
 

 

 Förskolan Skogslyckan arbete mot 
diskriminering och kränkande behandling 
En del av förskoleenhet Husby 



 

 

Verksamhetsformer som omfattas av arbetet 
 

 
 
Ansvariga för arbetet 
Förskolechef, pedagoger och alla som arbetar och vistas på Skogslyckan. Förskolechef 
ansvarar för att den finns tillgänglig på intranätet och hemsida. 

 
 
Vår vision 
Förskolan Skogslyckan ska arbeta för att alla ska känna trygghet och det ska vara 
tillgängligt för alla som vistas här. Vi strävar efter att Skogslyckan ska vara en skola för 
alla och se allas olikheter som en styrka. 

 
 
Planen gäller från 
2019-01-07 

 
 
Planen gäller till 
2020-01-07 

 
 
Barnens delaktighet 
Skogslyckan arbetar för att förankra planen mot diskriminering och kränkande 
behandling genom att: låta barnen bli lyssnade på, bli sedda, vi vuxna väcker frågor 
tillsammans med barnen som gör att deras tankar och frågor väcks. 

 
 
Vårdnadshavares delaktighet 
Likabehandlingsplanen blir levande genom att vi tillsammans strävar efter att i  alla 
situationer/samtal lyfta fram den. Föräldrarna är också delaktiga genom förskoleråd 
och föräldramöten.  

 



 

 

 
Personalens delaktighet 
Likabehandlinglingsplanen ska vara ett levande dokument där personalen ska vara 
goda förebilder. 

 
 
Förankring av arbetet 
Barnen: 
Genom vårt dagliga arbete och förhållningssätt visar vi och gör barnen hur man är mot 
varandra utifrån vårt arbete med planen. 

 
Personalen: 
All personal ska vara delaktig och insatt i likabehandlingsplanen och vad den står för. 
Personalen ska hela tiden arbeta aktivt med planen i det dagliga arbetet. 

 
Vårdnadshavare: 
Vårnadshavarna ges information om planen vid inskolning och föräldramöten. 
Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på hemsidan och på förskolan. 

 
 
 
 
 

Främjande insatser 
Främjande insatser ska involvera alla diskrimineringsgrunderna. 

 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Kön 
 
Mål och uppföljning: ”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: Tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt i verksamheten genom att: alla ska 
ges samma möjligheter och lika rättigheter/skyldigheter. 
 
Ansvarig: Alla som arbetar på Skogslyckan. 
 
Uppföljning: På GPU dagar och APT samt att ha en levande dialog i arbetslagen. Samt 
vid revidering av planen. 



 

 

Kön 
 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Könsidentitet och könsuttryck. 
 
Mål och uppföljning: ”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 98, reviderad 2016) 
 
Insatser: Alla barn på Skogslyckan ska ges samma möjligheter, rättigheter/skyldigheter. 
Vi bedömer inte barn utifrån könsidentitet och könsuttryck. 
 
Ansvarig: Alla som arbetar på förskolan. 
 
Uppföljning: På våra GPU-dagar och APT, samt ha en ständig dialog i arbetslagen. Vid 
revideringen av planen. 

Könsidentitet och könsuttryck 
 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Etnisk tillhörighet 
 
Mål och uppföljning: ” 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 98, reviderad 2016). 
 
Insatser: Vi möter de barn och familjer med annan etisk tillhörighet genom dialog, 
nyfikenhet och öppenhet för att möta och inkludera alla familjer. Vid behov tar vi  hjälp 
utifrån. 
 
Ansvarig: Alla som arbetar på förskolan. 
 
Uppföljning: På våra utvecklingsdagar och APT, samt ha en ständig dialog i 
arbetslagen. Vid revideringen av planen. 

Etnisk tillhörighet 
 
 
 
Religon eller annan trosuppfattning 

 
 
 



 

 

Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Religon eller annan trosuppfattning 
 
Mål och uppföljning: ” 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”. ( Lpfö 98, reviderad 2016). 
 
Insatser: Under inskolning och inskolningssamtal vara lyhörd och intresserad/ öppen 
för att det ska bli bra för barn och vårdnadshavare. Lyhörd för det specifika behovet 
tex annan kost. 
 
Ansvarig: Alla som arbetar på Skogslyckan 
 
Uppföljning: På våra utvecklingsdagar och APT, samt ha en ständig dialog i 
arbetslagen. Vid revideringen av planen. 

 
 
 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Funktionsnedsättning. 
 
Mål och uppföljning: ”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 98, reviderad 2016).  
 
Insatser: Motala kommun utbildar personal inom förskolan i NPF. Arbetet för 
tillgänglig förskola utifrån SPSM. Ett nära samarbete med specialpedagog. 
 
Ansvarig: Alla som arbetar på Skogslyckan. 
 
Uppföljning: På våra GPU-dagar och APT, samt ha en ständig dialog i arbetslagen. Vid 
revideringen av planen. 

Funktionsnedsättning  
 
 



 

 

Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Sexuell läggning 
 
Mål och uppföljning: ” Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och 
inlevelse i andra människors situation. Inget barn ska i förskolan utsättas för 
diskriminering på grund av (...) sexuell läggning....” (Läroplan 98, reviderad 2016). 
 
Insatser: Vi är lyhörda och välkomnar barn från alla slags familjer. Vi arbetar för att 
barn ska få en förståelse för att man kan ha olika familjekonstellationer. 
 
Ansvarig: Alla som arbetar på Skogslyckan. 
 
Uppföljning: På våra GPU-dagar och APT, samt ha en ständig dialog i arbetslagen. Vid 
revideringen av planen. 

Sexuell läggning 
 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Ålder 
 
Mål och uppföljning: ” 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 98, reviderad 
2016). 
 
Insatser: Både fysisk, pedagogisk och social miljö ska vara tillgänglig för alla barn på 
Skogslyckan. Genom att arbeta i grupper utifrån barnens behov och intressen istället 
för ålder, möjliggör vi barnens inflytande. Lära med och av varandra oavsett ålder. Att 
vi pedagoger för diskussioner och har dialog kring hur vi tänker och varför. 
 
Ansvarig: Alla som arbetar på Skogslyckan. 
 
Uppföljning: På våra GPU-dagar och APT, samt ha en ständig dialog i arbetslagen. Vid 
revideringen av planen. 

Ålder 
 

Kartläggning 
Kartläggningen ska involvera alla diskrimineringsgrunderna 
 
Kartläggningsmetoder 
Genom observation och reflektion i verksamheten av oss pedagoger. Olika enkäter, 
barnråd, barnkonferans, vardagliga samtal med barn,pedagoger och vårdnadshavare. 
Ska-dokument, Bruk och SPSM :s värderingsverktyg. Utvecklingssamtal. Rapportera 
diskriminering och kränkande behandling i vårt system. 



 

 

 
 
Områden som berörs i kartläggningen 
Alla områden som finns med i vår läroplan. 

 
 
Hur barn och vårdnadshavare involverats i 
kartläggningen 
Information till vårdnadshavare genom månadsbrev, föräldramöte och 
utvecklingssamtal. Genom vardagliga löpande samtal. 

 
 
Hur personalen involverats i kartläggningen 
Under den gemensamma pedagogiska utvecklingstiden arbetar vi kontinuerligt och 
systematiskt med dokumentation och praktiskt arbete kring ökad tillgänglighet. 
Pedagogerna har under reflektionen varje vecka fördjupade samtal kring den 
pedagogiska verksamheten. Alla pedagoger tar del av enkätsvaren. 

 
 
Resultat och analys 
Vårt mål är att kunna erbjuda inkluderande lärmiljöer och aktiviteter som ger barnen 
förutsättningar att utveckla sitt utforskande, sin nyfikenhet och sociala förmåga. Att vi  
skapar en meningsfull, hanterbar och begriplig verksamhet för barnen. Genom att hela 
tiden utveckla vårt arbete med pedagogisk dokumentation är vårt syfte att få en 
tydligare bild och öka barnens delaktighet i verksamheten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Aktiva åtgärder 
Kön 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen : Kön 

 
Mål och uppföljning: Alla barn på förskolan har samma möjligheter och rättigheter. 
 
Åtgärder: Erbjuda barnen samma lek och lärmiljö oavsett kön. Samtal med barnen 
kring alla människors lika värde.  
 
Motivera åtgärder: 
 
Ansvarig Alla pedagoger som arbetar på förskolan. Förskolechef 
 
Uppföljning: Revidering senast 2020-01-07 

 
 
 

Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Könsidentitet eller könsuttryck 
  
Mål och uppföljning: All personal har ett accepterande och medvetet förhållningssätt 
och kompetens. 
 
Åtgärder: Delta på workshops som anordnas i enheten. Uppdatera och belysa genom 
litteratur tillsammans med barnen. 
 
Motivera åtgärder: Mer kunskap i och kring bemötandet med barnen. 
 
Ansvarig: Vi pedagoger som arbetar på förskolan. Förskolechef. 
 
Uppföljning: Revidering senast 2020-01-07 

Könsidentitet eller könsuttryck  
 
 



 

 

Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Etnisk tillhörighet 
 
Mål och uppföljning: Alla ska kunna känna stolthet över sin etniska tillhörighet. 
 
Åtgärder: Litteratur som berör ämnet, högtider, sånger och olika länders flaggor. Att vi 
uppmärksammar olika språk, traditioner, kulturer utifrån de familjer vi möter. 
 
Motivera åtgärder: Vidga barnens perspektiv på att samhällets olikheter. 
 
Ansvarig: Vi pedagoger som arbetar på förskolan. Förskolechef. 
 
 
Uppföljning: Revidering senast 2020-01-07 

Etnisk tillhörighet 
 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Religon eller annan trosuppfattning. 
 
Mål och uppföljning: Alla känner sig respekterade kring sin religon och 
trosuppfattning. 
 
Åtgärder: Att lyssna in och ha dialog kring varje familjs önskemål och behov. 
Uppmärksammar och berättar om olika högtider som finns i vår omvärld. 
 
Motivera åtgärder:  
 
Ansvarig:Vi pedagoger som arbetar på förskolan. Förskolechef. 
 
Uppföljning:Revidering senast 2020-01-07 

Religon eller annan trosuppfattning 
 
 



 

 

Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: Funktionsnedsättning 
 
Mål och uppföljning: Alla är unika, möta alla utifrån varje individs förutsättningar och 
behov. All personal har kunskap om aktuella funktionsnedsättningar. 
 
Åtgärder: Vi har en ständig dialog med vårdnadshavare och i arbetslaget kring hur vi 
kan underlätta, stödja och utmana de barn som behöver anpassningar.  
 
Motivera åtgärder: Verksamheten anpassas utifrån individen. 
 
Ansvarig: Vi pedagoger som arbetar på förskolan. Förskolechef 
 
Uppföljning: Revidering senast 2020-01-07 

Funktionsnedsättning  
 
 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: sexuell läggning 
 
Mål och uppföljning: Se familjen som den viktigaste och första anknytningen för 
barnet. Ha ett medvetet förhållningssätt kring olika familjekonstellationer. 
 
Åtgärder: Vi möter barnens tankar kring sexualitet på ett bekräftande sätt. 
 
Motivera åtgärder: 
 
Ansvarig:Vi pedagoger som arbetar på förskolan. Förskolechef 
 
 
Uppföljning: Revidering senast 2020-01-07 

Sexuell läggning 
 
 
 
 

Rutiner för akuta situationer 
 
Policy: 



 

 

Det ska vara nolltolerans på vår förskola mot trakasserier och kränkande behandling. 
Vid kränkande behandling görs anmälan till förskolechef som anmäler via kommunens 
blankett till huvudman. 

 
 
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till: 
All personal på förskolan. Till förskolechef. 

 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av 
andra barn: 
När ett barn kränks av ett 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 
eller agerade. I nästa steg ska det anmälas till förskolechef. Eftersom dessa ärenden är 
allvarliga anmäls det direkt till huvudman. 

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

 
 
Rutiner för dokumentation: 
Dokumentation om kränkande behandling och diskriminering ska ske på fastställda 
blanketter på intranätet. 

 
 
Ansvarsförhållande: 



 

 

Förskolechef 

 
 
 


