
 

 

Förskolan Godegårds plan mot 

diskriminering och kränkande 

behandling 
 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 

Läsår: 

  



Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleverksamhet 

Ansvariga för planen 
Förskolechef tillsammans med personal 

Vår vision 
Vår vision är att alla barn på förskolan skall känna sig trygga. Alla barn blir bekräftade, sedda och 

positivt uppmärksammade   varje dag. Allla barn och vuxna skall känna sig respekterade utifrån de 

individer de är. Alla ska känna att de har lika stort värde. 

Planen gäller från 
2015-05-31 

Planen gäller till 
2016-05-31 

Läsår 
 

Barnens delaktighet 
Barnen ska kunna vända sig till den personal man känner förtroende för, om de utsätts för 

trakasserier eller annan kränkande behandling av barn eller vuxen.  Barnen är delaktiga genom att de 

är med och samtalar om kamratskap och hur man ska vara mot varandra. De äldsta barnen deltar på 

barnskyddsrond 1 gång/år. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Alla vårdnadshavare ska få del av likabehandlingsplanen. Barn och föräldrar ska kunna vända sig till 

den personal man känner förtroende för när de upplever eller misstänker att barnet utsätts för 

trakasserier eller annan kränkande behandling av barn eller vuxen. Vårdnadshavarns hålls 

informerade och ges möjlighet att framföra sina åsikter och påverka sitt barns situation oavsett om 

barnet är den som blir kränkt, kränker något annat barn eller uppmuntrar kränkningen. 

Personalens delaktighet 
Alla vuxna som arbetar inom enheten har ansvar för att förebygga och förhindra trakasserier och 

annan kränkande behandling av barn. Vi sitter tillsammans hela arbetslaget och utvärderar och 

reviderar planen varje terminsslut. 

Förankring av planen 
Vi delar ut planen till vårdnadshavare vid inskolning. 

Vi går igenom planen på förskoleråd och föräldramöte och beaktar synpunkter från 

vårdnadshavarna. 



  



Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Resultat och effekter av genomförda insatser/åtgärder diskuterades på en planeringsdag i december 

2014.  

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Samtlig personal på förskolan deltog i utvärderingen. I 5-åringarnas senaste enkät lyssnade vi in 

barnen och deras tankar kring barns inflytande. 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 

Årets plan ska utvärderas senast 
2015-12-31 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Vi utvärderar de förebyggande åtgärderna på en planeringsdag. 

Vi presenterar det för vårdnadshavarna på förskoleråd hösten 2015. 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Arbetslaget 

  



Främjande insatser 

Namn 
Främja barns rättighet oavsett kön 

Områden som berörs av insatsen 
Kön och Könsidentitet eller könsuttryck 

Mål och uppföljning 
Flickor och pojkar ska erbjudas samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen 

utan begränsningar i stereotypa könsroller. Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering på grund 

av sitt kön. 

Insats 
Vi erbjuder olika aktiviteter till barnen utan att tänka på vad de har för kön. Både pojkar och flickor 

erbjuds docklek, att snickra, att pyssla, att bygga kojor i skogen etc. Vi tänker på att läsa böcker för 

barnen som handlar om både pojkar och flickor. Vi ger möjlighet till att diskutera pojkar och 

flickors lika rättigheter när tillfälle ges. 

Ansvarig 
Personal och förskolechef. 

Datum när det ska vara klart 
2016-05-31 

 

Namn 
Främja barns rättighet oavsett vuxnas sexuella läggning 

Områden som berörs av insatsen 
Sexuell läggning 

Mål och uppföljning 
I vår förskola ska verksamheten präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors 

uppfattningar och levnadssätt. Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av sexuell 

läggning. 

Insats 
Vi ger och tar alla möjligheter till naturliga och spontana samtal med barnen.  

Ansvarig 



Personal och förskolechef 

Datum när det ska vara klart 
2016-05-31 

 

Namn 
Främja barns rättighet oavsett funktionshinder 

Områden som berörs av insatsen 
Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
I vår förskola ska alla ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Ingen ska 

känna sig diskriminerad på grund av funktionshinder. 

Insats 
Förskolan ska möta varje barn och vårdnadshavare utifrån dess förutsättningar och göra 

förskolemiljön tillgänglig för alla barn. Utforma verksamheten så att alla barn kan delta i 

verksamhetens olika aktiviteter utifrån sina förutsättningar. Innan år 2017 är slut ska all personal 

ha utbildat sig i NPF (NeuroPsykiatriska Funktionshinder) 

Ansvarig 
Personal och förskolechef 

Datum när det ska vara klart 
2016-05-31 

 

Namn 
Främja barns rättighet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

Områden som berörs av insatsen 
Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning 

Mål och uppföljning 
I vår förskola ska alla oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ha samma 

rättigheter och möjligheter. Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 



Insats 
Personal och förskolechef ska, om så behövs, söka kunskap utifrån de människor vi möter. Vi gör 

barnen uppmärksam på människors olikheter, samt visa respekt och öppenhet för olika 

uppfattningar och värderingar. 

Ansvarig 
Personal och förskolechef 

Datum när det ska vara klart 
2016-05-31 

 

Namn 
Främja barns rättighet utan kränkande behandling 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 
I vår förskola ska alla utveckla tillit och självförtroende och få uppleva sig vara en tillgång i 

gruppen. I vår förskola ska ingen utsättas för någon form av kränkande behandling. 

Insats 
Personalen ska, genom att vara nära barnen, ge dem trygghet och visa på tydliga gränser. Vi 

tänker på vad vi säger och hur vi tilltalar varandra och är hela tiden bra förebilder för barnen. 

Ansvarig 
Personalen och förskolechefen 

Datum när det ska vara klart 
2016-05-31 

 

  



Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Utifrån erfarenheter i verksamheten listar vi risker som kan leda till kränkning samt planera åtgärder 

för att minimera riskerna. Vi analyserar barnskyddsrond, barnenkät, barnintervju och ev. 

föräldraenkät. 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, 

Funktionsnedsättning och Ålder 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen 
På föräldramöten, förskoleråd och utvecklingssamtal ges möjlighet att uttrycka hur vårdnadshavarna 

uppfattar arbetet mot kränkande behandling och om de upplever att det fungerar på förskolan. 

Genomföra barnskyddsronder där barnen är delaktiga. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Personalen genomför kartläggningen genom att lista risker i verksamheten, analysera resultatet från 

enkäter samt förbereda och genomföra barnskyddsrond. 

Resultat och analys 
Kartläggning av risker: 

Vi har upplevt att barnen önskar ha en viss vuxen vid sitt bord vid måltider. De ropar på personalen 

flera gånger och önskar att den ska sitta vid ett visst bord. Det blir oro och hög ljudnivå. Det går också 

emot vår grundtanke att både barn och vuxna ska uppleva sig vara en tillgång i gruppen. 

Barnen har uttryckt en oro över att vara i byggrummet. Det är många barn där och vi har inte alltid 

uppsikt på vad som händer där. Det kan vara både hårda ord och slag där inne. 

  



Förebyggande åtgärder 

Namn 
Risker i matsituation 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 
Barnen ska känna trygghet i att veta vilken vuxen som ska sitta vid deras matbord. De ska inte 

känna att de vill önska någon annan vuxen. 

Vi utvärderar i maj 2015. 

Åtgärd 
Vi börjar ha bestämda platser för de vuxna vid matborden from v. 9 2015. Då kan vi ge barnen 

besked när de frågar och ber att man ska sitta vid deras bord. 

Vi samtalar med barnen om att man blir ledsen när de säger att de inte vill att man ska sitta vid 

deras bord. 

Motivera åtgärd 
Vi tror inte att barnen menar något illa när de önskar att någon annan vuxen ska sitta vid deras 

bord, men vi vill att alla ska visa respekt mot varandra såväl barn som vuxen. 

Vi tror att det ger barnen trygghet att veta vem som ska sitta vid deras bord. 

Ansvarig 
personalen 

Datum när det ska vara klart 
2016-05-31 

 

Namn 
Risker i innemiljön 

Områden som berörs av åtgärden 
Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 
Målet är att barnen inte ska uppleva oro i något rum. De ska känna sig trygga i alla våra miljöer. 



Åtgärd 
Vi tänker på att det ska finnas en vuxen i byggrummet, när barnen är där, så ofta det går. Vi tänker 

på att finnas nära barnens lek i alla situationer såväl inne som ute. 

Motivera åtgärd 
Eftersom barn har berättat att de upplevt oro över att vara i byggrummet vill vi ändra på det. Vi 

vet att byggrummet är ett populärt rum där många gillar att vistas i. Då är det ändå viktigare att 

det finns en vuxen där som ger trygghet och ser vad som händer. 

Ansvarig 
all personal 

Datum när det ska vara klart 
2016-05-31 

 

  



Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Förskolan Godegård ska erbjuda en säker och trygg miljö att utvecklas på för alla. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 
Personalen har en stående punkt på möten för att reflektera över stämningar och läget i 

barngruppen. Vid utvecklingssamtal följer vi upp läget med vårdnadshavare. Vid barnintervjuer följer 

vi upp om de själva känner sig otrygga eller om de tror att någon annan känner sig otrygg. 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
Samtlig personal på förskolan Godegård eller förskolechef. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 
Förskolan kan få vetskap om att ett barn utsätts för kränkande behandling på flera sätt. Det kan vara 

personalen som uppmärksammar att barnet inte mår bra, andra barn som berättar om det eller 

vårdnadshavare som informerar oss om det. Det viktigaste är att lyssna på barnet och ta barnets 

känsla på allvar. Hur vi arbetar ser olika ut från fall till fall. I samråd med barnet, vårdnadshavare och 

andra vuxna runt barnet diskuterar vi det fortsatta arbetet. Enklare fall kan personalen klara upp 

genom omedelbara samtal med berörda parter. Är kränkningen grövre kontaktas barnens 

vårdnadshavare och vi rapporterar till förskolechef som utreder och rapporterar vidare till nämnden. 

Svåra fall kan leda till att specialpedagog kopplas in. 

Arbetsgång: Arbeta vidare med de förebyggande åtgärder som finns dokumenterade i planen. 

Samtala med de inblandade. Stärk det utsatta barnet, fokusera på det den är bra på. Samtala med 

barnen i smågrupper. Fokusera på att skapa empati i gruppen. Informera vårdnadshavare och 

rapportera till förskolechef som utreder och ev rapporterar till nämnden. Håll de berörda parterna 

under särskild uppsikt en tid framöver. Följ upp med båda parter och återkoppla till vårdnadshavare. 

Dokumentera. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 
Om ett barn kränker ett barn har förskolechefen ett särskilt samtal med personalen. Förskolechefen 

rapporterar till nämnden. I mycket allvarliga fall utdelas en varning av verksamhetschefen till 

personalen. Hjälper inte detta diskuterar förskolechef i samråd med verksamhetschefen alternativa 

lösningar som omplacering eller avstängning. 

Rutiner för uppföljning 
Har något hänt följer personalen upp hur barnet upplever situationen under ett antal veckor efter 

det inträffade. 

Rutiner för dokumentation 
Allvarliga incidenter dokumenteras av personalen som är involverad i ärendet och rapporteras till 

förskolechefen. Förskolechefen rapporterar till nämnden. 

Ansvarsförhållande 



Samtlig personal ansvarar för att arbeta kontinuerligt med det förebyggande arbetet. Om allvarliga 

eller systematiska kränknigar sker ansvarar ansvarig personal för barnet för att händelsen och 

åtgärder dokumenteras och rapporteras till förskolechef. Behövs ytterligare åtgärder ansvarar 

förskolechefen för att de genomförs. Vid allvarliga kränkningar är det förskolechefens ansvar att 

rapportera till nämnden som har det övergripande ansvaret för verksamheten. 


