
INSTRUKTIONER FÖR 
TRYGGARE LOKALER I VÅR 

SKOLA

Diskriminering är förbjudet i Finland med stöd av grundlagen, 
diskrimineringslagen, lagen om jämställdhet, strafflagen samt flera enskilda 
speciallagar. Ingen får diskrimineras till exempel på grund av ålder, hudfärg, 
religion, funktionsnedsättning, kön, sexuell orientering eller någon 
omständighet som gäller den enskilde som person. 

I vår skola är det viktigt att arbeta för att det ska vara tryggt och bra för alla 
att vara sig själva. Därför är det också viktigt att komma överens om 
gemensamma principer som vi följer då vi gör saker tillsammans. 

l Tryggt att delta

• I vår skola tar man hänsyn till särskilda behov och 
tillgänglighet.

• Vi ser till att alla har möjligheten att delta enligt sina 
förmågor.

• Vi accepterar inte diskriminering, rasism eller hatretorik, 
för dessa gäller nolltolerans.

• Vi respekterar allas gränser och behov till ett eget 
utrymme.



ll Tryggt att vara sig själv

• Vi gör inga generaliseringar som gäller religion eller 
religionslöshet, hälsa, funktionsförmåga, hudfärg, nationalitet 
eller personliga egenskaper. Vid behov kan vi ställa frågor.

• Vi gör inga antaganden om andra. Vi gör till exempel inga 
antaganden om någons kön, eftersom könsidentiteten kan 
vara mycket privat. Vi antar inte heller att en person är till 
exempel homo-, hetero- eller till exempel bisexuell. Alla har 
rätt att definiera sig själva.

• Vi lär oss varandras namn och använder dem. Därmed 
undviker vi att kalla andra för flickor eller pojkar, vilka 
innehåller ett antagande om personens kön. Vi undviker även 
andra benämningar som gäller egenskaper eller är 
nedsättande.

• Vi behandlar varandra respektfullt och vänligt. Vi uppmuntrar 
och hejar på varandra.



lll Det är tryggt att berätta om 
saker som är viktiga för en själv 

eller låta bli att berätta

• Vi har rätt att berätta om saker som är viktiga för oss själva. Man 
uppmuntrar till att delta, men accepterar också att man inte 
behöver berätta om allt.

• Alla deltagare kan endast prata ur sitt eget perspektiv och om 
sina egna känslor, inte å någon annans vägnar.

• I vår skola bemöts var och en framförallt som en individ.
• Vi respekterar andra då de har ordet, talar inte i munnen på 

varandra och ser till att möjligheterna att delta fördelas jämnt 
mellan alla.

• Vårt mål är att genuint lyssna på varandra och lära oss av 
varandra. Om jag upplever eller observerar situationer som 
känns kränkande eller diskriminerande, kan jag vända mig till 
följande personer: 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Ha en trygg skoldag!




