
 Förskolan Rödluvans arbete mot diskriminering 
och kränkande behandling 
En del av förskoleenhet Rödluvan 



Verksamhetsformer som omfattas av arbetet 
Förskola 1-5 år. 
 
Ansvariga för arbetet 
Pedagoger, förskolechef, alla som vistas och arbetar på Rödluvan. Förskolechef ansvarar för 
att den finns tillgänglig på hemsidan och Extranätet. 

 
Vår vision 
Förskolan Rödluvan ska vara tillgänglig, alla ska komma hit med glädje och känna trygghet.  
 
Vi strävar efter ”En Skola För Alla”, det vill säga att Alla människor ska känna sig välkomna 
och känna trygghet i att lämna sitt barn hos oss. Vi ser olikheter som en styrka och arbetar 
med att stärka individens tilltro till sin egen förmåga. Vi vuxna strävar efter att vara goda 
förebilder och hjälpa varandra. 

 
Planen gäller från 
2019-01-08 

 
Planen gäller till 
2019-01-08 , ska revideras årligen av de två arbetslagen på Rödluvan. Nästa tillfälle att 
revidera: innan 20-01-08. 
 

 
Barnens delaktighet 
Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 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 bemöter 
varandra och barnen. Barnen och vi möter frågor och bjuder in dem i levande samtal kring 
detta. 
 

 
Vårdnadshavares delaktighet 
Innehållet i Planen blir levande genom att vi kommunicerar budskapet i de dagliga samtalen, 
utvecklingssamtal/sociala samtal, vecko/månadsbrev samt på olika former av möten; 
förskoleråd samt föräldramöten. Vi skickar ut planen till vårdnadshavarna att tycka till om, 
de har två veckor på sig att komma med tankar och åsikter.  
 
Förskolechef skickar ut en webbaseradenkät årligen (till en viss åldersgrupp) till 
vårdnadshavarna, resultatet mäter trygghet och delaktighet. 
 
 

Personalens delaktighet 
Arbetslagen gör tillsammans planen, samt reviderar den årligen. Den bygger på våra 



observationer och dokumentationer av händelser på förskolan.  
 
Målet med vår ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” är att vi alla ska kunna 
diskutera och förankra dess innehåll, inte kunna rabbla den.  
  

 
Förankring av arbetet 
Barnen: 
Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling förankras hos våra barn i vårt dagliga 
arbete, där vi pedagoger är aktiva samt vid eventuella konflikter som uppstår.  

Personalen: 
All personal som arbetar på Rödluvan ska vara insatta i planen, veta var vi kan läsa mer i 
”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” och kunna hänvisa till den vid 
osäkerhet och frågor. 
 
Innehållet i ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” ska återspegla vårt 
arbetssätt och hållas aktivt i samtalen vi har i det vardagliga arbetet. 
 
 
Vårdnadshavare: 
Vårdnadshavarna får information kring vår ”Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling” vid inskolningen. Under föräldramöten årligen ingår information kring planen. 
Vi skickar ut den på remiss till vårdnadshavarna årligen. 
 
Vår plan ska finnas tillgänglig att läsa; i hallarna samt på vår hemsida, www.motala.se 
 
 
 

Främjande insatser 
Främjande insatser involverar alla sju diskrimineringsgrunderna (efter 
Diskrimineringslagen ändring av bestämmelser 1 januari 2017). Vi vuxna är 
närvarande vid barnen i alla vardagssituationer. Vi arbetar aktivt och medvetet 
kring vårt eget beteende och agerande. Vi hälsar på varandra, lyssnar och 
uppmuntrar varandra.  
 

Kön 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Kön 
 
Mål: 
”Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor 
och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” 
(Lpfö 98, reviderad 2016). 
 
Insatser: Alla barn på förskolan ska ges samma möjligheter och lika rättigheter. Vi strävar 
efter att inte kategorisera barn efter kön.  



 
Ansvarig: Alla som arbetar på Rödluvan. 
 
Uppföljning: På våra gemensamma PUTdagar, APTer. I ständig dialog i arbetslagen. På 
revideringen av ”Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling.” 
 

 
Könsidentitet eller könsuttryck  
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Könsidentitet eller könsuttryck  
 
Mål: 
”Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra 
utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 
levnadssätt.” (Lpfö 1998, reviderad 2016). 
 
Insatser: Alla barn på förskolan ska ges samma möjligheter och lika rättigheter. Vi bemöter 
barnens frågor med respekt. 
 
Ansvarig: Alla som arbetar på Rödluvan 
 
Uppföljning: På våra gemensamma PUTdagar, APTer. I ständig dialog i arbetslagen. På 
revideringen av ”Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling.” 

 
Etnisk tillhörighet 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: 
Etnisk tillhörighet 
Mål: 
”Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen 
utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.” (Lpfö 1998, 
reviderad 2016). 
 
Insatser: Vi möter inte så stor mångfald kring etnicitet på vår förskola, därför kan vi ta till 
oss kunskap genom filmer, litteratur etc. Vi använder oss aktivt av tolk när det behövs, 
modersmålstränare i så stor omfattning vi kan få. Standarddokument på de vanligaste stora 
språken finns översatta på Extranätet för personalen att skriva ut (under arbetsrum-förskola 
personal).  
 
Ansvarig: Alla som arbetar på Rödluvan 
 
Uppföljning: På våra gemensamma PUTdagar, APTer. I ständig dialog i arbetslagen. På 
revideringen av ”Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling”. 

 
 
 
Religion eller annan trosuppfattning  



Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Religion eller annan trosuppfattning. 
 
Mål: ”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, 
förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 
åskådningen.” (Läroplan 1998, reviderad 2016). 
 
Insatser: Inskolningssamtalet ger förutsättningar till en bra start, t.ex annan kost, hur vi firar 
traditioner. Vara lyhörd och intresserad och ha en kommunikation hur vi gör för att det ska 
bli bra för barnet.  
 
Ansvarig: Alla som arbetar på Rödluvan 
 
Uppföljning: På våra gemensamma PUTdagar, APTer. I ständig dialog i arbetslagen. På 
revideringen av ”Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling”. 

 
Funktionsnedsättning  
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Funktionsnedsättning  
 
Mål: ”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till 
egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.” (Lpfö 1998, 
reviderad 2016). 
 
Insatser:  Motala kommun utbildar personal inom förskolan i NPF (neuro-psykiatriska 

funktionshinder), 
SPSMS arbete för tillgänglig förskola, 
tätt samarbete med specialpedagog. Anpassningar både fysiska miljön och 
pedagogiska arbetssättet.  

 
Ansvarig:  Alla som arbetar på Rödluvan 
 
Uppföljning: På våra gemensamma PUTdagar, APTer. I ständig dialog i arbetslagen. På 
revideringen av ”Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling”. 

 
 
Sexuell läggning 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Sexuell läggning 
 
Mål: ”Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra män-
niskors situation. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av (…) 
sexuell läggning…”. (Läroplan 1998, reviderad 2016).  
 
Insatser: Vi har ett förhållningssätt med respekt, öppenhet. Vi belyser att det finns olika 
familjer och olika sätt att leva. Vi använder oss av familj/vårdnadshavare som begrepp.     
 
Ansvarig: Alla som arbetar på Rödluvan 
 



Uppföljning: På våra gemensamma PUTdagar, APTer. I ständig dialog i arbetslagen. På 
revideringen av ”Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling”. 
 

 
Ålder 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: 
 
Mål: ”Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl 
avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska 
vägas samman på ett balanserat sätt.” (Lpfö 1998, reviderad 2016). 
 
Insatser: Genom att arbeta i mindre grupper kan vi lättare tillvarata barnens önskemål och 
se till deras behov, istället för ålder. Vi arbetar genom SPSMs värderingsverktyg för en 
tillgänglig förskola, det gäller även den fysiska miljön för alla barn, så att alla barn oavsett 
ålder kan få möjlighet till en lärmiljö av kvalitét.  
 
Ansvarig: Alla som arbetar på Rödluvan 
 
Uppföljning: På våra gemensamma PUTdagara, APTer. I ständig dialog i arbetslagen. På 
revideringen av ”Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling”. 

 

Kartläggning 
Kartläggningen ska involvera alla diskrimineringsgrunderna 
 
Kartläggningsmetoder 
*Observationer i verksamheten av oss pedagoger.  
*Barnråd 1 ggr/år (med fsk. chef) 
* Varje termin görs en kartläggning av barngruppen (Barnkonferens) ihop med fsk. chef, 
special pedagog och pedagoger.  
* Kontinuerliga reflektioner i arbetslaget.  
*Vardagliga samtal med barn, vårdnadshavare och personal  
*Webbaserade enkäten till vårdnadshavare, 1 ggr/år. 
*Femårsenkäten, 1 ggr/år.   
*Arbetslagens SKA-arbete: Genom BRUK (Skolverkets verktyg för självskattning) samt 
SPSMs värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.  
*Utvecklingssamtal och sociala samtal (en gång/termin).  
*Vi rapporterar diskriminering och kränkande behandling till vår förskolechef via blankett- 
mall.  
 

 
Områden som berörs i kartläggningen 
Alla områden som finns med i vår läroplan (Lpfö 98, rev. 2016). 
SPSMs värderingsverktyg innefattar: Förutsättningar för lärande, social; pedagogisk och 
fysisk miljö.  



 
Hur barn och vårdnadshavare involverats i 
kartläggningen 
Information ut till vårdnadshavarna i form av vecko/månadsbrev, föräldramöte, utvecklings-
och sociala samtal. Sociala medier, Instagram. 

 
Hur personalen involverats i kartläggningen 
Under de gemensamma PUT-dagarna, reflektioner samt dagliga samtal arbetar vi 
kontinuerligt och systematiskt med dokumentation och praktiskt arbete kring våra alla 
kartläggningsmetoder.  
 

 
Resultat och analys 
Vårt mål på Rödluvan är att alla ska kunna vara delaktiga i alla lärsituationer och aktiviteter.  
Vi har goda förutsättningar på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå att arbeta med 
dessa kartläggningsmetoder och arbetar återkommande med detta.  

 
 

Aktiva åtgärder 
 
Kön 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Kön 

 
Mål: Alla barn på förskolan har samma möjligheter och rättigheter.  
 
Åtgärder:  Bemöta barnen på lika sätt. 

Erbjuda barnen samma lek och lärmiljö, oavsett kön.  
Tala med barnen om alla människors lika värde. 
Tala med barnen om att du har rätt till din egen kropp.    

 
Motivera åtgärder: Alla barn ska känna sig lika mycket värda. Vi skapar förutsättningar för 
ett jämlikt samhälle.  
 
Ansvarig: Alla som arbetar på förskolan, förskolechef samt alla som vistas i våra lokaler.  
 
Uppföljning: Under revidering av ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”, 
senast 200108 
 
 
Könsidentitet eller könsuttryck 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Könsidentitet eller könsuttryck  
 



Mål: All personal har ett accepterande förhållningssätt och kompetens kring könsidentitet 
och könsuttryck. 
 
Åtgärder: Se över litteratur, bilder och lekmaterial på förskolan så att de visar olika kön, 
könsuttryck och sexuell läggning.  
 
Motivera åtgärder: Vi behöver mer kunskap i området. Vi ska visa öppenhet och lyhördhet 
kring att de barn vi möter lever i olika familjekonstellationer. 
 
Ansvarig: Alla som arbetar på förskolan, förskolechef samt alla som vistas i våra lokaler. 
 
Uppföljning: Under revidering av ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”, 
senast 200108 
 
 
Etnisk tillhörighet 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Etnisk tillhörighet 
 
Mål: Alla ska kunna känna stolthet över sin etniska tillhörighet. 
 
Åtgärder: 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 
världskarta uppsatt och diskutera olika länder. Inkludera olika modersmål, musik och 
högtider i verksamheten.  
 
Motivera åtgärder: Vår förskola i Borensberg domineras av den svenska etniciteten, men 
vårt samhälle i stort ser annorlunda ut. Det är viktigt att vi visar upp en annan bild av världen 
och tar hänsyn till internationaliseringen/globaliseringen.  
 
Ansvarig: Alla som arbetar på förskolan, förskolechef samt alla som vistas i våra lokaler. 
Uppföljning: Under revidering av ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”, 
senast 200108 
 
Religion eller annan trosuppfattning  
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Religion eller annan trosuppfattning. 
 
Mål: Alla på förskolan känner sig respekterade kring sin religion och trosuppfattning. 
 
Åtgärder: *På inskolningssamtalet är vi inlyssnande kring varje familjs önskemål och 
behov.  
 
Motivera åtgärder: Några avdelningar har redan börjat men det kan vara bra om alla gör 
lika.  
 
Ansvarig: Alla som arbetar på förskolan, förskolechef samt alla som vistas i våra lokaler. 
 
Uppföljning: Under revidering av ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”, 
senast 200108 



 
 
Funktionsnedsättning  
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Funktionsnedsättning  
 
Mål: Alla är unika och vi ska möta alla efter varje individs förutsättningar och behov. All 
personal har kunskap om specifika funktionsnedsättningar.  
 
Åtgärder: Vi har en ständig dialog med vårdnadshavare kring hur vi kan underlätta, stödja 
och utmana de barn som behöver extra anpassningar. Det är vårdnadshavarna och barnet 
själv som är experter på vad barnet/ de behöver.  
 
Motivera åtgärder: Verksamheten anpassas efter individen. 
 
Ansvarig: Alla som arbetar på förskolan, förskolechef samt alla som vistas i våra lokaler. 
 
Uppföljning: Under revidering av ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”, 
senast 200108 

 
 
Sexuell läggning 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Sexuell läggning 
 
Mål: Vi ser familjen som en viktig första tillhörighet för barnet. Vi inkluderar och har en 
medvetenhet kring olika familjebildningar.   
 
Åtgärder: Vi använder oss av ”vårdnadshavare” i skrift (ex. personuppgiftspapper). Vi 
förutsätter inte varken barn eller vuxnas sexualitet, barnen själva får definiera sina relationer. 
Vi benämner könsorganen med ”snopp och snippa”.  
 
Motivera åtgärder: Enligt RFSU (2011) är det ”vuxnas ansvar att lära barnen vilka gränser 
som finns kring sexualitet, till exempel kroppslig integritet, ömsesidighet och vad som är 
privat. Men det är i detta sammanhang viktigt att vara försiktig och inte ge barnet en känsla 
av skuld och skam.” 
 
Ansvarig: Alla som arbetar på förskolan, förskolechef samt alla som vistas i våra lokaler. 
 
Uppföljning: Under revidering av ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”, 
senast 200108 

 
Ålder 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Ålder 

 
Mål: All personal utgår från varje barns intressen, förutsättningar och förmågor samt ger alla 
barn, oavsett ålder en verksamhet anpassad efter deras behov. 
 



Åtgärder: Tillgänglig och stimulerande lärmiljö för alla barn, oavsett ålder.  
Vi anpassar vår verksamhet så att den passar alla barn. Vi begränsar inte barnen 
att prova på något nytt på grund av ålder.  

 
Motivera åtgärder: Vi vill stärka barns utveckling. 
 
Ansvarig: Alla som arbetar på förskolan, förskolechef samt alla som vistas i våra lokaler. 
 
Uppföljning: Under revidering av ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”, 
senast 200108 
 

Rutiner för akuta situationer 
 
Policy: 
Det ska råda nolltolerans på vår förskola mot trakasserier och kränkande behandling. Vid 
kränkande behandling anmäls det alltid till förskolechef som anmäler via Motala kommuns 
blankett ”Anmalan av kränkande behandling till huvudman” .  

 
Personal, barn och vårdnadshavare kan vända sig till: 
All personal på förskolan och naturligtvis till dem de har bäst relation med. Till förskolechef 
direkt. (Ann Oswaldson: 0141 22 58 32) 

 
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av 
andra barn: 
När ett barn upplever sig kränkt av annat barn ska det anmälas till förskolechefen som gör en 
anmälan till verksamhetschefen, som senare lämnar vidare fallet till huvudman. Det avgörs 
sen av huvudman om man ska utreda det vidare.  

 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av 
personal: 
När ett barn kränks av en vuxen ska man först fråga hur den andra personen tänkte.  
I nästa steg ska det anmälas till förskolechef. Eftersom dessa ärenden är allvarliga anmäls det 
direkt och skyndsamt till huvudman. 

 
Rutiner för uppföljning: 
Anmälan följs upp efter en månad av förskolechef och efter tre månader av huvudman. 
  

 
Rutiner för dokumentation: 



Pedagogers dokumentation av åtgärder ska ske på fastställda blanketter, efter upptäckt av 
kränkning/diskriminering. ”Dokumentation av kränkande behandling” som finns på 
intranätet och även i vår blankettpärm i hallen. 
 

 
Ansvarsförhållande: 
Ansvarig för arbetet är förskolechefen. 
 

 


