Lärvux likabehandlingsarbete
Lärarna på lärvux har ett lösningsfokuserat förhållningssätt
och visar på så sätt ett beteende som speglar av sig på eleverna. Vi lyfter alltid fram eleverna på ett positivt sätt genom att
påtala styrkor, intressen och förmågor. Lärarna individanpassar undervisningen genom att ta hänsyn till elevernas tempo,
nivå, intresse och behov av struktur och tydlighet. Det finns
särskilt materiel för att göra eleverna uppmärksamma på att
fakta, fördomar och värderingar är skilda saker. Vi läser och
pratar om artiklar och vad som händer i Sverige och världen
utifrån ett likavärdeperspektiv.
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Ett sammandrag
Lärvux är en verksamhet där alla ska känna sig trygga, kompetenta och betydelsefulla. Vår värdegrund bygger på ett
positivt lösningsinriktat förhållningssätt och en övertygelse
om att varje elev utvecklas bäst genom en positiv självbild. Vi
lägger stor vikt vid att stärka elevernas självkänsla och vilja
till lärande. Allas lika värde är en grund som vi i alla lägen vill
förmedla. Ingen på lärvux ska bli utsatt för diskriminering
eller mobbing. Vi accepterar heller inte någon form av våld,
hot, trakasserier eller annan kränkande behandling.
/Rektor Ulrika Karlsson
Lärvux vision
•
•

Alla ska känna glädje och trygghet under sin studietid på
lärvux.
Ingen ska känna sig kränkt eller diskriminerad.

Bakgrund
Enligt diskrimineringslagen ska ingen elev bli diskriminerad och enligt skollagen ska alla kunna känna sig trygga på sin utbildning. För
att nå detta mål är Sveriges skolor ålagda att upprätta en likabehandlingsplan. Syftet med planen är att främja elevernas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning,
funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet. Planen ska
beskriva hur verksamheten förebygger och förhindrar trakasserier
och annan kränkande behandling.
Likabehandlingsarbetet handlar om mänskliga rättigheter. Det
handlar om att skapa en miljö fri från diskriminering, trakasserier
och annan kränkande behandling.

Årets mål
Mål baserat på kartläggning:
”Öka kunskapen om beteenden och handlingar
som skapar under och överlägsenhet, samt att
hantera utsatthet av härskartekniker”.

Åtgärder för att nå målet:
Arbetsmaterial. filmer, rollspel och diskussioner som
tydliggör beteenden, handlingar och härskartekniker
och dess konsekvenser för att ge ökad kunskap.

Ansvarig
All personal på lärvux.

Åtgärd vid kränkande behandling
I dagsläget förekommer inga kränkningar på lärvux. OM detta
skulle hända i framtiden finns dessa rutiner;
Vid upptäckt av en kränkning eller vid trakasserier ska detta i
första hand stoppas. Vi fokuserar på att betona vad som är
rätt beteende. Vid kännedom om kränkning eller trakasserier
ska den som får informationen enligt skollagen skyndsamt
vidta åtgärder. Berörda personer ska informeras om vad som
står i lagen och vilka åtgärder som kommer att vidtas.
Uppföljning
Samtal med berörda personer.
Dokumentation
Minnesanteckningar görs och mejlas till rektor
Ulrika Karlsson
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