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Handlingsplaner Stiftelsen Gerlesborgsskolan  
Beslutsdatum: 170602  

 

Innehåll: 
 

Handlingsplaner:  

 

Likabehandlingsplan med handlingsplan för diskriminering och kränkning  

Jämställdhetsplan och handlingsplan för jämställda löner 

Handlingsplan, Alkohol och droger 

Handlingsplan, Händelse i privatliv/arbetsliv 

Handlingsplan, Kris, olycka och massmedia 

Handlingsplan, Rån, hot och våld 

Handlingsplan, Dödsfall 
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Likabehandlingsplan 
Beslutsdatum: 170602  

 
Likabehandlingsplanen omfattar samtliga verksamma inom Stiftelsen Gerlesborgsskolan 

styrelsemedlemmar, personal, uppdragstagare samt praktikanter, studerande och kursdeltagare.  

Stiftelsen Gerlesborgsskolan ska upprätta och utvärdera likabehandlingsplanen varje år enligt 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). 

 

Innehåll: 

 

Likabehandlingsplan 

Mål för arbetet med likabehandling, Stiftelsen Gerlesborgsskolans 2017-18 

Likabehandlingsplan bilaga 1, Anmälan om diskriminering eller kränkning  

Likabehandlingsplan bilaga 2, Dokumentation av samtal gällande diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling  
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Likabehandlingsplan  
Beslutsdatum: 170602  

 

Likabehandlingsplanen omfattar samtliga verksamma inom Stiftelsen Gerlesborgsskolan 

styrelsemedlemmar, personal, uppdragstagare samt praktikanter, studerande och kursdeltagare.  

Stiftelsen Gerlesborgsskolan ska upprätta och utvärdera likabehandlingsplanen varje år enligt 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Nästa gång 2018-03-24. Regelbunden kartläggning och 

nulägesanalys utförs under året.  

 

Stiftelsens Gerlesborgsskolans vision och värdegrund - 

likabehandlingsplan som stöd  
 

Stiftelsen Gerlesborgsskolans verksamhet vilar på demokratisk grund och uppfattningen att alla 

människors lika värde är ett grundläggande demokratiskt krav. Stiftelsen vill verka som en förebild 

för en trivsam och stimulerande gemenskap med kreativitet och skapande i centrum. Vi visar 

respekt för den enskilda individen och utgår från ett demokratiskt förhållningssätt.  

 

Stiftelsen arbetar för att motverka diskriminering och alla former av kränkande behandling av 

individer och grupper. Vi accepterar inga former av kränkande särbehandling eller trakassering.  

Att ta ställning mot diskriminering och kränkande behandling är till stor del en fråga om 

medvetenhet om rättigheter och skyldigheter samt att den som uppmärksammar en kränkande 

handling eller diskriminering har modet att ingripa omedelbart. Ingen bör medverka till att dölja 

kränkande särbehandling eller trakassering. 

 

Samtliga verksamma inom stiftelsen ska bemötas med tolerans och respekt samt säkerställas en 

trygg och positiv studie- och arbetsmiljö. Vilket betyder att vi uppträder tolerant och respektfullt 

mot varandra och ansvarar för att likabehandlingsplanen följs. Samt att vi var och en och 

tillsammans verkar för ett kreativt och stödjande klimat. Vi förväntas visa respekt för varandras 

olikheter och bidra till en positiv atmosfär. Miljön ska vara öppen för skilda uppfattningar och 

uppmuntra att de förs fram. Vi sätter stort värde på den levande debatten. Att använda kritiskt 

tänkande och ifrågasätta normer och strukturer är något som uppmuntras. Stiftelsen 

Gerlesborgsskolan verkar för breddad representation och för ett mångkulturellt klimat vilket kräver 

tålamod, ödmjukhet och fördomsfrihet.  

 

Stiftelsen Gerlesborgsskolans värdegrund: 

 

• Öppenhet  

• Utveckling  

• Kvalitet  
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Begreppsdefinitioner och exempel 

Diskrimineringslag (2008:567) 

Den som bedriver utbildningsverksamhet får inte diskriminera eller kränka studerande som deltar i 

eller söker till verksamheten. Personal och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med 

utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget. 

Lagen syftar till att motverka diskrimineringar och kränkningar och främja lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Lagen har till ändamål att främja studerandes lika rättigheter samt att motverka diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning. Därutöver avses lagen förhindra och förebygga annan kränkande behandling 

som inte direkt kan hänföras till dessa diskrimineringsgrunder. 

Diskriminering och kränkande behandling är omfattande begrepp och skall inte tolkas för snävt.  

Det är den enskilda personens uppfattning om diskriminering och kränkning som skall beaktas. 

Sju diskrimineringsgrunder  

Gerlesborgsskolan arbetar med likabehandling på följande sju diskrimineringsgrunder  

enligt diskrimineringslagen (2008:567). I texten nedan återges den lättlästa versionen av de sju 

diskrimineringsgrunderna.   

 

Diskriminering är förbjudet om det kan bero på:  

• Kön 

• Könsöverskridande identitet eller uttryck 

• Etnisk tillhörighet 

• Religion eller annan trosuppfattning 

• Funktionsnedsättning 

• Sexuell läggning 

• Ålder  

 

Kön: 

Kvinnor, män och transsexuella kan bli diskriminerade på grund av kön. En person som är transsexuell 

kan vara någon som vill ändra kön eller som har ändrat kön. Det är förbjudet att diskriminera någon på 

grund av kön. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck: 

Min identitet är min bild av mig själv. Jag som skriver den här texten är kvinna. Den som inte känner sig 

som kvinna och inte heller känner sig som en man har en identitet som är könsöverskridande. 

Diskrimineringsombudsmannen använder ordet könsidentitet. En transperson 

har en könsidentitet som överbrygger de vanliga gränserna. Det är förbjudet att diskriminera en 

transperson. En man som klär sig som en kvinna ska inte behandlas annorlunda. En kvinna som klär sig 

som en man ska inte heller behandlas annorlunda. Det kan vara diskriminering. Här innefattas en 
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persons mentala kön, det vill säga det som inte utan vidare är iakttagbart för andra. Frågan om när 

en person faller under den nya diskrimineringsgrund bedöms i första hand utifrån hur personen 

själv identifierar sig. Den som inte känner sig som kvinna och inte heller känner sig som en man har 

en identitet som är könsöverskridande.  

Etnisk tillhörighet:  

Jordklotet är fullt av människor. Vi kommer från olika länder, olika nationer. Vi har olika nationaliteter 

till exempel finländare, svenskar och polacker. Alla människor har olika hudfärg. Vi kommer från 

olika kulturer. Vi kan tillhöra olika folk och bo i samma land. Det kan kallas att vi har 

olika etniska bakgrunder. I lagen kallas det för etnisk tillhörighet. Till exempel har samer sin etniska 

tillhörighet och romer har sin etniska tillhörighet. Alla människor har en eller flera 

etniska tillhörigheter. En människa kan till exempel vara både same och svensk. En annan människa 

har sin etniska bakgrund i Afrika, men är född i Sverige. Alla människor har en eller flera etniska 

tillhörigheter. Alla människor kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering. Om du behandlar en 

människa annorlunda för att du tycker att hen är annorlunda kan det vara diskriminering. Det är 

förbjudet att diskriminera någon på grund av etnisk tillhörighet. 

Religion eller annan trosuppfattning:  

Det är förbjudet att diskriminera på grund av religion eller tro. Kristendom och islam är exempel på 

religioner. En annan trosuppfattning kan vara ateism. Den som är ateist tror inte på någon Gud alls. 

Funktionsnedsättning:  

En människa kan ha en funktionsnedsättning. Nedsatt syn eller nedsatt hörsel är exempel på det. 

Den som har en allergi mot jordnötter eller har svårt att gå har också en funktionsnedsättning. 

Ibland gör det saker krångligare. Ibland spelar det ingen roll om man är allergisk mot jordnötter 

eller inte. Det beror på var man är och hur miljön där ser ut. Det går inte att se alla 

funktionsnedsättningar. Några är osynliga. Du kan inte se att en person har problem inne i magen. 

Det kan till exempel vara problem med mage och tarmar eller oro och ångest. Du kan heller inte se 

om någon behöver extra hjälp för att kunna förstå, koncentrera sig eller sitta still. En lättläst text 

är nödvändig för några,  men kan vara bra för alla. Om du bryter benet och därför åker rullstol en 

månad räknas inte det som funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen. Lagen kräver längre 

tid för funktionsnedsättningen. 

Sexuell läggning:  

Med sexuell läggning menas om en människa blir kär i män, kvinnor eller både män och kvinnor. 

Den som blir kär i en person av samma kön kallas homosexuell. Den som blir kär i en person av 

motsatt kön kallas heterosexuell. Den som blir kär i både män och kvinnor kallas bisexuell. Du får 

inte behandla en människa annorlunda på grund av vem hon blir kär i. Det är diskriminering. 

Ålder:  

Ålder berättar hur gammal en människa är, hur många födelsedagar man haft. Du får inte behandla 

en människa annorlunda på grund av hennes ålder. Det kan vara diskriminering.  
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Diskriminering, definition 

Sexuella trakasserier avser kränkning grundade på kön eller som anspelar på sexualitet. Homofobi 

är en uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger 

uttryck för en starkt negativ syn på homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella personer.  

Rasism bygger på föreställningar om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen 

om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupperna. Mot bakgrund av en sådan uppfattning 

ses vissa folkgrupper som mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera. 

Främlingsfientlighet avser motvilja eller förakt mot grupper som definieras genom fysiska, 

kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. Rasifiering eller etnifiering är ett begrepp 

och teoretiskt perspektiv som beskriver hur människor ses som stereotyper utifrån fördomar om 

deras bakgrund eller ursprung. 

 

Tillfälliga meningsskiljaktigheter, samarbetsproblem eller olika uppfattningar om en frågeställning 

betyder inte att det är fråga om kränkande särbehandling utan är helt normala företeelser i en 

verksamhet. Att ha olika uppfattningar bör accepteras och respekteras.  

Lagen skiljer på olika typer av diskriminering  

1. Direkt diskriminering:  

Ingen person får missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de sju 

diskrimineringsgrunder som lagen omfattar, dvs. kön, etnisk tillhörighet, könsidentitet eller 

könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. 

Direkt diskriminering är uppbyggt kring begreppen missgynnande, jämförbar situation och 

orsakssamband.  

2. Indirekt diskriminering:  

Verksamheten får inte använda regler eller bestämmelser som uppfattas som neutrala på ett 

diskriminerande sätt. Indirekt diskriminering kan vara när personer med olika behov behandlas lika. 

Indirekt diskriminering är uppbyggt kring begreppen missgynnande, jämförelse och 

intresseavvägning.  

3. Trakasserier:  

Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna.  

4. Sexuella trakasserier:  

Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.  

5. Instruktioner:  

Order eller instruktioner får inte ges så att någon diskrimineras.  
 

5. Repressalier  

Personer som anmält någon eller deltagit i utredning om brott mot likabehandlingslagen får inte 

bestraffas.  
 

6. Annan kränkande behandling.   
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Andra kränkande särbehandlingar 

 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har också till syfte att motverka andra kränkande 

särbehandlingar. Alla kränkningar är inte diskriminering, men all kränkande behandling måste 

förhindras som vuxen-mobbing, psykiskt våld och social utstötning och liknande överträdelser:  

 

• Undanhållande av information eller ge felaktig information 

• Negativt bemötande 

• Utfrysning 

• Ryktesspridning 

• Förföljelse i olika former 

• Att bli hotad 

• Förnedringar och sexuella trakasserier, som oönskad beröring, könsord 

• Förtal och nedsvärtning av en person eller dennes familj 

• Slag och knuffar 

• Att få personlig egendom gömd, stulen eller förstörd 

• Klotter, brev, lappar, e-post, sms, mms som innehåller kränkningar 

• Hånande kommentarer 

• Prat bakom ryggen 

• Favorisering 

 

Med mobbning menas kränkning vid upprepade tillfällen samt en obalans i makt mellan den som 

mobbar och den som blir utsatt. Kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk 

och återkommande och utföras av och drabba såväl vuxna som barn och ungdomar. 

Det är alltid individens upplevelse av situationen som avgör om beteendet eller behandlingen är 

kränkande. Den person som säger ifrån att ett beteende är ovälkommet ska respekteras och 

beteendet skall upphöra omgående. Stiftelsen Gerlesborgsskolan har noll-tolerans vad gäller all 

slags mobbing.  

Trakasserier är ett vedertaget begrepp i diskrimineringssammanhang och är alltså kopplade till 

diskrimineringsgrunderna. Det är därför nödvändigt att skilja mellan trakasserier och annan 

kränkande behandling. I lagen har därför ett förbud införts mot annan kränkande behandling för att 

täcka in alla former av kränkningar. Detta gäller inte befogade tillrättavisningar som har till syfte att 

upprätthålla ordning och en god miljö för samtliga verksamma, personal, uppdragstagare, 

studerande och kursdeltagare.  
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Negativa konsekvenser av kränkande särbehandling 

Hos enskilda individer:  

Svårigheter till samarbete, medvetet brytande av regler eller överdrivet hållande på regler, 

försämrade prestationer, fysisk ohälsa, missbruksproblem eller psykiska reaktioner till exempel 

sömnsvårigheter, oförmåga att se framåt eller orimliga krav på upprättelse   

Hos gruppen: 

Minskad kreativitet, effektivitet, upplösning av rådande regler eller fastlåsning av regler, ökad kritik 

mot arbetsledning, bristande förtroende allmän känsla av osäkerhet, symtom på vantrivsel, mindre 

problem förstoras upp, sökande av syndabockar.  

Avsikten med lagen är 

• Att ingen mobbning ska förekomma i verksamheten.  

• Att samtliga i verksamheten ska ha kunskap om hur de ska gå till väga i situationer där mobbing 

förekommer.  

• Att verksamheten ska ha beredskap för att snabbt hjälpa och stödja en person som drabbas.  

• Att verksamhetens personal ska hindra alla försök från någon i verksamheten att utsätta andra för 

mobbing. 

Andra begreppsdefinitioner:  

Mobbning förutsätter att den som utsätts, kränks vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning 

från andra former av kränkande behandling. Vidare råder en obalans i makt mellan den som 

mobbar och den som utsätts för mobbning.  

Arbetsmiljölagen AFS 1997: 1160  

Arbetsmiljölagen gäller även i utbildnings- och studiemiljön. Arbetsgivaren skall klargöra, att 

kränkande särbehandling inte kan accepteras i verksamheten. Att vara utsatt för trakasserier och 

kränkningar är för de flesta studerande behäftat med känslor av skam och maktlöshet, vilket leder 

till att de får svårt att skapa och upprätthålla tillitsfulla sociala band till andra. De har också ofta låg 

tillit till personalens förmåga att komma till rätta med problemet. Det fordras därför att de som för 

samtal med den som utsatts har, eller kan bygga upp, ett förtroendekapital som får den utsatta 

individen att känna tillit till att verksamhetens personal både vill och kan hjälpa. Det finns ingen mall 

för hur ett förtroendekapital byggs upp, då både verksamhetens personal och studerande bär på 

föreställningar om varandra och om den situation som ska utredas. I vår verksamhet finns personer 

från flera yrkesgrupper som har kunskap och erfarenhet av att leda svåra samtal. Denna kompetens 

behöver tas till vara.  
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Förebyggande insatser 

 

Det förebyggande arbetet ska ske i det dagliga värdegrundsarbetet enligt Diskrimineringslagen 

(SFS 2008:567). Policydokument med tillhörande handlingsplaner ska hållas aktuella och 

tillgängliga för samtliga verksamma inom stiftelsen. Att likabehandlingsplanen implementeras är 

allas ansvar. I det fortlöpande arbetet med att förebygga diskriminering och kränkande behandling 

använder vi inom stiftelsen olika verktyg och arbetsmetoder. Till exempel studerande-, kursdeltagar- 

och medarbetarenkäter, personalstatistik och kompetensutveckling, samtal, diskussioner och 

utvecklingssamtal. Hela verksamheten arbetar med värdegrundsarbete för att stärka kollektiv 

medvetenhet och gemensamma mål, värdegrundsarbetet ingår även i studieplanen för vår två-åriga 

konstnärliga grundutbildning.  

Verksamhetsledare ansvarar för:  

Att policydokument och handlingsplaner tillgängliggörs och följs, utvärderas och förbättras 

kontinuerligt. Verksamhetsledare är ansvarig för beredskapsgruppen och sammankallande. Samt 

för att studie- och arbetsmiljön regelbundet utvärderas i syfte att säkerställa att likabehandling 

aktivt främjas utifrån ett långsiktigt perspektiv. Arbetet med trygghet, trivsel och socialt samspel 

bör utgöra en stående punkt vid verksamhetsledarens medarbetarsamtal. 

Arbetsledare ansvarar för:  

Att policydokument och handlingsplaner tillgängliggörs och följs, utvärderas och förbättras 

kontinuerligt. Samt att förebyggande insatser sker, att tid avsätts för medarbetare regelbundet, 

minst två gånger per år, för värdegrundsarbete med utgångspunkt i policydokument och 

handlingsplaner. I arbetet bör tillits- och värderingsövningar, diskussioner om arbets- och trivsel- 

regler ingå. Individuella medarbetarsamtal kan användas för att stärka värdegrundsarbetet. Arbetet 

med trygghet, trivsel och socialt samspel bör utgöra en stående punkt vid arbetsledarens 

medarbetarsamtal. Arbetsledare ansvarar även för att material som används i studie- och 

arbetsmiljön kritiskt granskas så att de inte innehåller diskriminerande värderingar.  

Personal svarar för:  

Att policydokument och handlingsplaner tillgängliggörs och följs, utvärderas och förbättras 

kontinuerligt. Samt att förebyggande insatser sker, att tid avsätts för medarbetare regelbundet, 

minst två gånger per år, för värdegrundsarbete med utgångspunkt i policydokument och 

handlingsplaner. I arbetet bör tillits- och värderingsövningar, diskussioner om arbets- och trivsel- 

regler ingå. Individuella medarbetarsamtal kan användas för att stärka värdegrundsarbetet. Arbetet 

med trygghet, trivsel och socialt samspel bör utgöra en stående punkt vid arbetsledarens 

medarbetarsamtal. Personal ansvarar även för att material som används i studie- och arbetsmiljön 

kritiskt granskas så att de inte innehåller diskriminerande värderingar.  

Studerande ansvarar för:  

Att policydokument och handlingsplaner tillgängliggörs och följs, utvärderas och förbättras 

kontinuerligt. Samt att förebyggande insatser sker och att arbetet med trygghet, trivsel och socialt 

samspel bör utgöra en stående punkt i studerandekåren. Studerande ansvarar även för att material 

som används i studie- och arbetsmiljön kritiskt granskas så att de inte innehåller diskriminerande 

värderingar.  
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Metoder för värdegrundsabete, förebyggande av destruktiva konflikter 
 

För att destruktiva konflikter ska undvikas i studie- och arbetsmiljön ska regelbundna möten och 

träffar hållas där studerande, kursdeltagare och personal tillåts vara delaktiga i utformande av 

studie- och arbetsförhållanden. Vid dessa möten är det viktigt att samtalstonen är lyhörd och 

tillåtande och att samtliga deltagare får komma till tals samt ges möjlighet att påverka.  

Metoden att gemensamt ta fram en värdegrund som relationerna i Stiftelsen Gerlesborgsskolans 

verksamhet ska vila på bör vara regelbundet återkommande och bedrivas i ett långsiktigt 

perspektiv. Till stiftelsens värde/nyckelord ska spelregler knytas som beskriver hur samtliga i 

verksamheten bör förhålla sig till varandra för att skapa en trivsam och stimulerande gemenskap 

med kreativitet och skapande i centrum. 

 

Stiftelsen Gerlesborgsskolans värde/nyckelord är: 

 

• Öppenhet - respekt, information och lyhördhet 

• Utveckling - lyhördhet, generositet och självinsikt 

• Kvalitet - helhetssyn, hög ambitionsnivå och närvaro  

 

Konsekvenser om man bryter mot regler 

Att medvetet kränka eller trakassera är en handling som bryter mot anställningsavtalet, och hela 

Stiftelsen Gerlesborgsskolans värdegrund. För att en positiv studie- och arbetsmiljö på 

Gerlesborgsskolan ska upprätthållas krävs att skolans regler och föreskrifter följs. Om dessa inte 

följs av personal ska åtgärders vidtas enligt handlingsplan för att få kränkningar och trakasserierna 

att upphöra; samtal, varning, omplacering, uppsägning/avstängning. Om dess inte följs av 

studerande och kursdeltagare kan personen eller personerna varnas, samt efter upp till tre 

varningar, tillfälligt stängas av från undervisning eller helt avskiljas från Gerlesborgsskolans 

undervisning.  

Åtgärder och hantering vid diskriminering och kränkande behandling 

Om det kommer till kännedom att en eller flera personer verksamma inom stiftelsen 

Gerlesborgsskolan utsatts för diskriminering eller kränkande behandling ska det utan dröjsmål 

rapporteras till valfri personal på skolan. Möjlighet finns även att rapportera anonymt (se 

Likabehandlingsplan, bilaga 2 med för detta avsedd blankett). Det är alltid den utsatta persons 

subjektiva upplevelse av vad som skett som ska vara utgångspunkten vid utredning av kränkande 

behandling.  

 

Mottagaren av rapporten ska så fort som möjligt informera arbetsledare eller verksamhetsledare 

som utser och sammankallar en beredskapsgrupp. Vilka som bör ingå i gruppen och 

arbetsfördelningen inom gruppen avgörs av ärendets karaktär. Arbetsledaren eller 

verksamhetsledaren bedömer om ärendet bör gå vidare till stiftelsen ordförande. Gruppens uppgift 

är att på kort varsel stötta den/de utsatta och utreda ärendet. Den som sammankallar 

beredskapsgruppen ansvarar för dokumentation av rapporten och upprättande av åtgärdsplan 

samt att åtgärdsplanen genomförs, dokumenteras, följs upp och utvärderas.  
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Fördjupad utredning av diskriminering och kränkande 

behandling 

Undersökning 

1. Enskilt samtal ska genomföras med den som blivit diskriminerad/kränkt.  

Att tänka på vid samtalet:  

Var tydlig med att diskriminering, trakasserier och kränkningar är oacceptabla. Tala om vikten av att 

diskrimineringen/kränkningen kommit till kännedom - nu kan situationen börja hanteras. Ta reda på 

vad som hänt, lyssna aktivt och empatiskt. Målet ska vara att stoppa den omedelbara 

diskrimineringen/kränkningen. Undvik motbeskyllningar och lyssna från den andres perspektiv. 

Berätta för den som har blivit kränkt när samtal kommer att äga rum med dem som har varit 

kränkande. Se till att den drabbade har tillgång till en trygg plats. Överväg möjligheten att använda 

pålitliga kamrater, lärare, personal och andra vuxna som frivilliga stödpersoner - stärk den 

drabbades självförtroende.  

Led samtalet så att beskrivningar av händelser blir konkreta. Var beredd att avlasta den utsatta 

eventuell skuld och skam och noga med att processen som följer efter samtalet dokumenteras. 

Visa att stiftelsen tar ansvaret för att åtgärda situationen. Var lyhörd för den utsattes vilja och 

förslag på åtgärder.  

Samtalen och åtgärderna bör följas upp. Den utsatta individen behöver veta hur detta kommer att 

gå till och själv få möjlighet att påverka både när och hur. Personen som sammankallar till mötet 

ansvarar för att mötet och efterföljande processer dokumenteras, se Likabehandlingsplan, bilaga 2 

med tillhörande blankett.   

2. Enskilda samtal med personer som har sett eller hört något.  

Att tänka på vid samtalet:  

Var tydlig med att diskriminering, trakasserier och kränkningar är oacceptabla. Tala om vikten av att 

diskrimineringen/kränkningen kommit till kännedom - nu kan situationen börja hanteras. Ta reda på 

vad som hänt, lyssna aktivt och empatiskt. Målet ska vara att stoppa den omedelbara 

diskrimineringen/kränkningen. Samla in fakta, påminn om att studerande och personal har 

skyldighet att informera/anmäla till verksamheten om någon utsätts för kränkningar. Led samtalet 

så att beskrivningar av händelser blir konkreta. Visa att stiftelsen tar ansvaret för att åtgärda 

situationen. Personen som sammankallar till mötet ansvarar för att mötet och efterföljande process 

dokumenteras, se Likabehandlingsplan, bilaga 2 med tillhörande blankett.   

3. Enskilda samtal med den eller dem som har anklagats för diskrimineringen eller 

kränkningen.  

Att tänka på vid samtalet:  

Tala om de delar av händelseförloppet som det finns kännedom om. Tydliggör vad stiftelsen anser 

om diskrimineringar och kränkningar. Ta ställning, men undvik moraliserande. Informera om vad 

verksamheten tänker göra, fråga vad personen kan göra för att rätta till det inträffade. Vänta in 

förslag, ha inte bråttom. När förslaget kommer ska det tas på allvar, fråga personen om den klarar 

av det. Samtalen och åtgärderna bör följas upp. Personen som sammankallar till mötet ansvarar för 

att mötet och efterföljande process dokumenteras, se Likabehandlingsplan, bilaga 2 med 

tillhörande blankett. 
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4. Återkoppling sker till berörda person.  

Om möjligt, beroende på ärendets karaktär och endast om den som blivit diskriminerad/kränkt 

samtycker, försök att få till ett möte med de inblandade parterna i händelsen.  

Att tänka på vid samtalet:  

Börja alltid samtalet med att den som har känt sig diskriminerad/kränkt får yttra sig, fortsätt därefter 

samtalet med den/dem som utfört diskriminering/kränkningen. Till exempel, fråga om den/de 

personerna har kunnat genomföra sina egna förslag för förbättring. Personen som sammankallar till 

mötet ansvarar för att det dokumenteras (se Likabehandlingsplan, bilaga 2 med tillhörande 

blankett). Var medveten om att efter de utredande samtalen med den individen som blivit utsatt är 

det lätt hänt att personalen på skolan lämnar denne för att koncentrera sig på att åtgärda 

problemen. Fokus hamnar då på dem som trakasserat eller kränkt. Om det åtgärdande arbetet ska 

bli effektivt behöver de som har ansvar för detta arbete ha en långsiktig kontakt med den som blivit 

utsatt. De behöver följa upp de åtgärder som vidtagits för att veta om de haft någon effekt. Att ha 

varit utesluten från kamratgemenskapen, att ha blivit hånad och trakasserad väcker inte bara 

negativa känslor utan leder ofta också till ett sargat självförtroende. Detta skapar en förödande 

känsla av maktlöshet. Den som utsatts behöver med stöd utarbeta verktyg för hur hen själv kan 

påverka sin situation. Detta för att ge den som utsatts en känsla av makt över den egna situationen. 

Att helt vara beroende av att andra ska komma med lösningarna och ”fixa situationen” leder inte till 

att det egna självförtroendet ökar. Stödet kan innebära att ringa in vilka kamratrelationer som kan 

vidareutvecklas och hur detta ska gå till. Det kan också vara att öppna församtal mellan den utsatta 

och de som hen möter i studie- eller arbetsmiljön för att diskutera vilka kritiska situationer som 

uppstår och göra upp planer för hur dessa situationer inte ska uppkomma.  

Analys 

 

5. Uppföljningssamtal genomförs vid behov i beredskapsgruppen 

Se Likabehandlingsplan, bilaga 3 med medföljande blankett.    

 

Åtgärder 

 

6. Om problemen kvarstår upprättas ett åtgärdsprogram och vid allvarliga och/eller 

upprepade händelser hänskjuts ärendet till arbetsledare eller verksamhetsledare.  
Arbetsledaren eller verksamhetsledaren bedömer om ärendet bör gå vidare till stiftelsen 

ordförande.  

 

Uppföljning 

 

7. Uppföljning kan behövas där åtgärdsprogrammet utvärderas och nya beslut tas. 

Beredskapsgruppen bör få ta del av dokumentationen utom då rapporteringen är anonym. 

Arbetsledare, verksamhetsledare eller stiftelsens ordförande ansvarar för att dokumentationen 

arkiveras.  

8. Om problemet kvarstår gör beredskapsgruppen en bedömning om en anmälan till polisen 

eller arbetsmiljöverket.  
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Dokumentation  

 

Redogörelser ska innehålla utredning och analys: Ärendebeskrivning och uppgift om genomförda 

samtal. Åtgärd och uppföljning: Beskrivning av åtgärdsprogram och behov av extern kompetens 

och eventuell anmälan till polis eller arbetsmiljöinspektionen samt förslag till uppföljning. 

Uppföljning: Beskrivning av uppföljning. Arbetsledare/verksamhetsledare är ansvariga för att 

dokumentationen arkiveras.  

 

Implementering av likabehandlingsplanen  

Likabehandlingsplanen skall vara väl implementerad i verksamheten. Det är av yttersta vikt att 

samtliga verksamma inom Stiftelsen Gerlesborgsskolan styrelseledamöter, personal, studerande, 

kursdeltagare, uppdragstagare samt vikarier och praktikanter ska läsa och sätta sig in i 

verksamhetens värdegrund och policydokument med tillhörande handlingsplaner. 

När man har läst dokumenten signerar en underskrift (se bilaga 6 )  

Härmed bekräftas att jag har tagit del av Stiftelsen Gerlesborgsskolans policydokument, 

likabehandlingsplan, jämställdhetsplan, samt handlingsplaner, telefonlistor och bilagor.  

Att jag samtycker med innehållet och kommer att aktivt verka för verksamhetens värdegrund.  

Jag har också tagit del av vilka konsekvenser det innebär om jag bryter mot verksamhetens 

gemensamma regler och policy.  

Underskriven blankett lämnas eller mailas till närmsta arbetsledare/verksamhetsledare. 

  

Ansvarsfördelning  

 

Samtliga verksamma inom Stiftelsen Gerlesborgsskolan styrelseledamöter, personal, studerande, 

kursdeltagare, uppdragstagare samt vikarier och praktikanter är skyldiga att främja likabehandling 

och att förebygga och motverka diskriminering/kränkning. Alla är också skyldiga att så fort som 

möjligt rapportera och utreda sådana händelser samt att förhindra fortsatt diskriminering/kränkning. 

Verksamhetsledare och personal ansvarar för att likabehandlingsplanen följs enligt den 

övergripande policyn och gällande lagstiftning. 

Styrelsen ansvarar för:  

Att verka efter och årligen fastställa Stiftelsen Gerlesborgsskolans Likabehandlingsplan, 

policydokument med tillhörande handlingsplaner.  

Verksamhetsledare och arbetsledare för:  

Att följa stiftelsens Likabehandlingsplan och policydokument med tillhörande handlingsplaner. 

Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som förmedlas och sträva efter 

likabehandling. Se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling 

misstänks/anmäls/upptäcks. Dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan 

kränkande behandling och de åtgärder som vidtas. Bevaka att utredda fall av diskriminering och 

annan kränkande behandling, där den enskilda individen är berörd, följs upp. 

Att säkerställa att samtliga verksamma i stiftelsen känner till att diskriminering och annan kränkande 

behandling inte är tillåten i studie- och arbetsmiljön. Tillförsäkra att det bedrivs ett målinriktat arbete 

för att främja personalen och studerandes lika rättigheter, samt att motverka diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
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funktionsnedsättning samt annan kränkande behandling. Årligen upprätta, utvärdera och revidera 

en Likabehandlingsplan i samarbete med personal och studerande och styrelse. Om verksamheten 

får kännedom att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, se till att utredning 

görs och att åtgärder vidtas  

Personal ansvarar för:  

Att följa stiftelsens Likabehandlingsplan och policydokument med tillhörande handlingsplaner. 

Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som förmedlas och sträva efter 

likabehandling. Se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling 

misstänks/anmäls/upptäcks. Dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan 

kränkande behandling och de åtgärder som vidtas. Bevaka att utredda fall av diskriminering och 

annan kränkande behandling, där den enskilda individen är berörd, följs upp. 

Den studerande ansvarar för:  

Att följa stiftelsens Likabehandlingsplan och policydokument med tillhörande handlingsplaner. 

Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som förmedlas och sträva efter 

likabehandling. Se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling 

misstänks/anmäls/upptäcks.  

Information om likabehandlingsplanen 

Sker vid inval av ny styrelseledamot, anställning av ny medarbetare, start av konstkurs och 

terminsstart av konstnärlig grundutbildning samt när studerande som antas senare påbörjar 

utbildningen. Alla i stiftelsens verksamhet ska veta till vem eller vilka de kan vända sig för att få stöd 

och hjälp om de blivit kränkta eller trakasserade. Likabehandlingsplan, policydokument med 

tillhörande handlingsplaner ska alltid finnas tillgänglig på Gerlesborgsskolans hemsida. 

Utvärdering och revidering  

Likabehandlingsplanen, policydokument med tillhörande handlingsplaner utvärderas och revideras 

årligen och rapporteras till styrelsen. Uppdatering nästa gång 2018-03-24. Frågor kring 

likabehandlingsarbetet skall finnas med på en årlig utvärdering, utifrån det sätts nya mål med 

handlingsplanen upp. Verksamhetsledare beslutar om likabehandlingsplanens innehåll i samråd 

med personal, studerande, kursdeltagare och styrelsen.  
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Mål för arbetet med likabehandling, Stiftelsen 

Gerlesborgsskolans 2017-18 

Bakgrund: Stiftelsen har uppdaterats efter att lagen utvidgats och nya regler tillkommit 1 jan 2017 

och numera samtliga sju diskrimineringsgrunder inkluderas. Nytt är även att arbetsgivare och 

utbildningsanordnare ska genomföra arbetet löpande i fyra steg undersöka, analysera, åtgärda och 

följa upp. Samt att hela arbetet ska dokumenteras. Målen under perioden 2017 – 18 är följande:  

 
o Personal och studerande ska ha egna skyddsombud. De studerandes skyddsombud kan 

med fördel vara en representant från studeranderådet. 

 

o Skapa rutiner för årliga lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 

löneskillnader mellan kvinnor och män. Arbetsgivare med minst tio anställda ska 

dokumentera arbetet med lönekartläggning. Arbetsgivare ska även analysera löneskillnader 

mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, men som har 

lägre krav och högre lön. 

 

o Skapa rutiner för att utbildningssamordnare är skyldiga att samverka med dem som deltar i 

utbildningen och med anställda i verksamheten. I rutinen ska ingå att arbetet ska 

genomföras fortlöpande i fyra steg. Arbetet ska dokumenteras löpande. Arbetsgivare och 

utbildningsanordnare ska:  

 

• Undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för 

enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.  

• Analysera orsaker och upptäcka hinder och risker.  

• Vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas.  

• Följa upp och utvärdera arbetet.  

 

o Skapa checklistor för Stiftelsen Gerlesborgsskolan med utgångspunkt i vårt kollektivavtal 

KFOs direktiv för skolmiljö samt och personalkonflikter.  

o Personal och studerande ska känna sig trygga i studie- och arbetsmiljön. Informationen om 

likabehandlingsplan och policydokument ska förbättras:  

 

• Planerna ska läggas ut på verksamhetens hemsida.  

• Ny rutin införs där samtliga verksamma inom stiftelsen i form av ett kontrakt 

undertecknar att de tagit del av Likabehandlingsplanen med tillhörande policydokument. 

Enkätundersökning genomförs under läsåret 17/18. Behov finns av att grupputveckling 

ska vara ett prioriterat område vid personalens kompetensutveckling. Ansvariga: 

Arbetsledare/verksamhetsledare 

 

o Se över rutin vid anställningar för breddad representation och rekrytering. Utveckla en 

genomtänkt analys av vilken kompetens som krävs vid rekrytering. Utforma kravprofilen för 

mångfald. Ansvariga: Arbetsledare/Verksamhetsledare 
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Likabehandlingsplan bilaga 1 
 

Rapport om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling  

Med den här blanketten kan samtliga i verksamheten, personal och studerande anmäla alla former 

av kränkningar och trakasserier som en utsätts för. Det finns möjlighet at lämna in anonymt.  

Utsatt individ/individer:  

Datum:  

Anmälare:  

Anmälares mobil:  

Anmälares epost:  

Person eller personer som utfört den kränkande behandlingen: 

Tidpunkt och plats när kränkningen inträffade:  

Beskrivning av händelsen:  

 

Ge eller mejla rapporten till valfri lärare, kurs och utbildningssamordnare, 

studierektor, verksamhetsledare eller personal på Gerlesborgsskolan.  
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Likabehandlingsplan bilaga 2 

 

Dokumentation av samtal gällande diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling  

Datum:  

Namn/Anonym: 

Namn på inblandande personer:  

När: 

Var: 

Individens egen berättelse:  

Bestäm en ”stödperson” som en kan vända sig till:  

Tid för uppföljande samtal: 

Att tänka på före och under samtalet 

Ta med dig en person som kan anteckna vad som sägs under samtalet  

Vill den studerande ha med sig en känd/ trygg personal under samtalet?  

Se till att den individen vet varför ni ska träffas och ungefär hur lång tid samtalet kommer ta  

Presentera dig och berätta varför just du pratar med den studerande om det som har inträffat  

Berätta att det är viktigt och bra att individen berättar vad hen har varit med om  

Berätta för individen vad som händer efter samtalet samt att det är viktigt att ni tillsammans följer 

upp det ni har pratat om idag  

Avsluta gärna med att sammanfatta och läsa upp det som har skrivits för att se om ni har uppfattat 

informationen på rätt sätt.  
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Jämställdhetsplan och handlingsplan för jämställda löner  
Beslutsdatum: 170602 

 

Jämställdhetsplanen omfattar samtliga verksamma inom Stiftelsen Gerlesborgsskolan 

styrelsemedlemmar, personal, uppdragstagare samt praktikanter, studerande och kursdeltagare.   

 

Stiftelsen Gerlesborgsskolan ska upprätta en skriftlig jämställdhetsplan och handlingsplan för 

jämställda löner samt genomföra en *lönekartläggning var tredje år. Nästa gång 2020-03-24. 

 

Stiftelsen Gerlesborgsskolan ska arbeta för jämställdhet på följande områden: 

 

• Föräldraskap och förvärvsarbete 

• Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 

• Arbetsförhållande 

• Rekrytering 

• Löner 

 

Jämställdhet är allas angelägenhet 

 

Lika behandling av kvinnor och män är en rättslig grundprincip. Respekten för människors lika 

värde är ett grundläggande demokratiskt krav. Jämställdhet ska prägla hela Stiftelsen 

Gerlesborgsskolans verksamhet och därigenom bidra till att skapa goda studie- och 

arbetsförhållanden och ett bra resultat för verksamheten. I den professionella yrkesrollen som 

personal ska en medvetenhet om jämställdhetens betydelse ingå.  

 

Ansvarsfördelningen i jämställdhetsarbetet 

 
Styrelsen fastställer Stiftelsen Gerlesborgsskolans jämställdhetsplan. Verksamhetsledare ansvarar 

för att jämställdhetsarbetet bedrivs enligt den övergripande policyn och gällande lagstiftning 

genom att var tredje år kartlägga hur det ser ut på arbetsplatsen ur jämställdhetssynpunkt. 

Verksamhetsledare/arbetsledare på alla nivåer har ett operativt ansvar för jämställdhetsarbetet. 

 

Mål 

Jämn könsfördelning på alla typer av befattningar. 

 
Konkreta åtgärder 

Göra en genomtänkt analys av vilken kompetens som krävs vid rekrytering. Utforma kravprofilen så 

både män och kvinnor blir intresserade att söka. Prioritera sökande av underrepresenterat kön 

inom aktuellt område när vi tar emot vikarier/praktikanter. Genom årliga medarbetarsamtal inventera 

anställdas önskemål och ambitioner för att kunna engagera sig i utvecklingsarbetet. Uppmuntra 

och underlätta för kvinnor att söka ledande befattningar. 
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Förvärvsarbete och föräldraskap 

 

Mål 

Arbeta för att förena förvärvsarbete och föräldraskap, så att föräldrar kan vara hemma hos barnen 

på lika villkor. 

 

Konkreta åtgärder 

Uppmuntra män att i högre grad utnyttja möjligheterna till föräldraledighet bl.a genom att informera 

om de regler som gäller för uttag av föräldraledighet. Ta reda på om det finns hinder för män att i 

högre grad ta ut föräldraledighet. Anpassa scheman, använda flextid, underlätta uttag av 

föräldraledighet. 

 

Nolltolerans till sexuella trakasserier 

 

Samtliga i Stiftelsen Gerlesborgsskolans verksamheter ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla 

möts av respekt för varandra. I detta ingår att inte utsättas för sexuella trakasserier. 

 

Konkreta åtgärder 

Policy och handlingsplan ska vara kända bland samtliga i verksamheten. Arbetsrättsliga åtgärder 

skall vidtas mot den som trakasserar. Vidta åtgärder enligt handlingsplan för att få trakasserierna 

att upphöra; samtal, varning, omplacering, uppsägning/avstängning.  

 

Ansvar  

Verksamhetsledare/arbetsledare har enligt handlingsplanen ansvar för det aktiva arbetet mot 

sexuella trakasserier på den egna arbetsplatsen. 

 

Uppmärksamma arbetsmiljön ur ett jämställdhetsperspektiv 

 

Mål 

Utveckla arbetsförhållanden samt arbetsuppgifternas innehåll och omfattning för att främja 

jämställdhet i arbetet. 

 

Konkreta åtgärder 

Varje verksamhetsdel ska identifiera eventuella problemområden i arbetsmiljön, ur ett 

jämställdhetsperspektiv och föreslå åtgärder för att göra förbättringar. 

Dokumentera och analysera sjukfrånvaro och övrig personalstatistik; könsuppdelad. 

 

Ansvar  

Verksamhetsledare/arbetsledare ansvarar för att åtgärderna genomförs. 

 

Könsneutral värdering av arbetsuppgifter och arbetsprestationer 

En bra lönepolitik utgår dels från att lika eller likvärdigt arbete betalas lika, men också från att 

lönerna differentieras efter arbetets svårighetsgrad, självständighet och det ansvar som uppgiften 

medför. Värderingen ska självfallet ske på könsneutral grund.  
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Mål 

Inga osakliga skillnader i löner och förmåner beroende på kön vad gäller lika eller likvärdiga 

arbeten. Jämställdhetsaspekten ska beaktas i alla löneförhandlingar.  

 

Konkreta åtgärder 

*Lönekartläggning var tredje år av löner uppdelat på kön och befattning. Analys var tredje år av 

löneskillnader. Vid löneöversynsförhandlingar ska osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i 

lika eller likvärdiga befattningar åtgärdas och elimineras.  

 

Ansvar  

Verksamhetsledare/arbetsledare svarar för att jämställdhetsarbetet bedrivs enligt den 

övergripande policyn. 

 

Jämställdhetsplan var tredje år 

 

Var tredje år görs utvärdering av jämställdhetsplanen och rapporteras till styrelsen. 

Uppdatering nästa gång 2020-03-24. 

 

Konkreta åtgärder 

I samverkan med alla för att levandegöra jämställdhetsplanen i det fortlöpande arbetet kan verktyg 

och arbetsmetoder t ex vara: medarbetarenkäter, personalstatistik, arbetsmöten, sammankalla 

arbetsgrupper, workshops, kompetensutveckling och temadagar.   

Planerna inklusive utvärdering av tidigare plan redovisas till styrelsen var tredje år. 

 

Ansvar  

Verksamhetsledare/arbetsledare svarar för att jämställdhetsarbetet bedrivs och redovisas enligt 

den övergripande policyn. 

 

Ur Diskrimineringslagen 2008:567 

 

Jämställdhetsplan 

13 § Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska 

innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 §§ som behövs på arbetsplatsen och en 

redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under 

de kommande åren. Planen ska också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för 

jämställda löner som arbetsgivaren ska göra enligt 11 §. En redovisning av hur de planerade 

åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande plan. Skyldigheten att 

upprätta en jämställdhetsplan gäller inte arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet 

sysselsatte färre än 25 arbetstagare. 

 
 

 

 

* Lönekartläggning  

Lönekartläggning innebär en analys om lika arbeten utifrån ansvar, att analysera om det finns strukturella skillnader i 

likvärdiga arbeten, göra en könsneutral analys om löneskillnader. 
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Handlingsplan mot droger och alkohol 
Beslutsdatum: 170602 

 

Stiftelsen Gerlesborgsskolan ska vara en alkohol- och drogfri studie- och arbetsmiljö. Vi accepterar 

inte att någon verksam inom Stiftelsen brukar alkohol eller droger eller är påverkade av dem i eller i 

anslutning till verksamhetens lokaler. Gerlesborgsskolan Bohuslän har en restaurang med 

fullständiga rättigheter, restaurangens verksamhet är undantagen från förbudet.  

Handlingsplan Alkohol och droger aktiveras vid misstänkt eller bekräftat brott mot denna alkohol 

och drog policy. 

 

Pedagogik, solidaritet och säkerhet 

 
Vår inställning till alkohol och droger har en pedagogisk, solidarisk och säkerhetsmässig grund. 

 

Pedagogik 

I vår verksamhet studerar och arbetar personal, kursdeltagare och studerande. Vi är beroende av 

att kunna lita på varandra studie- och arbetsmiljön. Vilket innebär att vi har ansvar och stöd av 

varandra både socialt, i studierna och arbetet. En förutsättning för att detta ska kunna förverkligas 

är en drog- och alkoholfri studie- och arbetsmiljö.  

 

Solidaritet 

Alkohol är ett av vårt samhälles stora sociala problem. Personal, studerande och kursdeltagare på 

Gerlesborgsskolan bär med sig olika erfarenheter av alkohol och andra droger. Oavsett bakgrund 

ska vi kunna studera eller arbeta på skolan. Detta kräver en ansvarsfull inställning till alkohol studie- 

och arbetsmiljön. Alkohol och droganvändning är en hämmande utvecklingsfaktor i samhället i 

allmänhet och i konsten och kulturen i synnerhet. Därför vill Gerlesborgsskolan skapa en drog- och 

alkoholfri studie- och arbetsmiljö, för att solidarisera sig med och stödja:  

 

• Personer som lever med missbrukare. Detta oftast med konsekvenser av otrygghet, våld 

och hot om våld i samband med alkohol- och droganvändning. 

• Personer som tidigare levt med, eller varit nära missbrukare, men tagit sig därifrån. 

• Personer som varit missbrukare, men som nu är nyktra och drogfria. 

• Alla som vill arbeta och leva i en trygg och positiv miljö. 

 

Säkerhet 

Alkohol- och droganvändning sänker vår förmåga att bedöma risker och ta rationella beslut.  

Riskerna för att man utsätter sig för fara ökar avsevärt i samband med alkohol- och 

droganvändning. Av dessa skäl har vi beslutat att Gerlesborgsskolan studie- och arbetsmiljön ska 

vara alkohol- och drogfri.  

 

Rutiner och åtgärdsplan 

 

• Den som antas som studerande på konstnärlig grundutbildning får i samband med 

antagningsbesked information om vilka regler som gäller angående alkohol/droger samt 

intyga att informationen är mottagen. 
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• Varje kursdeltagare ges vid kursstart information om verksamhetens rutiner och åtgärdsplan 

kring alkohol och narkotika i skolsammanhang. 

• Vid misstanke om bruk av alkohol eller droger i verksamhetens lokaler eller i anslutning till 

verksamhetens lokaler kommer stiftelsen att vidta åtgärder för att hjälpa berörd person.  

 

Åtgärdsplan vid misstanke om bruk av alkohol 

• Den som förvarar, förtär eller är påverkad av alkohol i eller i anslutning till verksamhetens lokaler, 

på verksamhetens område eller i andra sammanhang får en varning och kallas till samtal med 

kursansvarig lärare och samordnare. Skulle personal eller studerande fortsätta bryta mot reglerna 

kan avskiljning, hemskickning eller avstängning, samt avflyttning från boendet, bli aktuell. Samtalet 

ska protokollföras. 

 

Åtgärdsplan vid misstanke om bruk av droger 

 

• Vid misstanke om brott mot verksamhetens regler om droger ska den studerande kallas till 

samtal med kursansvariga lärare och samordnaren. Samtalet ska protokollföras. 

• Om misstanke kvarstår efter samtalet och den studerande förnekar bruk, ges studerande 

möjlighet att undanröja misstankarna genom att medverka till provtagning. 

• Om den studerande vägrar medverka till provtagning kvarstår misstanke om missbruk och 

den studerande kan då stängas av från vidare studier med omedelbar verkan.  

• Om bruk bekräftas genom den studerandes eget medgivande eller genom provtagning, blir 

den studerande avstängd från undervisning, tills personen visar, genom provtagning att den 

är ren från droger.  

• När den studerande sedan kommer tillbaka till undervisningen ska han/hon skriva ett avtal 

med skolan i vilket personen försäkrar att den fortsättningsvis helt kommer att följa skolans 

regler vad gäller droger i alla skolsammanhang.  

• Den studerande åläggs att på skolledningens anmodan fortlöpande ställa sig till förfogande 

för provtagningar för att därigenom bevisa att ingånget avtal med skolan efterlevs. Skulle 

den studerande bryta mot det ingångna avtalet, kan avskiljning bli aktuellt. 

• Verksamheten står för alla kostnader i samband med provtagningar. Någon från personalen 

följer alltid med till en provtagning. 

• Verksamheten erbjuder inte studieplats åt en sökande som har ett aktivt, pågående 

drogberoende och/eller droganvändande. Den sökande som haft ett tidigare missbruk skall 

kunna dokumentera drogfrihet minst ett år bakåt i tiden. 

• Vid svårare fall kan skolans lärare och/eller samordnare, om man anser det nödvändigt, 

besluta att söka konsultation av expertis eller hjälp från polisen. 
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Handlingsplan för händelser i privatliv/arbetsliv 

Beslutsdatum: 170602 

Om någon verksam inom stiftelsen hamnar i krissituationer utanför arbetet, till exempel sjukdom, 

olycka eller förlust av anhörig.   

Beredskapsgruppen inkallas 

Beredskapsgruppen enligt fastställd lista sammankallas. 

Arbetsuppgifter fördelas 

Beredskapsgruppen fördelar arbetsuppgifterna och ger besked om vem som ger ut information 

både internt och externt. 

Intern information 

Viktigast med all information är att den behandlas lika. Samma information skall ges oavsett vem 

som ger den eller till vem. Allt annat förorsakar endast förvirring. Det är därför som det är av största 

vikt att all information ges av en person, eller att de som ger den har pratat sig samman innan 

informationen ges ut. Beroende på karaktär eller geografiska spridning informationen delas upp i 

två separata delar. Först informeras de närmaste. Sedan informeras personal/studerande i sin 

helhet. 

Extern information 

På samma sätt som vid intern information gäller här att all information ges på ett likformigt sätt. Det 

bästa är om en person utses till att sköta all extern information och att alla hänvisar till denna 

person. 

Krisstöd – Debriefing 

Efter en händelse är det viktigt att prata ut om det som hänt. Graden av samtal och vilka som 

berörs bestäms av beredskapsgruppen, det kan röra sig om allt från kamratstöd till debriefing med 

experter. 

Fortsatt stöd till anhöriga och medarbetare/studerande 

Det är lika viktigt för den omkomnes familj såväl som för arbetskamrater att företaget och berörd 

personal ger ett stöd till de anhöriga. Detta stärker relationerna och ger trygghet för de anställda 

som är kvar på arbetsplatsen. Se till att omvårdnad för anhöriga, till exempel barn finns under 

krisperioden. 
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Handlingsplan vid kris, olycka och massmedia 
Beslutsdatum: 170602 

 

 

• Vid behov av ambulans, räddningstjänst, polis: ring 112.  

• Ge nödvändig medicinsk första hjälp och hjärt- och lungräddning.  

• Om olycka inträffat – säkra olycksplatser för vidare olyckor.  

• Ta hand om person/personer som drabbats:  

o Lugna ner  

o Visa alltid omsorg om den drabbade (värme, vila, varsamhet) 

o Sök om möjligt upp en trygg plats.  

o Tala lugnt 

o Lämna inte den drabbade ensam 

o Lyssna och låt den drabbade prata 

o Informera kort och sakligt 

o Följ med till sjukhus 

o Se till att drabbad kommer hem ordentligt 

o Låt ingen gå direkt hem förrän situationen är under kontroll  

 

• Kontakta ansvarig arbetsledare eller verksamhetsledare. Tel:  

• Kontakta anhöriga till skadad/skadade – se personal-, studerande- och anhöriglista.  

• Vid behov: Informera all personal om vad som hänt.  

• Ordna socialt kontaktnät för kvällen, ingen bör lämnas ensam.  

• Bestäm hur nästa dag på arbetet ska se ut. Finns möjlighet till personliga samtal, möte eller 

stöd på annat sätt.  

• Var förberedd på kontakt från polis och massmedia. Informera om vem i organisationen som 

ansvara för dessa kontakter. Tel:  

• Kontakta Arbetsmiljöverket vid allvarligare olycka. Tel: 010-730 90 00, utanför kontorstid: 

08-737 15 55 eller på www.av.se 

• Kontakta företagshälsovård eller liknande sakkunnig hjälp. Tel:  

 

• Gör arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan och AFA Försäkring (TFA). 

• Anpassa eventuellt arbetet under en övergångsperiod till de förhållanden som uppkommit 

på grund av händelsen.  

• Följ upp genom samtal, bland annat för att ta resa på om ytterligare insatser kan behövas. 

Uppföljande samtal kan behövas vid flertal tillfällen.  

• Ge före eventuell rättegång arbetstagare möjlighet till genomgång av rättegångsförfarandet. 

Ge stöd till den som ska delta i rättegång.  

 

Personal, studerande och kursdeltagare ska kunna studera och arbeta utan att bli skadade eller 

sjuka och et är arbetsgivarens ansvar att se till detta. Det innebär att Stiftelsen Gerlesborgsskolan 

ska undersöka studie- och arbetsmiljön, upplysa personal och studerande om de risker som finns i 

arbetet och arbeta förebyggande så att ingen drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet samt i 

övrigt arbeta för att uppnå en god studie- och arbetsmiljön.  

 



Stiftelsen Gerlesborgsskolan 

  
  

Stiftelsen Gerlesborgsskolan Tel: +46 (0)523-517 10 Org nr: 855900-1774 Bankgiro: 426-9601 info@gerlesborgsskolan.se 
457 48 Hamburgsund    www.gerlesborgsskolan.se 

 

25 

Personal och studerande har skyldighet att följa givna instruktioner från Gerlesborgsskolan och 

bidra till en god studie- och arbetsmiljö. All personal och alla studerande som kan komma i kontakt 

med riskfyllda situationer ska:  

 

• Informeras om detta. 

• Ha tillräckliga kunskaper om hur de kan arbeta på ett säkert sätt. 

• Hur riskfyllda situationer bör hanteras. 

• Hur man kan undvika att en riskfylld situation förvärras. 

 

Checklistan kan med fördel även användas för andra personal, kursdeltagare och studerande som 

på något sätt är aktiva i verksamheten.  
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Handlingsplan vid rån, hot och våld 
Beslutsdatum: 170602 

  

 

Om någon inom Stiftelsens Gerlesborgsskolans verksamhet utsätts för en hotfull situation som 

antingen leder till våld, förlust av materiella ting eller om en person är hotfull, kan det leda till en kris 

som till att börja med kan vara ett chocktillstånd. 

1. Hjälp först den drabbade. 

Hjälp kan vara att lyssna och vara närvarande, ge lugn, fysisk kontakt, en varm filt eller att erbjuda 

något varmt att dricka. 

2. Larma 112 och genomför eventuell utrymning 

Larma erforderlig hjälp i form av brandkår, ambulans och polis. När du ringer, tänk på att informera 

om följande: Ditt namn. Varifrån du ringer, kunna beskriva färdväg för utryckningsfordon Typ av 

olycka. Antal skadade personer. Typ av skada eller besvär. 

3. Spärra av 

Det är viktigt att avspärrning sker så snabbt som möjligt. Detta för att skapa lugn och ro kring 

olycksplatsen både för den drabbade och för dem som hjälper till. Underlätta polisens arbete 

genom att inte ändra något på platsen. Avspärrningen skall också göras så att det är enkelt för 

räddningstjänsten att komma fram till olycksplatsen. Se till att någon möter och visar väg för 

räddningspersonalen. 

4. Vittnen 

Be alla vittnen till händelsen att stanna kvar tills polisen har anlänt. 

5. Sammankalla beredskapsgrupp  

Kontakta verksamhetens beredskapsgrupp 

6. Kontakta berörda 

Anhöriga till den drabbade kontaktas av utsedd person. Är olyckan allvarlig bör någon ansvarig från 

företaget ta personlig kontakt och eventuellt följa med den anhöriga till sjukhuset. 

7. Underrätta Arbetsmiljöverket 

Enligt 2 § Arbetsmiljöförordningen måste anmälan om händelsen till Arbetsmiljöverket ske 

skyndsamt. Detta ska ske om olyckan - medfört dödsfall eller - svårare personskada eller- en 

mindre skada som drabbat flera anställda/studerande samtidigt 

8. Motverka rykten 

Viktigast med all information är att den behandlas lika. Samma information skall ges oavsett vem 

som ger den eller till vem. Allt annat förorsakar endast förvirring. Det är därför som det är av största 



Stiftelsen Gerlesborgsskolan 

  
  

Stiftelsen Gerlesborgsskolan Tel: +46 (0)523-517 10 Org nr: 855900-1774 Bankgiro: 426-9601 info@gerlesborgsskolan.se 
457 48 Hamburgsund    www.gerlesborgsskolan.se 

 

27 

vikt att all information ges av en person, eller att de som ger den har pratat sig samman innan 

informationen ges ut. Beroende på karaktär eller geografiska spridning informationen delas upp i 

två separata delar. Först informeras de närmaste. Sedan informeras personal/studerande i sin 

helhet. 

9. Informera media 

På samma sätt som vid intern information gäller här att all information ges på ett likformigt sätt. Det 

bästa är om en person utses till att sköta all extern information och att alla hänvisar till denna 

person. 
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Handlingsplan vid dödsfall 

Beslutsdatum: 170602 

Om det inträffar dödsfall på eller i anslutning till verksamheten är det viktigt att man gör saker i rätt 

ordning och på rätt sätt. De anhöriga bör vara de som först får informationen. Om den avlidne 

kommer från ett annat land, tänk då även på språkets och kulturens betydelse. 

Anhöriga 

Någon arbetsledare i verksamheten, helst så nära den avlidne som möjligt, eventuellt tillsammans 

med polis, lämnar beskedet personligen. Lämna aldrig ett dödsbud per telefon. Avtala med polisen 

hur ni tänker gå tillväga. Beredskapsgruppen kontaktar någon person som i sitt yrke är van att 

hantera kriser, till exempel kurator från företagshälsovården eller en präst. Att förmedla ett budskap 

om någons död till en närstående är en viktig uppgift. Detta skall ske med omsorg och följande 

punkter bör man tänka på. 

• Personlig kontakt, lämna ej beskedet per telefon eller på annat sätt.  

• Förbered dig mentalt inför samtalet. Lämna beskedet i en lämplig miljö. Miljön bör vara  lugn 

och avskild.  

• Ha en öppen, ärlig och direkt kommunikation.  

• Ge dig tid att lyssna.  

• Ha god tid för samtalet och låt det ta den tid som behövs.  

• Ha beredskap för och erbjud stödsamtal för anhöriga 

Flaggning   

Flaggning på halv stång samma dag eller dagen efter dödsfallet. Flagga aldrig innan anhöriga 

informerats.   

Personalen   

Samla all personal/studerande och informera vad som hänt. Var precis och korrekt samt ge 

allnödvändig information. Det man inte får höra skapar lätt ryktesspridning.  

Minnesstund 

Det är oftast rätt att ha en minnesstund över en bortgången arbetskamrat. Följande bör beaktas vid 

genomförandet av en minnesstund. Familjen till den bortgångne bör underrättas om att 

minnesstunden ska äga rum. 

• Minnesstunden bör äga rum dagen efter dödsfallet.  

• Minnesstunden bör om möjligt äga rum i ett avskilt rum.  

• Minnesstunden bör hållas av någon nära arbetsledare till den omkomne.  

• Ett levande ljus och en blombukett bör vara placerat på ett bord framför åhörarna.  

• Några ord om den omkomne bör sägas.  

• En dikt kan exempelvis läsas och avslutas med en tyst minut.  

• Om möjligt kan musikstycken spelas som inledning och avslutning.  
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Information till berörda kontakter 

Någon person, lämpligen den avlidnes närmaste arbetsledare, får i uppgift att meddela alla 

kontakter som den omkomne haft. Detta ska ske på ett lugnt och sakligt sätt samtidigt som 

information ges om vem som är den nya kontaktpersonen i verksamheten. 

Namn tas bort på lämpliga ställen 

För att inte på ett felaktigt sätt bli påmind om den bortgångne ska namnet tas bort på de publika 

ställen där det förekommit (trycksaker, telefonlistor, hemsida, affischer med mera). 

Fortsatt stöd till anhöriga och medarbetare 

Det är lika viktigt för den omkomnes familj såväl som för arbetskamrater att företaget och berörd 

personal ger ett stöd till de anhöriga. Detta stärker relationerna och ger trygghet för de anställda 

som är kvar på arbetsplatsen. Se till att omvårdnad för anhöriga, till exempel barn finns under 

krisperioden. 

 


