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Syfte 

Förskolan tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.  Syftet 
med förskolans arbete är att målinriktat motverka, förebygga och förhindra att kränkande 
handlingar, diskriminering och trakasserier förekommer i förskolan. Alla på förskolan har rätt 
att bli behandlade som individer utifrån sina egna förutsättningar och på lika villkor. Alla 
delar i förskolans verksamhet omfattas av planen. Planen är ett arbetsredskap för all personal 
på förskolan, både pedagogisk och annan personal. Personalen ska presentera och arbeta med 
planen tillsammans med barnen. Uppstår situationer av diskriminering eller kränkande 
behandling ska vi alltid agera. Förskolan ska vara en trygg och säker plats där barn och 
personal trivs, utvecklas och känner trygghet. 
 
Förskolans namn  Planen gäller 

FÖRSKOLAN EKEN  200108–210108 
Ansvariga för planen   

ANN OSWALDSON 

Lagrum 

Utgångspunkt för denna plan är dels 6 kap. skollagen (2010:800), dels diskrimineringslagen 
(2008:567) och därmed täcker denna plan kraven i Skollagen och Diskrimineringslagen.  

 
Diskrimineringslagen 

Enligt diskrimineringslagen ska förskolan fortlöpande arbeta i fyra steg med att motverka 
diskriminering. Arbetet syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
Arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering har ett dokumentationskrav. 
Dokumentationskravet ersätter det tidigare kravet på att ha en likabehandlingsplan och ska 
göras löpande under året. 

 
  

Diskrimineringsgrunder: 
Kön 
Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Etnisk tillhörighet 
Religion eller annan trosuppfattning 
Sexuell läggning 
Ålder 
Funktionsnedsättning 
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Diskrimineringslagen kräver att varje förskola; 
 Arbetar målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barnen på 

förskolan. 
 Ska göra allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn utsätts för trakasserier 

som har samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder.  

Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering: 
Direkt diskriminering - när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en 
jämförbar situation. 
 
Indirekt diskriminering - när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt 
missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, 
viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller 
viss ålder. 
 
Bristande tillgänglighet - när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att 
en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en 
jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. 
 
Trakasserier - är förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till 
diskrimineringsgrunderna. 
 
Sexuella trakasserier -förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar 
eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, 
inbjudningar och anspelningar. 

Instruktion att diskriminera - kan vara att enbart arbetssökande med svenska namn ska 
intervjuas, någon som är homosexuell inte ska få service, en person med en viss etnisk 
tillhörighet inte ska få komma in i affären eller restaurangen. 

Skollagen 

Enligt skollagen kapitel 6 är förskolan skyldig att: 

 Målmedvetet arbeta mot kränkande behandling av barn.  

 Göra allt de kan för att förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande 
behandling.  

 Varje år upprätta en plan mot kränkande behandling.  

 Leva upp till den så kallade anmälningsskyldigheten. Om förskolepersonalen får veta 
att ett barn anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är de 
skyldiga att informera rektor. 

 Rektor är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen, det vill säga 
den som driver förskolan.  

I skollagen kapitel 6 finns också ett förbud för vuxna i förskolan att kränka barn.  
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Definitioner av centrala begrepp 

Diskriminering innebär att ett barn missgynnas eller kränks av skäl som har samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande 
förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen av barn. I 
verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till 
diskriminering av barn. Barn kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. 
 
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna. Om någon ur personalen utsätter ett barn för trakasserier 
benämns det diskriminering. 
 
Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen kränker ett barns värdighet. 
 
Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot 
en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras 
inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier 
och kränkande behandling kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, 
ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. Det är den utsatta barnets upplevelse som 
ska beaktas, om barnet känner sig kränkt eller diskriminerad. 
 
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns värdighet. 
Gemensamt för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling är att det handlar 
om ett uppträdande som kränker ett barns värdighet.  
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Delaktighet i utarbetandet av planen 

Barnens delaktighet i utarbetandet av planen 
Vår plan mot kränkande behandling och diskriminering förankras hos våra barn i vårt dagliga arbete. Genom att 
barnen får tid och blir lyssnade på av oss kan de se hur vi vuxna arbetar med vår plan. Vi väcker frågor ihop med 
barnen och bjuder in dem i arbetet med deras tankar. Vi tar tillvara på barnens åsikter och är goda lyssnare. Vi 
utgår från deras behov och arbetar utifrån det med hjälp av handlingsplanen. 
Barnen tas med i det förebyggande arbetet genom samlingar och en ständig dialog. 
 

Vårdnadshavarnas delaktighet i utarbetandet av planen 
Innehållet i planen mot kränkande behandling och diskriminering kommuniceras i de dagliga samtalen, 
utvecklingssamtal/sociala samtal, informationsbrev samt på olika former av möten. Den ska även benämnas i vårt 
inskolningsmaterial inför introduktionen på förskolan. 
Förskolan skickar ut en webbaserad enkät årligen (olika åldersgrupper olika år) till vårdnadshavarna. 

 

Personalens delaktighet i utarbetandet av planen 
Arbetslagen gör tillsammans planen, samt reviderar den årligen. Den bygger på våra observationer och 
dokumentationer av händelser på förskolan. Vi använder oss utav våra styrdokument och arbetar alltid utefter dem. 
Vi för även dialoger när vi arbetar med BRUK, SKA och Värderingsverktyget. Vi tar även tillvara på reflektioner 
för att diskutera barn, utbildning och undervisning, vilket resulterar till att alla pedagoger och rektor kan ta del av 
detta via Teams.  
Målet med vår ”Plan mot kränkande behandling och diskriminering” är att vi alla ska kunna diskutera och förankra 
dess innehåll, inte kunna rabbla den. 

Kartläggning 

Inför varje läsår görs en ny kartläggning av verksamheten för att planen ska anpassas efter det 
rådande läget. Barnen är experter på hur situationen är och medverkar alltid i kartläggningen. 
Arbetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering utgår ifrån 
det som framkom av kartläggningen. Även situationer som uppstår utanför förskolan räknas, 
om de har samband med verksamheten. 

Hur barnen har involverats i kartläggningen  
Vi för dialoger tillsammans med barnen. Vi använder oss av observation och dokumentation för att sedan analysera 
och utvärdera, för att skapa trygga och tillgängliga lärmiljöer samt konstellationer.  
Barnen har fått delge vart de finner sig trygga samt otrygga i verksamheten.  
Enkät med vårdnadshavare där barnen får berätta hur de upplever sin tid på förskolan. Involveras i arbetet med 
Kompisböckarna. Enkät från oss pedagoger.  

Hur personalen har involverats i kartläggningen 

Under vår pedagogiska utvecklingstid arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med dokumentation och praktiskt 
arbete kring ökad tillgänglighet. Vi för diskussioner vid de olika tillfällena och arbetar utifrån ett arbetssätt där vi 
är närvarande med barnen. Detta för att kunna ge barnen de bästa förutsättningarna för varje individ. 
All nyanställd personal och vikarier ska ta del av detta. 
Observationer. Barnkonferens. Vardagliga samtal. Systematiskt kvalitetsarbete; SKA, BRUK, SPSM’s 
Värderingsverktyg. Utvecklingssamtal och sociala samtal. 
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Hur kartläggningen har genomförts 
Exempel på hur kartläggningen av verksamheten går till: 

 Enkäter på hösten, under det sociala samtalet ”Trivsel och trygghet” 
 Utvecklingssamtal på våren. 
 Organiserade samtal med barn och personal, vi utgår från Kompisböckernas material för att kunna 

samtala. Vår grundverksamhet utgår från hur vi är med och mot varandra.  
 Trygghetsvandringar sker under vår skyddsrond. 
 Dokumentation från fall av kränkande behandling 
 Observationer och dokumentaion i verksamheten av oss pedagoger. 
 Varje termin görs en kartläggning av barngruppen (Barnkonferens) ihop med förskolechef, 

specialpedagog och pedagoger. 
 Vardagliga samtal med barn, vårdnadshavare och personal. 
 Webbaserad enkät till vårdnadshavare, 1 gång/år. 
 Femårsenkäten, 1 gång/år. 
 Arbetslagens systematiska kvalitetsarbete: Genom BRUK (Skolverkets verktyg för självskattning) 

samt SPSM’s Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.  
 Utvecklingssamtal och sociala samtal, 1 gång/termin. 
 Vi rapporterar kränkande behandling och diskriminering i vårt system. 
 Vid inskolning benämner vi och visar vår Plan mot kränkande behandling och diskriminering” 
 Förenklad barnkonsekvensanalys 
 Barnkonventionen 

Resultat av kartläggning 
Vad framkom? Vilka områden? Normer? 
Det som bland annat kom fram på vårdnadshavarenkäten var att inskolningarna inte skulle ske så snabbt mellan 
avdelningarna Fröet och Växthuset. Detta har vi arbetat med genom att de största barnen på Fröet redan på 
höstterminen får vara med i Växthusets verksamhet, genom att vara med i deras åldersgrupper för att barnen ska 
lära känna lärmiljöer, barn och pedagoger.  
Utifrån trygghetsvandring har pedagogerna ändrat om i lärmiljöer och skapat nya rutiner i de olika rummen. 
Vi har även tagit till vara på åsikter och önskemål från föräldrasamverkan och utvecklingssamtal. 
Vårt mål på Eken är att alla ska kunna vara delaktiga i alla lärsituationer och aktiviteter.  
Vi behöver bli bättre på att se över våra resultat och göra planen mer levande under läsåret.  
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Främja barnens lika rättigheter och motverka diskriminering 
 

Utifrån kartläggningen kommer förskolan att genomföra följande åtgärder 

Arbetet handlar inte om att genomföra åtgärder mot problem som redan uppkommit i ett enskilt fall, utan om att förebygga att barn 

diskrimineras eller på annat sätt får begränsade möjligheter i förskolan. 

 

Diskrimineringsgrund 
Åtgärder ska vidtas för att 

förebygga diskriminering och 

främja lika rättigheter och 

möjligheter på en mer 

generell och strukturell nivå. 

 

Vad ska göras? 
Arbetet kan omfatta kompetensutveckling för 

personalen för att öka medvetenheten och 

kunskapen om diskriminering.  

 

När?  Vem är 

ansvarig? 

När och hur ska 

uppföljning ske? 
Observera att 

dokumentation ska ske 

löpande. 

Kön 
Förskolan ska aktivt och 

medvetet främja alla barns 

lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av 

könstillhörighet. Förskolan 

har ett ansvar för att 

motverka könsmönster som 

begränsar barnens 

utveckling, val och lärande. 

(Lpfö 18) 

Genom att arbeta utifrån ett professionellt 

förhållningssätt kommer vi uppmuntra barnen till att 

våga gå sin egen väg och stärka samt stötta dem i det. 

Utifrån detta måste vi pedagoger vara goda 

förebilder. Vi måste även ha en grundtanke när vi 

skapar lärmiljöer och göra dem könsneutrala. 

Alltid  Rektor 

ytterst 

ansvarig. 

Förskollärare  

All personal. 

På vår pedagogiska 

utvecklingstid, 

reflektionstid, GPU, 

APT, studiedagar, 

barnkonferens 

tillsammans med 

rektor och 

specialpedagog. 

I ständig dialog i 

arbetslagen. 

Könsöverskridande 

identitet eller uttryck 
Att se varje barn som en 

individ, inte som pojke eller 

flicka. Alla accepteras för vad 

de är.  

Utbildningen ska präglas av 

öppenhet och respekt för 

skillnader i människors 

uppfattningar och 

levnadssätt. (Lpfö 18) 

Vi önskar föreläsningar gällande ämnet för att 

påminna oss själva om vårt eget förhållningssätt, så 

att vi tydligare kan synliggöra våra egna 

utvecklingsbehov och jobba vidare med dem.  

På en studiedag  Rektor 

ytterst 

ansvarig. 

Förskollärare  

All personal. 

1–2 år 

Etnisk tillhörighet 
Förskolan är en social och 

kulturell mötesplats som ska 

främja barnens förståelse för 

värdet av mångfald. 

Kännedom om olika 

levnadsförhållanden och 

kulturer kan bidra till att 

utveckla en förmåga att 

förstå och leva sig in i andra 

människors villkor och 

värderingar. (Lpfö 18) 

Verksamheten ska vara föränderlig för barngruppen, 

och arbeta med olikheter som en tillgång. 

Vi bibehåller våra traditioner och lyfter andra etniska 

traditioner. 

Vi möter inte så stor mångfald kring etnicitet på vår 

förskola, därför kan vi ta till oss kunskap genom 

litteratur, appen Polyglutt, filmer samt erfarenheter.  

Återkommande.  Rektor 

ytterst 

ansvarig. 

Förskollärare  

All personal. 

På vår pedagogiska 

utvecklingstid, 

reflektionstid, GPU, 

APT, studiedagar, 

barnkonferens 

tillsammans med 

rektor och 

specialpedagog. 

I ständig dialog i 

arbetslagen. 

Religion eller annan 

trosuppfattning 
Barn i förskolan ska inte bli 

ensidigt påverkade till 

förmån för den ena eller 

andra åskådningen. Därför 

ska undervisningen vara 

Ha en öppen dialog med hemmet. Ställa fråga vid 

inskolningen – läsa på som pedagog vid behov. 

Inskolningssamtalet ger förutsättningar för en god 

start, exempelvis annan kost, hur vi firar traditioner. 

Då måste vi vara lyhörda och intresserade, samt ha 

en kommunikation om hur vi gör för att det ska bli 

bra för barnet. Se över litteratur. 

Återkommande.  Rektor 

ytterst 

ansvarig. 

Förskollärare  

All personal. 

På vår pedagogiska 

utvecklingstid, 

reflektionstid, GPU, 

APT, studiedagar, 

barnkonferens 

tillsammans med 

rektor och 

specialpedagog. 



7 
 

saklig, allsidig och icke‐

konfessionell (Lpfö 18) 

I ständig dialog i 

arbetslagen.  

Funktionsnedsättning 
Enligt skollagen ska 

utbildningen vara likvärdig 

oavsett var i landet den 

anordnas.  Den ska ta hänsyn 

till barns olika 

förutsättningar och behov 

och anpassas till alla barn i 

förskolan.  

Förskolan ska särskilt 

uppmärksamma barn som av 

olika anledningar behöver 

mer ledning och stimulans 

eller särskilt stöd. Alla barn 

ska få en utbildning som är 

utformad och anpassad så 

att de utvecklas så långt som 

möjligt. Barn som tillfälligt 

eller varaktigt behöver mer 

stöd och stimulans ska få 

detta utformat utifrån sina 

egna behov och 

förutsättningar. (Lpfö 18) 

Göra förskolemiljön tillgänglig för alla. 

All personal ska ta del av information om alla 

individer och hur vi bemöter dem. 

Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god 

miljö för att utveckling, lek och lärande. 

Uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl 

behöver stöd i sin utveckling.  

Motala kommun utbildar personal i förskolan i NPF 

(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). 

SPSM’s arbete för tillgänglig utbildning i förskolan – 

Värderingsverktyget. 

Vi har ett tätt samarbete med specialpedagog. 

Vi arbetar med TAKK. 

 

Dagligen. 

NPF‐utbildning för 

tillsvidareanställda 

varje termin. 

Kontakt tas med 

specialpedagog 

vid behov. 

Rektor 

ytterst 

ansvarig. 

Förskollärare  

All personal. 

På vår pedagogiska 

utvecklingstid, 

reflektionstid, GPU, 

APT, studiedagar, 

barnkonferens 

tillsammans med 

rektor och 

specialpedagog. 

I ständig dialog i 

arbetslagen. 

Sexuell läggning 
Utbildningen ska präglas av 

öppenhet och respekt för 

skillnader i människors 

uppfattningar och 

levnadssätt. 

Förskolan är en social och 

kulturell mötesplats som ska 

främja barnens förståelse för 

värdet  

av mångfald. Kännedom om 

olika levnadsförhållanden 

och kulturer kan bidra till att 

utveckla en förmåga att 

förstå och leva sig in i andra 

människors villkor och 

värderingar. (Lpfö 18) 

Att barnen får stöd och stimulans i sin personliga 

utveckling. Vi har ett förhållningssätt med respekt, 

öppenhet samt lyhördhet. 

Vi använder oss av bilderboksappen Polyglutt som 

verktyg för att belysa olika familjekonstellationer.  

Vi önskar fortbildning gällande ämnet för att bli mer 

pålästa. Vi önskar tydligare ramar om vad man får 

belysa, samt hur vi kan synliggöra vissa saker kring 

ämnet och även ha dialoger gällande det i 

arbetslagen. Exempelvis en bokcirkel. 

 

Alltid 

 

 

 

 

 

 

1–2 år 

Rektor 

ytterst 

ansvarig. 

Förskollärare  

All personal. 

På vår pedagogiska 

utvecklingstid, 

reflektionstid, GPU, 

APT, studiedagar, 

barnkonferens 

tillsammans med 

rektor och 

specialpedagog. 

I ständig dialog i 

arbetslagen. 

 

1–2 ggr/år 

Ålder 
Utbildningen i förskolan ska 

planeras och genomföras på 

ett sådant sätt så att den 

främjar barnets utveckling, 

hälsa och välbefinnande. 

Förskolan ska erbjuda barnen 

en god miljö och en väl 

avvägd dagsrytm med både 

vila och aktiviteter som är 

anpassade efter deras behov 

och vistelsetid. (Lpfö 18) 

Barnen delas in i mindre grupper, för att vi lättare ska 

kunna se varje barns förmåga och utvecklingsnivå. 

Varje barn ska få talutrymme och uppmärksammas 

oavsett ålder. 

Alla barn ska få möjlighet att vara med i 

åldersindelade tvärgrupper. 

Barnen är förebilder för varandra utifrån sina olika 

utvecklingsnivåer. 

Vi ser det kompetenta barnet. 

Vi arbetar med SPSM’s Värderingsverktyg, för en 

tillgänglig förskola, det gäller även den fysiska miljön 

för alla barn, så att alla barn oavsett ålder kan ha 

tillgång till en lärmiljö av kvalitet.  

Dagligen.  Rektor 

ytterst 

ansvarig. 

Förskollärare  

All personal. 

På vår pedagogiska 

utvecklingstid, 

reflektionstid, GPU, 

APT, studiedagar, 

barnkonferens 

tillsammans med 

rektor och 

specialpedagog. 

I ständig dialog i 

arbetslagen. 

 Ansvarig för den löpande 

dokumentationen: 
Alla pedagoger på förskolan Eken. 
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Förebygga och förhindra kränkande behandling 
 

Utifrån kartläggningen kommer förskolan att genomföra följande åtgärder 

Åtgärd nr 
Åtgärder för att förebygga 

incidenter på platser eller 

i situationer som 

framkommit i 

kartläggningen.  

 

Vad ska göras?  När?  Vem är 

ansvarig? 

När och hur ska 

uppföljning ske? 

1. Alla ska kunna känna 
stolthet över sin etniska 

tillhörighet. 

Läsa böcker som utspelar sig på många olika platser i 

världen och som visar flera olika sätt att leva. 

Böcker som visar barn med olika hudfärger, men i en 

modern vardag. 

Ha en världskarta uppsatt och diskutera olika länder. 

Inkludera olika modersmål, musik och högtider i 

verksamheten. 

Återkommande.  All personal 

på förskolan 

Eken. 

Under revidering, senast 

2021‐01‐08. 

2. Alla på förskolan ska 
känna sig respekterade 

kring sin religion eller 

annan trosuppfattning. 

Vi ska ha en punkt på inskolningssamtalet, där vi är 

inlyssnande kring varje familjs önskemål och behov, 

då det kan vara lätt att glömma bort andra religioner. 

Vi uppmärksammar våra familjer vilka traditioner och 

högtider vi firar, samt frågar om de vill att deras barn 

ska delta. 

Återkommande.  All personal 

på förskolan 

Eken.  

Under revidering, senast 

2021‐01‐08. 

3. Lärmiljöer  Göra dem könsneutrala  Snarast  Alla  Vi uppföljer lärmiljöerna på 

reflektionstid 

4. Individ  Stärka individens självkänsla och låta dem gå sin egen 

väg. 

Alltid  Alla  Vi följer kontinuerligt med 

hjälp av reflektion. Vi 

pedagoger ska även vara 

pålästa så att vi kan vara 

förberedda för nya 

situationer.  

5. Förhållningssätt  Pedagogerna arbetar utifrån ett förhållningssätt och 

profession där vi bemöter barnens olikheter med 

respekt, öppenhet och lyhördhet. 

Alltid  Alla  För dialoger tillsammans 

med barnen samt om 

barnen i reflektion för att 

stärka dem. 

6. Fortbildning   Vi önskar föreläsningar eller andra verktyg till att 

arbeta med kön, sexuella läggningar samt 

könsöverskridande uttryck, så att vi blir pålästa. 

1–2 år  Alla  Vi önskar att det förs 

dialoger i hela huset och i 

arbetslaget för att kunna 

delge sin kunskap och 

tankar gällande ämnet samt 

den nya kunskapen som vi 

får utifrån fortbildningen.  

7.         

8.         

9.         

10.         
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Rutiner för akuta situationer 

Förskolans utrednings- och åtgärdsskyldighet gäller för alla former av kränkningar och 
trakasserier som uppstår i samband med verksamheten oavsett om det utförs av barnen eller 
personal. Det kan handla om sådant som händer på väg till eller på väg hem från förskolan. 
Det kan även handla om något som händer på sociala medier. Även om händelsen är löst eller 
bagatellartad så ska en anmälan göras till rektor och huvudmannen. 

Rutiner för att tidigt upptäcka kränkande behandling 

På vår förskola ska all personal vara observant och uppmärksamma situationer där det finns 
misstanke om kränkande behandling eller trakasserier.  
 
Det ska råda nolltolerans på vår förskola mot diskriminering och kränkande behandling. 
Vi pedagoger måste arbeta förebyggande, vara närvarande bland barnen och finnas till för dem när det sker saker. 
Dela upp oss i olika rum inomhus och ute på gården. Vara inlyssnande när det har skett saker, lyssna på flera parter 
och stötta barnen.  

1. Diskussion i arbetslaget eller med annan personal på förskolan. 
2. Observation och dokumentation. 
3. Samtal med rektor. 
4. Blankett och skicka in. 
5. Utvärdering och uppföljning 

 

Rutiner för att anmäla misstanke om trakasserier och kränkande behandling 

Det är det utsatta barnets upplevelse som ska beaktas, om barnet känner sig kränkt eller 
diskriminerad ska detta anmälas till rektor. Anmälan till rektor ska göras skyndsamt, helst 
samma dag. Rektor som får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. 
Anmälan görs även här skyndsamt och på särskild blankett.  
 
Enligt förarbeten till skollagen gäller anmälningsskyldigheten även om barn som utsatts inte 
själv känner sig kränkt. Det kan uppstå situationer där barn och elever på grund av ålder eller 
funktionsnedsättning inte förstår att den blir utsatt för kränkande behandling. Finns det en 
misstanke om kränkande behandling ska en anmälan göras.  
 

Vi måste hela tiden vara närvarande pedagoger så att vi kan skapa trygghet så barnen vågar delge sin oro till oss, 
men vi måste även vara närvarande för att kunna urskilja när en kränkande behandling och diskriminering sker. Vi 
måste utvärdera vårt arbetssätt så att vi kan förebygga att kränkningar och diskriminering uppstår. 
Vid kränkande behandling anmäls det alltid till rektor. Sedan anmäls det via kommunens blankett till huvudman. 
 
Rutiner- att utreda och åtgärda när barn trakasserar eller kränks av andra barn 

Då personal får kännedom om, eller misstänker, att ett barn utsatts för diskriminering, 
trakasserier och/eller kränkande behandling ska utredning påbörjas skyndsamt. Utredningens 
omfattning måste avgöras från fall till fall. Rektor ansvarar för att utredning genomförs. 
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Utredningen ska alltid genomföras av en opartisk person, som inte varit involverad i 
händelsen. 
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Utredningsgång: 

1. Personal som får kännedom om, eller bevittnar händelsen försöker reda ut den akuta 
situationen. Samma personal anmäler detta till rektor. Rektor anmäler till huvudman 
enligt ovan beskrivna rutin. Vårdnadshavare kontaktas. 
 

När personal har fått kännedom om händelsen, går dessa pedagoger ihop och diskuterar situationen. Därefter 
anmäler arbetslaget tillsammans till rektor. 

 
 

2. Samtal med den/de som är utsatt. Tillvägagångsätt nedan anpassas efter den aktuella 
situationen. 
 

Ev. enhetsspecifika rutiner, annars tas rutan bort. 

 
 

3. Samtal med den/de som utför kränkningarna. Ställ frågor för att kunna reda ut vad 
som hänt. Använd bara öppna frågor.  
 

Ev. enhetsspecifika rutiner, annars tas rutan bort. 

 
 

4. Samtal med kamrater eller andra som befunnit sig runt ”situationen”. 
 

Ev. enhetsspecifika rutiner, annars tas rutan bort. 

 
 

5. Personal kontaktar barnens vårdnadshavare och informerar om hur förskolan arbetar i 
ärendet och vad utredningen visat. 
 

Rektor har det yttersta ansvaret, och bestämmer vem som ska informera vårdnadshavare. 

 
 

6. Om utredningen visat att kränkande behandling, diskriminering och/eller trakasserier 
förekommit upprättas en individuell plan för åtgärder i varje enskilt fall. 
 

Tänkbara åtgärder är att: 
o Ha återkommande samtal med barn och eventuellt vårdnadshavare. 
o Ha ökad uppsikt, särskilt på platser och vid tidpunkter som har visat sig vara 

riskfyllda. 
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o Göra insatser med hjälp av elevhälsa (ex. kurator, psykolog). 

Se över arbetslagens rutiner och arbetssätt. 
Specialpedagog. 
Habilitering. 

 

7. Efter 1-2 veckor hålls ett uppföljningssamtal med barnet och andra inblandade. 
Känner barnet att hon/han fått upprättelse? Har kränkningarna upphört? Har inte 
kränkningarna upphört så måste andra eller mer intensiva åtgärder sättas in. 

Ev. enhetsspecifika rutiner, annars tas rutan bort. 

 
 
Rutiner- att utreda och åtgärda när barn trakasseras eller kränks av personal 

Utredningsgång:  

1. Utredningsgången kring barnet är samma som punkt 1-7 ovan. Rektor ansvarar för 
denna del i utredningen. Utöver anmälan till huvudman kontaktar rektor även 
verksamhetschefen. 
 

2. Utredningen kring personalen hanteras av verksamhetschefen. Verksamhetschefen ska 
som regel ha ett samtal med den personal som utpekas ha kränkt ett barn för att 
efterhöra personalens syn på vad som hänt. 
 

3. Om utredningen visat att kränkande behandling, diskriminering och/eller trakasserier 
förekommit upprättas en individuell plan för åtgärder gällande personalen i varje 
enskilt fall. 
 
 

Rutiner- uppföljning av åtgärder vid trakasserier och kränkande behandling 

När en åtgärd sätts in måste förskolan följa upp och utvärdera åtgärden. Har den avsedda 
effekten uppnåtts? Syftet med de åtgärder som genomförs på såväl kort som lång sikt är att 
trakasserierna ska upphöra. För att säkerställa att trakasserierna eller den kränkande 
behandlingen inte upprepas finns rutiner för att följa upp och utvärdera åtgärderna. 

Förskolans rutiner för att följa upp och utvärdera åtgärder: 
Föra dialoger med berörda personer. Följa upp och utvärdera det som har skett. Skapa nya rutiner för hur vi arbetar 
vidare med liknande situationer för att kunna förebygga kommande händelser. 

- Diskutera i arbetslaget. 
- Diskutera i huset. 
- Samtala barnet/barnen/barngruppen 
- Samtala med vårdnadshavare 

Anmälan följs upp efter en månad av rektor och efter tre månader av huvudman. 
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Rutiner för dokumentation av utredning, åtgärder och uppföljning 

För att kunna följa upp effekterna av åtgärderna är det viktigt att dokumentation sker. 
Dokumentationen kan även hjälpa till att upptäcka om de inträffade kränkningarna eller 
trakasserierna är del av ett större problem som kräver större insatser. Rektor ansvarar för att 
dokumentation förs om händelsen som föranlett anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling. 

Beskriv vilka rutiner förskolan har för dokumentation av utredning, åtgärder och uppföljning. 
Använda oss av Motala kommuns blanketter eller använda oss av enkla och tillgängliga underlag. Vi bevarar dessa 
dokumentationer i låsbara skåp och sedan kasserar dem i dokumentförstöraren. 
 
Vi skulle behöva ha ett systematiskt arbete med planen, fördelat under hela året, för att kunna ha en bättre 
dokumentation. Väva in det bättre i vårt vardagliga arbete. Men hur? 

 
Förankring av planen 

Det är viktigt att planen är känd hos all personal i verksamheten och hos barn, och 
vårdnadshavare. 

Förankring hos barn 
Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling förankras hos våra barn i vårt dagliga arbete, dels när vi 
pedagoger är aktiva vid eventuella konflikter som uppstår. Genom att barnen får tid och blir lyssnade på av oss kan 
de se hur vi vuxna arbetar med vår plan. Vi väcker frågor ihop med barnen och bjuder in dem i arbetet med deras 
tankar. 
Barnen tas med i det förebyggande arbetet genom samlingar och en ständig dialog. Vi använder oss av 
Kompisböckerna och Barnkonventionen som stöd i detta. I vår grundverksamhet utgår vi från att alla är lika 
mycket värda.  

Förankring hos vårdnadshavare 
Vårdnadshavarna får information om att vi har en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Vår plan ska 
finnas tillgänglig att läsa, dels på förskolan men även på kommunens hemsida. 
Innehållet i planen mot kränkande behandling och diskriminering blir levande genom att vi kommunicerar 
budskapet i de dagliga samtalen, utvecklingssamtal/sociala samtal, informationsbrev samt på olika former av 
möten. Den ska även benämnas i vårt inskolningsmaterial inför introduktionen på förskolan. 

Förankring hos förskolans personal 
All personal som arbetar på förskolan Eken ska vara insatta i planen, veta vart vi kan läsa den och kunna hänvisa 
till den vid frågor. Innehållet i planen mot kränkande behandling och diskriminering ska återspegla det arbetssätt 
som vi har och hållas aktiv i samtalen vi har i det dagliga arbetet. 
Vi tycker att den ska vara mer återkommande i vårt arbete på förskolan. I dagsläget glöms den bort.  
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Utvärdering 

Vid periodens slut ska planen utvärderas. Utvärderingen ska tillsammans med kartläggningen 
ligga till grund för utarbetandet av nya mål, åtgärder och rutiner. Utvärderingen ska också 
dokumenteras i nästa års plan.   

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Vi upplever att vi har skapat könsneutrala lärmiljöer på förskolan Eken.  
Vi har även använt oss av ett nytt material, bilderboksappen Polyglutt, som hjälper till och synliggör bland annat 
olikheter, barns rättigheter och barnkonventionen.  
Vi anser att vi accepterar barnens val av kläder, yrken, färger och kön med mera.  
På förskolan Eken använder vi oss av begreppet vårdnadshavare i tal och skrift.  
Vi värnar om barnens integritet genom att fråga vid torkning och/eller blöjbyten samt tänker på hur många barn 
som vistas vid toaletterna/blöjbytena samtidigt.  

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Alla pedagoger på förskolan Eken.  

 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Rektor och pedagoger på förskolan Eken Årets plan ska utvärderas senast 

  2021‐01‐08 

 
Personal som barn och vårdnadshavare kan vända sig till: 

Barn och vårdnadshavare kan alltid prata med all personal på förskolan. 
 
Kontaktuppgifter: 
Avdelningen Fröet 0141-22 58 23 
Avdelningen Solen 0141-22 58 22 
Avdelningen Vatten 0141-22 58 21 
 
Rektor Ann Oswaldson 0141-22 58 32 
 


