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1.  Inledning.  
     Den här planen handlar om hur rektor/förskolechef och all personal bör arbeta för att 
      metodiskt främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda trakasserier och  
     kränkande behandling. 
 
 
2.  Vår vision: 

Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet 
och delaktighet. Verksamheten skall präglas av goda miljöer som stimulerar till 
utveckling. Varje barn skall känna sig sedd och bekräftad och kunna se tillbaka på sin 
förskoletid med glädje. 

 
 
3.  Så här blir planen känd för barn/elever, vårdnadshavare 
     och personal. 

- Allas lika värde ska genomsyra vardagen på förskolan i samtal, aktiviteter och 
bemötande – positivt respons till barnen och att lyfta upp situationer som goda exempel 
ger barnen förståelse för hur man är en bra medmänniska med ett gott förhållningssätt. 

- En punkt under föräldramöte/utvecklingssamtal där information om planen ges till 
vårdnadshavare. 

- En återkommande punkt på gemensam reflektionstid: Hur fortskrider arbetet utifrån 
Plan för likabehandling på Förskolan Sörgården? 

- Ordinarie avdelningspersonal informerar nya medarbetare och vikarier.  
Planen ska finnas med i vikariepärmen. 

 
 
4.  Definition av begrepp 
        

Diskriminering 
Diskriminering är när en elev behandlas sämre än andra barn och missgynnandet har 
 samband med: 
 kön 
 etnisk tillhörighet 
 religion eller annan trosuppfattning 
 funktionshinder 
 sexuell läggning 
 könsöverskridande identitet 
 ålder 

Alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande 
behandling 

 
En elev kan också bli diskriminerat om barnet blir särbehandlat på grund av en förälders 
eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. 

 
Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. 
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Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling 
till exempel till kön. 
Man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt   
diskriminering. 
Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verka neutralt,  
men som i praktiken missgynnar en elev på grund av diskrimineringsgrunderna här ovan, 
Om exempelvis alla elever serveras samma mat diskriminerar skolan indirekt de elever 
som till exempel av religiösa skäl behöver annan mat, 

 
 
Trakasserier och kränkande behandling 
Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande 
som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara: 
 
 fysiska (slag och knuffar) 
 verbala (hot, svordomar, öknamn) 
 psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) 
 texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn och meddelanden 

på olika webbcommunities ) 
 trakasserier och kränkningar med sexuell anspelning. 

      
Trakasserier   Kränkande behandling 
är uppträdande som kränker en elevs                        är uppträdande som kränker en elevs    
värdighet och som har samband med  värdighet, men som inte har sam- 
o kön    band med någon diskriminerings- 
o etnisk tillhörighet   grund. 
o religion eller annan trosuppfattning Det kan vara att retas, mobba, frysa 
o funktionshinder   ut någon, knuffas eller rycka någon i 
o sexuell läggning   håret 
o könsöverskridande identitet 
o ålder 

      
Sexuella trakasserier 
Trakasserier kan också vara av sexuell art. De kallas då för sexuella trakasserier. 
Det kan handla om ovälkomna beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller 
bilder som är sexuellt anspelande och upplevs som kränkande. Det kan också 
handla om sexuell jargong. 

 
Både Förskole- och skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier och 
kränkande behandling. 

 
 Repressalier 

   Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på 
   grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering eller 
   påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling 
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5.  Uppföljning av förra årets plan. 
Man har i personalgruppen regelbundna kartläggningar och efterföljande diskussioner omkring 
barns trygghet och delaktighet i barngruppen utifrån ett likabehandlings- perspektiv.  
Samtal i större och mindre grupper om hur man är en bra kompis, hur man mår och om man 
har någon att leka med integreras i den dagliga verksamheten. 
Personalen tar tag i situationer direkt som de uppstår med de inblandade.  
Planen delutvärderas i december och utvärderas i juni inför kommande revidering. 
 
 
6.  Kartläggning av situationer i verksamheten. 
Vid kartläggning av inomhusmiljön ser vi att riskområden finns i utrymmen som inte är klart 
överblickbara. Det gäller att personalen sprider sig i lokalen. 
 
Vid kartläggning av utomhusmiljön konstaterade vi riskområden bakom huset, bakom kullen, 
vid/i leksaksförrådet och vid gungorna. Personalen behöver röra sig runt gården för att få en 
god överblick. 
 
Vid observation av barnens lek ser vi att kränkningar skulle kunna uppstå när barn med annat 
modersmål talar sitt eget språk med varandra och vi inte förstår vad som sägs.  
 
      6.1 Genomförande:  
Vi har utgått från föregående års plan när vi gjort observationer av barngruppen och miljön 
inne/ ute, med fokus på diskriminering och kränkande behandling. 
 
      6.2 Analys: 
Det är när vuxna inte finns nära barnen som diskriminering och kränkningar kan uppstå. 
Inomhus gäller det att de vuxna sprider sig i rummen. 
Under vår utevistelse måste alla i personalen vara med ute för att kunna sprida sig på vår stora 
gård och förebygga situationer som kan uppstå. 
Personalen ska vara uppmärksam på kroppsspråk, blickar och inbjuda barnen till att: här på 
förskolan pratar vi svenska så att alla förstår – för att förhindra att barnen kränker varandra 
verbalt på språk vi inte behärskar. 
 
 
7.  Årets mål för det främjande arbetet. 
 
7.1 Mål 

- Flickor och pojkar ska ges lika stort utrymme i verksamheten. 
- Yngre barn och äldre barn ska ges lika stort utrymme i verksamheten. 
- Alla barn oavsett bakgrund och modersmål ska ges lika stort utrymme i verksamheten. 
- Inget barn ska utsättas för kränkande behandling av vare sig andra barn eller vuxna. 
- God översyn av både inne- och utemiljön för att eliminera risker. 
- Kontinuerliga diskussioner i arbetslaget om vad diskriminering, trakasserier och  
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kränkande behandling innebär i vår verksamhet. 
- Återkommande diskussioner i arbetslaget runt regler, rutiner och förhållningssätt. 

 
7.2 Genomförande: 

- Alla barn(och föräldrar) ska tas emot av positiv/välkomnande personal när de kommer 
till förskolan. Under dagen ska personalen visa att de ”ser” varje barn och visar att de 
uppskattar att just ”du är här”. 

- Vuxna ska undvika att ”prata över huvudet” på barnen. 
- Vuxna ska alltid finnas nära barnen och fördela sig i lokalerna och på gården för en god 

överblick. Vuxna ska vara aktiva i att hitta nya spännande aktiviteter att erbjuda barnen. 
- Dela barngruppen i tre mindre grupper under delar av dagen för att skapa möjlighet till 

samtal i mindre grupp 
- Ställ vare dag vid fruktstunden frågan: Hur mår du idag? 
- Arbetslaget ska fortlöpande diskutera förhållningssätt utifrån den mall vi utarbetat.  

Vi ska här sträva efter en öppenhet i att prata om hur vuxna agerar i olika situationer. 
- Vuxna ska vara vaksamma och lyhörda för de allra yngsta barnen som saknar ett talat  

språk och de barn som har annat modersmål. 
- Återkommande samtal i barngruppen om hur en god kamrat är. 
- Positiv respons när barnen behandlar varandra väl, när de hjälper varandra eller tröstar 

någon som är ledsen osv. 
 

7.3 Ansvarsfördelning: 
Arbetslagsledaren ansvarar för att tid avsätts på våra gemensamma möten för diskussioner runt 
denna plan och förhållningssätt.  
Alla i arbetslaget ansvar för att mål och genomförande under punkt 7.1 och 7.2 eftersträvas. 
 
 
8. Mål för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande 
    behandling. 
  
8.1 Mål 

- Alla barn ska känna sig trygga och har roligt på förskolan. 
- Inget barn utsätts för kränkande behandling av vare sig andra barn eller vuxna.  
- Planen ska vara känd av alla som vistas på förskolan. 
- Planen ska vara känd för föräldrarna 

 
8.2 Insatser under året 

- Vuxna ska föregå med gott exempel och ta alla tillfällen i akt att visa hur man är en god 
medmänniska. 

- Positivt beteende förstärks. 
- Verksamheten ska kontinuerligt erbjuda lekar och aktiviteter som stärker samhörighet i 

barngruppen och det enskilda barnet. Diskussioner i barngruppen om hur man är en bra 
kompis. 

- Om situationer uppstår ska personalen tillsammans med barnen ta tag i problemet 
genast. 

- Vuxna ska visa att olikheter är en tillgång. 
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- Samtal med barnen utifrån frågeställningar om trivsel och kamrater.  
- Informera alla föräldrar om planen både muntligt och skriftligt.  
- En punkt under utvecklingssamtalen där kränkning/likabehandling lyfts.  
- Vuxna ska undvika att prata över huvudet på barnen.  

 
8.3 Ansvarsfördelning 
Alla i arbetslaget ansvarar för att arbeta för att nå målen och genomföra de insatser som  
nämns under 8.1 och 8.2.  
Alla vuxna har ett gemensamt ansvar att vara uppmärksamma och agera vid alla former  
av kränkning. 
 
8.4 Uppföljning 
Barnintervjuer inför utvecklingssamtalen. 
 
Arbetslagsledaren ansvarar för att tid avsätts på våra gemensamma möten så att alla i 
arbetslaget kontinuerligt kan följa upp planen och utvärdera den vid läsårets slut. 
 
Verktyg som kan användas:  
- samtal och intervjuer  
- filmning och foto 
- incidentrapporter  
- regler och rutiner   
- kartläggning av barngruppen med likabehandling i fokus (utifrån cirkel med kärnbarn –  
mellanbarn – utanförbarn)  
- sociogram (barn – barn, barn – vuxna) 
 
 
9. Våra rutiner för akuta och uppföljande åtgärder. 
     
9.1   Ansvarsfördelning 
Kränkande situationer kan uppstå mellan barn-barn, vuxna-barn och vuxna-vuxna. Alla lika 
allvarliga. 
Om en akut situation uppstår ska den vuxne: 

1. personal tar tag i situationen och samtalar med de inblandade (gå gärna undan) 
2. personal gör en bedömning av om de inblandades föräldrar ska informeras 
3. personal meddelar förskolechefen för att tillsammans besluta om fortsatta åtgärder 
4. personal dokumenterar händelsen på avsedd blankett 
5. vid behov träffas föräldrar, personal och förskolechef för resonemang om vidare 

åtgärder 
6. förskolechef ansvarar för uppföljning 

 
9.2   Dokumentation 
Skriftlig dokumentation lämnas till förskolechef för förvaring. 
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10. Rutiner för hur barn/elever och vårdnadshavare ska göra 
      anmälan. 
Om du vill anmäla att någon har blivit utsatt för diskriminering eller annan kränkande 
behandling, kontakta: 

- Avdelningspersonalen: 0590-61306 
- Förskolechefen: Åsa Iversen 0590-61549 

 
 
11. Rutiner för hur personalens och förskolechefens      
anmälningsskyldighet skall fullgöras. 

 
- Personal som upptäcker att ett barn blivit utsatt för diskriminering eller annan 

kränkande behandling anmäler detta till förskolechefen. 
- Anmälningsskyldigheten fullgörs genom att förskolechefen anmäler uppkomna ärenden 

till verksamhetschef/förvaltningschef via en mapp i det lokala nätverket. 
 
12.  Barn/elevers delaktighet i arbetet med planen. 
Normer och värden är en del av läroplanen som ska genomsyra verksamheten på Sörgården. 
Där ingår att samtala med barnen om hur man är en god kamrat, hur man visar hänsyn och hur 
man respekterar varandra. 
  
Barnen är därmed delaktiga både i det främjande och i det förebyggande arbetet.  
Vid barnintervjuerna ges barnen möjlighet att prata om hur de trivs på förskolan och med sina 
kompisar. Stor hänsyn tas till varje barns önskemål och behov. 
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DOKUMENTATIONSBLANKETT 
Likabehandlingsplan 2017/2018 
 
Datum                                                     Plats 
 
Följande har inträffat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vem/vilka är inblandade 
 
 
 
 
Åtgärder 
 
 
 
 
 
 
Uppföljning    datum 
 
 
 
 
 
 
      
För kännedom till 
 
Anställd/inblandad 
 
Underskrift uppgiftslämnare 
 
Underskrift förskolechef 
 

 


