Likabehand
dlingsp
plan
Antagen avv styrelsen 2010-12-06
2
Övergripaande lag
Diskrimineringslagen (2008:567) ersätter en tidigare lag och ska föreebygga
g och motverrka diskrimiinering på grund
g
av kön
n,
kränkandee behandling
könsöversk
kridande ideentitet eller u
uttryck, etniisk tillhörigh
het, religion eller
annan trossuppfattning
g, sexuell lägggning, funk
ktionshinderr och ålder. Lagen är
tvingande
Syfte
d en likabehaandlingsplan
n på Munkaa folkhögsko
ola är att föree-bygga och
Syftet med
för-hindra diskriminerring och kräänkande beh
handling och
h främja aktn
ning för
niskas egenvvärde
varje männ
GSPUNKTER
R
UTGÅNG
Folkhögsk
kolan har en värdegrundd och ett upp
pdrag att utveckla och stäärka de
demokratiska värderin
ngarna. Krän
nkande behaandling och diskriminerring är ett
örtryck. All kkränkande behandling
b
inne-bär
i
att någon
uttryck förr makt och fö
eller någraa kränker priincipen om alla männisskors lika värrde.
Munka folkhögskola är
ä en hälsofrrämjande skola, där perssonal och ku
urss
för
f att åstadkkomma godaa relationer, respekt och
h
deltagare sam-verkar
hänsynstag
gande till individen och ta ett ansvaar för en posiitiv, stödjandde lär- och
arbetsmiljö
ö. På Munkaa folkhögskoola ska all peersonal och alla kursdelttagare
öppet kunn
na mötas i olika
o
situatiooner, där vi ansikte
a
mot ansikte kan
n dela
erfarenhetter, åsikter och kunskapeer utan krän
nkningar elle
er nedsättan
nde
kommentaarer. Munkaa folkhögskoola tar avstån
nd från all krränkande beehandling i
form av mobbning, misshandel, oofredande, ollaga hot elle
er bestraffnin
ng genom
k eller annan
n kommunikkation
elektronisk
nciper
Munka follkhögskolass grundprin
Munka folkhögskola har
h följande grundprinciiper:
- allaa, oavsett kö
ön eller könssöverskridan
nde identitett eller uttryckk, ska ha
sam
mma rättigh
heter, skyldiggheter och möjlig-heter
m
i samhället
- sexxuell läggnin
ng i alla form
mer är en integritetsfråg
ga och ska reespekteras
såvvida inte lagen föreskrivver annorlun
nda
- dett mångkultu
urella samhäället ska kän
nnetecknas av tolerans occh respekt
- relligion är en frihet
f
som sska respekterras oavsett trosuppfattni
ning
- fun
nktionshind
der ska inte lligga till grund för annorlunda behaandling
- en människa kan
k inte särbbehandlas p g a ålder om
m inte syftett är
objjektivt och rimligt berätttigat i förhållande till studier och arrbetsmaarknad
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HANDLIN
NGSPLAN
Munka follkhögskolass ansvar och
h organisation
Alla som arbetar
a
eller studerar på Munka folk
khögskola sa
amverkar i arrbetet för
likabehand
dling:
• att varje år sättta upp mål ooch åtgärderr för likabeha
andling i sko
kolans
verrksamhetspllan
• att i deet dagliga arb
betet aktivt aarbeta föreby
byggande närr det gäller kkränkande
behand
dling och diskriminerin
ng och bidra till att främja en trygg llär- och
arbetsm
miljö för allaa. Ett grund--läggande in
nslag i det fö
örebyggandee arbetet
utgörs av samtalett och den öm
msesidiga res
espekten för varandra.
v
Allla måste
hörd och bli lyssnad på
få möjllighet att göra sin röst h
• att likaabehandlingsplanen är eett naturligt inslag i men
ntor-grupper
ernas arbete
• att anm
mäla kränkan
nde behandl
dling och diskriminering
g
• att rekttor utreder, dokumenter
erar och åtgäärdar kränkande be-handdling eller
diskrim
minering eftter uppmärkksammande från mentor eller kursddeltagare
• att ge stöd
s till den som kränktts i form av samtal
s
och om
o nödvänddigt
professsionell hjälp
p
• att kurrsdeltagare och
o personall årligen gen
nomför utvär
ärdering-ar avv
likabeh
handlingsplaanen inom rramen för kvvalitetsarbettet, för att påå så sätt
tidigt kunna
k
upptääcka brister ooch, om så är
ä påkallat, sätta
s
in adekkvata
åtgärdeer till föränd
dring
• att rekttor är ansvar
arig för att likkabehandlin
ngsplanen effterlevs och u
utvärderas
• att styrrelsen har deet yttersta an
nsvaret på sk
kolan
b
ppå ett kränk
kande sätt?
Vem avgör om man behandlas
on som råkarr ut för den kränkande behandlinge
b
en som
Det är alltiid den perso
ytterst avgö
ör om det ärr kränkande !
nde behand
dling?
Vart vändeer man sig vid kränkan
Om någon
n råkat ut förr kränkande behandling
g eller diskriminering skka
personen i första hand
d vända sig ttill sin menttor. Kan prob
blemet inte llösas
tillsamman
ns med men
ntor ska kon
ntakt tas med
d rektor. Perrsonal som kkränks tar
kontakt meed sin arbetssleda-re, skyydds-ombud
d eller direkt med rektorr.
Du kan ock
kså kostnadsfritt ta konttakt med Diiskriminerin
ngsombudsm
mannen
(DO)
Åtgärdsplaan
Om någon
n kränkts elleer diskrimin
nerats p g a kön,
k
könsövverskridandee identitet
eller uttrycck, etnisk tilllhörighet, reeligion eller annan trosu
uppfattning, sexuell
läggning, funktions-hi
f
inder eller ållder följer ärrendet nedanstående arb
rbetsgång
för kursdelltagare.
- I fö
örsta hand kallar
k
mentoor till enskild
da samtal med berörda ppar-ter och
förrsöker reda ut
u vad som h
hänt
- I andra hand upprättas
u
en
n åtgärdsplan
n av mentor tillsammanns med den
m kränker, om
o samtalett inte leder någonstans
n
eller
e
bedöm
ms
som
nödvändigt som
m ett kompllement till samtalet
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-

I trredje hand utfärdar
u
rekttor en skriftl
tlig varning till den som kränker
om
m åtgärds-plaanen visar siig verkningsslös
- I fjjärde hand avstänger
a
rekktor den kräänkande från
n under-visn
ning och
sko
ola i högst 155 dagar, om den skriftlig
ga varningen
n inte har avvsedd
efffekt, och rekommenderaar samtidigt styrelsen eller till deleggerat
arb
betsutskott om
o avskiljnin
ing från fortsatta studierr på skolan.
Rektor pollisanmäler om
o det bedöm
ms påkallat.
Åtgärder, när
n det gälleer personal ssom kränkerr någon, han
nteras direktt av rektor
och kan övverklagas tilll styrelsen.
Styrelsens beslut kan överklagas
ö
tiill Diskrimin
ineringsomb
budsmannenn (DO)
F
lornas studer
eranderättslig
iga råd (FSR))
och/eller Folkhögskolo
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