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Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskola 1-5 år

Ansvariga för planen
Förskolechef samt personal på förskolan Bergsätter

Vår vision
Alla barn på förskolan Bergsätter ska känna sig trygga och finna glädje i verksamheten.

Planen gäller från
2015-07-01

Planen gäller till
2016-07-01

Läsår
2015/16

Barnens delaktighet
Samtliga 5-åringar intervjuas en gång under läsåret av förskolechefen. Pedagogerna samtalar med barnen kontinuerligt om
kamratskap och hur de trivs och mår.

Barnskyddsronder genom förs under hösten, tillsammans med de äldsta barnen på varje avdelning. Deras synpunkter tas med till
Skyddsronden.

Förskolans personal arbetar kontinuerligt med att öka barnens inflytande över sin egen vardag.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Föräldrarna besvarar en enkät på vårterminen med  frågor om verksamheten. De erbjuds ett utvecklingssamtal per termin där
pedagogen samtalar med föräldrarna om barnens trivsel. Vi inbjuder  till förskoleråd vid fyra tillfällen per läsår där vi samtalar om
verksamheten och arbetar med planen. Förskolerådet gör en kartläggning över otrygga platser och situationer för barnen, utifrån
sitt perspektiv.

Personalens delaktighet
Personalen utvärderar kontinuerligt verksamheten och sätter vid behov in extra åtgärder. De analyserar barnens svar på enkäten
och även föräldrarnas svar från deras enkät. I maj-juni utvärderas läsåret och utifrån det revideras planen.

I början av hösten, sep/okt, gör personalen en kartläggning över hur barngruppen fungerar och vilka behov som finns. Den utgör ett
underlag för barnkonferenser med förskolechef och specialpedagog men även för att besluta om förebyggande åtgärder enlit planen
för kränkande behandling.

Förankring av planen
Vi går igenom den tillsammans på förskolan i maj-juni varje läsår. Den finns lätttillgängligt hängande på varje avdelning för föräldrar,
personal och vikarier samt på förskolans hemsida.
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Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Verksamheten utvärderas kontinuerligt under hela året men en större utvärdering sker på en utvärderingsdag i juni.

Utvärdering av planen gjordes på APT i maj då varje arbetslag utgick från den gamla planen och reviderade den.

En ny kartläggning görs i september för att fastställa nya åtgärder inför läsåret 15/16.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Förskolans pedagoger samt förskolechef. Barnen genom samtal och intervjuer. Föräldrarna genom enkät, utvecklingssamtal och
förskoleråd.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Vi har använt fjolårets åtgärder och de har varit relevanta för verksamheten.

Årets plan ska utvärderas senast
2016-07-01

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Verksamheten kartläggs på individ, grupp och verksamhetsnivå arbetslagsvis på planeringsdagar under året och på arbetsplatsträff
i maj. Vi tar med barnintervjuer, föräldraenkäter och resultatet av Barnkonferenserna i vår analys.

Ny kartläggning görs hösten -16, då vi har nya barngrupper, och sätter nya mål för nästa plan.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Förskolechef och pedagoger på förskolan.
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Främjande insatser

Namn
Bemötande

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
• Vara bra förebilder, uppmärksamma och synliggöra bemötande på ett positivt sätt

Insats
• Använda vägledande samspel i bemötande generellt men även medvetet i leksituationer.

• Kontinuerligt reflektera över vardagssituationer .

• Arbeta medvetet med pedagogisk dokumentation

Kontinuerligt reflektera tillsammans i arbetslagen, över sitt eget förhållningssätt, med hjälp av film, observationer m.m.

Handledning i arbetslagen, utifrån ICDP-metoder. Bemötande och förhållningssätt i centrum.

Ansvarig
Förskollärare och barnskötare, specialpedagog, förskolechef

Datum när det ska vara klart
2016-07-01
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Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Verksamheten kartläggs på individ, grupp och verksamhetsnivå arbetslagsvis på planeringsdagar i början av
terminen. Barnkonferens hålls i oktober med spec.ped. och förskolechef, då barngruppens behov och hur verksamheten möter
dessa, diskuteras. Kontinuerlig uppföljning sker sedan hela läsåret och särskild uppföljning görs i juni.

Kartläggningspunkter:

• Verksamhetens form och innehåll • Klimat och miljö i förskolan • Kommunikation • Kompetensutveckling • Mottagning •
Inskolning Vi använder även barnskyddsrond, pedagogisk dokumentation och utvärderingsmaterial Ecers för att kartlägga
verksamheten.

Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
Genom samtal, enkäter, intervjuer.Genom förskolerådet.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
De observerar och analyserar kontinuerligt verksamheten med hjälp att filma, göra observationer och själskattningsfrågor.
Förskolan använder utvärderingsmaterialet Ecers för att kartlägga miljö och verksamhet och när det uppstår förbättringsområden
görs en åtgärdsplan för att bearbeta problemet. De samtalar om regler och rutiner samt förhållningssätt. Vi genomför varje år
barnskyddsrond.

Resultat och analys
Vi har arbetat med smågrupper för att skapa trygghet. Det har under läsåret uppstått situationer med handgripligheter rent fysiskt
men även verbalt. Pedagogerna bemöter kränkande situationerna direkt när de uppstår och har arbetat för att vidarförmedla
medvetenhet till barnen att alla barn har rätt till en plats i gruppen.Vi har använt de förebyggande åtgärderna som vi tog fram förra
året men även fått stöd från elevhälsan och förskolans specialpedagog. Vi kommer att fortsätta ha kontakt med elevhälsan.  Vi har
även haft barn som pga annat språk haft svårigheter att bli trygg i verksamheten. Vi har haft behov av språkstöd i större
utsträckning än vad som finns, istället har vi använt andra verktyg som bilder m.m.
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Förebyggande åtgärder

Namn
Kommunikation

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning
• Utveckla det förebyggande arbetet

Åtgärd
Arbeta med kompisrelationer, hur man är mot varandra. Använda kollegahandledning. Använda vägledande samspel.
Möta barn och vuxna med respekt och lyhördhet i alla situationer. Kontinuerligt reflekterar över vardagssituationerna.
Arbeta aktivt för att ha en bra ljudnivå i verksamheten. Arbeta mer medvetet med pedagogisk dokumentation. Skapa
tillit i relation till föräldrar.

Motivera åtgärd
Analysen har visat att barngruppen behöver stöd för att kommunicera på ett bra sätt med varandra och utveckla sitt
samspel positivt.

Ansvarig
Förskollärare och barnskötarna på förskolan.

Datum när det ska vara klart
2016-07-01
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Rutiner för akuta situationer
Policy
Acceptera aldrig att någon blir illa behandlad. Viktiga faktorer för en trygg miljö är välutbildad personal. Förskolechef är ansvarig för
att personalen får kontinuerlig fortbildning genom litteratur, diskussionsgrupper och föreläsningar. Delaktiga barn. Barnen blir
delaktiga genom att vi vuxna lyssnar på dem. Att man tillgodoser varandras vilja och behov. Exempelvis kan barnen gemensamt
göra avdelningens trivselregler. Delaktiga föräldrar. Föräldrarna görs delaktiga genom att få information om mål och metoder,
förskoleråd, utvecklingssamtal och föräldramöten. Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska vara väl känd hos
såväl ordinarie personal, timvikarier och föräldrar. Det görs genom årlig diskussion bland personalen, informationsmapp till vikarier,
diskussion på föräldramöten och i förskoleråd och information via föräldrablad och hemsidan.  Det skapas genom att personalen är
medveten om riskområden och undviker att lämna barn ensamma där. Personalen arbetar kontinuerligt med att ha god uppsikt
över barnen.

Barnen ska ha möjlighet att föra fram sina tankar om en trygg miljö genom årliga Barnskyddsronder.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Förskolechef, skyddsombud och övrig personal har ett gemensamt ansvar för att det förebyggande arbetet genomförs. Personalen
har ett ansvar att kartlägga riskområden på arbetsplatsen. Detta ska göras vid varje utvärderingstillfälle och åtgärder vidtas i den
omfattning som krävs. Föräldrar är delaktiga i kartläggningen via förskolerådet.

Barnkonferenser tillsammans med förskolechef och specialpedagog genomförs varje termin, inför den görs en kartläggning av
behov i barngruppen.

 

 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Föräldrar och barn tar i första hand kontakt med personalen på avdelningen om en kränkande situation uppstått och i andra hand
tas kontakt med förskolechefen.

Den som tar emot en anmälan om kränkande behandlig följer den särskilda rutin som finns i kommunen. Se bilaga.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Acceptera aldrig att någon blir illa behandlad. Ta direkt upp frågan men inte anklagande utan undersökande. Förstärk det positiva.
Använd litteratur, sagor, sociala berättelser för att förändra negativt beteende. Föräldrarna informeras och förskolechef.

Förskolechef anmäler alla former av kränkande behandling till huvudman enligt framtagen rutin. Se bilaga.         

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Acceptera aldrig att någon blir illa behandlad. Ta direkt upp frågan med berörd pedagog. Förskolechef informeras omedelbart som i
sin tur i förekommande fall informerar föräldrarna. Förskolechef är ansvarig för uppföljning av situationer som uppstått och att det
förebyggande arbetet följs.

Förskolechef anmäler alla former av kränkande behandlig till huvudman enligt framtagen rutin. Se bilaga.         

Rutiner för uppföljning
Förskolechef är ansvarig för uppföljning av situationer som uppstått och att det förebyggande arbetet följs. Vid kränkning från
personal genomförs samtal för att förändra beteende samt vid behov sätts annan form av handledning in. Pedagogerna följer upp
utifrån en bestämd ansvars och tidsplan.

Rutiner för dokumentation
Pedagogerna ansvara för att händelser som uppstår dokumenteras skriftligt och ev med bilder. Förskolechef är ansvarig för att
dokumentera åtgärder skriftligt. Dessa förvaras utifrån sekretessregler.

Särskilda blanketter finns för dokumentation och uppföljning i den framtagna rutinen för anmälan av kränkande behandling. Se
bilaga.

Ansvarsförhållande
Förskolechef, skyddsombud och övrig personal har ett gemensamt ansvar för att det förebyggande arbetet genomförs.
Förskolechef är ansvarig för uppföljning av situationer som uppstått och att det förebyggande arbetet följs. Vid akut situation är
närmaste personal ansvarig att agera direkt. Pedagogerna är ansvariga att dokumentera händelserna och förskolechefen är
ansvarig att dokumentera ågärderna. Förskolechefen anmäler till huvudman.
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