
 Förskolan Österstad arbete mot diskriminering 
och kränkande behandling 
En del av förskoleenhet Boberg 



Verksamhetsformer som omfattas av arbetet 
Förskola 1-5 år 
 
Ansvariga för arbetet 
Pedagoger och förskolechef 
 
Vår vision 
På Österstad förskola ska alla: barn som vuxna känna sig 
välkomna och mötas av ett respektfullt förhållningssätt. 
Vi strävar efter att alla barn ska få den uppmärksamhet 
och den hjälpsamhet de behöver för att utvecklas till 
harmoniska och ansvarsfulla människor. Trygghet, 
glädje, ärlighet, ansvar och respekt ska genomsyra all 
verksamhet.  
 
Planen gäller från 
1 mars 2018 
 
Planen gäller till 
28 februari 2019 
 
Barnens delaktighet 
Att vara delaktig innebär för oss att det ges möjlighet till 
känsla av sammanhang  
- Genom att vi lyssnar på barnens önskemål, tankar och 
funderingar. 
 – Pedagogernas observationer av barnen i gruppen ligger 
till grund för förutsättningen att möta varje barn där de 
befinner sig. 
 – Förskolechef har barnråd där barnen bjuds in till 
samtal utifrån FN:s barnkonvention. 
 
Vårdnadshavares delaktighet 



Att vara delaktig innebär för oss att det ges möjlighet till 
känsla av sammanhang. 

- Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på varje 
avdelning.  

- Planen ska finnas att ta del av på Motala kommuns 
hemsida. 

- Pedagoger, förskolechef och vårdnadshavare har en 
dialog om planen vid förskoleråd.  

- Pedagogerna genomför individuella samtal med 
vårdnadshavare där målet är att få en bild av hela 
barnet för att kunna möta barnet på bästa sätt.  

 
 
Personalens delaktighet 
Att vara delaktig innebär för oss att det ges möjlighet till 
känsla av sammanhang, därför ska:  

- All personal är delaktig i att planens innehåll och 
intentioner följs.  

- Alla medarbetare deltar aktivt i att revidera planen 
varje läsår.  

- Alla medarbetare ska vara väl förtrogna med planen 
och att det är ett enskilt ansvar att den följs.  

 
Förankring av arbetet 
Barnen: 
  
Personalen: 
Vid utvecklingsdagar när förskoleteamet avlöser ordinarie pedagoger och 
vid arbetsplatsträffas ges pedagogerna möjlighet att revidera, utveckla, 
förankra och befästa planen i dialoger med varandra.  
Vårdnadshavare: 
Likabehandlingsplanen ska finnas att tillgå på Motala kommuns hemsida.  
 
 
 
 



Främjande insatser 
Främjandeinsatser ska involvera alla diskrimineringsgrunderna 

 
XXXX 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: 
 
Mål och uppföljning: 
 
Insatser: 
 
Ansvarig: 
 
Uppföljning: 
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Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: 
 
Mål och uppföljning: 
 
Insatser: 
 
Ansvarig: 
 
Uppföljning: 
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Kartläggning 
Kartläggningen ska involvera alla diskrimineringsgrunderna 
 
Kartläggningsmetoder 
Det är viktigt att barnen har möjlighet att göra sina 
åsikter hörda och vi vill därför ha kontinuerliga samtal 
med barnen. Vi genomför en barnskyddsrond med hjälp 
av bilder där barn ska vara med. Förskoleråd – 
arbetsplatsträffar- utvecklingsdagar.   
 
Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkandebehandling, kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
och ålder.  
 
Hur barn och vårdnadshavare involverats i 
kartläggningen 
Föräldrarna i förskolerådet involveras i kartläggningen. 
Dom har möjlighet att ha synpunkter och idéer hur vi kan 
kartlägga både inomhus- utomhusmiljön.  
 
Hur personalen involverats i kartläggningen 
Dom deltar i personalmöten och avdelningsmöten. Dom är 
involverade i förskolerådet och samtalar med barnen. 
Pedagogerna har den viktiga anknytningen till barnen 
som är en förutsättning för kartläggning.  
 
Resultat och analys 
Vi funderar över våra förbättringsområden: Våra 
lärmiljöer vilka vi vill utveckla så att dom blir lugna, 
trygga och tillgängliga för alla. Vår fysiska miljö där vi 



ser vikten av att fortsätta minska buller från stolar och 
bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förebyggande åtgärder 
 
XXXX 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: 

 
Mål och uppföljning: 
 
Åtgärder: 
 
Motivera åtgärder: 
 
Ansvarig: 
 
Uppföljning: 
 
 
XXXX 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: 
 
Mål och uppföljning: 
 
Åtgärder: 



 
Motivera åtgärder: 
 
Ansvarig: 
 
Uppföljning: 
 
 
XXXX 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: 
 
Mål och uppföljning: 
 
Åtgärder: 
 
Motivera åtgärder: 
 
Ansvarig: 
 
Uppföljning: 
 
XXXX 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: 
 
Mål och uppföljning: 
 
Åtgärder: 
 
Motivera åtgärder: 
 
Ansvarig: 
 
Uppföljning: 
 
 
XXXX 
Diskrimineringsgrunder som berörs av insatsen: 
 
Mål och uppföljning: 
 
Åtgärder: 
 
Motivera åtgärder: 
 
Ansvarig: 
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Rutiner för akuta situationer 
 
Policy: 
Alla barn och vuxna ska mötas med ett respektfullt 
förhållningssätt. Vi strävar efter att alla barn ska få den 
uppmärksamhet och den hjälpsamhet dom behöver, för 
att utvecklas till harmoniska människor. Trygghet, glädje, 
ärlighet, ansvar och respekt ska genomsyra alla 
situationer och aktiviteter.  
 
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till: 
Föräldrarna vänder sig till personalen alternativt till 
förskolechefen. Föräldrar har även möjlighet att kontakta 
barncentrum. Vår tanke är att förmedla kontaktuppgifter 
till barncentrum som en rutin vid inskolning av nya 
familjer. 
 



Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av 
andra barn: 
Pedagoger reflekterar tillsammans. Den personal som 
upptäcker trakasserier/kränkande behandling samtalar 
med berörda barn. Medarbetare som får reda på 
kränkande behandling använder sig av blanketten 
”Dokumentation av kränkande behandling” i LISA för 
underlag av rapportering. Vid längre/upprepande 
kränkningar/trakasserier kontaktas berörda föräldrar av 
förskolechefen. För att förhindra kränkning Motala 
kommuns policy och rutin.  
 
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av 
personal: 
Förskolechef ska skyndsamt utreda händelser av 
kränkande behandling. Pedagogerna ska tillse att 
förskolechefen blir informerad omedelbart.  
 
Rutiner för uppföljning: 
Pedagog har samtal med berörda barn inom rimlig tid, 
beroende på barnens ålder. Pedagog har 
uppföljningssamtal med föräldrarna efter en månad. 
 
Rutiner för dokumentation: 
Pedagoger dokumentation av åtgärder ska ske på 
fastställda blanketter, efter upptäckt av 
kränkning/trakasserier.  
 
Ansvarsförhållande: 
Berörd pedagog samt förskolechef ansvarar för att 
årgärder vidtas och dokumenteras.  
 



 
 


