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1 KARLSTADS TEKNIKCENTERS VÄRDEGRUND 
 

Allt arbete på skolan ska genomsyras av tanken att alla ska känna sig trygga och respekterade. För att uppnå 

detta präglas vår människosyn av övertygelsen om att alla människor har lika värde. Vi tillåter därför inte någon 

form av diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan kränkande behandling. 

Vår människosyn ska färga verksamheten och bli synlig genom att vi ständigt är i dialog med varandra kring 

dessa frågor. 

 

Verksamheten inom yrkeshögskolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom yrkeshögskolan ska främja aktning för 

varje människas egenvärde samt respekt för de mänskliga rättigheterna och vår gemensamma 

miljö. Särskilt ska den som verkar inom yrkeshögskolan främja jämställdhet mellan könen och 

aktivt motverka alla former av kränkande behandling. (Lag om yrkeshögskolan 1 kap.  3§) 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling.  (Skollagen1 kap. 5§) 

 

2 DEFINITIONER  
 

Med studerande avses alla personer som genomgår en utbildning på Karlstads Teknikcenter. Nedan följer 

definitioner av de begrepp som användas i likabehandlingsplanen.  

  

2.1. VAD ÄR EN LIKABEHANDLINGSPLAN? 
Skolan ska enligt skollagen 6 kap 8§ samt i lagen om yrkeshögskolan och diskrimineringslagen utarbeta planer 

för hur man ska förebygga och arbeta med diskriminering och kränkande behandling av studerande.  

Inom Karlstads gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning sammanförs de planerna till en. Planen benämns 

likabehandlingsplan. 

En likabehandlingsplan tar upp hur personal och studerande i skolan bör agera mot varandra samt var gränsen 

för agerandet går. Gränserna hittar vi i lagtexter och styrdokument. Det handlar om att både följa lagen samt 

att stå upp för en värdegrund. Värdegrunden kan sägas bli synlig genom personals och de studerandes 

handlingar, ordval och beslut. För att veta hur man bör och ska agera, ska skolan tillsammans med de 

studerande arbeta fram en likabehandlingsplan som tydligt beskriver dessa gränser.  



Tanken med en likabehandlingsplan är att stå upp för och garantera demokratiska principer om människors lika 

värde och elevens rätt till integritet, respekt och tolerans. När dessa rättigheter kränks handlar det om 

lagöverträdelser såsom diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Enligt policy och lag förväntas skolan redogöra för hur det främjande och förebyggande arbetet ser ut i 

verksamheten samt vilka åtgärder som vidtas. I planen ska även redogöras för hur skolan arbetar för att 

upptäcka, utreda och åtgärda fall av diskriminering och kränkande behandling.  

I diskrimineringslagen finns liknande formuleringar som gäller för utbildningssamordnare vilket ger ytterligare 

tyngd åt likabehandlingsplanen.   

2.2 VAD ÄR DISKRIMINERING? 

Diskriminering innebär att en person missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, ålder eller funktionsnedsättning.  

2.3 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING? 

Kränkande behandling är handlingar som kränker individens värdighet. Gemensamt för all kränkande 

behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkande behandling kan 

utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta, 

likväl som dolda eller subtila. De kan utföras direkt i verksamheten men även via telefon och internet. 

Kränkande behandling kan exempelvis uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjligande eller 

fysiskt våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon och kan äga rum vid enstaka 

tillfällen eller vara systematiska eller återkommande och drabba såväl vuxna som ungdomar. Det är personen 

som utsätts som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande. 

2.4 VAD ÄR TRAKASSERIER? 

Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de ovan nämnda diskriminerings-

grunderna.  

 

3 HUR ANVÄNDER VI OSS AV LIKABEHANDLINGSPLANEN PÅ SKOLAN? 
Likabehandlingsplanen syftar till att motverka och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. Planen ska ses som ett levande dokument vilket innebär att den är ett levande dokument som 

används aktivt i den dagliga verksamheten. Likabehandlingsplanen ska kunna läsas och förstås av lärare, övrig 

personal på skolan samt studerande.  

 

3.1  REKTORS ANSVAR 

Det är rektors ansvar att: 

• se till att all personal och alla studerande känner till att diskriminering och annan kränkande 

behandling inte är tillåten på skolan 



• vid kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, se till att 

utredning görs och åtgärder vidtas 

• se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld/upptäckt 

diskriminering och kränkande behandling samt de åtgärder som vidtagits 

• se till att ett målinriktat arbete med likabehandlingsfrågor bedrivs 

• årligen utvärdera och vid behov revidera likabehandlingsplanen i samarbete med personal och 

studerande 

• verka för att både studerande och lärare involveras i likabehandlingsarbetet 

• sprida och synliggöra likabehandlingsplanen i verksamheten 

 

3.2  ANSVAR ALL PERSONAL PÅ SKOLAN 
 

• följa skolans likabehandlingsplan 

• reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning samt 

genom sitt bemötande 

• dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling samt 

informera berörd rektor 

• ha en fostrande roll och verka som en god förebild 

• se till att skolans ordningsregler följs 

• alla studerande är all personals ansvar 

 

3.3  DE STUDERANDES ANSVAR 

Det är alla studerandes gemensamma ansvar att: 

• respektera de personer som går eller arbetar på skolan och följa de regler som gemensamt satts 

upp i klassen och på skolan 

• reflektera över de värderingar som han/hon förmedlar genom sitt förhållningssätt till andra 

människor 

• påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på skolan till mentor 

eller annan personal 

• ta del av skolans likabehandlingsplan som delas ut vid läsårsstart samt ligger på skolans hemsida 

 

4 HUR VI KARTLÄGGER 

4.1 UTVECKLINGSSAMTAL 

Utbildningsledare/lärare har en gång per termin individuella samtal med sina studerande där frågor om trivsel, 

trygghet och inflytande tas upp.  



 

4.2 MENTORSTID 

 Mentorstiden är en schemalagd tid vars syfte är att öka möjligheten för studerandeinflytande samt att: 

• studerande får återkoppling 

• studerande kan ge återkoppling 

• öka möjligheten för information 

• främja och stärka relationer i klassen 

• ge studerande redskap för att hantera sina studier på bästa sätt 

I samband med mentorstiden finns även möjlighet till individuella samtal med studerande angående 

ordningsfrågor och trivsel. 

Utbildningsledare/lärare ansvarar för att, i samband med lektionstid varje vecka, diskutera ordningsfrågor samt 

trivsel i klassen. 

4.3 ENKÄTUNDERSÖKNING 
Varje år görs en enkätundersökning, vilken ställer frågor om trivsel, trygghet, inflytande, styrning och ledning 

osv. Resultat från denna ligger till grund för kommande års planering av aktiviteter.  

 

5 RUTINER FÖR ATT FÖREBYGGA, UTREDA OCH ÅTGÄRDA KRÄNKNINGAR 

5.1 I ETT FÖREBYGGANDE SYFTE ARBETAR VI PÅ FÖLJANDE SÄTT 

• När de studerande börjar på Karlstads Teknikcenter har vi lära-känna-aktiviteter. 

• Vi har uppmärksam personal som agerar om de uppfattar någon form av kränkning. 

• Punktinsatser såsom hälsoförebyggande samtal i klasser. 

• Veckans reflektion, samtal med klassen om utbildningen men också trivselfrågor. 

• Mentorstid, se punkt 4.2. 

 

5.2  FÖR ATT UPPTÄCKA KRÄNKNINGAR 

• Regelbundna studerandesamtal. 

• Uppmärksam personal. Arbetet mot kränkningar gäller all personal på skolan. 

• Den som får kännedom om att en studerande upplever sig blivit kränkt ska först lyssna på den 

studerande som tar kontakt. Uppgiftsmottagaren ska alltid dokumentera och sedan kontakta rektor. 

 

5.3  VID KRÄNKNING: ARBETSGÅNG OM NÅGON UPPLEVER SIG UTSATT 

Både studerande och personal ska redan vid misstanke om kränkande behandling eller diskriminering stoppa 

den akuta situationen genom att följa nedanstående punkter. 

• Personal som uppmärksammar en kränkning ska informera ansvarig rektor. Utredning startas och 
rektor ansvarar för denna. 



• Studerande som uppmärksammar en kränkning ska meddela sin lärare. Läraren ansvarar för att ta 
kontakt med ansvarig rektor. Utredning startas och rektor ansvarar för denna. 

• Rektor skall föra informationen vidare till berörd verksamhetschef. 

• Vårdnadshavare kontaktas om de studerande är under 18 år. Hänsyn tas om den studerande lever 
under hedersrelaterade omständigheter. 

• Om utredningen visar att kränkning skett sker en planering av åtgärder. Planen ska innehålla både 
akuta och långsiktiga åtgärder samt en tidsplan för uppföljning. Dokumentet förvaras och arkiveras på 
expeditionen. 

• Det går även att göra en anmälan via nätet genom att ladda ner en särskild blankett som finns på  
https://karlstad.se/KarlstadsTeknikcenter/Likabehandlingsplan/  

Alla, det vill säga även tredje part, kan göra en anmälan om man sett eller hört något som uppfattas 
som kränkande. Det går även att göra anmälan anonymt. 

• Reflektion ska göras gällande huruvida situationen beror på ett mönster på skolan vilket i så fall ska 
leda till ett utvecklingsområde i likabehandlingsplanen. 

• Förslag på utredande frågor: 

• Vad har hänt? 

• Vem/vilka är inblandade? 

• Vilka fanns på platsen? 

• Var inträffade händelsen? 

• När i tid? 

• Finns det några bakomliggande orsaker? 

• Har något liknande hänt förut? Om ja, Ofta? 

• Dokumentation sker kontinuerligt på dokument framtagna för detta syfte. 

 

6 UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING AV LIKABEHANDLINGSPLANEN 
En gång per läsår sker en utvärdering och uppföljning av likabehandlingsplanen. Rektor, samordnare, arbetslag 

och studerande är delaktiga i processen och arbetet. 

Detta arbete initieras av rektor under våren för att nästa års likabehandlingsplan ska kunna färdigställas till 

skolstarten i augusti. 

 

https://karlstad.se/KarlstadsTeknikcenter/Likabehandlingsplan/

