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Varför en likabehandlingsplan? 
Likabehandlingsplanen är en plan för hur vi på Kalmar Waldorfskola ska arbeta så att alla 
behandlas lika bra och känner sig trygga. Lagen föreskriver att ingen människa får 
kränkas, diskrimineras eller trakasseras. 
Alla som arbetar på vår skola har skyldighet att vara uppmärksam på vad som sker på 
lektioner, raster, i matsalen, i omklädningsrummet och alla andra platser på skolan. 
Många ungdomar blir idag utsatta för nätmobbing. Vi kan inte alltid se vad som händer på 
mobiler, datorer osv men vi belyser problemet och arbetar förebyggande. 

På vår skola: 
* Ska alla trivas och känna sig trygga 
* Har alla barn och vuxna lika värde och rätt att bli behandlade med respekt 
* Får ingen utsättas för kränkande behandling 
* Ska vi vara rädda om vår miljö 

Det är alla elevers gemensamma ansvar att:  
* Påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer i skolan 
* Vara goda förebilder och bidra till att ett tryggt och positivt klimat upprätthålls  
* Följa skolans trivsel- och ordningsregler som inbegriper även skolans mobilpolicy 

Vad är en kränkande handling? 
Kränkningar kan vara: 
* Att bli slagen (t.ex. knuffar, slag eller sparkar) 
* Något som sägs (t.ex. bög, hora, tjockis eller när någon hotar) 
* Något som känns inombords (t.ex. utfrysning eller ryktesspridning) 
* Något som är skrivet (t.ex. lappar, klotter, sms, mejl) 
* Nätmobbing 

Vad är diskriminering? 
Diskriminering är när någon behandlas sämre på grund av: 
* Sitt kön 
* Sin könsidentitet eller könsuttryck 
* Sin etniska tillhörighet 
* Sin religion eller trosuppfattning 
* Sin sexuella läggning 
* Sin funktionsvariation 
* Sin ålder 
* Bristande tillgänglighet 



Om du själv eller någon annan blir kränkt, vad gör du då? 
* Hämta hjälp av vuxen 
Gå till närmaste vuxen och förklara vad som hänt. Alla vuxna har ansvar för alla elever på 
skolan. De vuxna tar över och informerar klassansvarig som tar hand om ärendet. Det 
inträffade dokumenteras. 

* Föräldrarna och rektor blir informerade 
* Elevhälsoteamet kopplas in vid behov 

* På skolan finns även en förtroendegrupp som man kan vända sig till             


