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LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA 

Läsåret 2017/2018 

 

Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna 

där alla kan känna sig trygga och där ingen ska bli utsatt för diskriminering eller annan 

kränkande behandling.  

Sedan den 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i skollagen 6 kap (2010:800) och 

diskrimineringslagen (2008:567). Bestämmelserna i skollagen diskrimineringslagen har till ändamål att 

motverka diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på att verksamheten bedriver ett 

målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att 

förebygga trakasserier och kränkande behandling. Likabehandlingsplanens syfte är att främja barns och 

elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning eller funktionsnedsättning samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling.  

Kränkningar av barns värdighet kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom 

kränkande behandling.  

Diskriminering innebär att ett barn missgynnas av skäl som har samband med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Diskriminering kan vara 

antingen direkt eller indirekt.  

Kränkande behandling är handlingar som kränker en elevs värdighet men som inte har samband 

med någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan till exempel vara att retas, mobbas, frysa ut någon 

eller rycka någon i håret.  

Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med någon 

av diskrimineringsgrunderna.  

Kränkande behandling – definition av JÄMO och Skolverket: 

Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Kränkningar kan vara:  

Fysiska (slag och knuffar)  

Verbala (hot, svordomar, öknamn)  

Psykosocial (utfrysning, blickar, alla går när man kommer)  

Texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier)  

 

Gemensamt för all kränkande behandling är: 

rs lika värde  

 

 

 

 barn som vuxna  

 

En viktig utgångspunkt är att den som uppger sig ha blivit kränkt alltid måste tas på 

allvar.  
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Mål med verksamheten 

finns tydliga gränser mot oacceptabla beteenden.  

 

 

Främjande arbete 

I alla grupper arbetar vi för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter i förskolan 

oavsett kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell 

läggning genom att:  

bakgrund  

g trygga med all personal och barn på förskolan.  

hjälper till. Detta för att skapa en större trygghet för barn och föräldrar.  

 

 

 

 

Förebyggande arbete för att undvika kränkande behandling 

 

barnen.  

 för både barn och vuxna.  

varandra.  

 

i samling och aktiviteter  

vid måltiden  

i vissa fria leksituationer  

 

 

 

Likabehandling är en stående punkt på APT. 
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Akuta åtgärder vid kränkande behandling 

Om barn kränker eller uppför sig illa mot varandra.  

 

  

 

 

Om vuxna kränker eller uppför sig illa mot barn: 

 

heller sådana diskussioner när icke berörda är närvarande.  

 

 

En förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn anser sig blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att anmäla detta till förskolechefen. 

Anmälan görs via Edwise, Hjo skolors lärplattform. Förskolechefen ansvarar för att inkomna 

anmälningar om kränkande behandling anmäls till huvudmannen. Förskolechefen ska skyndsamt 

utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder 

som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.  

Målen för läsåret 2016/2017: 

Vi har under hösten haft fortbildning av Hélèn Jenvén kring barns sociala samvaro. Hon har utarbetat 

tre regler som vi nu arbetar med att förankra hos oss själva som personal, implementera med barnen 

samt på sikt även föräldrarna. Målet är att dessa tre regler ska bli en naturlig del och genomsyra allt 

av förskolans arbete.  

 

* Alla får alltid vara med i gemenskapen - det finns plats för alla.  

* Ingen person bestämmer över någon annan person.  

* Om någon säger stopp eller sluta måste en omedelbart sluta!  

 

Vi väljer också som nytt mål att arbeta aktivt och konkret med en diskrimineringsgrund åt gången. 

Detta via litteratur, lek och samtal. Ett årshjul för förskolan ska upprättas där det också blir tydligt 

hur vi arbetar med diskrimineringsgrunderna.  

 

Omtag kring husmodellen. Nya planscher är beställda och färdiga att börja användas.  

 

Vi kommer även att arbeta med tio små kompisböcker som ett led i likabehandlingsarbetet framför 

allt med de yngsta barnen.  

 

Utvärdering av målen: 

Efter föreläsningen tog vi tagit till oss reglerna och satte upp på avdelningarna. Vi diskuterade dem 

inte i arbetslagen och i huset. Vi kan se och höra att barnen har tagit till sig ordet STOPP! De 

använder det i kommunikation och i samspel med andra. De kan inte alltid se sitt eget agerande.  

 

Vi har inte lyft grunderna på huset, men det har skapats ett årshjul som kommer att utvärderas efter 

hand. Viss litteratur har köpts in till vuxna och barn, men vi har inte fördjupat oss i någon av dem. 

Samtal med personal och barn pågår undertiden om värdegrunden.  

 

Husmodellen valde vi att lägga på is då vi valt att jobba med Hélén Jenvéns regler och upplägg. 
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Kompisböckerna har köpts in till alla avdelningarna och jobbats aktivt med. Det finns handdockor att 

komplettera med i arbetet. Vi har fått möjlighet att nå många barn på så vis. 

 

Mål för läsåret 2017/2018 

 Hélén Jenvéns tre regler kommer vi att lyfta mer på djupet både som pedagog, barn och 

vårdnadshavare. 

 Diskrimineringsgrunderna kommer vi att lyfta djupare. 

 

Information om likabehandlingsplanen 

Planen finns att läsa på förskolans hemsida. Den presenteras även vid inskolning och på höstens 

föräldramöte. Likaså får vikarier och nyanställd personal information om planen.  

Uppföljning och utvärdering 

Det långsiktiga arbetet ligger till grund för att få ett gott klimat på Hammarns förskola. Kontinuerlig 

uppföljning görs i arbetslagen. Utvärdering sker i början av höstterminen då även nya mål sätts upp.  

Upprättad 2016-11-25 

Förskolechef Susanne Rydberg  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


