Handlingsplan för deltagare mot sexuella trakasserier på Fridhems
folkhögskola
Vi vill att Fridhems folkhögskola ska vara en
trygg plats för alla som är verksamma på
skolan. Vi värnar allas lika värde och
rättigheter. Vi ser det gemensamma
ansvarstagandet som en viktig del av livet.
Fridhems folkhögskola accepterar inte att det
förekommer sexuella trakasserier i
undervisningen eller av skolan arrangerade
aktiviteter.

Ansvar
Styrelsen tar beslut om handlingsplanen.
Rektorn är ansvarig för att arbets- och
studiemiljön är sådan att den motverkar
sexuella trakasserier och att alla deltagare och
all personal är informerade om den.

Definitioner
Den utsatte
Om du orkar, börja med att säga ifrån till den
som kränker eller trakasserar. Det är viktigt att

Definitioner
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av
sexuell natur som kränker någons värdighet.
Det kan till exempel handla om kommentarer
och ord, att någon tafsar eller kastar
närgångna blickar. Det kan också handla om
ovälkomna komplimanger, inviter och
anspelningar.

den som utsätter dig för kränkning får veta att
det är ovälkommet så hen kan ändra sitt
beteende. Om du tycker det är jobbigt att
säga ifrån kan du be någon om stöd och hjälp.
Upplever du att du blivit utsatt för sexuella
trakasserier vänder du dig till din
kontaktlärare eller annan personal som du har

Det är den som är utsatt som avgör vad som

förtroende för.

är oönskat, ovälkommet eller kränkande.

Personal

För ytterligare definitioner hänvisar vi till

Personal ska ingripa och försöka att stoppa

diskrimineringsombudsmannens hemsida:
https://www.do.se/diskriminering/olika-former
-av-diskriminering/sexuella-trakasserier-och-t

akuta situationer. All personal har skyldighet
att till biträdande rektor rapportera
information om diskriminering och trakasserier

rakasserier

redan vid misstanke om att det sker.

Omfattning

Rutiner för utredning

Handlingsplanen omfattar sexuella
trakasserier riktade mot deltagare på
Fridhems folkhögskola i undervisningen eller
av skolan arrangerade aktiviteter.

Utredningen ska grunda sig på samtal med
båda parter och ske konfidentiellt och med
respekt för alla inblandade. Biträdande rektor
sammankallar till möte och talar tillsammans
med kurator och kontaktlärare med var och en
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av de berörda för att klarlägga vad som har
hänt. Vid behov sker även samtal med andra
inblandade.

Hjälp och stöd
Kurator finns tillgänglig för stödsamtal och
kan vid behov hjälpa till med kontakter till

Efter att information inhämtats och bedömts,
beslutas om eventuella åtgärder. Återkoppling
och uppföljning ska ske inom högst tio dagar.
Mötet, eventuella åtgärder och uppföljning
dokumenteras av biträdande rektor.

samhällets olika stödinsatser. För att få hjälp
och skydd uppmanas den utsatte göra en
polisanmälan. Polisanmälan görs genom att
ringa 114 14 eller genom att gå till en
polisstation. Ta gärna med dig en kompis eller
någon du litar på som stöd. Ring 112 om du är

Alla inblandade uppmanas att undvika

eller nyligen har blivit utsatt för ett

ryktesspridning.

sexualbrott.

Internat

Antagen av styrelsen för Fridhems

Handlingsplanen avser inte internatet eller av
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kursdeltagare arrangerade fester och
sammankomster utanför undervisningen.
Skolan har inget ansvar att utreda händelser
som sker utanför av skolan anordnade
aktiviteter.
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