LÄRARUTBILDNINGSFORUMET FÖRBINDER SIG
ATT FÖREBYGGA SEXUELLA TRAKASSERIER
OCH ANNAT OSAKLIGT BETEENDE
Varje elev, studerande, lärare och anordnare av lärarutbildning har rätt att studera eller arbeta i en trygg
atmosfär som stöder välmåendet. Anordnare av lärarutbildning förbinder sig att förebygga sexuella
trakasserier eller trakasserier som grundar sig på könstillhörighet, samt annat osakligt beteende.
Inom lärarutbildningen grundar vi vår verksamhet på följande gemensamma principer:

VI KÄNNER LAGSTIFTNINGEN OCH FÖRHÅLLNINGSREGLERNA
Vi har satt oss in i lagstiftning som gäller trakasserier, i högskolornas gemensamma anvisningar
samt i övriga anvisningar som getts till skolor och läroanstalter om hur man förebygger och
åtgärdar sexuella trakasserier. I situationer där det förekommer interaktion styrs verksamheten
av lagstiftningen, men också av lärarens yrkesetik och etiska principer.

VI IDENTIFIERAR TRAKASSERIER OCH INGRIPER DIREKT

Vi kan identifiera sexuella trakasserier och dess olika former samt osakligt beteende. Vi identifierar
också den positiva interaktion som naturligt ingår i läraryrket. Vi är medvetna om att läraryrket
innehåller många slags möten och situationer med interaktion. Vi är lyhörda och ingriper direkt i
trakasserier. Vi ser till att trakasserierna inte fortsätter. Var och en bär ansvar för att förebygga
trakasserier, ingripa i sådana samt att agera rättvist i situationer där det förekommer trakasserier.

VI KAN AGERA I SITUATIONER DÄR DET FÖREKOMMER
TRAKASSERIER
Alla aktörer inom lärarutbildningen, inklusive de studerande, känner till den egna organisationens
gemensamma praxis med vilken man skapar en trygg arbets- och studiemiljö. Vi kan agera i en
situation där det förekommer trakasserier och vi står bakom de gemensamma principerna.

VI GER KOMMANDE LÄRARE VERKTYG OCH GARANTERAR
ATT KUNNANDET HÅLLS UPPDATERAT

Vi ger kommande lärare beredskap och verktyg för att känna igen osakligt beteende och för att
kunna ingripa då det behövs. Vi ser till att de lärare som utexamineras känner till lagstiftningen
och läraryrkets etiska principer samt att de har modeller för interaktion och för att arbeta i en
mångsidig arbetsmiljö. Vi utgör genom vårt eget agerande ett exempel för kommande lärare.
Vi finns också som stöd under arbetskarriären.

VI GARANTERAR EN TRAKASSERIFRI STUDIEMILJÖ

Vi ser till att trakasserier förbyggs och att man ingriper vid behov inom all lärarutbildning.
Den trakasserifria studiemiljön stäcker sig också till praktik- och arbetsplatsen.

Vi tolererar inte trakasserier
inom lärarutbildningen!
– LÄRARUTBILDNINGSFORUMET–

