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1. Mål
På våra förskolor ska ingen utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande
behandling.
Mål:
• Alla barn i vår förskola ska känna
trygghet och delta i förskolans
verksamhet med glädje.
• Alla barn och vuxna ska respektera
och behandla varandra väl
• Alla vuxna ska vara väl förtrogna
med denna plan, arbeta
förebyggande och ha beredskap att
agera vid kränkande behandling
I enlighet med läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2016, 2.1 Normer och
Värden)
skall förskolan sträva efter att varje barn utvecklar;

- öppenhet, respekt, solidaritet och
-

-

ansvar
förmåga att ta hänsyn till och leva
sig in i andra människors situation
samt vilja att hjälpa andra
sin förmåga att upptäcka, reflektera
över och ta ställning till olika etiska
dilemman och livsfrågor i vardagen
förståelse för att alla människor har
lika värde oberoende av social
bakgrund och oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning
eller funktionsnedsättning
respekt för allt levande och omsorg
om sin närmiljö
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2. Giltighetstid för denna plan:
Planen gäller från: 20171031
Revideras: 20180930
3. Ansvariga för denna plan är:
Förskolechef: Denise van Hilst
Pedagogerna på: Klosterängens- och Nygårds förskola
4. Styrdokument
Varje enskild förskola måste upprätta en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen
samt en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Planerna kan skrivas ihop till ett
dokument. Denna planen är en sammanskrivning av ovan nämnda planer.
FN: s Barnkonvention:
Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Konventionen
bygger på perspektivet att barns bästa alltid skall komma i främsta rummet. Den talar om
rätten till liv och utveckling, om barns rätt till inflytande och att få göra sin röst hörd.
Diskrimineringslagen 2008:567
1§ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder.
Lag (2014:958)
Skollagen 2010:800 (6 kap) Åtgärder mot kränkande behandling
§1 Bestämmelserna i denna lag/kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av
barn. Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen kränker ett barns värdighet.
§10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att
anmäla detta till förskolechefen eller rektor.
Utdrag ur Skollagen.
Läroplanen för förskolan – Lpfö 98, rev. 2016
Grundläggande värden
Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i
förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja
alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan
är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom
förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår
gemensamma miljö.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska
hålla levande i arbetet med barnen. (s.4)
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5. Definitioner

Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller elevs värdighet.
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av
individer eller grupper av individer utifrån olika grunder. Diskriminering används också som
begrepp i fall där institutioner genom strukturer och arbetssätt upplevs som kränkande. De sju
diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder
Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserierna är alltså diskriminering och kan utföras av
vuxna gentemot barn eller mellan barn.
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6. Kartläggning
Personalen gör årligen en plan för planerade aktiviteter och vilka riskmiljöer som identifieras
och åtgärder som planeras. Detta utvärderas varje höst och en ny plan upprättas.
7. Delaktighet och förebyggande insatser. (Se bilaga 1)
Alla vuxna som arbetar inom förskolan har ansvar att förebygga kränkande behandling i den
dagliga verksamheten.
Alla vuxna ska främja likabehandling genom samtal om förhållningssätt och värdegrund och
vara delaktiga och lyhörda vuxna.
a. Barnens delaktighet/förebyggande insatser
- Barnen i vår förskola deltar i olika samtal
kring hur man ska vara mot varandra för att
alla ska trivas och må bra och dels i samtal om
vad man ska göra om/när någon inte får vara
med, blir retad, knuffad, etc.
- Barnen uppmuntras att berätta när något
händer istället för att ge igen
- Dela barnen i mindre grupper för att alla
lättare ska komma till tals
- Tydliga markeringar vid oacceptabelt
beteende
b. Vårdnadshavares delaktighet
- Vårdnadshavarna får varje år ta del av den
reviderade likabehandlingsplanen. Synpunkter
och diskussioner ges utrymme på
utvecklingssamtal, föräldramöten eller vid
allmänna möten mellan vårdnadshavare och
personal.
Likabehandlingsplanen skall vara tillgänglig
vid entréerna på förskolan. Vårdnadshavarna
uppmuntras till att ta kontakt med personal
eller förskolechef vid synpunkter eller åsikter
kring planen.
c. Personalens delaktighet/förebyggande insatser
- All personal deltar aktivt i framtagandet av
planen, i arbetet med såväl främjande som
åtgärdande insatser.
I arbetslaget avsetts tid för samtal och
reflektion om gemensam värdegrund,
gemensamt förhållningssätt, ökad medvetenhet
om kränkningar och dess konsekvenser och
kunna ta och ge kritik
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8. Åtgärder vid kränkning
Barn som kränker barn
- Den personal som uppmärksammar
situationen bryter den och samtalar
med berörda barn. Personalen är
tydlig med att man inte accepterar
kränkande handlingar och betonar
det felaktiga i att bli kränkt
- Arbetslaget dokumenterar
händelsen. Berörda vårdnadshavare
kontaktas
- Förskolechef informeras
- Upprätta åtgärdsplan vid upprepade
kränkningar samt tidsbestämd
uppföljning (se bilaga 2)
Vuxna som kränker barn

- Säg ifrån direkt eller i nära

-

anslutning till händelsen när en
vuxen/personal/vårdnadshavare
kränker ett barn
Be om samtal i enrum
Klargör hur du upplevt situationen
Prata med vårdnadshavare
Dokumentera händelsen
Kontakta förskolechef som ansvar
för utredning/uppföljning
Förskolechefen samtalar med både
den som hört/sett kränkningen och
den som kränkts
Uppföljning och åtgärdsplan
upprättas

Vuxna som kränker vuxna
Direkt tillsägelse

- Dokumentera
- Kontakta förskolechef
- Förskolechef informerar
verksamhetschef
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Dokumentation
Vid upprepade kränkningar mellan barn - barn, vuxen - barn och vuxen - vuxen ska
pedagogerna dokumentera samt göra en lägesbeskrivning som omfattar både den som blivit
utsatt och den som utövat kränkningen.
I dokumentationen ska det framgå när och vad som inträffat, vilka åtgärder som vidtagits,
vilka personer som informerats samt datum för uppföljning.
Efter avslutad insats görs en utvärdering.
Vid dokumentationen används Anmälan om kränkande behandling (Bilaga 2) samt Åtgärder i
samband med diskriminering och annan kränkande behandling (bilaga 3) som arkiveras hos
förskolechefen.
Vem ska anmäla?
Personal som uppmärksammar situationer som kan anses kränkande ska kontakta
förskolechefen som omgående gör en utredning.
Barn som upplever sig kränkta, barn som upplever att andra barn kränks samt deras
vårdnadshavare kan anmäla till personal eller förskolechef.
9. Förankring av planen
Likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument för personal, barn och vårdnadshavare.
Planen ska integreras i hela verksamheten. Den är angelägen för alla och ska hållas levande
genom till exempel diskussioner med barnen och i personalgruppen utifrån etik och
värdegrund.
Planen ska vara lättillgänglig i verksamheten. Den ska finnas på varje förskola/avdelning samt
på kommunens hemsida, så att vi ofta kan återkomma till den.
Planen ska redovisas i det systematiska kvalitetsarbetet och till huvudman.
10. Långsiktiga mål att främja likabehandling
Pedagogernas främjande arbete är en del av förskolans fortgående värdegrundsarbete och
skall leva upp till barns lika rättigheter och möjligheter i förskolan oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.
Pedagogerna ska medverka till att utveckla barnens känsla för öppenhet, samhörighet, respekt,
ansvar, solidaritet och empati.
Pedagogerna ska skapa förutsättningar för att barnen ska utveckla förmågor och intressen utan
att begränsas av stereotypa könsroller.
Pedagogerna ska skapa goda förutsättningar för barnet oavsett ålder eller
funktionsnedsättning.
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11. Förebyggande insatser 2017/18 (bilaga 1) Nygårds förskola
Konkret kommer vi år 2017/18 att arbeta med:
Fokusområde

Ansvarig

Utveckla samspelet mellan barnen
Fortbildning för personal i TAKK

Alla pedagoger

Utveckla möjlighet till flerspråkighet i barnens
aktiviteter

Alla pedagoger

Aktivt arbeta med mindre grupper
Koppla barnens aktiviteter till planen mot
diskriminering och kränkande behandling

Alla pedagoger
Alla pedagoger

Riskmiljöer som identifierats
Riskmiljöer

Åtgärder för att göra miljön
tryggare

Skymda platser på våra gårdar

Alltid ha strategiskt utplacerad
personal på gårdarna.

Skymda platser inomhus

Anpassade mindre grupper där
personal är utspridd och tillgänglig för
barnen
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12. Anmälan om kränkande behandling (bilaga 2)

Anmälan om kränkande behandling
Enligt Skollagen 6 kap 10 § Förskola:

______________________________________________________________________
Vad har hänt?
Kränkande behandling
Trakasserier
Sexuella trakasserier
Datum för händelsen:
__________________
Datum

__________________________________________________
Underskrift förskolechef
__________________________________________________
Namnförtydligande

Anmälan om kränkande behandling till huvudmannen
Utredning har påbörjats
__________________
Datum

__________________________________________________
Underskrift förskolechef
__________________________________________________
Namnförtydligande

Uppföljning huvudmannen
Uppföljningen genomförd
__________________
Datum

__________________________________________________
Underskrift
__________________________________________________
Namnförtydligande
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13. Åtgärder i samband med diskriminering och annan
kränkande behandling (bilaga 3)

Genomförda åtgärder i samband med diskriminering och annan kränkande
behandling
Enligt Diskrimineringslagen (208:567) och Skollagen, 6 kap (2010:800)

Förskola

Förskolechef

Utsatt barns namn

Händelse

Datum

Åtgärd

Utvärdering vid avslutad insats

Tfn

Personnummer

12

