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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 

Gustavsvik VT 2019- HT 2020 
Ansvariga för planen   

Rektor och Likabehandlingsgrupp 

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 barn och 

elever. 
 Ska göra allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev 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 skolan skyldig att: 

 Målmedvetet arbeta mot kränkande behandling av barn och elever.  

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

 Varje år upprätta en plan mot kränkande behandling.  

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

 Förskolechefen 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 skolan att kränka ett barn eller en elev.  
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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 elever och barn. I 
verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till 
diskriminering av barn och elever. Barn och elever 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 eller en elev för 
trakasserier benämns det diskriminering. 
 
Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen kränker ett barn eller elevs 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 fysisk våld. Det är den utsatta barnets/elevens upplevelse 
som ska beaktas, om barnet/eleven känner sig kränkt eller diskriminerad. 
 
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns eller en elevs 
värdighet. Gemensamt för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling är att 
det handlar om ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet.  
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Delaktighet i utarbetandet av planen 

Barnens delaktighet i utarbetandet av planen 
Ej delaktiga 

 

Personalens delaktighet i utarbetandet av planen 
Rektor tillsammans med Likabehandlingsgruppen har utarbetat förslag som presenterats och 
genomarbetats av personalen på utvecklingsdagar. 

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 eleverna har involverats i kartläggningen  
Barnen har involverats genom barnråd och barnskyddsrond. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 

Personal har varit delaktiga i kartläggning på APT 

Hur kartläggningen har genomförts 
I kartläggningen av verksamheten har nedanstående dokument använts: 
 Enkäter, vårdnadshavare och barn, ska fyllas på efter utvärdering. 
 Barnråd 
 Barnskyddsrond 
 Vardagliga samtal med barnen vid mat- och lek mm. 
 Incidentrapport på avdelningarna (påbörjades ht 2017) 
 Dokumentation från fall av kränkande behandling- har inte inträffat under 
föregående läsår. 

Resultat av kartläggning 
Vad framkom? Vilka områden? Normer?  
 

Främja barnens lika rättigheter och motverka diskriminering 
 

Utifrån kartläggningen kommer förskolan att genomföra följande åtgärder 
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Arbetet handlar inte om att genomföra åtgärder mot problem som redan uppkommit i ett enskilt fall, utan om att förebygga att barn, 
elever eller studerande diskrimineras eller på annat sätt får begränsade möjligheter till exempel i förskolan, skolan eller på 
fritidshemmet. 

 

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 

 

-Att vi personal är delaktiga och visar hur 
lekmaterialet kan användas i de olika lärmiljöerna. Vi 
utgår från genusperspektivet i våra lärmiljöer. 

-Viktigt att tänka på vårt förhållningssätt, hur vi 
bemöter flickor/pojkar med röstläge, kommentarer 
mm. 

-Utvecklingsområde med stöd av ”genuspedagog” 
Anna Vahlstedt. 

Fortlöpande 
under 
läsåret 

 

Fortlöpande 
under 
läsåret 

 

V45-50 

personal 

 

 

 

Personal 

 

 

F-chef  och personal 

På PUT-tid av 
personal 

 

 

 

 
Könsöverskridande 
identitet eller uttryck 
 

- Vara tillåtande mot båda könen för de val som de 
gör i klädsel, leksaker, aktiviteter.  

- Vi ska prata med barnen om hur familjer kan se olika 
ut, mamma-mamma-barn, mm. 

Fortlöpande 
under 
läsåret 

Personal På PUT-tid av 
personal 

 
Etnisk tillhörighet 
 

- Vi ska ha ett öppet och nyfiket förhållningssätt till 
att vi är olika. Då vi är en mångkulturell förskola får vi 
många naturliga situationer med barnen där olikheter 
uppmärksammas på ett positivt sätt. I vår 
grundverksamhet ska det ingå att vi pratar om att vi 
har lika värde oavsett hur vi ser ut eller varifrån vi 
kommer. 

-Vi erbjuder litteratur på flera språk. 

-Vi förstärker det talade språket med bilder. 

-Vi använder tecken som stöd och förstärkning. 

Fortlöpande 
under 
läsåret 

Personal På PUT-tid av 
personal,  

 
Religion eller annan 
trosuppfattning 
 

 
Vi tar tillvara och uppmärksammar de olika religioner 
I vår närhet bland barn såväl som vuxna.  Vi har ett  
öppet och nyfiket förhållningssätt. Vi samlar kunskap 
från vårdnadshavare, modersmålsstödjare, personal 
och barn. Uppmärksamma olika traditioner.  
 

Fortlöpande Personal Maj /juni  

 
Funktionsnedsättning 
 

Vi anpassar verksamheten utifrån varje barns behov. 
När det är aktuellt upprättas en rutin för det aktuella 
behovet tillsammans med specialpedagog. 
Vi tänker på att ha  en förskolemiljö som är tillgänglig 
för alla barn. Tänka på att skaffa litteratur från 
förlaget Olika.  
Alla barn får förutsättningar att lyckas och uppleva sig 
vara en tillgång I gruppen. Det gäller utformande av 
fysisk miljö såväl som personalens förhållningssätt.  
Under vt 19 presenteras SPSM s värderingsverktyg för 
tillgänglig utbildning.  

Fortlöpande Personal 

 
 
Värderingsverktyget 
– rektor 

 

Maj/Juni 
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Sexuell läggning 
 

 
Vi ska/vill synliggöra och bejaka olika 
familjekonstellationer, det är en förutsättning för att 
varje barn ska känna stolthet över sin familj och en 
förutsättning för att familjer ska känna tillit till 
förskolan . Vi ska motverka homofobi eftersom det 
strider mot principen om människors lika värde och 
rättigheter. 
De äldre barnen arbetar med jaget/familjen och 
pratar då om olika familjekonstellationer. 

Under 
läsåret 
19/20 

Personalen Maj/Juni 

2019 

 
Ålder 
 

Vi skapar förutsättningar för att barnen ska utveckla 
sina förmågor och intressen utan att begränsas av 
stereotypa föreställningar som  baseras på ålder. Vi 
vill se till barnets individuella förutsättningar. Vi 
introducerar och gör materialet tillgängligt I våra lek 
och lärmiljöer så att barnen blir självständiga och 
känner att de lyckas. 

 

Under 
läsåret 
19/20 

Personalen  

 Ansvarig för den löpande 
dokumentationen: personal och fsk chef  
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Förebygga och förhindra kränkande behandling 
 

Utifrån kartläggningen kommer skolan 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. Skymda platser 
ute och 
inomhus 

Personalen är uppmärksam på riskområden för 
kränkande behandling. 

Dessa områden kan identifieras genom 
barnskyddsrond och barnråd. 

Ht 19 Personalen November  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

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. 

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.  
 
 God uppsikt över lärmiljöerna ute såväl som inne. Inventering av riskområden görs 
kontinuerligt. Personalen befinner sig där barnen är och är lyhörda och observanta på 
samspelet mellan barnen och mellan barn och vuxna. 
 

 

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 förskolechefen. Anmälan till förskolechef ska göras 
skyndsamt, helst samma dag. Förskolechef 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 
funktionssnedsättning inte förstår att den blir utsatt för kränkande behandling. Finns det en 
misstanke om kränkande behandling ska en anmälan göras.  

 
Anmälan om upplevd kränkande behandling ska göras skyndsamt inom en vecka. Den upplevda 
kränkningen dokumenteras på blankett " Dokumentation av kränkande behandling". 
Vårdnadshavare samt rektor informeras. I samråd resonerar vi om åtgärder och uppföljning. 
Rektor anmäler till huvudman. 
 

 
Rutiner- att utreda och åtgärda när elev trakasserar eller kränks av andra barn 

Då personal får kännedom om att ett barn utsatts för diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling ska utredning påbörjas skyndsamt. Utredningens omfattning måste 
avgöras från fall till fall. Förskolechefen ansvarar för att utredning genomförs.  
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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 förskolechefen. Förskolechefen 
anmäler till huvudman enligt ovan beskrivna rutin. 
 
 

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

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

som hänt. Använd bara öppna frågor.  
 

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

 
 

5. Personal kontaktar elevernas vårdnadshavare och informerar om hur förskolan arbetar 
i ärendet.  
 

 
6. Individuell plan för åtgärder upprättas för varje enskilt fall. 

 
Tänkbara åtgärder är att: 

o Ha återkommande samtal med barn, elever och eventuella vårdnadshavare. 
o Ha ökad uppsikt, särskilt på platser och vid tidpunkter som har visat sig vara 

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

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. 

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

Utredningsgång:  

1. Utredningsgången kring barnet är samma som punkt 1-7 i exempel ovan. Utöver 
anmälan till huvudman kontaktar förskolechefen även verksamhetschefen. 

 
2. Utredningen kring personalen hanteras av verksamhetschefen. Utredningsgången 

ovan, i punkt 1-7, ska vara grund för utredningen kring personalen.  
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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 kränkande behandlingen 
inte upprepas finns rutiner för att följa upp och utvärdera åtgärderna. 

På vår uppföljning/utvärderingsblankett del 2 fylls i hur och när uppföljning ska ske. Vidare 
hålls ett samtal efter ca en månad med personal, förskolechef och samtliga föräldrar där 
åtgärder följs upp och utvärderas. Insatserna sker till dess att situationen är varaktigt löst. 
Personal ansvarar för uppföljning och förskolechef för att det blir verkställt.  
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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. Förskolechef ansvarar 
för att dokumentation förs om händelsen som föranlett anmälan om trakasserier eller 
kränkande behandling. 

Dokumentation om händelsen sker på vår incidentrapport/utredningsblankett del 1 då barn 
anses har blivit kränkt av ansvarande personal. Detta sker i anslutning till incidenten. Barnets 
upplevelser har tolkningsföreträde. Åtgärder som ska vidtas dokumenteras och presenteras vid 
mötet med berörd personal och förskolechef. Uppföljningssamtal och utvärdering av uppsatta 
mål sker efter en månad med berörd personal, förskolechef och samtliga vårdnadshavare. 
Behövs kompletterande insatser följs det upp efter ytterligare en månad. Samtliga deltar även 
vid detta möte och berörda personal ansvarar för dokumentationen vid alla tillfällen. 
Förskolechefen ansvarar för att det blir verkställt 
 

 
Förankring av planen 

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

Förankring hos barn 
 Planen förankras hos barn med hjälp av pedagogernas bemötande och förhållningssätt.  

Förankring hos vårdnadshavare 
 Genom utvecklingssamtal och tillgång till planen på vår hemsida samt diskussioner på 
föräldramöten.  

 
 

Förankring hos skolans personal 
 Genom att förenkla och därmed göra planen tydligare blir den mer lättillgänglig och 
användarvänlig. Genom kontinuerlig, diskussion och reflektion på våra arbetslagsmöten önskar 
vi göra planen till ett levande dokument.  
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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 
Behandla varje främjande och förebyggande åtgärd för sig… 
 
 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Vilka var delaktiga? 

 
 

 
Ansvarig för att årets plan utvärderas 
 Årets plan ska utvärderas senast 

Rektor  tillsammans med likabehandlingsgruppen och all övrig personal. Maj /Juni  

 
Personal som barn och vårdnadshavare kan vända sig till: 

Barn och vårdnadshavare kan alltid prata med all personal på förskolan. 
 
Kontaktuppgifter: 
Förskolechef:  tel: 0141- 22 59 95 
Smultron   tel: 0141-22 54 13 
Nypon   tel: 0141- 22 34 30 ? 
Blåbär    tel: 0141-22 54 15 
Lingon   tel: 0141- 22 54 14   
 


