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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 

Förskola 1-5 år 

Ansvariga för planen 

Förskolechef Christina Nilsson, Jeanette Dahlgren, Mia Wehlin, Nadia Lindh, Åsa Larsson 

Vår vision 

På vår förskola ska alla barn och vuxna känna sig trygga och bli respekterade. Alla ska mötas 

med respekt. På vår förskola ska inget barn eller vuxen bli diskriminerat, trakasserat eller 

utsatt för kränkande behandling. 

Planen gäller från 

2016-02-01 

Planen gäller till 

2017-01-31 

Barnens delaktighet 

Barnintervjuer, barnsamtal enskilt och i grupp. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

Samrådsgrupp, föräldraenkäter, föräldramöte, utvecklingssamtal, samtal och diskussioner. 

Personalens delaktighet 

Barnobservationer, barnintervjuer, kontinuerligt värdegrundsarbete i arbetslag och på 

arbetsplatsträffar. En arbetsgrupp har utsetts från förskolans olika avdelningar för att driva 

likabehandlingsarbetet framåt. 

Förankring av planen 

Barn: Samtal och diskussioner. Ett aktivt arbete tillsammans med barnen för att tydliggöra 

värdegrunden. 

Föräldrar: Vi kommer att dela ut likabehandlingsplanen till alla vårdnadshavare så att de kan 

ta del av vårt arbete. Information på föräldramöten. Likabehandlingsplanen ska finnas 

tillgänglig på förskolans hemsida. 

Personal: All personal får ett eget exemplar. Diskussioner i arbetslag och på 

arbetsplatsträffar. 

  



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 

Personal: Resultat av genomförda insatser/åtgärder har diskuterats på APT, 

personalmöten/arbetsmiljöenkät och i samrådsgruppen. 

Föräldrar: Föräldraenkäter, föräldramöten, samrådsgruppen, utvecklingssamtal samt den 

dagliga föräldrakontakten skapar möjlighet för föräldrar att framföra åsikter. 

Barnen: Barnintervjuer om trivsel och relationer, Barnobservationer, dagliga samtal både 

enskilt och i grupp. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 

Föräldrar, barn och personal samt förskolechef har varit delaktiga under utvärderingen av 

resultatet. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 

Under fjolårets plan prioriterades två områden utifrån kartläggningen: 

 Oro och rädsla för barn med speciella behov: 

 Barn med annat modersmål: 

 Resultat 

– Oro och rädsla för barn med speciella behov: 

Pedagogerna har utifrån åtgärderna sett att det har skapats goda kamratrelationer och en större 

trygghet i gruppen. Pedagogerna anser att acceptansen och förståelsen för att vi är olika har 

förbättras. Pedagogernas närvaro har skapat färre oroligheter och meningsskiljaktigheter. 

Barnen har blivit duktiga på att "hjälpa" varandra och säga till om någon gör något fel. 

Utifrån barnintervjuerna har det framkommit att barnen känner en större trygghet på förskolan 

och trivs men att det förekommer konflikter emellanåt. Många konflikter löser barnen själva, 

pedagogerna finns alltid med och stöttar. 

Genom förskolans enkät framkommer att föräldrarna känner sig trygga med verksamheten 

och att barnen trivs mycket bra. Föräldrarna omnämner också olika värdegrundsmaterial, som 

uppskattas av både barn och föräldrar. 

– Barn med annat modersmål: 

Pedagogerna har arbetat medvetet med fokus på språket i de olika aktiviteterna i 

verksamheten. Pedagogernas medvetenhet har öppnat för lärande. 

I vardagliga situationer har vi använt tecken som stöd. Ipad har även varit ett hjälpmedel som 

fungerat. Vardagliga situationer har tagits tillvara på för att prata och tydliggöra verksamheten 

för barn och föräldrar. Tecken som stöd behöver pedagogerna utveckla och arbeta mer med. 

Materialet Teckenhatten ska utvecklas. 



Under året tillkom det barn med annat modersmål och det kommer att fortsätta komma nya 

barn vilket gör att målet kommer att kvarstå även under nästa plan. 

 

Årets plan ska utvärderas senast 

2016-01-31 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 

Föräldrarnas, barnens och de anställdas synpunkter på förskolans likabehandlingsplan ska 

utvärderas och diskuteras utifrån föräldraenkäter, barnintervjuer och personalens 

arbetsmiljöenkät.  

Ansvarig för att årets plan utvärderas 

Förskolechef, arbetsgrupp och pedagoger 

  



Främjande insatser 

Namn 
Främja likabehandling oavsett religion och trosuppfattning. 

Områden som berörs av insatsen 
Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning 
På förskolan arbetar vi med att vi ska visa respekt för varandra oavsett etnisk tillhörighet, religion 

eller trosuppfattning. Vi vill medvetandegöra barnen om att det finns olika etniciteter och 

religioner och trosuppfattningar. Öka acceptansen och förståelsen för att vi är olika.  

Insats 
Pedagogerna samtalar om olika högtider och traditioner. Använder litteratur och faktaböcker om 

olika länder. Välkomsthälsningar på barnens olika modersmål finns uppsatta i hallen samt flaggor 

från barnens etniska tillhörigheter. Ta hjälp av föräldrar och äldre syskon som delger sin kultur på 

olika sätt.  Likabehandlingsplanen kommer att vara ett levande dokument som följer med i den 

dagliga verksamheten. 

Ansvarig 
Alla pedagoger ansvarar för att etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning tydliggörs för 

barnen. 

Datum när det ska vara klart 
2017-01-31 

 

Namn 
Främja likabehandling oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 

Områden som berörs av insatsen 
Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning 

Mål och uppföljning 
Öka acceptansen och förståelsen för att vi är olika. Familjekonstellationer kan se olika ut. Flickor 

och pojkar ska bemötas på ett likvärdigt sätt och uppmuntras att delta i förskolans alla aktiviteter. 

Personalen ska ha ett medvetet genustänk och motverka ett stereotypt beteende.  

 



Insats 
Pedagogerna ser till att pojkar och flickor får samma möjlighet till inflytande och deltagande i 

verksamhetens arbete. Lekmiljön anpassas utifrån varje grupps behov med hänsyn till barnens 

intresse. Personalen ska vara goda förebilder och visa tolerans för varandras olikheter. 

Gruppstärkande lekar. Medvetna samtal/diskussioner både i grupp och enskilt. Medvetet vald 

litteratur. Likabehandlingsplanen kommer att vara ett levande dokument som följer med i den 

dagliga verksamheten. 

Ansvarig 
Alla pedagoger ansvarar för att kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck tydliggörs för 

barnen. 

Datum när det ska vara klart 
2017-01-31 

 

Namn 
Främja likabehandling gällande kränkande behandling. 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 
Skapa goda kompisrelationer och trygghet i barngruppen/arbetslagen.  

Insats 
Pedagogerna samtalar med barnen om att vi är olika, ser olika ut, tycker olika och att alla ska våga 

vara som man är utan att bli kränkt. Pedagogerna föregår med gott exempel hur man är/talar till 

varandra. Vid kränkande behandling som tex svordomar, slag, fula ord agerar pedagogerna med 

att gå in och bryta direkt. Likabehandlingsplanen kommer att vara ett levande dokument som 

följer med i den dagliga verksamheten. 

Ansvarig 
Alla pedagoger ansvara för att kränkande behandling tydliggörs för barnen. 

Datum när det ska vara klart 
2017-01-31 

 



Namn 
Främja likabehandling gällande funktionsnedsättning 

Områden som berörs av insatsen 
Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
Öka acceptansen och förståelsen för olika funktionshinder, att vi är olika.  

Insats 
Öka kunskapen hos barnen om olika funktionshinder genom att visa på och samtala om 

människors olika förutsättningar och olika behov. Pedagogerna reagerar alltid på nedsättande 

kommentarer, grimaser, förlöjligande sätt att uttrycka sig eller gå när någon kommer. 

Pedagogerna samtalar om olikheter hos oss tex allergi, synproblem, hörselnedsättning. 

Likabehandlingsplanen kommer att vara ett levande dokument som följer med i den dagliga 

verksamheten. 

Ansvarig 
Alla pedagoger ansvarar för att olika funktionsnedsättningar tydliggörs för barnen. 

Datum när det ska vara klart 
2017-01-31 

 

Namn 
Främja likabehandling oavsett ålder 

Områden som berörs av insatsen 
Ålder 

Mål och uppföljning 
Både barn och vuxna i förskolan ska bemötas med respekt oavsett ålder. Alla barn ska få möjlighet 

till likvärdigt talutrymme.  

Insats 
Aktiviteter som skapar gemenskap oavsett ålder tex gruppstärkande lekar, rytmik, temaarbeten. 

Mindre grupper för att barnen ska uppmuntras att tala mer. Likabehandlingsplanen kommer att 

vara ett levande dokument som följer med i den dagliga verksamheten. 

Ansvarig 
Alla pedagoger ansvarar för att skapa en gruppgemenskap oavsett ålder. 



Datum när det ska vara klart 
2017-01-31 

Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 

Barnintervjuer, föräldraenkäter, barnobservationer, brukarenkäter. 

Områden som berörs i kartläggningen 

Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen 

Föräldrarna har deltagit via enkäterna, även haft möjlighet att delta i samrådsgrupper. Barnen 

har fått svara på enkäter. Enskilda samtal med varje barn. Föräldramöte samt 

utvecklingssamtal. Dagliga samtal med föräldrar. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 

Diskussioner på personalmöten och arbetsplatsträffar där all personal deltar. Dagliga 

diskussioner i arbetslagen. Pedagogerna genomför och utgår utifrån barnintervjuer och 

barnobservationer och med hjälp av BRUK-enkäter. 

Resultat och analys 

Utifrån barnintervjuerna så behöver vi arbeta mer med värdegrundsmaterial för att skapa 

trygghet. 

På samrådsgruppsmöte framkom ett förslag att lotsa varje barn inne och ute för att fråga 

barnen om det är någonstans de är otrygga. Samt att alla är lika mycket värda. 

Pedagogerna ska arbeta med värdegrunden under hela verksamheten för att alla barn ska få 

möjlighet att utvecklas av goda förebilder som inte utmärker barnen. 

Pedagogerna arbetar aktivt för att skapa trygghet i gruppen.  Pedagogerna ska finnas 

närvarande och överbygga klyftor i gruppen. 

  



Förebyggande åtgärder 

Namn 
Skapa trygghet i barngruppen 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 
Trygghet i gruppen. Öka acceptansen och förståelsen för att vi är olika. Skapa goda 

kamratrelationer. 

Åtgärd 
Gruppstärkande aktiviteter på varje avdelning samt avdelningsöverskridande 

samarbete. Diskussioner och samtal, närvarande pedagoger. Pedagoger går in och stöttar och 

närvarar vid oroligheter, meningsskiljaktigheter samt oförståelse bland barnen. Pedagogerna 

bryter omedelbart ett oacceptabelt beteende t ex fula ord, slag, knuffar och vi informerar 

föräldrar. Viktig att även föräldrar informerar pedagogerna om det uppdagas något hemma. 

Motivera åtgärd 
Pedagogerna ser att gruppkonstellationerna påverkar gruppens trygghet och vill öka förståelsen 

och acceptansen av att alla är olika. För att hjälpa barnen är det viktigt att pedagogerna är aktivt 

närvarande för att kunna skapa en trygg miljö. 

Ansvarig 
Alla pedagoger medverkar aktivt i ovanstående åtgärder 

Datum när det ska vara klart 
2017-01-31 

 

Namn 
Barn med annat modersmål 

Områden som berörs av åtgärden 
Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning 
Skapa språkliga förutsättningar för alla barn att förstå samt vara delaktiga i förskolans verksamhet. 

Skapa förutsättningar till sociala samspel. Uppföljning sker kontinuerligt med hjälp av 

observationsmaterialet TRAS (vi ska köpa in TRAS för flerspråkiga barn ) samt RUS. 



Åtgärd 
Vardagliga situationer där språket skapar lärtillfällen (t.ex. matsituationer, samlingar, den fria 

leken språkstimulerande material så som iPad, böcker, spel samt Teckenhatten). Tillfällen där 

språket ligger i fokus. Gruppstärkande lekar, massage, spel och styrda aktiviteter. 

Motivera åtgärd 
Det har tillkommit barn med olika modersmål som inte har det svenska språket. För att ge barnen 

en bra start i verksamheten/gruppen vill vi skapa möjligheter att träna på språket och det sociala 

samspelet. 

Ansvarig 
All pedagoger ansvarar för att skapa förutsättningar. 

Datum när det ska vara klart 
2017-01-31 

 

  



Rutiner för akuta situationer 

Policy 

Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår förskola 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

All personal som bevittnar någon form av konflikt eller kränkande behandling är skyldig att 

ingripa. Andra vuxna som besöker skolan och noterar något anmärkningsvärt uppmanas att 

prata med någon ur personalen och informera om händelsen. Pedagogerna i förskolan ska ha 

en kontinuerlig dialog med barnen, och följa upp tecken som kan tyda på kränkningar, 

trakasserier mm. I kartläggningen av förskolans verksamhet ingår barnintervjuer, där barnen 

får frågor om kompisrelationer, vad de tycker är roligt, om de är rädda för något, om de får 

vara med och bestämma mm. Barn och föräldrar får varje år besvara enkäter om trivsel och 

sociala relationer i förskolan. Pedagogerna ska lyssna aktivt när föräldrarna utrycker oro för 

barnen. Varningssignaler för att upptäcka mobbning i förskolan 

•Barnet som går ensam, ”vill” vara ensam – drar sig hellre undan än blir kränkt. 

•Barnet försöker alltid vara nära en vuxen i fria situationer. 

•Barnet som blir förlöjligat – som man driver med. 

•Ont i magen – ont i huvudet – stor ströfrånvaro. 

•Kontrollerar ögonspelet i gruppen. 

•Bråk och skoj som ofta upplöses när en vuxen kommer nära. 

•Verkar ledsen och olycklig – gråter lätt. Svårigheter att koncentrera sig. 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 

Förskolechef samt all personal. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 

Alla pedagoger som ser, hör eller bevittnar trakasserier eller kränkande behandling ska: 

1. Ge omedelbar tillsägelse för att stoppa trakasserierna/kränkningarna. 

2. Ställa öppna frågor t.ex. Vad hände? Hur kunde det bli så här? Vad ska vi göra för att det 

ska bli bättre? (använd ev. seriesamtal)  

3. Dokumentera det inträffade. 

4. Informera övriga berörda pedagoger. 

5. Ansvara för att berörda barns föräldrar blir informerade. 

6. Pedagogerna på barnens avdelning ansvarar för att åtgärder vidtas för att förhindra fortsatta 

kränkningar. Åtgärderna ska dokumenteras. 



7. Uppföljning med berörda barn och föräldrar. 

8. Ev. beslut om fortsatta åtgärder, ansvarig pedagog dokumenterar. 

9. Om trakasserier/kränkningar inte upphör eller är av allvarlig art, informeras förskolechefen 

som ansvarar för fortsatta åtgärder, information och dokumentation. Övrig personal och 

tillfälliga vikarier bör ta hjälp av ordinarie pedagoger från punkt 2. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 

Om kränkning uppstår från personal eller andra vuxna: 

•Ta barnens parti genom att alltid hävda barnets okränkbarhet. 

•Samtliga personal som ser, hör eller bevittnar ett kränkande beteende ska ta upp händelsen 

omgående, med den det berör. 

•Ta den vuxne åt sidan och fråga hur han/hon tänkte. 

•Samtal mellan olika vuxna/personal/föräldrar ska ske utan närvaro av barn. 

•Ta alltid kontakt med förskolechefen som meddelar huvudman. 

•Förskolechefen samtalar med den berörde som får ge sin version av händelsen. 

•Förskolechefen beslutar om eventuella åtgärder och uppföljning. 

•Förskolechefen ansvarar för att åtgärder genomförs, dokumentation skrivs och att 

dokumentation förvaras. 

Rutiner för uppföljning 

Pedagogerna informerar förskolechefen. Pedagogerna på barnens avdelning ansvarar för att 

åtgärder vidtas för att förhindra fortsatta kränkningar. Åtgärderna ska dokumenteras. 

Uppföljning med berörda barn och föräldrar. Ev. beslut om fortsatta åtgärder, ansvarig 

pedagog dokumenterar. Om trakasserier/kränkningar inte upphör eller är av allvarlig art, 

informeras förskolechefen som ansvarar för fortsatta åtgärder, information och 

dokumentation.  

Rutiner för dokumentation 

Förskolechef och pedagoger ska ansvara för att åtgärderna blir dokumenterade. 

Ansvarsförhållande 

Förskolechef och pedagoger. 


