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Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015-16 

Enligt Skollagen (2010:800) 6 kap. och diskrimineringslagen(2008:567) ska förskolan vara fri från 

trakasserier, kränkningar och diskriminering. Enligt barnkonventionen ska alla barn ha samma 

rättigheter och lika värde. Förskolan är skyldig att se till att lagen följs. 

Ansvarig för att planen följs är 

Förskolechefen som har det övergripande ansvaret för  

• Att all personal är insatt i likabehandlingsplanen. 

• Övergripande information till föräldrar. 

• Att personalen får tid att reflektera över likabehandlingsplanen. 

• Att föräldrar blir informerade om att det finns en likabehandlingsplan och att de är 

välkomna att ha åsikter om den. 

Förskollärarna har förutom riktlinjer i förskolans läroplan ansvar för: 

• Att arbetslaget planerar avdelningens arbete utifrån Engelska Förskolans värdegrund 

och likabehandlingsplan. 

Arbetslaget har förutom riktlinjer i förskolans läroplan ansvar för: 

• Att integrera likabehandlingsplanen i arbetet med barnen. 

• Att likabehandlingsarbetet i barngruppen gör alla barn på avdelningen delaktiga. 

• Att föräldrar är informerade om avdelningens likabehandlingsarbete. 

• Att lyssna och ta tillvara föräldrarnas synpunkter och frågor. 

All personal: 

• Att utgå från Engelska Förskolans gemensamma värdegrund och handlingsplan i frågor 

rörande likabehandling. 

Vision/Värdegrund 

Glädje- På Engelska Förskolan lär vi oss samtidigt som vi har roligt. Våra aktiviteter och vårt 

förhållningssätt ska vara glädjefyllda. Alla barn, kollegor, föräldrar och besökare ska känna sig 

välkomna och lika behandlade hos oss.  



 

 

Respekt- Vi välkomnar och respekterar varandras olikheter och ser dem som en tillgång på vår 

förskola.Vi lär barnen respektera varandra genom att lära sig säga stopp och lära sig lyssna när 

någon säger stopp. Var och en ska ges möjlighet till inflytande.   

 

Empati-Vi bryr oss om och tar hand om varandra. Alla ska känna samhörighet och trygghet på 

förskolan. Vi uppmärksammar vilka som inte är närvarande så att barnen ska känna empati i fall 

någon t ex är sjuk. Det kan också vara en trygghet för barnen att veta att de pratar om dem då 

de inte är där. 

 

 

De olika grunderna för diskriminering som lagen kräver är 

1. Kön 

2. Könsidentitet eller könsuttryck (i lagen används begreppet könsöverskridande 

identitet eller uttryck) 

3. Etnisk tillhörighet 

4. Religion eller annan trosuppfattning 

5. Funktionsnedsättning 

6. Sexuell läggning 

7. Ålder 

 

 

Definition på diskriminering enligt diskrimineringslagen 

Direkt diskriminering: Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i 

jämförbar situation om det finns koppling till de sju diskrimineringsgrunderna. 

Indirekt diskriminering: Att någon missgynnas genom tillämpning av en 

bestämmelse/regel/förfaringssätt som verkar neutralt men som missgynnar personer som faller 

under någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 

Trakasserier: Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 

diskrimineringsgrunderna.  

Sexuella trakasserier: Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 



 

 

 

Definition på kränkande behandling enligt skollagen 

Ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker ett barns 

värdighet. Exempel på kränkningar: 

• Fysiskt våld t ex knuffar och slag 

• Verbalt, t ex hot eller könsord 

• Utfrysning eller ryktesspridning eller annat psykosocialt kränkande beteende 

 

Främjande arbete: 

Det främjande arbetet ska vara en del av det vardagliga arbetet med barnen och baseras på 

kunskap om hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling uppstår. Vi ska ha 

kunskap om vilka faktorer som skapar en trygg miljö där barnen blir respekterade som de är. Vi 

tillhandahåller kompetensutveckling för att öka kunskapen och medvetenheten hos 

pedagogerna. Uppföljning på arbetslagskonferenser och pedagogmöten där det även ges tid till 

att diskutera och reflektera över egna normer och attityder. Vi har aktiv närvaro av vuxna och 

delar barnen i mindre grupper. Vi ger barnen olika lösningar. Dagen är uppdelad i tydliga rutiner 

så att barnen känner sig trygga. Pojkar och flickor ges lika stort inflytande och utrymme i 

verksamheten. Våra aktiviteter och utflykter planeras så att alla barn ges förutsättningar att 

delta. 

 

Förbyggande arbete: 

• Vi kartlägger vilka situationer och platser som personalen respektive barnen tycker är 

mest utsatta för att trakasserier eller kränkningar kan förekomma.Vi analyserar 

kartläggningen för att identifiera risker. Vi utvärderar även i samband med analysen 

tidigare insatser för att förebygga.  

• Vi ser till att likabehandlingsplanen är uppdaterad och används som ett verktyg.  

• Genom fortbildning och rutiner. 

• Genom att tillhandahålla litteratur. 

• Att hälsa på varandra och uppmärksamma vilka som är närvarande eller inte.  

• Att lära sig turtagning och att säga stopp och lära sig lyssna när någon säger stopp.  

• Genom att visa barnen hur man säger eller ”gör” förlåt.  

• Vi tar fram ordningsregler tillsammans med barnen.  



 

 

• Barnen ska ges utrymme för rollek då de kan träna empati. Vid rollek ska pedagoger 

vara närvarande och även kunna gå in i leken för att guida barnen. 

 

Åtgärdande arbete: 

Vi har rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande 

behandling. Detta arbete påbörjas så snart vi fått signaler om att ett barn känner sig 

diskriminerat, trakasserad eller kränkt. Verksamheten måste vidta åtgärder som dokumenteras 

och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas. Dessa åtgärder riktar sig både till 

barnet som blivit utsatt för kränkningen och det som utövat kränkningen.  

 

Föräldrars inflytande: 

 Vi har en likabehandlingsgrupp för föräldrar. Där kan de som är intresserade delta och träffa 

förskolechefen och genuspedagogen ca 1-2 ggr/läsår. Detta är ett av sätten som vi får in 

föräldrarnas inflytande i vårt likabehandlingsarbete. Föräldramöte är ett annat forum då vi 

informerar föräldrarna om vår plan och hur vi jobbar med den. Föräldrarna får också insikt 

genom månadsbrev och dokumentationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

steg 2

Samtal med kollegor/arbetslag för att samla mer 
information/fakta.

Samtal med den drabbade och hans/hennes föräldrar.

steg 1

Berörd personal informeras och beslutar om åtgärd.

Ej akut-berörd personals ansvar.

Ledningen informeras och beslutar om fortsatta åtgärder.

Akut-ledningens ansvar.

Processkarta för arbetet mot diskriminering

När barn utsätter barn för diskriminering/kränkning.

Vid svårare fall måste ledningen informeras.

När vuxen utsätter barn för diskriminering/kränkning.

Vid svårare fall måste ledningen informeras omgående

Steg 5

Föräldrar till den drabbade kontaktas, tid bokas för 
samtal.

Beslut om handlingsplan.

Steg 4

Arbetslaget tar fram förslag till handlingsplan.
Samtal med den som diskriminerat/kränkt samt den 

som blivit drabbad och hans/hennes föräldrar.

Steg 3

Samtal med  den som diskriminerat/kränkt samt med 
den utsatte.

Samtal med den som diskriminerat/kränkt barnet.



 

 

 

 

Målsättning för läsåret 2018-19 

Vårt likabehandlingsarbete som ska genomsyras av respekt för olikheter och empati ska finnas 

naturligt och genomsyras i alla aktiviteter med barnen, men också mellan alla vuxna som finns i 

och besöker förskolan.  

Vi kommer fortsätta ha samarbete med biblioteket för att se vilka böcker vi vill läsa eller köpa in 

till förskolan. Genuspedagog är Maria som kommer att delta diskussioner kring genus på Apt-

möten och tillsammans med förskolechef vara med på möten med likabehandlingsgruppen som 

består av föräldrar. Vi kommer fortsätta dikutera viktiga frågor och ställningstagande på våra 

möten. Vi tror att det är viktigt att hålla diskussioner om likabehandling levande i arbetslaget 

att använda vår likabehandlingsplan som ett verktyg. 

Målet är så klart noll tolerans mot någon som helst kränkande behandling på förskolan. Det är 

viktigt att vi som vuxna är bra förebilder för våra barn eftersom de oftare tar efter ett beteénde 

än det man säger till dem verbalt. Därför är det viktigt att ha ett respektfullt och vänligt 

förhållningssätt till barnen, emn även till varandra. 

 

Steg 8
Uppföljning  av handlingsplanen i arbetslaget tillsammans med berörda 

föräldrar.

Åtgärderna avslutas.
Åtgärderna avslutas.

Steg 7

Handlingsplanen genomförs. Uppföljning av handlingsplanen.

Steg 6

Handlingsplan beslutas i arbetslag i samråd 
med föräldrar.

Handlingsplanen genomförs.



 

 

 

Utredning om kränkande behandling. 

Datum: 
 
Utredare: 
 

Utsatt barn: 
 
Vem har uppmärksammat problemet: 
 
Person som utfört kränkningen: 
 

Händelseförlopp: 
 
 
 
 
 
 
 

Personer som deltar vid samtalet: 
 
 

Datum för uppföljningssamtal: 
 

Ärendet avslutas datum: 
 
Kränkningen har ej upphört: 
 
Handlingsplan upprättad datum: 
 

Underskrift utredare: 
 



 

 

 

Handlingsplan vid kränkande behandling. 

Datum: 
 
Namn: 
 
Ansvarig förskolechef: 
 

Närvarande: 
 
 

Nuläge: 
 
 
 
 
 

Mål: 
 
 
 

Åtgärder: 
 
 
 
 

Ansvarig: 
 

Datum för uppföljning och utvärdering: 
 

Underskrifter: 
 
 



 

 

 

Uppföljning av handlingsplan vid kränkande behandling. 

Datum: 
 
Namn: 
 
Ansvarig förskolechef: 
 

Närvarande: 
 
Hur har det gått? 
 
 
 
 
 

Åtgärder: 
 
 
 
 
 

Ansvarig: 
 
Ärendet ej avslutat.  
Nytt uppföljningsdatum: 

Ärendet avslutat.  
Datum: 

Underskrifter: 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


