På UBG står bildningen i centrum. Här ska du kunna
utvecklas som person och känna gemensam med andra.

Atta
Det som är värdefullt och viktigt för oss på UBG är
samma värden som vårt demokratiska samhälle
vilar på nämligen människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet
mellan människor

UBG
Utveckling
Bildning
Gemenskap

Diskriminering eller någon form av
annan kränkande behandling ska inte
förekomma på UpplandsBrogymnasiet.
Du får inte diskrimineras på grund av
ditt kön, könsidentitet eller
könsuttryck, din sexuella läggning,
din ålder, etnicitet, religiösa
tillhörighet eller annan
trosuppfattning eller
funktionsnedsättning.

Värdegrundsarbetet sker överallt och
hela tiden
På UBG ska alla bidra till:
att alla har lika värde och samma rättigheter
att alla inkluderas

Till dig på UBG
En text om vår värdegrund på
Upplands-Brogymnasiet

att alla visas respekt och får ett gott bemötande
att alla vill och kan ta ansvar för sig själva och
andra
att alla kan känna empati med andra
att alla vågar stå upp för andra och ha civilkurage
att alla kan tänka kritiskt och värdera information
att alla vill delta, argumentera och påverka för
skolans och samhällets bästa.

All personal och alla elever har ett
eget ansvar för sina handlingar. Alla
tillåts vara olika och ges rätt att få
vara sig själva så länge man inte
brister i respekten för andra
människor.

Om du blir utsatt – berätta för
någon: din mentor, en lärare, en
rektor, någon i elevhälsan eller
någon annan vuxen!
Ser eller hör du någon annan bli
utsatt – säg stopp, och berätta
för någon: din mentor, en lärare,
en rektor, någon i elevhälsan
eller någon annan vuxen!
Om något händer
Om någon kan ha blivit utsatt för
diskriminering eller kränkande
behandling ska det utredas
skyndsamt. Skolans ledning ansvarar
för detta. Syftet med utredningen är
att kunna bedöma om personen har
blivit utsatt för kränkande
behandling och vad verksamheten
måste göra för att få kränkningarna
att sluta.
Även situationer som uppstår
utanför skolan omfattas, om de har
koppling till verksamheten. Det kan
till exempel handla om sådant som
händer på vägen till eller från skolan
och på sociala medier som
Instagram eller Snapchat.

Det här är en kortversion av UBG:s
plan mot diskriminering och
kränkande behandling.
UBG arbetar hela tiden för att
förebygga att någon behandlas illa.
Arbetet görs genom att stämningen
på skolan undersöks, analyseras,
åtgärdas och följs upp och
utvärderas.
Alla vi som är på UBG är viktiga i det
arbetet, och tillfrågas bland annat i
utvecklingssamtal, skolråd, enkäter
och intervjuer.

Hela planen hittar du på
http://upplands-brogymnasiet.se

