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Policy - kränkande särbehandling, mobbning och sexuella trakasserier
På Vindelns Folkhögskola arbetar vi för att alla former av trakasserier, mobbning och kränkande
särbehandling inte ska förekomma.
Kränkande särbehandling är ett begrepp som betyder att någon person godtyckligt får nackdelar gentemot
någon annan. Det skulle kunna vara att man blir bestraffad utan att ha gjort något eller blir osynliggjord av en
eller flera andra personer.
Trakasserier och mobbning är närliggande begrepp som båda betyder att någon blir utsatt för kränkande
behandling av en eller flera andra personer. Exempel på trakasserier och mobbning är:
•
•
•
•

Nedsättande kommentarer, både i vardagen och på nätet
Osynliggörande eller utfrysning
Våld och hot
Kroppsspråk

Sexuella Trakasserier är kränkande behandling av sexuell art som riktas mot någon person. Det är till
exempel:
•
•
•

Nedsättande kommentarer av sexuell karaktär
Oönskade sexuella inviter
Tafsning eller annan ovälkommen fysisk kontakt

Om någon person på Vindelns Folkhögskola upplever att man själv eller någon annan är utsatt för något av
ovanstående så är det viktigt att direkt prata med någon i personalen man har förtroende för, och den
personen har en skyldighet att ta anmälan på allvar. Till exempel kan man prata med den som är kursansvarig
för den kurs man går. Kursansvarig kan sedan om så behövs ta ärendet vidare till rektor. Upplever du att din
anmälan inte tas på allvar kan du ta ärendet vidare till Folkhögskolestyrelsen och i nästa steg
Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd – FSR.
Skolan ska vidta åtgärder mot den som utsätter andra för kränkande behandling. Vilka åtgärder det är beror
på vad som har hänt och hur allvarligt det är. I särskilt allvarliga fall kan den som har kränkt någon annan
tvingas lämna skolan.
Det är också viktigt att känna till att du som person är skyddad av svensk lagstiftning. Är du utsatt för
kränkningar så kan du alltså polisanmäla det.
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