


Upplands-Bro gymnasiet

u Upplands-Bro High School is a high school located in Upplands-Bro 
municipality 3 miles northwest of Stockholm. 

u Stockholm region is the engine of Sweden economy, most people go to the 
cite center to work. 2 millions live in the region

u The school is the only high school in the municipality and has approximately 
850 students running 

u 9 national programs that are both vocational and university-oriented. 
Upplands-Bro municipality is a socio-economic mixed municipality, but the 
majority of school students come from the neighboring municipality Järfälla, 



Swedish schoolsystem

u In Sweden the school are managed and financed by the municipalty but have
to adapted to the curriculum that the state decide.

u Sweden also have a very liberal schoolsystem, we have aroung 1200 private 
schools about 50 % of the students in secondary schools go in them.

u It´s not alloud to charge for education in Sweden so they are finaced by tax 
money. Skolpeng

u Political parties and teachersunion want the school to be controlled by the 
state again, one reason is that is hard to get the same level of education in a 
small municipality compared to bigger ones.

u There are no resource center lika this.



Upplands
-Bro



















Upplands-Bro gymnasiet policies

u If you dont have enough grades you will be in a special program

u Most students do have enough grades do be in a normal program, but can still 
have a lack of motivation.

u School want to work with civil society around them.

u Many of them have immigrant background and live in small flats.

u School have 4 young guys to work and support them in school and that secure
that school is calm and peaceful envoriment

u From this week students need to have id-card with picture around their neck.



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

Värdegrundsarbetet sker överallt och 
hela tiden

På UBG ska alla bidra till:
att alla har lika värde och samma rättigheter

att alla inkluderas
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. 

Diskriminering eller någon form av 
annan kränkande behandling ska inte 
förekomma på Upplands-
Brogymnasiet. 

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.

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. 

UBG
Utveckling

Bildning
Gemenskap

Till dig på UBG

En text om vår värdegrund på 
Upplands-Brogymnasiet

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



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


