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Likabehandlingsplan (lätt svenska) SFI och Lärvux: 

Alla ska trivas i skolan. 

Vi som arbetar och studerar i skolan ska visa respekt för varandra. 

Vi i skolan ska vara jämställda. 

Vi är olika på flera sätt, men vi har samma rättigheter och 

skyldigheter. Det spelar till exempel ingen roll om du är man eller 

kvinna, gammal eller ung eller vilken religion du har. Alla ska 

behandlas lika. 

Alla måste veta att likabehandlingsplanen finns på  

https://karlstad.se/vuxenutbildning 

Du kan lyssna på den där. 

Du kan läsa den där. 

Om du ser att någon inte får respekt i skolan kan du anmäla det till 

din lärare eller rektor. 

Aktiviteter för att nå målen: 

1. Alla elever får information om planen när de börjar på skolan. 

2. All personal har kunskap om planen och vet vad man gör om något 

händer. 

3. Alla kurser arbetar med att visa respekt för varandra. 

4. Vi pratar om likheter och skillnader med respekt. 

5. Elever och lärare undersöker om det finns platser på skolan som vi 

behöver förbättra för att man ska känna sig trygg. 

6. Om elever behöver anpassning av undervisningen försöker vi göra 

det direkt. 
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7. Alla lärare använder digital teknik för att hjälpa elever på olika 

sätt. 

8. En grupp med rektor, lärare och elever träffas två gånger per år 

och pratar om likabehandling. 

9. Lärarna informerar eleverna om allergier. 

10. Alla elever säger vad de tycker om kursen när den är slut. 

Om någon inte får respekt i skolan 

Lärare och andra personer som arbetar i skolan informerar skolans 

rektor om någon inte får respekt i skolan.  

Rektorn måste undersöka vad som är fel. 

Elever som märker att någon inte får respekt informerar en lärare 

eller någon annan som jobbar i skolan. 

Rektorn gör en plan för hur man ska lösa problemet. 

Rektor informerar alla som behöver veta om problemet. 

Ansvar 

Rektorn ansvarar för att vi arbetar med Likabehandlingsplanen i 

skolan. Det ska finnas regler för hur man gör om någon inte får 

respekt. Alla som arbetar och studerar i skolan måste respektera 

reglerna.  

Lärare berättar om reglerna i skolan. Vi måste följa våra regler för 

att alla ska må bra. 


