
 

 

Förskolan Ugglans plan mot 

diskriminering och kränkande 

behandling 
 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg kväll, helg 

och natt. 

Läsår: 2019 

  



Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 

Förskoleverksamhet 

Ansvariga för planen 

Rektor samt likabehandlingsgruppen. 

Vår vision 

- Förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling av alla som vistas på 

förskolan. 

- Alla ska känna sig trygga, bli respekterade för den man är, få möjlighet att utvecklas i en kreativ 

miljö och känna glädje hos oss på förskolan. 

Planen gäller från 

2018-06-30 

Planen gäller till 

2019-12-31 

Läsår 

2018/2019 

Barnens delaktighet 

Barnen görs delaktiga genom barnsäkerhetsrond. 

Barnintervjuer för blivande 5-åringar, genomförs av förskolechef på VT 2019. 

Föräldraenkät vt 2019 för vårdnadshavare till 3-4-åringar. 

Lyhörda pedagoger som tar med barnens tankar och mående i arbetet med planen utifrån 

avdelningsarbetet under året. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

Föräldraenkät för 3- och 4-åringar. På utvecklingssamtal och föräldramöte i oktober. Fastställd 

likabehandlingsplan ligger på förskolans hemsida. 

Personalens delaktighet 

Likabehandlingsgrupp och utvecklingsledare på förskolan kommer fördjupa detta arbete med övriga 

pedagoger. 

Förankring av planen 

Samtliga pedagoger på enheten görs delaktiga i planen efter förarbete i likabehandlingsgruppen. 

Syftet är att planen ska vara närvarande i vardagen, under hela året och ska lyftas på respektive 

avdelnings utvecklingstid. Här ska planen brytas ner och justeras efter den specifika barngruppens 

behov och vårdnadshavares tankar. 



 

Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats och delaktiga i utvärderingen av 

fjolårets plan 
Ny rektor from 2019-03-01 därför har ingen utvärdering skett på förskolan Ugglan. 

Årets plan ska utvärderas senast 
2019-09-30 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Nuvarande plan har utarbetats under läsåret 2016/2017 på enhet Gustavsvik och kompletterats och 

aktualiserats av förskolan Ugglan. Planen ska ”användas” på utvecklingsdagar för att ständigt vara ett 

aktuellt dokument och aktiva åtgärder ska genomföras. Utvärdering kommer att ske kontinuerligt 

under läsåret, men grundligare vid terminsavslut. 

Vi använder oss av "Lika rättigheter i förskolan" en handledning av Diskrimineringsombudsmannen 

för att utveckla våra tankar ytterligare. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Rektor och Likabehandlingsgruppen 

  



Främjande insatser 

Namn 
Nolltolerans mot kränkande behandling 

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 
Målet är att motverka all form av kränkande behandling av barn och vuxna på förskolan. 

Alla pedagoger ska ha kännedom och använda sig av kommunens rutin vid upplevd 

kränkande behandling. 

Informera vårdnadshavare på föräldramöte hur vi jobbar med vår handlingsplan. 

Uppföljning sker på varje utvecklingsdag 1g/månad. Större uppföljningar vid varje 

terminsslut december och juni. 

 

Insats 
Det är allas skyldighet/ansvar att informera, agera och vidta åtgärder mot kränkande 

behandlingar. 

Vuxna ingriper direkt genom att lyssna in barnet/barnen, tröstar den utsatta och gör vad 

situationen kräver: 

1 stöttar/uppmuntrar barnet till att hitta lösning tillsammans med kamrat. 

2 vid bedömning informeras berörda vårdnadshavare. 

3 praktiska åtgärder i barngruppen tex samtal i smågrupper/gruppen vid matsituation och 

samlingar. 

4 läsa rutiner vid kränkande behandling och fylla i anmälan. 

5 utveckla integritetspolicy för förskolan under kommande läsår. 

Kompisböcker baserade på Barnkonventionen ska köpas in och användas i barngruppen. 

Inga inbjudningar till barnkalas delas ut på förskolan då barn riskerar att exkluderas. 

Förskolan ansvarar för firandet av barnens födelsedagar, ingenting tas med hemifrån. 

Uppföljning sker vid våra reflektionsdagar och APT. 



 

 

Ansvarig 
Rektor och pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
2019-09-30 

 

Namn 
Etnisk tillhörighet 

Områden som berörs av insatsen 
Etnisk tillhörighet 

Mål och uppföljning 
Vi uppmärksammar flerspråkighet och mångkulturalitet på ett positivt sätt. Vi stödjer 

utveckling av barnens modersmål oavsett nationalitet. 

Hjälper barnen att känna stolthet över sig själva och sin etniska tillhörighet. 

Insats 
Vi erbjuder litteratur på flera språk. 

Vi förstärker det talade språket med bilder. 

Vi använder tecken som stöd och förstärkning. 

Vi sätter upp bilder och ord på olika språk tex vid matsituationen. 

Vi sätter upp bilder med välkommen vid grindarna till förskolan. 

Vi använder oss av modersmålsstödjare 

Vi har 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. 

Fortbildning bl a på studiedagar inom området för personalen. 

Ansvarig 
Rektor och pedagoger 



Datum när det ska vara klart 
2019-09-30 

 

Namn 
Främja likabehandling oavsett kön 

Områden som berörs av insatsen 
Kön 

Mål och uppföljning 
Flickor och pojkar ska erbjudas samma möjligheter att utveckla intresse/förmåga utifrån sin 

utvecklingsnivå i genomtänkta lärmiljöer. Mera material som riktar sig till alla oavsett kön 

som tilltalar och intresserar. 

Uppföljning sker kontinuerligt vid våra utvecklingsdagar. 

Insats 
Att vi pedagoger är delaktiga och visar hur lekmaterialet kan användas i de olika 

lärmiljöerna. Vi utgår från genusperspektivet i våra lärmiljöer. 

Viktigt att tänka på personalens förhållningssätt hur vi bemöter flickor/pojkar med röstläge, 

kommentarer mm. 

Ansvarig 
Rektor och pedagoger. 

Datum när det ska vara klart 
2019-09-30 

 

Namn 
Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning 

Områden som berörs av insatsen 
Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
Göra förskolemiljön tillgänglig för alla barn. 



Arbeta för att barnen ska få acceptans och vara tillåtande mot olikheter hos varandra. 

 

Insats 
Vi ska ha/skriva rutiner för hur man tar emot barn med funktionsnedsättningar. 

Anpassa miljön fysiskt efter funktionshindrets karaktär. Tillsätta resurser om behov finns, gå 

fortbildning inom aktuellt område, informera föräldrar och barn. Diskutera med 

vårdnadshavare om samverkan kring barnet för att skapa bästa möjligheter, vad andra barn 

och vuxna behöver veta om barnets funktionsnedsättning och hur den informationen ska 

ges ut. Köpa, låna och läsa litteratur inom området. Tänka på att vuxna är förebilder och på 

vårt förhållnings-sätt. Köpa in dockor med glasögon mm. Tänka på att gipsa docka mm. 

 

Ansvarig 
Rektor och pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
2019-09-30 

 

Namn 
Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller könsuttryck 

Områden som berörs av insatsen 
Könsidentitet eller könsuttryck 

Mål och uppföljning 
Det är pedagogernas uppgift att stötta och bistå det enskilda barnet samt ge möjlighet att 

utveckla sin identitet och känna trygghet i den utan begränsning av rådande normer. Barns 

identitetsutveckling ska inte begränsas pga samhälleliga normer och vuxnas förväntningar 

som är knutna till könet.  

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

Diskutera hur vi benämner våra kön tex snippa/snopp. Diskutera hur vi tänker och uttrycker 

oss kring olika familjebegrepp. 

Ansvarig 
Rektor och pedagoger 

Datum när det ska vara klart 



2019-09-30 

 

Namn 
Främja likabehandling oavsett ålder 

Områden som berörs av insatsen 
Ålder 

Mål och uppföljning 
Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas 

av stereotypa föreställningar som baseras på ålder. Vi vill följa barnets individuella 

förutsättningar. 

Insats 
Vi måste bli observanta på att se varje individ och deras utvecklingsnivå oavsett ålder. Det är 

viktigt att vi introducerar och göra materialen tillgängliga för barnen i våra lek- och lärmiljöer 

så barnen blir självständiga. 

Ansvarig 
Rektor och pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
2019-09-30 

 

Namn 
Främja likabehandling oavsett sexuell läggning 

Områden som berörs av insatsen 
Sexuell läggning 

Mål och uppföljning 
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 föräldrar ska kunna 

känna tillit till förskolan. 

Vi ska motverka homofobi eftersom det strider mot principen om alla människors lika värde 

och rättigheter. 



Insats 
Vi ska inhandla barn- och vuxenlitteratur som tex handlar om "regnbågsfamiljer". 

Förslag till hösten är att vi arbetar med grundverksamheten om jaget/familjen och där 

pratar om olika familje-konstellationer. 

Ansvarig 
Rektor och pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
2019-09-30 

 

  



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
- Vi kommer att kartlägga våra inomhus och utomhusmiljöer som kan misstänkas vara riskområden. 

- Använda oss av enkäter riktade till barn och vårdnadshavare. 

- Använda oss av incident- och tillbudsrapport (nytt). 

- Skapa Barnråd med de äldre barnen, träff 1g/månad. 

- Barnskyddsrond 1g/år i samband med skyddsrond. 

- Vardagliga samtal med barnen vid mat, lek mm. 

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 vårdnadshavare har involverats i kartläggningen 
Samtal och information på förskoleråd, riktade till vårdnadshavare och i utvecklingssamtal då 

vårdnadshavare ges möjlighet att uttrycka sina tankar. 

Genomförande av barnskyddsronder under hösten. 

Barnen får möjlighet att uttrycka sina tankar i Barnrådet. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Vi kommer att förarbeta en kartläggning i den likabehandlingsgrupp som startats på enheten. 

Arbetet kommer sedan fortsätta i hela personalgruppen på APT. 

Resultat och analys 
 

 

  



Förebyggande åtgärder 

Namn 
Pedagogers förhållningssätt 

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 
Alla i vår förskola ska känna sig trygga, respekterade och trivas. 

Alla pedagoger ska vara medvetna om att det är viktigt att ha ett bra förhållningssätt mot 

barn, vårdnadshavare och arbetskamrater. 

Barnen ska ha lika handlingsutrymme i alla situationer och miljöer oavsett kön. De ska kunna 

välja lekar utifrån sina intressen utan att begränsas av traditionella könsmönster. Inget barn 

ska bli utsatt för kränkningar. 

Åtgärd 
* Personalen utvecklar sitt förhållningssätt genom utbildning och handledning i Programmet 

Vägledande samspel/ICDP. Grundutbildning för alla. 

* Personalen går NPF-utbildning, neuropsykiatriska funktionshinder. Grundutbildning för 

alla. 

* Alla barn är allas ansvar. Den som upptäcker en konflikt agerar. 

* "Närvarande" och observanta pedagoger. 

* Vi ser över våra lek- och lärmiljöer kontinuerligt. Vi pedagoger får inte begränsas av 

traditionella könsmönster utan utgå från barnens intressen. 

 

Motivera åtgärd 

Bra att samtliga medarbetare har en grundutbildning med hög kvalité och likvärdighet. 

Ansvarig 
Rektor och pedagoger 

Datum när det ska vara klart 
2019-09-30 

 

  



Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Det ska råda nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på vår förskola. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Rutinen för kränkande behandling gås igenom en gång per år. 

Närvarande personal som är där barnen är. God uppsikt över våra miljöer både ute och inne. 

Inventering av riskområden görs. 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
All personal ska finnas tillgängliga. Alla familjer har en ansvarig pedagog som man kan vända sig till 

eller begära ett extra samtal med. Man kan också vända sig till rektor Ann-Louise Kaliff 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 
Anmälan om upplevd kränkande behandling ska göras skyndsamt inom en vecka. Den upplevda 

kränkningen dokumenteras på blankett " Dokumentation av kränkande behandling". Vårdnadshavare 

samt förskolechef informeras. I samråd resonerar vi om åtgärder och uppföljning. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 
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. 

Rutiner för uppföljning 
Uppföljning sker ca en månad med inblandade parter 

Rutiner för dokumentation 
Vi konstaterad kränkning anmäler rektor till huvudman på blanketten "Anmälan om kränkande 

behandling till bildningsnämnden". 

Ansvarsförhållande 
All personal har ansvar att följa rutinen. Rektor har ansvar för att rutinen årligen gås igenom samt att 

rutinen följs. Rektor har övergripande ansvar för verksamhet och rapportering till nämnden. 


