Vad är kränkande behandling?
Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen kränker en elevs värdighet. Uppträdandet behöver inte vara medvetet
eller aktivt. Exempel på sådana handlingar kan vara;
Psykiskt
- Uteslutning, tystnad, vända ryggen till, inte svara, behandlas som luft, aldrig bli
ombedd att delta
- Minspel, menande blickar, suckar, viskningar, grimaser, gester
Text- och bildburna
- SMS, MMS, mail, Webbsidor, klotter, lappar m.m.
Verbalt
- Sprida rykten
- Härma, håna, retas, hota
- Anmärka på utseende, kläder, frisyr, m.m.
- Kommentera allt som den utsatte gör eller säger
- Hånskratta, ”skämta” på ett sätt som sårar
Fysiskt
- Slå, knuffa, sparka, hålla fast, trycka in i väggen, sätta krokben
- Stå i vägen, ”råka” slå igen dörren framför näsan
- Förstöra den utsattes tillhörigheter
Annan kränkande behandling
Att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde.

Denna handlingsplan regleras utifrån skollagens (2010:800) 6 kap. ”Åtgärder mot
Kränkande behandling” samt Diskrimineringslagen (2008:567).
Den som kränker eller diskriminerar gör sig ofta skyldig till brott som kan leda till
straffpåföljd. I Sveriges Rikes Lag, Brottsbalken, kap. 3, 4, 5, hittar vi de lagrum som en
person riskerar att dömas utifrån.

Inom Borlänge kommuns gymnasieskola anser vi att det är varje elevs
grundläggande rättighet att gå i skolan utan att behöva vara orolig eller rädd
för att bli utsatt för olika former av kränkningar.
Om du själv blir utsatt för kränkande behandling eller om du märker att någon annan blir
det – tveka inte – ta kontakt med din mentor eller någon annan vuxen på skolan som du
litar på och berätta detta. När kränkningar sker i skolan så är det självklart skolans ansvar
att se till att de upphör.

Det är du som är utsatt som avgör vad som är kränkande och
vad som gör att din skoltid känns otrygg.

Vad är diskriminerande behandling?
Direkt diskriminering
Att missgynnas genom särbehandling oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.
Indirekt diskriminering
Att missgynnas genom att ordningsregler o.d. i praktiken får en diskriminerande
effekt.
Trakasserier
Ett uppträdande som kränker någons värdighet, förbjudna enligt lag om de har
samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan även vara av
sexuell karaktär.

Du kan också alltid kontakta dessa:
Hans Carlsson, rektor
Anita Brandt, bitr. rektor
Helene Frej, kurator
Catarina Linnteg, skolsköterska

070-305 63 91
070-256 55 39
070-252 65 40
070-277 76 89

