
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Vision 
Vuxenutbildningen är en plats för möten, växande, skapande, utveckling och lärande. 

 

Vi möter dig, när du kommer med respekt för dina tidigare erfarenheter. 

 

Vi ska så långt det är möjligt tillgodose dina behov av och önskemål om studier, men vi 
kommer också att utmana dig så att du när du lämnar oss är bättre rustad för 
framtidens krav och förväntningar. 

 

Du har fått tilltro till din egen lärförmåga och lust att fortsätta lära. 
 

Värdegrund 
Inom Vuxenutbildningen ska vi förebygga och bedriva ett aktivt och målinriktat arbete 
för att förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 
Vårt mål är att varje individ ska känna trygghet och bli korrekt behandlad av personal 
och andra elever. Kränkningar ska rapporteras, åtgärdas och dokumenteras. 

LIKABEHANDLINGSPLAN  
OCH PLAN MOT  

KRÄNKANDE BEHANDLING 

 

Vuxenutbildningen, Gävle kommun, läsåret 2015-2016 

Vuxenutbildningen i Gävle kommun säger NEJ till alla former av kränkande behandling.  
 
Vi ska ha en studiemiljö där respekt för den enskilde är självklar. 
 
Vi ska tillsammans agera för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. 
 

http://ankaret.gavle.se/intranet/in_start.aspx?id=23390
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1. Inledning 
 

1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling?  
 
Enligt Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:567) ska alla 
utbildningsanordnare ha en aktuell Likabehandlingsplan (2010:800, Kap 6) och en plan 
mot kränkande behandling (2008:67, Kap 3). En likabehandlingsplan och plan mot 
kränkande behandling ska upprättas, följas upp och ses över årligen tillsammans med 
medarbetare och elever. Planen ska dels redovisa arbetet med att främja likabehandling 
och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt innehålla 
planerade aktiviteter och rutiner för det åtgärdade arbetet (att upptäcka, utreda och 
åtgärda). Vuxenutbildningen i Gävle kommun har sammanställt dessa i en gemensam 
plan. Planen har ett elev-, medarbetar- och arbetsgivarperspektiv.  
 
Diskrimineringslagen (2008:567) skyddar individer mot diskriminering på grund av 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Arbetsgivaren har 
skyldighet att utreda och vidta åtgärder när en medarbetare eller elev anser sig ha 
utsatts för trakasserier. Lagen ställer krav på hur det interna jämställdhetsarbetet ska 
bedrivas. 

 
Enligt Skolverkets allmänna råd (2012 sid.17) som utgår från Diskrimineringslagen 3 
kap. 14 § och Skollagen 6 kap. 6 § ska arbetet mot trakasserier och kränkande 
behandling behandlas på följande sätt: 
- Ny plan varje år 
- Utvärdering av förra årets insatser 
- Främjande arbete (långsiktiga mål) 
- Förebyggande arbete (kartläggning, slutsatser och mål) 
- Att upptäcka och anmäla (anmälningsplikt, rutiner för anmälan) 
- Att utreda, åtgärda, informera och dokumentera. 
- Information om planen 
- Kompetensutvecklingsplan 
- Uppföljning och utvärdering 
- Ansvarsfördelning 
- Definitioner (begrepp och lagar) 
 
 
  

Lagar, nationella mål, styrdokument samt koncerngemensamma kartläggningar som planen har att ta hänsyn till: 

Skollagen (2010:800 6 kap), Läroplan för Vuxenutbildning 2012, Diskrimineringslag (2008:567), 

Föräldraledighetslag (1995:584), Nationella mål för jämställdhetspolitiken SOU 2005:66, CEMR´s 

jämställdhetsdeklaration, Vision 2025, Vår värdegrund, Personalpolicy för Gävle kommun och dess bolag, 

riktlinjer för arbetsmiljö, Integrationsplanen, Tillgänglighetsprogram, Serviceguiden, Handlingsplan och rutin 

för arbetet mot kränkande särbehandling och trakasserier samt Medarbetarundersökningen och Jämix.  

 

(Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle 2015) 

http://ankaret.gavle.se/intranet/in_start.aspx?id=23390


 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Vision 
 
Vuxenutbildningen är en plats för möten, växande, skapande, utveckling och lärande. 
 
Vi möter dig, när du kommer med respekt för dina tidigare erfarenheter. 
 
Vi ska så långt det är möjligt tillgodose dina behov av och önskemål om studier, men vi 
kommer också att utmana dig så att du när du lämnar oss är bättre rustad för 
framtidens krav och förväntningar. 
 
Du har fått tilltro till din egen lärförmåga och lust att fortsätta lära. 

 
 
1.3 Värdegrund 
 
Inom Vuxenutbildningen ska vi förebygga och bedriva ett aktivt och målinriktat arbete 
för att förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 
Vårt mål är att varje individ ska känna trygghet och bli korrekt behandlad av personal 
och andra elever. Kränkningar ska rapporteras, åtgärdas och dokumenteras. 

  

Vuxenutbildningen i Gävle kommun säger NEJ till alla former av kränkande behandling.  
 
Vi ska ha en studiemiljö där respekt för den enskilde är självklar. 
 
Vi ska tillsammans agera för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. 
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2. Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling?  
 
Kränkande behandling kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier och annan 
kränkande behandling, som inte har samband med diskrimineringsgrunderna. 
Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar och 
förekomma i många olika sammanhang.  
 
 
2.1 Diskriminering 
 
Diskriminering är missgynnande som har samband med diskrimineringsgrunderna:  
- Kön  
- Etnisk tillhörighet  
- Religion eller annan trosuppfattning  
- Funktionsnedsättning  
- Sexuell läggning  
- Könsidentitet eller uttryck  
- Ålder  
 
Direkt diskriminering betyder att en individ missgynnas genom att behandlas 
sämre än andra och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna.  
 
Indirekt diskriminering betyder att verksamheten t ex har en rutin som verkar helt 
neutral men som i själva verket missgynnar en individ pga. någon av 
diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering kan bara ske på grund av skolans 
rutiner eller strukturer. 
 
 
2.2 Trakasserier 
 
Trakasserier är kränkande behandling som har samband med:  
- Kön  
- Etnisk tillhörighet  
- Religion eller annan trosuppfattning  
- Funktionsnedsättning  
- Sexuell läggning  
- Könsidentitet eller uttryck  
- Ålder  
 
Både medarbetare och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier, det kan vara t ex 
utfrysning, osynliggörande eller kränkande kommentarer osv.  
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2.3 Annan kränkande behandling 
 
Annan kränkande behandling: 
- Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen 
om alla människors lika värde  
- Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck  
- Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera  
- En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och 
återkommande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Kränkningar utförs av och drabbar såväl elever som personal  
 
En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som uppger att han, 
hon eller hen blivit kränkt, alltid måste tas på allvar.  
 
Kränkningarna kan vara: 
- Fysiska (t ex att bli utsatt för slag och knuffar)  
- Verbala (t ex att bli hotad eller kallad för hora, bög, svartskalle)  
- Psykosociala (t ex att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning)  
- Text- och bildburna (t ex klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms)  
 
Kränkningar kan bland annat ta sig i uttryck som: mobbning, diskriminering, sexuella 
trakasserier, rasism, främlingsfientlighet och homofobi.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap. 1§ Denna lag har till ändamål att 
motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
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3. Utvärdering av föregående års plan 
 
3.1 Aktiviteter från föregående års plan 

 
Aktiviteter som genomförts i alla verksamheter 
- Elever informeras om Vuxenutbildningens arbete med likabehandling och mot 

kränkande behandling vid introduktionsdagar och kursintroduktion. Varje 
rektorsområde har ett informations-material. Vid information till nya SFI-
studerande används tolkar vid behov.  

- Planen har medvetandegjorts och förankrats hos medarbetarna vid ATP. Frågorna 
hålls levande och aktuella för medarbetarna genom att arbetsmiljö är en stående 
punkt vid ATP. 

- Undervisningen planeras och genomförs så att eleverna upplever delaktighet, 
rättvisa och trygghet. 

- Lärarna har god kännedom om verksamhetens styrdokument. Lärarna har ett 
förhållningssätt som förebygger och främjar diskriminering och kränkande 
behandling. 

- Lärarna samtalar med eleverna om värdegrund, demokrati, inflytande och allmänt 
förhållningssätt i klassrummet. Frågor som berör flera lärare tas vidare till 
ämnesgrupp eller APT.  

- Läromedel granskas och väljs utifrån ett likabehandlingsperspektiv. 
- Ledningsgruppen har deltagit i en kortare utbildning för chefer inom förvaltningen, 

som bl a. berörde arbetet med likabehandling.  
- All misstanke om kränkande behandling tas på stort allvar. Lärare, rektor, kurator 

och skyddsombud har handlagt aktuella ärenden.   
- Vuxenutbildningen har arrangerat kulturträffar då personal och elever arbetat med 

värdegrunds-, kultur- och demokratifrågor.  
- Vuxenutbildningen arbetar med betyg och bedömning som tema för 

kompetensutveckling och har anställt förstelärare som har uppdraget att säkerställa 
kvaliteten vid betygssättning och bedömning. Vi har noterat att anmälningar om 
kränkande behandling ökar i samband med betygssättning. 

- Vuxenutbildningen har utvecklat formerna och arbetssätten för individanpassning 
och stöd, som ett led i att möta varje elev där den är. 

- Vuxenutbildningens genomför en elevenkät, som innehåller frågor kring bl. a. 
bemötande, trygghet, likabehandling och kränkande behandling. Elevenkäten 
genomförs inom Komvux, Lärvux och Yrkesutbildningarna två gånger per år. SFI 
genomför utvärderingar löpande. 

- Gävle kommun har en medarbetarenkät som genomförs en gång per år. I enkäten 
finns frågor kring ledarskap, medarbetarskap, socialt klimat, föräldraskap, lön osv. 

 
Komvux 
- ”Träffa rektor”. Rektor på Komvux har funnits tillgänglig i ljusgården en bestämd tid 
varje månad för att skapa närhet och samtal med elever. Rektor gör även lektionsbesök 
hos alla lärare varje termin. 
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Lärvux  
- Lärarna diskuterar värdegrund och värdepedagogik med eleverna i undervisningen. 
 
SFI 
- SFI har en årlig dag för arbete med värdegrundsfrågor för medarbetarna. 
- SFI har anställt en integrationspedagog och SO-kommunikatörer som arbetar med 
bl.a. samhällsorientering, integration, språkstöd, kompetensutveckling. 
- 2-3 veckor efter kursstart pratar lärarna med eleverna om samarbetet i klassrummet 
och i skolan och informerar igen om förbudet mot kränkande behandling. Tolkar 
används. 
 
 
Utbildning på entreprenad 
- Rektor uppmärksammar och diskuterar likabehandling och kränkande behandling 
med berörda entreprenörer.  
- Fall av kränkningar uppmärksammas, reds ut, åtgärdas, dokumenteras och följs upp 
med de som berörs. 
 
 
3.2 Utmaningar inför det fortsatta arbetet 
 
Utmaningar inför det fortsatta arbetet:  
- Vuxenutbildningens har löpande kursstarter, vilket gör att nya elever kommer in i 
verksamheten ständigt. Det gör att vi oftast har nya elever i undervisningsgrupperna.  
På så sätt ”börjar vi alltid om från början” vid information och arbete med 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Eleverna som studerar inom 
Vuxenutbildningen har olika bakgrund, etnisk, religiös och politisk 
uppfattning/tillhörighet. Vi arbetar ständigt för att skolan och klassrummet ska vara en 
trygg och trevlig miljö. 
- Det är en utmaning att nå ut till alla elever. Elevutvärderingen visar att det alla elever 
inte känner till Vuxenutbildningens arbete för att främja och förebygga kränkande 
behandling samt att eleverna inte vet hur de ska gå tillväga om de misstänker eller 
upplever kränkande behandling. Lärarna är en viktig kanal i kommunikationen. I vissa 
fall används tolkar. Andra viktiga funktioner blir SFIs integrationspedagog och SO-
kommunikatörer. Hur når vi med informationen till fler? Hur formulerar vi budskapet 
så att alla förstår och kan ta det till sig? Vilka kommunikationskanaler ska vi välja? 
Information vid kursstart, Bra att veta, hemsidan, Fronter, lärarnas information till 
elever? När ska informationen ges? Vid kursintroduktion, ett par veckor in i påbörjad 
kurs, kontinuerligt, vid behov?  
- Hur får vi eleverna medvetna och aktiva i frågan? Hur får vi elever att vara med och 
engagera sig i elevkårsarbete, att vara med vid arrangerande av elevsammankomster, 
kulturträffar eller liknande?  
- Är rutinerna för anmälan, utredning, åtgärder och dokumentation väl 
kommunicerade, kända och förankrade i organisationen? Hur mäter vi det? Hur 
kommuniceras resultatet av arbetet med anmälda ärenden? Ska det vara en stående 
punkt vid övergripande samråd och/eller APT? 
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3.3 Utvärdering av föregående års ärenden 
 

Följande ärenden har rapporterats enligt föregående års plan: 
 
Verksamhet 
 

Anmälare 
 

Anmälan 
inkommen 

Utredning 
inledd 

Utredning 
avslutas 

Beslutande  
(rektor) 

Gymnasial Elev 2014-10-15 2014-10-15 2015-01-17 Per Freij 
Grundläggande Lärare 2014-11-20 2014-11-20 2014-12-16 Per Freij 
Gymnasial Elev 2015-02-18 2015-02-18 2015-02-19 Monica Sandin-Algotsson 
Gymnasial Elev 2015-05-08 2015-05-08 2015-05-25 Monica Sandin-Algotsson 
Grundläggande Elev 2015-05-19 2015-05-20 2015-05-21 Maud Qvarnström 

 
De ärenden som rapporterats handlar om upplevd kränkning: 
- vid betyg och bedömning,  
- mellan elever  
- i utbildningssituationen,  
- genom att en lärare uttryckte sig på ett olämpligt sätt. 
 
Lärdomar utifrån anmälda ärenden: 
- Utveckla vårt arbete med betyg och bedömning, exempelvis genom att fler lärare 
tillämpar formativ bedömning. 
- Öka kännedomen om innehållet i Likabehandlingsplanen och arbeta med exempel på 
vad som kan upplevas som diskriminerande och kränkande.  
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4. Rutiner för att främja, förebygga och upptäcka 
 
4.1 Främja 
 

 

FRÄMJANDE arbete 

Det främjande arbetet utgår från det övergripande uppdraget att verka för demokratiska 

värderingar, mänskliga rättigheter, likabehandling och trygghet. De syftar till att 

förankra respekten för alla människors lika värde samt utveckla en skolmiljö där alla 

barn och elever känner sig delaktiga, trygga och utvecklas. 

 

 
Det främjande arbetet ska ske genom att: 
- Skapa en trygg miljö och förstärka respekten för allas lika värde. 
- Öka kunskapen, innebörden och medvetenheten av planen bland medarbetare och 

elever. 
- Undervisningen planeras och genomförs så att eleverna upplever delaktighet, 

rättvisa och trygghet. 
- Genomföra minst en aktivitet för medarbetare och elever där värdegrunden står i 

fokus. 
- Riktas mot alla och bedrivas kontinuerligt. 
(se Handlingsplan 2015-2016) 
 
 
4.2 Förebygga 
 

 

FÖREBYGGANDE arbete 

Arbetsmiljön i verksamheten förändras. Det förebyggande arbetet utgår från hur den 

aktuella situationen ser ut och vilka insatser som krävs för respektive enhet. Det 

förebyggande arbetet syftar till att minimera risken för kränkningar och andra negativa 

företeelser. 

 

 
Det förebyggande arbetet ska ske genom att: 
- Informera vid bl a. kursstart och i klassrum vilka samarbetsformer som gäller 
- Genomföra en kartläggning (elevenkät och medarbetarenkät) 
- Samtal med elevkår och skyddsombud 
- Analysera orsaker 
- Dokumentera risker 
- Ta fram en åtgärdsplan 
- Genomföra åtgärder  
- Vara uppmärksam på om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

förekommer. 
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(se Handlingsplan 2015-2016) 
 
Vuxenutbildningen har anställt en integrationspedagog och har SO-kommunikatörer, 
som arbetar förebyggande med samhällsorientering, integration, kulturöverbryggande 
aktiviteter, kompetensutveckling mm. 
 
4.3 Upptäcka 
 
All personal har skyldighet att rapportera och medverka till att utreda uppgifter redan 
vid misstanke om att diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling 
förekommer. För att tidigt upptäcka kränkningar har vi följande rutiner: 
- All personal på skolan har fokus på att uppmärksamma eventuella kränkningar. 
- Medvetandegöra eleverna genom information vid kurs-/terminsstart. 
- Individuella samtal och diskussioner. 
- Enkäter och utifrån utfallet av dessa sätta in specifika åtgärder. 
(se Handlingsplan 2015-2016) 

5. Rutiner för att utreda, dokumentera och åtgärda trakasserier och 
kränkande behandling 

 
Varje chef är ansvarig för att levandegöra planen inom sitt verksamhetsområde. 
 

Den (elev/medarbetare) som upplever någon form av kränkande behandling ska känna 
till vem man kan vända sig till på skolan såsom lärare, rektor/chef, kurator eller 
skyddsombud. 
 

Den elev som misstänker fall av kränkande behandling tar detta på allvar och 
rapporterar vidare till lärare, rektor, vuxenutbildningschef, kurator eller skyddsombud.  
 

Om det finns misstanke om eller fall av kränkande behandling mot medarbetare finns 
kommunens personalavdelning, NAG och Företagshälsan som en resurs. 
 

I samråd med berörda parter ska: 
1. Det som kommer fram dokumenteras och utredas.  

(Blankett för synpunkter och klagomål, Bilaga 1 används) 
2. En åtgärdsplan tas fram. 
3. Planerade åtgärder genomföras, följas upp och utvärderas för att förhindra att 

kränkningar upprepas. 
4. Anmälda ärenden rapporteras till nämnden (utifrån rubrikerna: Verksamhet, 

anmälare, Anmälan inkommen, Utredning inledd, Utredning avslutas och 
Beslutande rektor). 
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6. Ansvar 
 
6.1 Politiker 
 
Nämnden är ytterst ansvarig som arbetsgivare. Nämndens uppgift är att se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige/ 
kommunstyrelse har beslutat. Nämnden ska ge förvaltningen förutsättningar att 
förverkliga kommunens målsättningar och redovisa analyser av jämställdhets- och 
likabehandlingsarbete i samband med budget- och verksamhetsuppföljning.  
 

 
6.2 Rektor/chef  

 
Jämställdhet och likabehandling är ett chefsansvar. Varje chef/rektor ansvarar för ökad 
jämställdhet och mångfald i sin verksamhet och för att frågorna ska integreras i alla 
personal- och verksamhetsbeslut. Chefen ansvarar även för att NAGs Jämställdhets- 
och likabehandlingsplanen och Vuxenutbildningens Likabehandlingsplan och plan mot 
kränkande behandling blir tillgänglig och känd hos medarbetarna och elever.  
 
Rektor/chef ska: 
- Ha det övergripande ansvaret för att planen implementeras och följs. 
- Se till att planen revideras varje år. 
- Redovisa utvärderingar av arbete med planen. 
- Se till att medarbetarna får adekvat kompetensutveckling rörande jämställdhet, 
likabehandling och kränkande behandling. 
- I samband med kursstart informera eleverna om vad som gäller jämställdhet, 
likabehandling och kränkande behandling. (Tolkar används vid behov). 
- Kontinuerligt träffa elevrepresentanter för samtal om likabehandling. 

 

 
6.3 Medarbetare 
 

Samtliga medarbetare har ett eget ansvar att inhämta kunskap om jämställdhet och 
likabehandling. Varje medarbetare ska ha god kännedom om planen och se till att 
jämställdhets- och likabehandlingsperspektivet integreras i den dagliga verksamheten.  
Det är ett gemensamt ansvar att utveckla organisationen och arbetsförhållandena så att 
Gävle kommun får jämställda verksamheter och arbetsplatser där alla är respekterade. 
Likabehandlingsarbetet ska ske i samverkan. I planen är minst en ansvarig per aktivitet 
utsedd. Personen är ansvarig för att säkerställa att åtgärden blivit genomförd, men det 
är vårt gemensamma ansvar att delta aktivt i arbetet.  
 
Alla medarbetare ska: 
- Ha ett demokratiskt förhållningssätt i det vardagliga arbetet. 
- Uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla 
former av kränkande behandling och visa respekt för den enskilda individen. 
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- Aktivt delta i arbetet med SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete – genom enskilda 
samtal med studerande, i klassrummen samt på arbetsplatsträffar, möten och 
konferenser. 
- Arbeta med värdegrundsfrågor i det dagliga arbetet och årligen ha värdegrundsfrågor 
som tema vid minst en arbetsplatsträff. 
- Arbeta för ökad kunskap och förståelse för olika kulturer, religioner och annan 
trosuppfattning. 
- Arbeta förebyggande mot droger, rasism, våld, mobbing eller annan kränkande 
behandling. 
 
Lärare ska: 
- Se till att kontinuerliga diskussioner förs i arbetslaget om hur vi arbetar för att 
förebygga trakasserier och annan kränkande behandling. 
- Informera nya studerande om planen samt klargöra skolans värdegrund och dessa är 
en grund för arbetet och samvaron i gruppen. 
- Informera eleverna om vad som gäller kring kränkande behandling. I samband med 
kursstart. (Tolkar används vid behov). 
- Arbeta för ökad kunskap om olika kulturer och motverka rasism genom att t ex blanda 
individer med olika kulturell bakgrund, trosuppfattning och politisk tillhörighet. 
- Genom arbetssätt och innehåll förebygga trakasserier och annan kränkande 
behandling. 
- Undervisningen planeras och genomförs så att eleverna upplever delaktighet, rättvisa 
och trygghet. Samtal förs med eleverna om förhållningssätt i klassrummet, om för sen 
ankomst, vikten av aktivitet, om mobiltelefonanvändning mm. 
 

 

6.4 Elev 
 
Eleven ska: 
- Medverka vid upprättande, uppföljning och utvärdering av Likabehandlingsplanen och 
planen mot kränkande behandling. Rektorer och lärare ska ha en stödjande roll i detta 
arbete.  
- Bjudas in till tematräffar och kulturmöten för att främja samtalet kring 
värdegrundsfrågor. 
- Erbjudas möjlighet att delta i elevkårsarbete. 
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7. Förankring och spridning 
 
Samtliga chefer med personalansvar ansvariga för implementering av planen. 
(Jämställdhetsplan och likabehandlingsplan för Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle 
2015). 
 
Medarbetare och elever ska ha god kunskap och medvetenhet om vikten av att verka för 
lika rättigheter och motverka kränkande behandling. Planen ska levandegöras i det 
vardagliga arbetet i klassrummet, i skolan, i informationsmaterial, på hemsidan, i 
Fronter, vid kursintroduktion, vid introduktion av nyanställd personal, vid ATP och vid 
Vuxenutbildningskonferenser mm. 
 

8. Uppföljning och utvärdering 
 

Uppföljningen av planen ska ingå som en del av förvaltningens och enhetens 
kvalitetsarbete. Berörda chefer ska vid årsredovisningen rapportera hur man arbetat 
med planen och vilka åtgärder som genomförts. (Jämställdhetsplan och 
likabehandlingsplan för Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle 2015). 
 
Uppföljning och utvärdering av planen sker genom: 
- Elevenkät – 2ggr/år 
- Medarbetarenkät – 1ggr/år 
- Klassrumsbesök – varje termin (elevkår, rektor m fl.) 
- Uppföljning av årets händelser/aktiviteter. (utvärdering av specifika aktiviteter) 

 

Det som framkommer vid uppföljning och utvärdering används för att utveckla och 
förbättra arbetet för likabehandling. 
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9. Handlingsplan läsåret 2015-2016 
 

Ansvar Aktivitet Datum Status 

Verksamhetschef 

 Värdegrundsarbete 
- Arbeta med skolan som arbetsmiljö 
(Involvera restaurang, städpersonal och 
andra i huset.) 
- Stående punkt vid övergripande samråd 

Våren 2016 
Kontinuerligt 
 
 
Kontinuerligt 

 

 Kartläggning/analys av: 
- MAU 
- Elevutvärdering 

 
1ggr/år (våren 2016) 
2ggr/år 

 

 Utbildnings- och främjandeinsatser  
- Alla chefer erbjuds HBTQ-utbildning 
- Alla medarbetare erbjuds 
kompetensutvecklingsdag inom området 

 
Hösten 2015 
Våren 2016 

 

 Systematisk uppföljning/utvärdering av 
planen 

Läsårsvis  

 - Fall av kränkningar uppmärksammas, reds 
ut, åtgärdas, dokumenteras och följs upp 
med de som berörs. 

Kontinuerligt 
Rapportering till 
nämnd görs inför 
närmaste 
nämndsmöte. 

 

 - Arrangera Kulturmöten 4 ggr/år  

Rektor/chef 

Gemensamt  

Medarbetare Medarbetarsamtal  Hösten 2015  

APT  
- Arbetsmiljöfrågan stående punkt  
- Arbeta med värdegrundsfrågan minst en 
gång under läsåret 

Läsåret 2015/2016  

MAU – analys och arbete med resultatet Våren 2016  

Att verka för en rekryteringsprocess fri från 
diskriminering 

Kontinuerligt  

Verka för möjligheten att kunna förena 
föräldraskap och arbete 

Kontinuerligt  

Att verka för jämställda och 
konkurrenskraftiga löner och villkor 

Kontinuerligt  

Uppföljning och av genomförda aktiviteter Kontinuerligt  

Uppföljning av anmälda fall och vidtagna 
åtgärder 

Löpande  

Uppföljning och revidering av plan Årligen  

Elever Information om värdegrund och skolans 
arbete med planen 

Vid kursstart  

 Information om värdegrunden och 
uppföljande diskussion/samtal/dialog 

2-3 veckor in i kurs  

 Uppföljning av arbetet i elevutvärdering  
– analys och arbete med resultatet. 

2 ggr/år, december 
2015 och maj 2016 
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För alla Arrangera Kulturmöten/föreläsningar 4 ggr/år  

Ämneslag/Lärare 

 Ämneslag 
- Diskussion om förebyggande och främjande 
arbete 

Kontinuerligt  

 Elevgrupp 
Information om värdegrund och uppföljande 
diskussion/samtal/dialog  

2-3 veckor in i kurs  

Inom respektive rektorsområde 

Komvux    

 - Utveckla elevteamet arbetssätt för att ge 
varje individ ökade förutsättningar att nå 
sina mål. 

Kontinuerligt  

 - Verka för att få igång ett elevkårsarbete. 2-3 veckor in i kurs  

Lärvux 

 - Levandegör planen vid varje kursstart för 
eleverna, diskuterar innehållet. Samtalet 
med eleverna relateras till andra aktuella 
händelser kring trygghet, likabehandling, 
utsatthet, som finns i den allmänna debatten 
i tidningar/tv mm. 

Kontinuerligt  

 - Lärarna samtalar med eleverna om hur de 
mår, om de känner sig trygga, att det känns 
trevligt i korridorer, i caféterian osv. 

Kontinuerligt  

 - Lärarna gör rundvandring på skolan med 
eleverna. Eleverna får se olika lokaler (SFI, 
administration, rektor…) och får möjlighet 
att hälsa på olika personer. 

En vecka in i kurs  

Vård-utbildningen 

 - Individuella samtal med eleverna, i syfte att 
fånga upp behov av stöd och sätta in 
åtgärder för att ge förutsättningar för ökad 
måluppfyllelse. 

1-2 veckor in i kurs  

 - Stödmöten för att stödja individer med 
särskilda behov. 

4 gånger per år  

Utbildning på entreprenad 

 - Rektor uppmärksammar och diskuterar 
likabehandling och kränkande behandling 
med berörda entreprenörer.  

I samband med 
kursstart 

 

 - Fall av kränkningar uppmärksammas, reds 
ut, åtgärdas, dokumenteras och följs upp 
med de som berörs. 

Kontinuerligt 
Rapportering till 
nämnd görs inför 
närmaste 
nämndsmöte. 

 

SFI 

 - SFI har en årlig dag för arbete med 
värdegrundsfrågor för medarbetarna. 

Kontinuerligt i 
arbetslagen. 
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 - 2-3 veckor efter kursstart pratar lärarna 
med eleverna om samarbetet i klassrummet 
och i skolan och informerar igen om 
förbudet mot kränkande behandling. Tolkar 
används. 

4-6 ggr/år.  
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BLANKETT FÖR HANTERING AV ÄRENDEN FÖR  
KRÄNKANDE BEHANDLING 

för verksamhet inom Vuxenutbildningen i Gävle kommun 

 
Mottaget av 

Namn 

       

Mottog ärendet den (datum) 

      

Verksamhet 

      

Telefonnummer 

      

E-post 

      
 

 

Ärendets art 

Vad gäller ärendet 

      

 

 

 

 

 

 

Åtgärder 

Ansvarig för ärendet 

       

Befattning 

      

Telefonnummer 

      

E-post 

      

Ärendestatus 

 Ärendet avslutat.     Ärendet pågår. 

Datum då ärendet avslutades 

      

Vidtagna åtgärder 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

V U X E N U T B I L D N I N G E N  I  G Ä V L E  

               Vuxenutbildningen i Gävle kommun 

            Tfn 026-17 93 00 (vx) 

                 http://www.gavle.se/Vuxenutbildningen 
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