Likabehandlingsplan
Syfte
Planen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck,
ålder eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande
behandling.
Syftet med denna plan är att all personal på skolan ska samma rutiner vid det
förebyggande arbetet
mot diskriminering.

Mål
Alla som vistas på Axonaskolan skall känna sig trygga.

Förebyggande likabehandlingsarbete
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Ständig närvaro av personal under såväl lektion som rast.
Kartläggning av elevernas trivsel, via Unikum samt vid utvärderingar efter
temadagar.
Månadsvisa temadagar, där eleverna blandas åk F-9. Syftet är att eleverna skall
lära känna varandra och samarbeta oavsett ålder. En av temadagarna vigs speciellt
åt demokratiskt arbete och riskbedömning av psykosocial skolmiljö.Temadagarna är
en mycket viktig grund för vårt systematiska arbete med likabehandling och
värdegrundsfrågor. Varje temadag utvärderas i lärarkollegiet tillsammans med
rektor.
Som en del i elevrådets arbete genomförs varje termin en utvärdering av
temadagarna. Detta görs vid sista elevrådsträffen varje termin.
Skolans handlingsplaner rörande eleverna arbetas igenom och ger förslag på
revidering revidering.
I enighet med skolans profil, genomförs utomhusaktiviteter där barnen tränas i
samarbete och socialt umgänge.
I ämnet idrott,är en del av målbilden knuten till ansvar, planering och ledarskap.
Som ett led i att arbeta med dessa målen, kommer de äldre eleverna genomföra
planerade lekar under rasttid. Målgruppen för lekarna är barn från årskurserna F-2.
Utgångspunkten för lekarna är i första hand samarbete, trygghet och rörelse.
Vi bygger vidare på vårt arbete med social fostran med tydliga förebilder. De äldre
barnen får lära sig leda små barn med tydliga ramar och klara regler. De små
barnen kan lära sig nya lekar under ordnade förhållanden.
Kontinuerligt värdegrundsarbete under lektionstid.
Eleverna ska vara medvetna om skolans ordningsregler samt delta i årlig revidering
av dessa.
Kontinuerliga klassråd och elevråd.
Åldershomogena klasser skall inte vara större än 20 elever.
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Begrepp
Diskriminering
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra
elever.
Direkt diskriminering är när någon elev missgynnas och det har en direkt koppling till
någon av diskrimineringsgrunderna.
• Indirekt diskriminering är när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett
förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev utifrån
någon av diskrimineringsgrunderna.
Diskrimineringsgrund: kön
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier. Exempel på
trakasserier kan vara:
• utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet.
Exempel på sexuella trakasserier kan vara:
• sexualiserat språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt material.
Diskrimineringsgrund: etnisk tillhörighet
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av
• att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung,
ras eller hudfärg.
• att var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet.
Diskrimineringsgrund: religion eller annan trosuppfattning
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier genom
• att inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion
• att inte missgynna någon med uppfattningar som har sin grund i eller har samband
med en religiös åskådning.
Diskrimineringsgrund: funktionshinder
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som kan vara av
• fysisk, psykisk eller intellektuell karaktär och påverka livet på olika sätt.
Funktionshinder är både sådana som syns och sådana som inte märks lika lätt, som till
exempel olika former av allergi, dyslexi eller annan diagnos.
Diskrimineringsgrund: sexuell läggning
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier samt arbeta för rätten
till likabehandling oavsett sexuell läggning. Med sexuell läggning menas:
• homosexualitet
• bisexualitet
• transsexualitet
• Heterosexualitet
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Diskrimineringsgrund: könsöverskridande identitet eller uttryck
Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att någon inte identifierar sig med sin
biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt
ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
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