
Språk- och attitydpolicy på Nifsarpsskolan

Bakgrund och syfte:
På Nifsarpsskolan vill vi att alla elever och all personal ska känna sig trygga och trivas. Vi
tänker att tryggheten börjar med att känna sig välkommen, sedd och respektfullt bemött. I
begreppet bemötande väger vi in sättet att tilltala varandra, omnämna andra och att uttrycka
sig på ett icke diskriminerande och kränkande sätt. Därav anser vi att språkbruk och attityder
är en viktig del i vårt värdegrundsarbete och något som vi dagligen måste arbeta med.

Vad är viktigt att reagera på och förstärka:
På Nifsarpsskolan anser vi att personalen på skolan ska vara goda förebilder för eleverna.
Utifrån det perspektivet är det viktigt att personal på skolan för ett vårdat språk som är fritt
från nedvärderande skämtsamt omnämnande och attityder som kan uppfattas som
kränkande, diskriminerande och förminskande. Vi anser också att fysiskt agerande som
omnämns som skämt är något som bör reageras på. Det är också viktigt att motverka den
våg av skämt som går ut på att “roasta” (sätta dit/sänka/göra sig rolig genom att skämma ut
någon annan etc) andra. Vi ser det också som viktigt att förbereda eleverna på att kunna
uttrycka sig på ett vårdat sätt inför kommande arbetsliv och vid andra kontakter som kommer
krävas i det vuxna livet.

Vi vill motverka:
● Svordomar som har syfte att nedvärdera någon, eller i syfte att tala illa om någon
● Språkbruk som omnämner andra människor i negativt syfte
● Attityder som strider mot jämlikhet och som är diskriminerande
● Fysiska “lekar” som eleverna omnämner som skämt, men som lätt går över styr.

Hur agerar vi:
Som personal på Nifsarpsskolan ska vi reagera då vi hör dåligt språkbruk och negativa
attityder. Vi bör också agera då vi ser så kallat “skoj-bråk”.

Skolans policy är att vi agerar genom att:
● säga att vi inte tycker det är ett schysst språkbruk med svordomar och könsord
● säga att orden/attityden ifråga inte är tillåten på skolan
● säga att det “inte är okej att skojbråka på ett sådant sätt” på vår skola
● säga att vi inte accepterar att man omtalar andra människor på kränkande vis
● säga att vi av erfarenhet vet att fler än man tror tar illa vid sig av ord, gester och bråk

som från början ansågs vara skämt

Konsekvens i klassrum och annan skolmiljö är
1. tillsägelse/varning
2. avvisande från klassrum med hänvisning till arbetsmiljö och studiero ( = frånvaro)
3. informera mentor som beslutar om kontakt med vårdnadshavare eller ej


