
Lustigkulles plan mot diskriminering och kränkande
behandling

Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskola 1-5 år

Läsår
2015-2016

1/7



Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskola 1-5 år

Ansvariga för planen
Huvudansvaret har förskolechefen.

Vår vision
Förskolan Lustigkulle är en förskola där vi bryr oss om varandra och där vi möter och bemöter barnen utifrån var och ens
förutsättningar. På förskolorna vill vi att: * Barn och föräldrar känner sig välkomna och trygga * alla känner samhörighet och har
roligt tillsammans * personalen är positiv och engagerad * alla beaktar allas lika värde genom att visa respekt och ta hänsyn *
erbjuda en stimulerande miljö både inne och ute.

Planen gäller från
2015-05-18

Planen gäller till
2016-05-18

Läsår
2015-2016

Barnens delaktighet
Vi pratar med barnen om hur man är en bra kamrat. Vi använder litteratur och annat material i vårt arbete kring värdegrund, empati,
förståelse etc .Vi pratar om attityder och bemötande i vardagen i olika situationer som uppstår.

Vårdnadshavarnas delaktighet
 Föräldrarna får likabehandlingsplanen på höstens utvecklingssamtal  och då berättar vi om den. Varje höst får varje förälder en ny
plan. När det uppkommer situationer i vardagen får berörda föräldrar ta del av det som hänt och de får möjlighet att vara med och
påverka åtgärder.  Vi strävar efter att alla ska få kännedom om planen och förstå dess innehåll.

Personalens delaktighet
Samtlig personal har varit delaktig vid framtagandet av planen.

Förankring av planen
Planens intentioner genomsyrar vårt värdegrundsarbete med barnen och vid utvecklingssamtalen med föräldrarna samtalas bl a.
kring förskolans värdegrundsarbete.
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Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Samtal och reflektioner inom arbetslagen

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Personalen inom förskolan.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Vi gör ändringar så att den känns aktuell. På utvecklingssamtal har vi hjälp av tolk när det behövs så att alla ges möjlighet att
förstå innebörden.

Årets plan ska utvärderas senast
2016-05-18

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Planen utvärderas och ev. omarbetas i samband med att verksamheten utvärderas vid slutet av varje läsår.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Förskolechef och personal
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Främjande insatser

Namn
Främja

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell
läggning och Ålder

Mål och uppföljning
I vårt arbete jobbar vi främjande, förebyggane och åtgärdande. Läroplanens värdegrund, normer och värden, samt de
gemensamma reglerna på avdelningen som barnet är delaktig i, är grunden för allt vårt arbete.

Insats
Vi arbetar främjande på vår förskola genom att vara medvetna vid leksaksinköp och underlätta tillgången för alla att
använda allt lekmaterial. Vi ser över utklädningskläderna så att vi har ett brett sortiment. Vi väljer litteratur medvetet så
att vi synliggör olika familjebildningar, kulturer och funktionshinder. Vi låter alla barn komma till tals på egna villkor. Vi
strävar efter att få barnen att se varandras olikheter som en tillgång.

Ansvarig
pedagogisk personal

Datum när det ska vara klart
2015-06-30

Namn
Insats nummer 3

Områden som berörs av insatsen

Mål och uppföljning

Insats

Ansvarig

Datum när det ska vara klart
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Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Tex observationer, pedagogisk dokumentation och samtal. Vi tittar på olika utrymmen ute och inne för att upptäcka eventuella
riskområden.

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 föräldrar har involverats i kartläggningen
Vi pratar med barnen om olika sätt att vara och leva. Vi informerar och samtalar med föräldrarna om vårt arbete mot diskrminering
av olika slag.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Genom samtal i arbetslagen. Mentor informerar nyanställd ordinarie personal samt långtidsvikarierande om valda delar av
likabehandlingsplanen.

Resultat och analys
Vi ska förbättra vårt arbete med riskerna i olika utrymmen. Vi behöver bli bättre på att informera vikarier om aktuella händelser och
förhållanden.
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Förebyggande åtgärder

Namn
Förebyggande

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
I det förebyggande arbetet arbetar vi ständigt med social och emotionell kompetens. Det är många spontant uppkomna
samtal om bl. a. hur en bra kompis ska vara. Som stöd i det förebyggande arbetet kan vi använda flera olika metoder t.
ex. samtal i grupper, gemensamma aktiviteter, materialen "Tilda med is och sol" och "Med känsla för dig" Vi strävar
efter att ha modersmålslärare som stöder oss både i det främjande och förebyggande arbetet.

Åtgärd
Vi iakttar  kritiska platser på förskolan, både inomhus och utomhus. Vid upprättandet av likabehandlingsplanen
konstaterade vi att inomhus är det lekhallen och dockvrån som är de mest kritiska platserna. Ute är det mest kritiskt i
"hörnen" av förskolans gård samt förskoleskogen. Viktigt att all personal för ständiga samtal och byter information med
varandra.

Motivera åtgärd
All personal är medvetna om platserna och försöker ha extra uppsikt över dessa.

Ansvarig
pedagogisk personal

Datum när det ska vara klart
2016-06-30
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Rutiner för akuta situationer
Policy
När en kränkande handling sker är det varje vuxens skyldighet att ingripa och bestämt markera att kränkningen inte är accepterad.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Vid minsta misstanke om trakasserier eller kränkande behandling informerar personalen föräldrar och förskolechef som en första
åtgärd. Tillsammans utarbetas åtgärder för att utreda, och vid behov förändra negativa sociala samspel. Dokumentation görs av
berörd personal på förskolan. Elevhälsan finns om behov föreligger.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Barn och föräldrar ska kunna vända sig till den personal man känner förtroende för när de upplever eller misstänker att barn utsätts
för trakasserier eller annan kränkande behandling.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Är det ett eller flera barn som misstänks/upptäcks vara utsatta eller utsätter någon annan för trakasserier eller kränkande
behandling så är pedagog skyldig att göra en utredning. Det arbetslag som ansvarar för verksamheten där trakasserier eller annan
kränkande behandling sker ska omedelbart diskutera fram åtgärder för att förhindra beteendet hos barnet/ i barngruppen. På
förskolan finns "Rutin för upplevd kräkande behandling elever emellan" som vi ska använda.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Är det någon anställd som misstänks/upptäcks kränka ett barn ska förskolechef omedelbart informeras och ta över ansvaret för att
en utredning görs och det fortsatta arbetet kring händelsen.

Rutiner för uppföljning
Åtgärder ska fortlöpande utvärderas och förändras om inte det negativa beteendet upphör.

Rutiner för dokumentation
Utredning, åtgärder, utvärdering av arbetet för att ändra situationer samt utvecklingssamtal med föräldrar ska skriftligen
dokumenteras.

Ansvarsförhållande
Se ovan.
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