
Till dig som är elev
Du ska respekteras för den du är och känna dig trygg

När du studerar inom vuxenutbildningen i Helsingborg 

ska du kunna känna dig trygg. 

Du ska få stöd när du studerar så att du trivs och får kunskap.   

Vi är alla olika. Men vi har samma behov 

av att mötas med respekt och omtanke. 

Ingen får diskrimineras. 

Det betyder att ingen får behandlas sämre än någon annan.

En person kan diskrimineras på grund av:

1.	 Kön – om en person till exempel behandlas sämre 

för att den är kvinna eller man.

2.	 Könsöverskridande identitet eller uttryck – om någon till exempel 

behandlas dåligt för att den klär sig på ett sätt 

som inte är typiskt för personens kön.  

3.	 Etnisk tillhörighet – om en person behandlas sämre 

för att den tillhör en viss etnisk grupp, 

till exempel samer eller romer.

4.	 Religion eller annan trosuppfattning – om en person till exempel 

behandlas dåligt för att den har en viss tro.

5.	 Funktionsnedsättning – om en person behandlas sämre 

för att den till exempel inte ser eller hör. 



6. Sexuell läggning – om en person behandlas dåligt 

för att den till exempel är homosexuell 

och blir kär i någon av samma kön.

7.	 Ålder – om en person behandlas sämre 

för att den har en viss ålder, 

och till exempel inte får ett jobb 

för att arbetsgivaren tycker att personen är för ung.

Vi ska behandla alla lika

Om du är religiös eller ateist, är ung eller gammal 

så ska du mötas med samma respekt. 

Om du har en funktionsnedsättning ska du mötas med respekt 

precis på samma sätt som en person 

som inte har en funktionsnedsättning.

När vi möter varandra med respekt accepterar vi att vi är olika, 

och kan lära av varandra. 

Alla får säga vad de tycker och blir tagna på allvar. 

Du får inte kränka någon och ingen får kränka dig

Det är förbjudet att sprida rykten, 

skriva elaka meddelanden på sociala medier, 

slåss eller att hota någon.

Lärare och rektorer får inte kränka någon elev

Alla som arbetar inom vuxenutbildningen har ansvar

för att skapa en trygg miljö där ingen blir diskriminerad eller kränkt.



Om du känner dig diskriminerad eller kränkt ska du berätta det

Om du någon gång känner dig kränkt ska du prata med din lärare. 

Du kan också prata med rektorn på skolan.

När personal inom vuxenutbildningen får veta 

att någon upplever sig diskriminerad eller kränkt 

samtalar de med de inblandade. 

Rektor gör en handlingsplan, 

följer upp och tar reda på om det har blivit en förändring. 

Både den person som känner sig kränkt 

och den person som har kränkt någon ska få hjälp och stöd. 

Det är viktigt.

Vi har alla ansvar för att skapa en bra skolmiljö! 


