet eller sexuella läggning.
• Mobbning eller trakasserier i någon form.
Kränkningar och trakasserier kan yttra sig i form av:
• Fysiska kränkningar eller sexuella beröringar av icke önskvärt slag.
• Verbala kränkningar i form av hot eller tillmälen.
• Utfrysning eller ryktesspridning.
• Hot, nedsättande omdömen eller liknande som sprids via e-post, sms, brev,
sociala medier eller liknande.
Vem avgör då när det är frågan om kränkningar eller trakasserier av något slag?
• I första hand avgörs det av den som anser sig vara utsatt.
• I annat fall kan det avgöras av den som misstänker eller vet att någon eller
några blir utsatta för kränkningar.
Åtgärder
•
•
•
•
•

Den som anser sig vara utsatt för kränkande behandling vänder sig till skolans
rektor
eller till någon annan på skolan som kan vara ett stöd.
När någon misstänker ett fall av kränkande behandling tas kontakt med
skolledningen.
Skolledningen tar sedan kontakt med den som blir utsatt för kränkande
behandling.
Kontakt tas därefter med den eller de som uppgivits stå bakom den kränkande
handlingen.
Om önskemål finns från den utsatte skall samtal ske mellan den utsatte,
förövaren och personal från VUC/Komvux.

Skolledningen tar ställning till eventuell polisanmälan och om avstängning ska ske.
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