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Likabehandlingsplan vid Liljeholmens folkhögskola
Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk.
Diskrimineringslagen och 1 kap 5§ och 6 kap i skollagen. Denna handlingsplan gäller
både kursdeltagare och personal. Om det sker akuta händelser så hänvisas till
Krisplanen och den tillhörande krisgruppen.

Diskriminering
Detta är ett övergripande begrepp för negativ, kränkande behandling av individer eller
grupper av individer utifrån olika grunder såsom kön, etnisk tillhörighet,
funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.
Kränkningar kan vara fysiska, verbala, psykosociala (t.ex. utfrysning) eller text- och
bildburna meddelanden.

Förebyggande insatser
Information om skolans likabehandlingsplan ges i början av läsåret, både för
kursdeltagare och personal. Informationen finns också på vår hemsida. Vid
utvecklingssamtal tas obligatoriskt frågor om mobbing och kränkande behandling upp.
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•
•
•
•
•
•

•

•

Personal och kursdeltagare som får kännedom om att diskriminering och annan
kränkande behandling pågår är skyldig att ingripa och se till att det inträffade
rapporteras på blanketten Tillbudsrapportering, till kursföreståndare, rektor eller
skyddsombud.
Kursföreståndare/rektor har ett första utredande samtal med den utsatte.
Kursföreståndare/rektor samtalar med den eller de som diskriminerar.
Vid allvarligare eller mer långvariga fall kallas skolans krisgrupp in.
Vid behov har kursföreståndare/rektor uppföljande samtal med de inblandade.
Alla samtal dokumenteras och förvaras på rektorsexpeditionen.
Diskriminering kan vara grund för avstängning eller avskiljande av kursdeltagare.
Rektor och kursföreståndare bedömer allvaret i situationen och kan utfärda en
varning enligt vår Studeranderättsliga praxis.
Vid fall där personal diskrimineras eller personal diskriminerar meddelas detta till
rektor. Rektor tar hjälp av krisgruppen, företagshälsovården och/eller
arbetsgivaralliansen. I övrigt följer arbetsgången samma upplägg som för deltagare
som diskrimineras.
Kursföreståndare/rektor kan gå till kurator för handledning.

Rimforsa 2014-05-08

Pekka Mellergård
Ordförande

Daniel Bjurhamn
Rektor

TELEFON
POSTADRESS

0494-797 00 E-POST info@liljeholmen.nu

590 43 RIMFORSA

FAX

0494-206 31

F-SKATTEBEVIS

Ja

WEBB

www.liljeholmen.nu

BANKGIRO

556-1923

ORG .NUMMER

823902-0020

