Uppförandepolicy 2020
Föreningen Lärarstudenternas verksamhet är till för, och öppen för alla medlemmar.
All Föreningen Lärarstudenternas verksamhet ska medvetet bedrivas på ett sådant sätt att
alla känner sig välkomna och blir jämlikt behandlade. Som blivande lärare samt
lärarstudenter ska vi föregå med gott exempel om hur vi behandlar varandra. Alla
medlemmar ska bemöta varandra med respekt.
Ingen medlem får utsättas för våld, hot om våld, mobbning eller andra trakasserier.
I enlighet med Föreningen Lärarstudenternas likabehandlingspolicy får ingen behandlas illa
eller särbehandlas på baserat på diskrimingeringsgrunderna: kön, etnisk bakgrund,
religionstillhörighet, politisk åsikt, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, handikapp. Därtill får
ingen behandlas illa eller särbehandlas på vilken som helst annan godtycklig och kränkande
grund.
En kränkning är ett ovälkommet beteende eller handling för den som uttalandet eller
handlingen riktas mot. Detta innefattar enstaka tillfällen likasom kontinuerligt eller flertal
upprepade händelser.
Café Bojan är medlemmarnas samlingsplats och det är viktigt för allas trevnad att vårda
lokalerna och inte skräpa ner. Därtill gäller samma sak för alla lokaler som hyrs eller lånas av
föreningen.
Alla personer som jobbar för föreningen jobbar på ideell basis och är medlemmar eller före
detta medlemmar.
Medlem som deltar i ett arrangemang ska följa ansvarigs instruktioner. Barpersonalen får
vägra alkoholservering då detta är påkallat av ordningsskäl. Serveringsansvarig samt
styrelseledamot får vägra person tillträde till lokalen som stör eller kan befaras störa
ordningen.

Alla medlemmar är representanter för föreningen gentemot utomstående gäster och
samarbetspartners och ska som sådana uppföra sig väl. Med detta menas att vårda sitt
språk samt dricka med måtta.
Medlemmar är skyldiga att i första hand försöka lösa privata konflikter själva.
Alla som är inblandade i eventuella fall där medlem brutit mot ovanstående
förhållningsregler är skyldiga att medverka till en lösning.
Medlem som inte följer ovanstående förhållningsregler kan varnas eller stängas av från
bestämda aktiviteter eller samtliga föreningsarrangemang under viss tid. Vid grova brott mot
föreningens policys, riktlinjer, regler och stadgar kan medlem uteslutas. Närmare regler om
varning, avstängning och uteslutning finns i Föreningen Lärarstudenternas varningsriktlinjer
och stadgar.
Person som inte är medlem och bryter mot ovanstående regler kan vägras tillträde till
föreningens arrangemang på bestämd eller obestämd tid.

Definitioner
Kränkande särbehandling kan yttra sig genom:
• Att systematiskt ignorera en person
• Att undanhålla information
• Att frysa ut någon ur gemenskapen
• Att kritisera eller förlöjliga någon inför andra
• Att förtala eller nedsvärta
• Att sjukförklara
• Att omotiverat frånta eller förändra arbetsuppgifter
• Maktmissbruk
• Att förfölja i olika former, tex. hot och skapande av rädsla, förnedring (sexuella
trakasserier, trakasserier pga. diskrimineringsgrunder)
• Exempel på sexuella trakasserier kan vara sexuellt insinuerande gester och miner,
oanständiga vitsar, oönskad fysisk beröring, anstötliga förslag, kommentarer

eller mejl med sexuella undertoner, eller nedsättande kommentarer om en
individ p.g.a. kön, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

