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Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleverksamhet

Ansvariga för planen
Arbetslaget: Johanna Bjerlöw, Marie Johansson, Cecilia Nyström

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.”

Planen gäller från
2015-05-31

Planen gäller till
2016-05-31

Läsår
2015/2016

Barnens delaktighet
Barnen blir delaktiga genom att

-vi vuxna lyssnar på dem

-de är aktiva i barnskyddsrond

-intervjua barnen

Vårdnadshavarnas delaktighet
Föräldrarna görs delaktiga genom att få information om mål och metoder, på utvecklingssamtal, föräldramöten och förskoleråd.

Personalens delaktighet
Arbetslaget har upprättat likabehandlingsplanen

Förankring av planen
Den ska finnas synlig i förskolans hall. Visas på föräldramöte. Visas för ny personal.
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Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Eftersom det här är första året som vi använder detta verktyg så utvärderade vi det dokumentet vi hade innan.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Förskolans personal var delaktig.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
P.g.a. mycket konflikter och hårda ord mellan barnen så arbetade vi med temat Vänskap. Vi pratade om att säga Stopp när man
inte vill. Vi köpte in Tio små kompisböcker.

Vi märkte att barnen lärde sig att säga stopp på ett bra sätt. Vi vuxna var delaktiga i leken och mer observanta på vad barnen sa
och hur de behandlade varandra.

Det här arbetet forstätter fortlöpande i verksamheten

Årets plan ska utvärderas senast
2016-05-31

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Vi utvärderar planen i arbetslaget. Vi går igenom de främjande och förebyggande åtgärderna som vi har skrivit i vår plan.

Vi informerar föräldrar om planen genom att skicka ut den på mail.Vid föräldramötet och/eller utvecklingssamtal ges de möjlighet
att utvärdera.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Arbetslaget
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Främjande insatser

Namn
Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling och Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning
-Barnen ska ha kännedom om andra kulturer.

-Vår verksamhet ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och
respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.

-Barnen ska få möjlighet att reflektera över sina livsfrågor med andra.

Insats
-Vi arbetar med litteratur för att barnen ska bli medvetna om olika kulturer.

-Vi diskuterar frågor som barnen tar upp.

-Vi söker information på nätet.

Ansvarig
Arbetslaget

Datum när det ska vara klart
2016-05-31

Namn
Främja likabehandling oavsett kön

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning

Mål och uppföljning
-Vi vill att flickor och pojkar ska få lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten.

-Vi vill att barnen ska förstå att alla människor har lika värde oavsett kön och sexuell läggning.

Insats
-Vi erbjuder samma aktiviteter oavett kön.

-Vi erbjuder varierande kläder för rolllek.

-Vi är öppna och diskuterar när frågor uppstår.

-Vi ställer medvetna frågor.

-Vi använder oss av litteratur.

Ansvarig
Arbetslaget

Datum när det ska vara klart
2016-05-31
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Namn
Främja likabehandling

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
Inget barn ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling av vare sig barn eller vuxen.

Insats
-Vuxna är närvarande och observanta i leken.

-Vi samtalar med barnen om hur man är en bra kompis.

-Vi samtalar om olikheter, allas lika värde och att man duger som man är.

-Vi uppmuntrar positivt beteende hos barnen, genom att uppmärksamma hjälpsamhet, respekt m.m.

-Vi uppmuntrar barnen att berätta, säga ifrån och hämta hjälp från vuxna om det behövs.

-Vi ingriper vid eventuella konflikter mellan barn och pratar med barnen om vad som hänt och varför.

-Vi pratar med barnen om och markerar att det inte är tillåtet att slåss, knuffas, bitas, retas, frysa ut, ha ett otrevligt
språk eller använda nedsättande blickar, miner, suckar om andra på förskolan.

-Vi leker gruppstärkande lekar.

-Vi observerar, dokumenterar och analyserar det som sker mellan barnen i gruppen.

-Vi visar att det är OK att tycka olika och att visa känslor.

-Vi vuxna är goda förebilder inför barnen och varandra.

-Vi vuxna för ständiga diskussioner om vårt förhållningssätt gentemot barn och vuxna.

Vi accepterar inte att:

-Något barn lämnas utanför i lek eller andra sammanhang

-Barn retas eller fäller kommentarer avsedda att stöta ut eller såra

-Vuxna kritiserar föräldrar inför andra föräldrar och barn.

-Vuxna kritiserar barn inför andra barn och föräldrar.

-Barn genom olika handlingar utsätts för diskriminering eller kränkande behandling.

 

Ansvarig
Arbetslaget

Datum när det ska vara klart
2016-05-31
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Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Observationer

Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön och Ålder

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
-Vi pratar med föräldrar vid utvecklingssamtal och vid den dagliga kontakten i tamburen.

-Vi har samtal tillsammans med barnen och genomför även intervjufrågor.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Diskussioner av observationerna vid APT.

Resultat och analys
-Vi märkte att när vuxna inte fanns i närheten blev det konflikter och hårda ord. Barnen kom till oss vuxna och berättade.

-Det har hänt att barnen inte vill sitta bredvid vissa barn eller hålla dem i handen.

-Barn har sagt att andra barn inte får komma hem till dem eller komma på deras kalas.
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Förebyggande åtgärder
Du har inte skapat någon förebyggande åtgärd
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Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår förskola

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn lekar inom- och utomhus. Vi har en öppen dialog med föräldrar och barn.
Personalen är observanta på barnens samspel.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Samtlig personal på förskolan och förskolechef.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Varje vuxen som ser, hör eller på annat sätt får kännedom om en pågående situation där någon trakasseras ska omedelbart
ingripa och avbryta det som sker. Arbetslaget ska omedelbart diskutera fram åtgärder när trakasserier eller annan kränkande
behandling sker. Förskolechefen ska informeras.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Varje vuxen som ser, hör eller på annat sätt får kännedom om en pågående situation där någon trakasseras ska omedelbart
ingripa och avbryta det som sker. Arbetslaget ska omedelbart diskutera fram åtgärder när trakasserier eller annan kränkande
behandling sker. Förskolechefen ska informeras.

Rutiner för uppföljning
Arbetslaget följer upp åtgärderna vid APT.

Rutiner för dokumentation
Allvarliga incidenter dokumenteras av personalen som är involverad i ärendet och rapporterar till förskolechef. Förskolechef
rapporterar till nämnden.

Ansvarsförhållande
Samtlig personal på förskolan ansvara för att arbeta förebyggande. Allvarligare händelser dokumenteras och rapporteras till
förskolechefen. Behövs ytterligare åtgärder ansvarar förskolechefen för att de genomförs
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