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Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskola 1-5 år

Ansvariga för planen
All personal ansvarar för aktivt deltagande åtgärder, uppföljning och revidering. Planen är framtagen av Caroline Karlsson,
Alexandra Fagerlöf, Eva-Lotta Hagdahl, Monica Östlund och Karin Wik. Den ska vara ett levande dokument som finns med under
året och som upprättas på nytt varje år. Ytterst ansvarig är förskolechef Karin Wik.

Vår vision
På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för det dem är oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck,
etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, och ålder. På vår förskola ska inget
barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. All personal ska aktivt medverka i det främjande och
förebyggande arbetet mot diskrimineringar och kränkningar.

Planen gäller från
2015-06-01

Planen gäller till
2016-06-01

Läsår
2015/2016

Barnens delaktighet
Aktiv dialog kring värdegrunden tillsammans med barnen om exempelvis "hur man är en bra kompis".

Vårdnadshavarnas delaktighet
Informera på föräldramötet i höst och utifrån det väcka tankar från föräldrarna. På utvecklingssamtalen ska föräldrarna återigen
informeras om att planen finns, och de ska få möjlighet att se den och eventuellt få med en papperskopia hem om de vill. Detta för
att alla ska få möjlighet att förstå den och ställa frågor kring den då det vid behov finns tolk på plats som kan tydliggöra.

Personalens delaktighet
Genom ett gemensamt beslut har en person från varje avdelning utsetts för att färdigställa planen. Alla i arbetslaget ansvarar för att
fortsätta arbeta med barnen kring värdegrundsfrågor. Diskussioner under utvecklingssamtal med föräldrar.

På en arbetsplatsträff i september kommer vi att diskutera samverkan och kommunikation med utgångspunkt ur ICDP,
friskfaktorerna och medarbetarenkäterna.

Förankring av planen
De personer som varit med att utforma planen delger och förankrar den till kollegorna genom att var och en får en papperskopia.
De ansvarar även för att gå igenom planen, två avdelningar tillsammans, på nästa planeringsdag. Planen läggs även till som en
punkt på dagordningen för planeringsdagarna.
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Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Förra årets plan förankrades och togs emot positivt på en arbetsplatsträff under hösten 2014. Den har idag utvärderats av de som
deltagit i att ta fram den nya planen.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
De personer som upprättat den nya planen.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Av utvärderingen framgick att planen inte har arbetats med systematiskt, men att frågeställningarna ändå funnits levande i
verksamheten.

Årets plan ska utvärderas senast
2016-06-01

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Planen ska hållas levande och följas upp regelbundet under året på planeringsdagarna. På sista planeringsdagen innan nästa plan
tas fram utvärderar varje arbetslag den nuvarande. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Karin Wik, Förskolechef samt ansvarig person från varje arbetslag
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Främjande insatser

Namn
Ett främjande arbete för allas lika värde

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
Barn och föräldrar ska känna förtroende för att vi ger alla trygghet och att vi på ett aktivt sätt visar på allas lika värde. Vi
anser att om föräldrarna känner sig trygga med oss får vi lättare trygga barn.

Uppföljning sker genom att vi för en aktiv dialog med föräldrarna kring såväl deras som barnens trygghet hos oss på
förskolan.

Varje år går vi igenom resultaten från föräldra- och barnenkäterna där bland annat dessa frågor berörs.

Vi har med en punkt för hur vi omsätter värdegrunden i det praktiska arbetet på planeringsdagarna.

Insats
Vi strävar efter att ha ett välkomnande klimat och att uppmuntra föräldrar till delaktighet. Det innebär till exempel att vi
ger både barn och föräldrar en genomtänkt introduktion till förskolan. Vi visar intresse för föräldrars och barns olika
erfarenheter och kulturer och använder oss av det i verksamheten.

I vårt dagliga arbete ska vi tänka på att leva vår värdegrund, vilket innebär att vi omsätter värdegrunden i det praktiska
arbetet.

Vi ger förslag på att skapa en idépärm med praktiska tips på hur vi i barngrupperna kan uppmärksamma olika
religioners fester och traditioner.

Ansvarig
All pedagogisk personal på förskolan

Datum när det ska vara klart
2016-06-01
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Kartläggning
Kartläggningsmetoder
*Trygghetsvandring/barnskyddsrond

*Utvecklingssamtal och daglig dialog med föräldrarna

*Personalens iakttagelser och förhållningssätt

*Dialog tillsammans med barnen

*Föräldra- och barnenkäter

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
Föräldrar och barn har fått svara på enkätfrågor. Utvecklingssamtal har genomförts. Vi eftersträvar en daglig professionell dialog
med föräldrarna utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Information till och förankring hos all personal på planeringsdagarna i juni. Planen kommer även vara en punkt på
planeringsdagarna för att systematiskt följas upp och hållas levande. När resultaten från enkäterna kommer så analyserar vi
svaren tillsammans.

Resultat och analys
Vi upplever att flertalet föräldrar och barn känner trygghet hos oss och att det till stor del beror på vårt bemötande. Därför vill vi
fortsätta och utveckla vårt aktiva arbete i dessa frågor.
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Förebyggande åtgärder

Namn
Miljön

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
Att hela förskolan ska erbjuda en trygg och säker miljö, både inne och utomhus. För att följa upp våra åtgärder
använder vi oss bland annat av pedagogisk dokumentation.

Åtgärd
Det ska finnas vuxna närvarande med uppsikt i alla miljöer, både ute och inne. För att göra det tryggare och mer
överskådligt har vissa möblerat om inne på avdelningarna, och detta är något vi ska fortsätta se över. Vi ska även se
över möjligheten att montera fönster i dörrar inomhus för att ytterligare öka översikten.

Vi diskuterar med barnen om exempelvis vad det innebär att vara en bra kompis.

Motivera åtgärd
Det är en riskfaktor att barnen är ensamma utan uppsikt. Vi ser även fördelar med att dela in barnen i mindre grupper
genom att möblera medvetet.

Ansvarig
All pedagogisk personal på förskolan

Datum när det ska vara klart
16-06-01
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Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår förskola.

Vi jobbar för att det ska vara en naturlig del av samverkan i arbetslagen att vi kan lyfta frågor kring kränkningar och trakasserier.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Vi jobbar för att det ska vara en naturlig del av samverkan i arbetslagen att vi kan lyfta frågor kring kränkningar och trakasserier.

Lyhördhet i barngruppen som väcker frågor som kan lyftas under planeringsdagarna. Detta kan exempelvis innebära att
pedagogerna tar med sig observationer och reflektioner som genom samtal blir till pedagogisk dokumentation.

Närvarande personal som rör sig över alla ytor, både inne och ute.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Vi pratar med föräldrar och barn om att det är okej att prata med oss och att de kan vända sig till den som de känner sig mest
trygg med.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Direkt åtgärd är att samtala med alla inblandade i situationen. Vi har en aktiv dialog om hur man behandlar varandra. Vi måste
meddela förskolechefen som skyndsamt utreder och eventuellt anmäler.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
I första hand stoppa situationen. Ha en ärlig dialog när situationer uppkommer. Vi måste meddela förskolechefen som skyndsamt
utreder och eventuellt anmäler.

Rutiner för uppföljning
Alltid följa upp inträffade situationer genom att förskolechefen och de berörda gör en återkoppling genom samtal. Tid för uppföljning
bestäms när händelsen skett.

Rutiner för dokumentation
Vi följer den rutin som finns, vilket bland annat innebär att vi fyller i blanketterna "Dokumentation av kränkande behandling elever
emellan" och "Anmälan av kränkande behandling till bildningsnämnden".

Ansvarsförhållande
När det förekommer kränkningar barn emellan är all personal ansvarig att agera. Ansvarspedagogen ser till att ovanstående
blanketter fylls i och att förskolechefen kontaktas. Den pedagog som upptäckt situationen ska medverka. Förskolechefen är
ansvarig för anmälan.

Om det sker en kränkning vuxen mot barn är all personal ansvarig att agera och att meddela förskolechef vid behov.
Förskolechefen är ansvarig för anmälan.
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