
 

 

Höjdens förskolas aktiva och 
främjande arbete för att förebygga 
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Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år 

Läsår: 2018 

  



Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskola 1-5 år 

Ansvariga för planen 
Förskolechef Christina Nilsson, Jeanette Dahlgren, Caroline Dure, Lotta Antonsson, Ketty Ljunggren. 

Vår vision/värdegrund 
Jag vill, jag kan, jag vågar. 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande där leken, glädjen och nyfikenhet står i centrum 
för oss på Höjdensförskola. Verksamheten präglas av omsorg om barnens välbefinnande och 
utveckling. Hos oss ska alla stora som små, känna sig välkomna och se sig själva som en viktig del i 
gemenskapen. Mångfald och olikheter ser vi som tillgångar i vår förskola. 

Planen gäller från 
2018-02-01 

Planen gäller till 

2019-01-31 

Läsår 
2018 

Barnens delaktighet 

Barnintervjuer, barnsamtal enskilt och i grupp, trygghetsvandring, aja baja (spel), läsa/samtal utifrån 
Stina Wirséns böcker om ”Vem” och Liten och kompismaterialet (tio små kompisböcker). 

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

Personalens delaktighet 
Barnobservationer, barnintervjuer, BRUK-enkäter, RUS, kontinuerligt värdegrundsarbete i arbetslag 
och på arbetsplatsträffar. En arbetsgrupp har utsetts från förskolans olika avdelningar för att driva 
likabehandlingsarbetet framåt. Pedagogerna reflekterar kontinuerligt verksamhetens mål och 
lärande. 

Förankring av planen 
Barn: Samtal och diskussioner. Ett aktivt arbete tillsammans med barnen för att tydliggöra 
värdegrunden. 

Föräldrar: Vi kommer att lägga ut likabehandlingsplanen på Unikum till alla vårdnadshavare så att de 
kan ta del av vårt arbete. Information på föräldramöten. Likabehandlingsplanen ska finnas 



tillgänglig på förskolan samt på kommunens hemsida. Planen lyfts tillsammans med föräldrar i 
samrådsgruppen. 

Personal: All personal får ett eget exemplar. Diskussioner i arbetslaget/gemensamma avd möten 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: 

Skapa trygghet i barngruppen: 

Barn med annat modersmål: 

Resultat 

Skapa trygghet i barngruppen: 

Pedagogerna har utifrån det systematiska kvalitetsarbetet med årshjulet med fokus på 
normer/värden och socialt samspel bidragit till att det har skapats goda kamratrelationer och en 
större trygghet i gruppen. Medvetna och närvarande pedagoger har arbetat med tecken som stöd 
och bildstöd för att hjälpa barnen att sätta ord på t.ex känslor i en konflikt. Detta arbete sker 
kontinuerligt för att fortsätta skapa trygghet i barngruppen. 

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. Några barn har i barnenkäten uttryckt att de är rädda för 
någon i förskolan, pedagogerna har uppmärksammat detta. Pedagogerna arbetar medvetet med att 
ge positiv uppmärksamhet istället för att koncentrera på det negativa. Verksamhetens rutiner skapar 
en större trygghet i barngruppen. 

 Barn med annat modersmål: 

Pedagogerna har arbetat medvetet med fokus på språket i de olika aktiviteterna i verksamheten. För 
att förstärka flerspråkigheten ingår pedagogerna i lärgrupper, tecken som stöd. Miljö och material 
används för att stödja och stimulera språkutvecklingen. 

I vardagliga situationer har vi använt tecken som stöd och bildstöd. Lärplatta har varit ett bra 
hjälpmedel. Vardagliga situationer har tagits tillvara på för att prata och tydliggöra verksamheten för 
barn och föräldrar. Tolk har använts vid behov. Materialet Teckenhatten ska utvecklas. 



Skolinspektionen har gjort en kvalitétsgranskning på Höjdens förskola med syfte att belysa om 
förskolan medverkar till att flerspråkiga barn utvecklas så långt som möjligt i sina språk. 

Skolinspektionen bedömer pedagogerna i hög grad uppmuntrar och skapar möjligheter för 
flerspråkiga barn att använda modersmålet i förskolans verksamhet. 

 

Årets plan ska utvärderas senast 
2018-11-30 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Föräldrarnas, barnens och de anställdas synpunkter på förskolans likabehandlingsplan ska utvärderas 
och diskuteras utifrån föräldraenkäter, barnintervjuer/RUS och personalens arbetsmiljöenkät/BRUK.  

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 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/språkträd 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 under planeringar och i den dagliga verksamheten. 

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

Datum när det ska vara klart 
2019-01-31 

 

Namn 
Främja likabehandling oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. 

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. Alla barn 
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 alla barn får samma möjlighet till inflytande och deltagande i 
verksamhetens arbete. Lekmiljön anpassas utifrån varje grupps behov med hänsyn till barnens 
intresse. Pedagogerna 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 under 
planeringar och 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 
2019-01-31 

 

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 t.ex. svordomar, slag, fula ord agerar pedagogerna med 
att gå in och bryta direkt. Likabehandlingsplanen kommer att vara ett levande dokument som 
följer med under planeringar och i den dagliga verksamheten. 

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

Datum när det ska vara klart 
2019-01-31 

 



Namn 
Främja likabehandling gällande funktionsnedsättning 

Områden som berörs av insatsen 
Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
Öka acceptansen/föresättningar 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 t.ex. genom bilder och filmer. Pedagogerna 
samtalar om olikheter och skapar förutsättningar för barn med t.ex. allergi, synproblem, 
hörselnedsättning. Likabehandlingsplanen kommer att vara ett levande dokument som följer med 
under planeringar och i den dagliga verksamheten. 

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

Datum när det ska vara klart 
2019-01-31 

 

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 och vuxna ska 
få möjlighet till likvärdigt talutrymme.  

Insats 
Aktiviteter som skapar gemenskap oavsett ålder t.ex. gruppstärkande lekar, rytmik, temaarbeten. 
Mindre grupper för att barnen ska uppmuntras att tala mer. De äldre barnen uppmuntras att vara 
goda förebilder för de yngre, liksom de yngre ombeds att ta hjälp av de äldre barnen. 
Pedagogerna arbetar medvetet med att skapa goda lärmiljöer för både yngre och äldre barn, där 
barnets förmåga att själv ha inflytande över sin vardag ses som viktigt. Likabehandlingsplanen 
kommer att vara ett levande dokument som följer med under planeringar och i den dagliga 



verksamheten. 

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

Datum när det ska vara klart 
2019-01-31 

Resultat och analys från kartläggningen 2017: 

Barnintervjuer/observationer: 

Utifrån barnintervjuerna så upplever pedagogerna att barnen trivs och känner sig trygga och att de 
får stöttning vid konflikter här på förskolan. I fokusområdet normer och värden (socialt samspel) har 
förskolan arbetat aktivt med tio små kompisböcker med tillhörande bilder och tips. Pedagogerna har 
observerat/barnintervjuer att barnen har använt sig av verktyget som t.ex. stopptecknet och att de 
relaterar händelser till ”figurerna” i böckerna t.ex. man ska hjälpa varandra, det säger igelkott. 
Barnintervjuerna behöver kompletteras med ytterligare diskrimineringsgrunder ex. genus, trygghet i 
olika miljöer. 

Genom olika diskussioner i arbetslagen/tvärgrupper och genom nya diskrimineringslagen från 1 jan-
17 framkom det att vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling behöver bli ett mer 
levande dokument och att det skapas forum för diskussioner. 

Vårdnadshavare enkäter för 4-åringar: 

Förskolan fick bra respons genom att alla vårdnadshavare deltog. Alla svaren låg på den övre skalan, 
vilket visar att vårdnadshavarna känner en stor trygghet att lämna sina barn på vår förskola.  Ett svar 
låg emellanåt i mitt av diagrammet. Önskemål från vårdnadshavare att man kan motivera sitt svar 
under varje fråga. 

Trivselenkäter från vårdnadshavare: 

Vårdnadshavarna känner förtroende för personalen och att deras barn trivs och är trygga på 
förskolan. En del vårdnadshavare påpekar att de vill ha tydligare information när vi tar in vikarier. 
Vårdnadshavare uppskattar när personalgruppen är stabilt närvarande. 

Rus:  

Pedagogerna har observerat att det finns ett yngre barn som känner sig otrygg och osäker när ett 
jämnårigt barn vistas samtidigt på förskolan och är utåtagerande. Det förekommer även att yngre 
barn upplevs bli osäkra och tillbakadragna när det blir stojigt och livligt. 

 



 

Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Barnintervjuer, vårdnadshavare enkäter, barnobservationer, Rus, reflektioner, trygghetsvandring, 
BRUK-enkäter, års hjul, skyddsrond. 

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. Vid behov används tolk. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Diskussioner på personalmöten och arbetsplatsträffar där all personal deltar. Dagliga diskussioner i 
arbetslagen. Pedagogerna genomför och utgår utifrån föräldraenkäter, barnintervjuer och 
barnobservationer och kartlägger verksamheten med hjälp av BRUK-enkäter. Årligen genomförs en 
skyddsrond inom- och utomhus, där fysiska riskområden i miljön uppmärksammas. Personalen 
observerar barngruppen både inne och ute utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.  

Använda oss av materialet liten och trygg, som är en handledning för förskolan om utsatta barn och 
att ge personalen verktyg för att samtala med barn om svåra känslor och barns rättigheter.  
Materialet bygger på socialtjänstlagen, barnkonventionen, förskolans läroplan och utgår från boken 
liten av Stina Wirsén. Detta kan vara en hjälp för barn att utrycka sina tankar och åsikter om de 
ämnen som finns under de 7 diskrimineringsgrunderna, vilket gör att likabehandlingsplanen blir ett 
mer levande dokument. 

 

  



Förebyggande åtgärder 

Namn 
Likabehandlingsplanen ett levande dokument. 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 
Likabehandlingsplanen behöver bli ett mera levande dokument i verksamhet ”både” bland barn 
och pedagoger. 

Åtgärd 
Fortlöpande diskussioner på våra gemensamma avd möten och apt. För att få en större samsyn 
behöver våra olika förhållningssätt, arbetssätt och kompetenser synliggöras och diskuteras. 
Använda oss av material Liten och trygg som är ett kunskapshöjande material för personal om 
utsatta barn i form av intervjuer med experter, spelfilmer och diskussionsövningar. 

Regelbundet föra diskussioner med barnen i jämnställdhets frågor och alla människors lika värde. 
Vidarutveckla våra metoder för att stödja barnen i sitt lärande av empati och social kompetens 
genom samtal utifrån Stina Wirséns böcker om ”Liten” och ”Vem”. Använda oss av ett pedagogiskt 
material i form av övningar som utgår utifrån boken Liten. Materialet bygger på socialtjänstlagen, 
barnkonventionen och förskolans läroplan.   

Tips till pedagogerna att läsa reportaget ”främja psykisk hälsa” som finns i Förskoletidningen #2 
årgång 42- 2017. 

Motivera åtgärd 
Pedagogerna måste bli bättre på att involvera barnen i likabehandlingsarbete och fortsätta att 
fördjupa och utveckla det gemensamma förhållningssättet bland pedagogerna.   

Ansvarig 
Alla pedagoger medverkar aktivt i ovanstående åtgärder 

Datum när det ska vara klart 
2019-01-31 

 

 

 

 

 



Namn 
Genus 

Områden som berörs av åtgärden 
Könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Mål och uppföljning 
Synliggöra det genusmedvetna arbetet i förskolan genom att tänka på hur vi pedagoger använder 
språket och motverkar traditionella könsmönster. Lägga stor vikt vid vilket material som finns och 
hur miljön utformats. Se till individens behov och intressen så att alla barn i förskolan får samma 
möjlighet till lek och pedagogiskverksamhet uppmuntra till att ge alla barn lika talutrymme. Viktigt 
att pedagogerna är medvetna kring sitt sätt att agera i förskolan och aktivt arbeta för att göra 
förskolan jämnställd. Vår målsättning är att alla barn hos oss ska få tillgång till alla livets 
möjligheter utan att bli begränsats av kön.  

För att skapa en gemensam kunskapsgrund ska pedagogerna läsa samma litteratur, titta på 
samma länkar och filmer och sedan diskutera tillsammans.  

 

Åtgärd 
Genusperspektivet förhållningssätt där alla vuxna ser/hör och agerar. 

Viktigt att barnlitteratur, berättande och lekmaterial speglar samhällets mångfald t.ex. använda 
oss av mjukisdjursfamilj där det ingår föräldrar av samma kön och på så sätt belysa olika 
familjekonstellationer.    

Se över litteratur i förskolan. Välja bort böcker och bilder som förmedlar värderingar som inte 
gäller i dagens samhälle. 

Genom litteratur ge barnen en bild av att yrke inte är könsbunden ex att både kvinnor och män 
kan arbeta som poliser, brandmän, sjuksköterskor. 

Läsa/samtala utifrån böckerna ”Vem” (vem är söt) 

Barn söker ofta bekräftelse för sina kläder eller andra yttre attribut. Istället för att som pedagog 
kommentera deras utseende som t.ex. ”fint” eller ”coolt” vänder vi det till att prata om plaggets 
funktion eller känsla. Vi kan T.ex. säga ”jag ser att du har fått en ny tröja, den ser mjuk och skön 
ut” eller ” vad härligt att du är så nöjd med att ha dina gummistövlar idag” 

 

 

 



Exempel på olika tips som pedagogerna kan använda sig av:  

• Normkreativitet i förskolan – om normkritik och vägar till likabehandling. Karin Salmson & 
Johanna Ivarsson. 

• Tänka tillsammans – Verktygsbok för normkritik och likabehandling i förskolan. 
• Det finns inga tjejbestämmare- att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och 

lek. Christian Eidevald. Går att ladda ner på www. diva-portalen.org. 
• Gustav får visst sitta i tjej soffan- etik och genus i förskolebarns världar. Eva Johansson 
• Olika men lika- att arbeta med barnkonventionen i förskolan. Går att ladda hem som pdf 

på Rädda barnens hemsida. 
• Skolverkets hemsida. 
• Läsa reportaget ”jämnställd och normmedveten förskola” som finns i Förskoletidningen #1 

årgång 42-2017.  

Motivera åtgärd 
Det är viktigt för oss pedagoger att hela tiden ha en ifrågasättande blick på vår eget handlande. 

Ansvarig 
All pedagoger ansvarar för att skapa förutsättningar. 

Datum när det ska vara klart 
2019-01-31 

 



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 kamratrelationer. Hur det 
känns att gå till förskolan, 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 kränkning 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. 


