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Detta är en förkortad och förenklad version av Bråvallagymnasiets
plan mot kränkande behandling och diskriminering. Planen i sin
helhet finns på vår hemsida. Där finns också skolans trivselregler.
Arbete mot diskriminering och kränkande behandling är en del
av det systematiska kvalitetsarbetet och regleras i skollagen 6
kap. 8 §.
Värdegrund
Värdegrund handlar om jämställdhet och allas lika värde. Många
insatser görs för att påverka attityder och synsätt. Det viktigaste arbetet
sker dagligen genom bemötande och förhållningssätt.

Bråvallagymnasiets värdeord
Lugn och trygg.
Vi tar hand om varandra.
Vi bryr oss om varandra.
Här kan du vara dig själv.
Vision
På Bråvallagymnasiet ska alla elever få den trygghet och det stöd de
behöver för att kunna nå sina mål, nå kunskapskraven och få betyg.

Alla elever och personal på Bråvallagymnasiet ska känna sig trygga
och ha lika rättigheter. Vi ska visa varandra respekt oavsett olikheter
som

kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder.
Visionen är ett skolområde fritt från diskriminering och kränkningar och
att var och en känner sig så trygg att hen vågar reagera på en
kränkning om den ändå sker.
Policy
På Bråvallagymnasiet accepterar vi inte trakasserier och kränkande
behandling av något slag.
Var och en av oss som arbetar eller studerar här har ansvar för att
utifrån sina egna förutsättningar bidra till att skapa den goda
lärandemiljö och arbetsplats vi vill ha. Det börjar med dig!
Vid alla sorters kränkningar är skolpersonal skyldig att agera enligt
skollagen 6 kap 10§.
Upptäcka och åtgärda
Vi uppmärksammar och reagerar tidigt på all skolfrånvaro.
Skolan är skyldig att utreda och åtgärda de kränkningar som anmäls.
Varje elev som upptäcker någon form av kränkning eller diskriminering
eller själv blir utsatt, uppmuntras att berätta om detta för den som känns
lämplig att kontakta. Det går bra att vända sig till vilken personal som
helst på skolan.
Vi strävar efter att varje elev ska ha goda relationer och känna sig
bekväm med att anförtro sig till minst en person i personalen.

