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 Plan för arbetet mot diskriminering och 

kränkande behandling för Björkdungens förskola. 

Den 1 april 2006 antogs en lag om diskriminering och annan 
kränkande behandling av barn och elever, och det innebär 
att alla förskolor skall ha en likabehandlingsplan. Denna 
plan skall dels vara ett levande dokument med regelbunden 
utvärdering och dels prägla förskolans arbete. En förskola 
med klar målsättning, bra arbetsmetoder och ett öppet 
klimat minskar förutsättningarna för kränkande behandling. 

Likabehandlingsplanen är skriven i enlighet med FN.s 
barnkonventions grundläggande principer och vår läroplan, 
Lpfö98 samt skollagen 

bg 

 

 

 

Vad står begreppen för? 

Diskriminering: 

Diskriminering är när förskolan/fritidshemmet på osakliga grunder 
behandlar ett barn sämre än andra barn och missgynnandet har 
samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Kränkande behandling: 

Kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barns värdighet 
men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan 
vara retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller rycka någon i håret. 
Både personal och barn kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. 

Trakasserier: 

Trakasserier är uppträdande som kränker ett barns värdighet som har 
samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, 
könsöverskridande identitet eller uttryck. Både barn och personal kan 
göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när ett ban 
kränks på grund av en förälder eller syskons sexuella läggning, 
funktionshinder med mer. 

 

Målet på Björkdungens förskola är att vi skall vara en bra arbetsplats för barn 

och vuxna där alla kan känna sig trygga och där ingen skall bli utsatt för 

diskriminering eller annan kränkande behandling. En viktig utgångspunkt är att 

den som uppger sig ha blivit kränkt alltid måste tas på allvar 
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Mål med verksamheten 

 All personal arbetar för en miljö som kännetecknas av empati, 
värme och engagemang, där det finns tydliga gränser mot 
oacceptabla beteenden. 
 

Främjande och förebyggande insatser 
 
Vi vill att barn och föräldrar skall känna sig trygga och välkomna på förskolan. 
Det gör vi genom att 
- Lägga stor vikt vid inskolningen 
- Varje dag se och bekräfta barn och föräldrar 
- Ha ett öppet klimat där alla åsikter respekteras 
- Vara närvarande och engagerad personal 
- Visa ömsesidig respekt för barn/föräldrar/personal 

 
Vi vill att barnen skall stärkas i sin identitet och utveckla tilltro till sin egen förmåga 
Det gör vi genom att 

- Se och bekräfta varje barn 
- Finnas tillhand och stötta det vardagliga samspelet 

 
Vi vill att barnen skall lära sig att vara en god kamrat, visa hänsyn och omtanke 
Det gör vi genom att 

- Vara goda förebilder och möta barnen på ett respektfullt sätt 
- Ge rikligt med tillfällen till lek som stimulerar samspel med alla 

 

Mål och åtgärder: 
  
Björkdungens mål för 2018 har fortsatt fokus på det utvecklingsarbete vi startade 
föregående läsår med Helen Jenvéns forskningsarbete kring värdegrundsfrågor, 
hierarkier och normsättningar i barngruppen. Vi ser att tyngden för vårt arbete med 
likabehandlingsarbetet fortsatt måste ligga i att skapa ett klimat där alla har 
möjlighet att växa och synas. Detta gör vi genom ett aktivt arbete kring 
gruppdynamik, värdegrundsfrågor och verksamhetsutformning efter aktuell 
barngrupp. Vi ser att det är vi som pedagoger som bär ansvaret att skapa en miljö där 
alla barns personligheter och uttryck tas tillvara; där de kan utforska och växa och 
känna trygghet och gemenskap. 
Vi utgår även ifrån de tre förhållningssätten vi fått av Helen Jenvén: 
 

1. Alla barn får alltid vara med i gemenskapen – det finns plats för alla. 

2. Inget barn bestämmer över något annat barn. 

3. Om någon säger stopp eller sluta så måste man omedelbart sluta! 
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Åtgärder: 

 Samtala, lyssna, reflektera och diskutera tillsammans med barnen, utifrån 

barnens ålder och förutsättningar. 

 Göra adekvata gruppindelningar och hjälpa barnen till goda lekkonstellationer 

om så behövs. 

 Lyfta det positiva hos grupp och individ; genom synlig dokumentation av 

positiva situationer och lärande. 

 Genom samtal och interaktion med barnen och varandra som pedagoger, för 

att vara positiva förebilder och normsättande i gruppen. 

 Lyssna på varandra och ge alla talutrymme och möjligheter att påverka sin dag 

utifrån ålder och förutsättningar. 

 Lyfta situationer för diskussioner i barngrupp samt i arbetslag. ( Hur vi är mot 

varandra, vilka regler vill vi ha, hur gör vi så att vi alla skall trivas.) 

 Göra vårdnadshavare delaktiga i hur vi arbetar, genom dokumentation, möten, 

samtal och samarbeta aktivt med hemmet. 

 Passande litteratur som vi läser och dramatiserar, sånger och lekar som vi 

använder tillsammans med barnen. 

 
Kartläggning 

 
Kartläggningsmetoder: 

- Personalen involveras genom diskussioner på apt om diskriminering och 
kränkande behandling om det dyker upp något som är av vikt för hela förskolan 

- Barn och föräldrar involveras i kartläggningen genom: 
- Kontinuerligt samtala med barnen och föräldrarna om något skulle eller har 

uppstått 
- Barn och föräldrasamtal vid utvecklingssamtal eller extrainsatt samtal om det 

behövs. 

 

Rutiner vid akuta situationer 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

- Händelsen uppmärksammas av personalen som bestämt men vänligt markerar 
att man inte accepterar beteendet, därefter sker diskussion med berörda parter. 

- Om det inte kan lösas direkt diskuterar arbetslaget hur situationen skall lösas. 
- Händelsen anmäls i formuläret ”Diskriminering och kränkande behandling” i 

Edwise 
- Om problemet kvarstår sker enskilda samtal med berörda barn och föräldrar, 

dock ej samtidigt. 
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- Förskolechef och elevvårdsteamet kontaktas och eventuell åtgärdsplan skrivs 
om problemet 

- Personal som barn och föräldrar kan vända sig till är förskolepedagogerna, 
förskolechef eller elevhälsan/dialogen 

 

Om trakasserier eller annan kränkande behandling inte upphör mellan barn agerar 
vi enligt följande: 

1. Personalen har pedagogiska diskussioner både med varandra och med barn 
och föräldrar om vikten av nolltolerans 

2. Om det ändå inte upphör kallas föräldrar till samtal med personal och 
förskolechef 

3. Dokumenterar åtgärder, reflekterar, och planerar nya åtgärder. 

Om trakasserier eller annan kränkande behandling sker från barn till personal 

1. Personal talar med barnet/barnen 
2. Personal har samtal med föräldrarna 
3. Förskolechef har samtal med föräldrarna 
4. Samtal, åtgärder och planerade åtgärder dokumenteras och följs upp av 

rektor 

Om trakasserier eller annan kränkande behandling sker från personal till barn 

1. Talar med kollegan eller ber förskolechef om hjälp 
2. Förskolechef har samtal med berörd personal 
3. Samtal, åtgärder och planerade åtgärder dokumenteras och följs upp av 

förskolechef 

Om trakasserier eller annan kränkande behandling sker mellan vuxna 

Förskolechef agerar utifrån arbetsmiljölagen 
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Utvärdering av plan för arbetet mot diskriminering och 
kränkande behandling 

Planen utvärderas i slutet av läsåret i samband med att personal skriver 
Kvalitetsredovisning för förskolan. Årets plan utvärderas 2018-05-30 

 

Dessa frågor använder vi som stöd vid utvärderingen: 

Har vi nått målen? 

Analys av resultat 

aktivitet ansvarig 

Revidering ht/utvärdering vt Chef, pedagoger samt Apt 

Information till nyanställda Arbetslagen på berörd avdelning 

Föräldramöte Samtliga pedagoger 

FRIS Rektor, pedagoger 

Inskolning Pedagoger ansvariga för 
inskolningen 

Föräldrasamtal Samtliga pedagoger 

Utvecklingssamtal Samtliga pedagoger 

Information till vikarier Förskolechef 

 

Samtliga pedagoger på förskolan ansvarar för att Likabehandlingsplanen 
implementeras och synliggörs. 

Grunduppgifter 

Likabehandlingsplan: Björkdungens förskola 

Ansvariga för planen: förskolechef Susanne Rydberg samt arbetslagen på 
Björkdungens förskola. 

Planen gäller från och med: 2017-11-28 

Planen gäller till och med: Höstterminen 2018 

 

Barnens delaktighet: genom barnintervjuer, enkät, pedagogisk dokumentation, 
utvecklingssamtal, observationer via pedagoger samt samlingar 

Vårdnadshavares delaktighet: utvecklingssamtal, föräldramöte, föräldraråd samt 
enkät 

Personalens delaktighet: Planen tas upp 2 gånger per år samt revideras 1 gång per 
läsår. 

Förankring av planen: Planen finns att läsa på Kommunens hemsida.  

 


