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Grunduppgifter                                  

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskoleverksamhet 

Ansvariga för planen 
Förskolechef och pedagoger 

Vår vision 
”Så som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra” 

På Björkhagens förskola ska alla barn känna sig trygga, bemötas och behandlas med respekt. Inget 
barn ska känna olust över att gå till förskolan på grund av diskriminering, trakasserier eller annan 
kränkande behandling. 

Planen gäller från 
2017-09-01 

Planen gäller till 
2018-08-31 

Läsår 
2017/2018 

Barnens delaktighet 
Genom kontinuerliga samtal och observationer med barnen i olika situationer samt regelbunden 
kontakt med vårdnadshavare förebygger vi kränkningar. Vi arbetar med detta genom att lyssna, 
samtala och arbeta aktivt i barngruppen. På så vis lär sig barnen att sätta ord på hur de mår och vad 
som hänt. Vi vill ta tillvara på barnets tankar och känslor. Det vi upplever som en liten kränkning kan 
kännas större för barnet. Tillsammans med barnen arbetar vi dagligen hur man ska vara mot 
varandra och uppmuntrar positiva handlingar mellan barnen. Vid höstterminens start upprättas 
trivselregler med barnen. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vi har daglig kontakt med vårdnadshavare. Deras åsikter och synpunkter är viktiga. Vårdnadshavare 
ges också möjlighet till delaktighet/inflytande över dessa områden vid föräldramöten, 
utvecklingssamtal, trivsel- och kvalitetsenkäter samt vid förskolans samråd.  

Personalens delaktighet 
Planen hålls levade under året vid reflektionstid, avdelningsplaneringar, arbetsplatsträffar och 
kompetensutvecklingsdagar. Vid höstterminens start upprättas trivselregler tillsammans med 
barnen. För att hålla planen levande under året följer vi ett årshjul, se nedan. Avstämningar görs i 
respektive arbetslag och sammanställs vid arbetsplatsträffar. 

 1 september: Ny plan börjar gälla. 
 Augusti-September: Planen mailas ut till vårdnadshavare 
 Augusti/september: Trivselregler upprättas tillsammans med barnen. 
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 Oktober/November: Avstämning Främjande insatser kring områden kränkande behandling, 
kön och etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

 Februari: Avstämning Förebyggande åtgärder och rutiner för akuta situationer. 
 Mars: Trivselenkät till vårdnadshavare genomförs. 
 April: Avstämning av planen i sin helhet. 
 Juni: Årets plan utvärderas och analyseras.  
 Juni-augusti: Ny plan upprättas 

 

Förankring av planen 
Vårdnadshavare: Planen förankras vid föräldramöten, utvecklingssamtal med vårdnadshavare samt 
anslås i tamburen och på hemsidan. Planen mailas dessutom till alla vårdnadshavare vid 
höstterminens start.  

Ny personal/vikarier: Planen förankras hos ny personal och vikarier i vikariepärmen.  

Barnen: I barngruppen förankras innehållet i det dagliga värdegrundsarbetet. 

Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Fjolårets plan utvärderas vid höstens terminsstart vid arbetsplatsträffar och 
kompetensutvecklingsdagar samt vid avdelningsplaneringar. Frågor som vi fokuserar på för att 
analysera vårt arbete under året är följande: 

* Blev det som vi tänkte? Om inte, varför? 
* Vad gick bra? Varför? 
* Vad behöver utvecklas vidare? Lägga till/ta bort? 
* Finns det något som vi kan ta med oss till nästa läsår? 
* Har vi gjort något som inte står i planen? Vad? Varför? 

Årets plan utvärderades i slutet av vårterminen. Barn och pedagoger samtalade dagligen om hur vi 
ska vara mot varandra. Vad har fungerat bra/dåligt? Föräldrarna blev delaktiga i utvecklingsarbetet 
via anslagstavlan och hemsidan där planen finns. Dessa frågeställningar har vi använt oss av: 

 

* Blev det som det var tänkt? Om inte, varför? 

Vi har gjort en tidsplan som vi har hållit men vi känner att vi valde för många områden att stämma av 
i november. Vi hade behövt lyfta in den mer på avdelningsplaneringarna.  

 

* Vad gick bra? Varför?  

Vi har gjort ett konkret och tydlig plan i punktform som var lätt att följa under året. Avstämningarna i 
november och i februari gjordes och vi förde diskussioner utifrån det, vilket är väsentligt för att hålla 
planen levande. Det var bra att vi först gick genom planen avdelningsvis innan man tog upp det 
gemensamt. Detta var lättare att genomföra på grund av att avdelningarna ligger i två olika lokaler. 
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* Vad behöver förändras? Lägga till/ta bort?  

vi behöver göra om tidsplanen och fördela avstämningsområden på de två tillfällen. Vi kommer att 
jobba mer avdelningsvis och boka tillfällen utöver APT för att specifikt arbeta med planen. En 
representant av varje avdelning ska närvara vid de tillfällena. På det sättet kan vi möjligtvis göra det 
mer levande.  

 

* Finns det något vi kan ta med oss nästa läsår? 

Vi kommer att ta med oss samma grundstruktur i planen. 

 

* Har vi gjort något som inte står i planen? Vad?  

Vi har engagerat föräldrar i arbetet med likabehandling vid specifika situationer, genom bl.a. skriva 
brev och muntliga samtal. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Förskolechef, pedagoger, barn och vårdnadshavare 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 

Planens utvärdering läggs ut i utvecklingsplanen, se Stratsys. 
Sammanfattning av resultatet: 

Barnens trivsel, trygghet och tillit anses vara god på förskolan. Enligt föräldraenkäten anser 97% av 
föräldrarna att det stämmer helt och hållet/ganska bra, att deras barn är trygga i förskolan.   

Under året har pedagogerna och barnen gemensamt gjort upp trivselregler för respektive avdelning. 
Reglerna har handlat om vår värdegrund, hur ska vi vara mot varandra, hur är man en bra kompis? På 
alla avdelningarna har trivselreglerna suttit väl synliga på väggen, pedagogerna har hänvisat till dessa 
vid olika situationer. Vi har upplevt att det har varit bra med trivselregler, vi arbetar både teoretiskt 
och praktiskt om hur barnen ska vara en bra kompis.  

Blåbäret och Lingonet har arbetat på olika sätt med 10 små kompisböcker med tillhörande planscher. 
Ett bra material som inspirerat till många givande samtal kring normer och värden, att säga förlåt på 
olika sätt, samarbeta, vänta på sin tur och stopphanden.  

Vid utevistelsen har vi pedagoger haft god uppsikt över hela gården. Vi är alltid 3-5 pedagoger ute 
beroende på barngrupp, aktivitet eller reflektion. 

Vi tar med oss vår positiva och medvetna tanke om att alltid ha personal ute utifrån barngrupp, 
aktivitet eller reflektion. 

   

Årets plan ska utvärderas senast 

2018-08-31 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
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Planen utvärderas genom diskussioner på arbetsplatsträffar, avdelningsplaneringar samt vid 
reflektionstid. På våren genomförs en trivsel och kvalitetsenkät till vårdnadshavare som ligger med i 
utvecklingsplanen för fortsatt arbete. Vi är lyhörda för vårdnadshavares synpunkter. Vi samtalar med 
barnen och analyserar observationer i barngrupp regelbundet. 

 

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Förskolechef och pedagoger 

 

Främjande insatser 

Namn 
Främja likabehandling som motverkar kränkande behandling 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 

Alla barn ska känna sig trygga, bemötas och behandlas med respekt. Ingen ska känna olust 
över att gå till förskolan på grund av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande 
behandling. 

Insats 
 Pedagogerna är goda förebilder genom att visa vad som är grundläggande 

demokratiska värderingar och visar hur man är mot varandra. 
 Trivselregler upprättas tillsammans med barnen.  
 Gruppövningar/samarbetsövningar/värderingsövningar samt kompismassage är en 

del i verksamheten på förskolan. 
 Genom att dela upp barnen i mindre grupper kan pedagogerna lättare upptäcka 

eventuella kränkningar mellan barnen. Barnen ges större möjlighet att utveckla sin 
sociala kompetens och empatiska förmåga i mindre grupp. 

 Pedagogerna hjälper barnen i konflikthantering; att lösa saker genom att lyssna, 
samtala och vägleda för att komma vidare. 

 Pedagogerna uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och uppmärksammar/sätter 
ord på barnens positiva sätt gentemot varandra. 

 Pedagogerna är närvarande och aktiva i barnens lek. 
 Pedagogerna lär barnen att säga/visa stopp då något inte känns bra. 

 

 

Ansvarig 
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Arbetslagen 

Datum när det ska vara klart 
2018-08-31 

 

 

Namn 
Främja likabehandling som motverkar diskriminering på grund av kön 

Områden som berörs av insatsen 
Kön 

Mål och uppföljning 
 
Alla barn har lika värde oavsett kön. Vi vill ge flickor och pojkar lika stort utrymme och 
möjlighet att påverka sin dag på förskolan. Alla ska bli respekterade oavsett kön. Vi strävar 
efter att skapa strategier för hur vi ska bemöta pojkar och flickor på ett jämställt sätt. 

Vi vill bli mer medvetna om vårt förhållningssätt för att motverka traditionella könsmönster i 
framtiden. 

Insats 

 Vid samlingar, måltider eller andra aktiviteter fördelar pedagogerna ordet bland 
barnen så att alla får möjlighet till talutrymme. 

 Alla barn har lika tillgång till förskolans material och utrymme oavsett kön. 
 Då vi sjunger byter vi ibland ut hon/han för att båda könen skall bli representerade. 
 Pedagogerna är bra förebilder och uppmuntrar barnen att använda ett vårdat och 

könsneutralt språk (aktivt ta avstånd från svordomar, könsord och skällsord). 
 Pedagogerna vill bli mer medvetna i inköp av nytt material så att det främjar 

jämställdhet.  
 Pedagogerna vill diskutera fler genusfrågor som kollegialt lärande för att bli mer 

medvetna om vad vi förmedlar/säger/gör. 

Ansvarig 
Arbetslagen 

Datum när det ska vara klart 
2018-08-31 
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Namn 
Främja likabehandling som motverkar diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning  

Områden som berörs av insatsen 
Etnisk tillhörighet 

Mål och uppföljning  

Alla barn har lika värde oavsett etnisk tillhörighet. På Björkhagen vill vi ge alla barn samma 
rättigheter och möjligheter. Vi arbetar för att stärka varje barns kulturella identitet. 
 
"Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar 
känsla och respekt för andra kulturer." Lpfö98/10 
 
Insats 

 Pedagogerna uppmärksammar barnets flerspråkighet/kultur under inskolningen för 
att kunna bemöta och informera barn/vårdnadshavare på bästa sätt. 

 Pedagogerna lyfter fram olika språk som finns på förskolan genom att exempelvis 
räkna på ett annat språk/sjunga sånger/benämner frukter på olika språk.  

 Vi läser litteratur/böcker som speglar olika kulturer.  
 Pedagogerna använder smartboarden/ lärplattan för att se filmer på andra språk. 
 Appar på lärplattan används som redskap, för att lättare kunna kommunicera med 

barn och föräldrar som har ett annat modersmål. 
 Ute på husväggen, som vetter mot parkeringen, sitter ordet ”Välkommen” uppsatt 

på de språk som finns representerade på Björkhagen. 
 Vi använder oss av aktuell litteratur/forskning i ämnet då vi känner behov av detta. 
 Modersmålsstöd erbjuds i kommunen. 
 Möjlighet till specialkost finns. 
 Två pedagoger från Björkhagen deltar under hösten 2017 i en högskolekurs; 

”Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan” (7,5 poäng) 

Ansvarig 
Arbetslagen 

Datum när det ska vara klart 
2018-08-31 
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Namn 
Främja likabehandling som motverkar diskriminering på grund av funktionsnedsättning 

Områden som berörs av insatsen 
Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
 
Alla barn ska kunna delta i förskolans aktiviteter utifrån sina förutsättningar. Ingen ska bli 
kränkt på grund av sin funktionsnedsättning. 

”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar." Lpfö98/10  
 

Insats 

 Vi upprättar handlingsplaner i samarbete med vår specialpedagog. Resurs tillsätts vid 
behov. 

 Pedagogerna har en kontinuerlig dialog med specialpedagog/förskolechef kring 
barnets behov och situation på förskolan. 

 Pedagogerna bemöter barnet utifrån dess särskilda behov pga funktionsnedsättningen 
och arbetssätt/upplägg kan ändras för att kunna bemöta barnet på bästa möjliga sätt. 

 Vi använder oss av olika hjälpmedel såsom bildstöd och teckenförstärkning. Vi 
anpassar vår verksamhet och miljö utifrån de förutsättningar vi har, för att alla barn 
ska kunna delta på bästa sätt. 

 Vi har en dialog med vårdnadshavare kring barns funktionsnedsättning, behov samt 
förutsättningar. 

 

Ansvarig 

Arbetslagen, förskolechef och specialpedagog 

Datum när det ska vara klart 
2018-08-31 
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Namn 
Främja likabehandling som motverkar diskriminering på grund av sexuell läggning 

Områden som berörs av insatsen 
Sexuell läggning 

Mål och uppföljning 

Alla har lika värde oavsett sexuell läggning. 
 

"Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av sexuell läggning hos någon 
anhörig. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra 
utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 
levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om 
livsfrågor med andra ska stödjas." Lpfö98/10 
 

Insats 

 Vi använder ordet vårdnadshavare i våra dokument. 
  Pedagogerna har ett professionellt förhållningssätt/bemötande för att visa 

förståelse för att det finns olika familje-konstellationer och levnadssätt. 
 Vi försöker hitta barnlitteratur som belyser att det finns olika familje-konstellationer 

och levnadssätt. Vi tar hjälp av personalen från Tranemo bibliotek (lån i Bokbussen). 
 

Ansvarig 
Arbetslagen 

Datum när det ska vara klart 
2018-08-31 
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Namn 
Främja likabehandling som motverkar diskriminering på grund av ålder 

Områden som berörs av insatsen 

Ålder 

Mål och uppföljning 

Alla barn har lika värde oavsett ålder. 
 

Insats 

 Pedagogerna bemöter barnen utifrån var de befinner sig i sin utveckling och inte 
enbart utifrån ålder.  

 Pedagogerna delar barnen i lämpliga grupper för att ge barnen möjlighet till 
talutrymme.  

 Pedagogerna arbetar för att alla barn ska ges möjlighet att föra fram sina önskemål 
och åsikter och få inflytande efter sin förmåga.  

 Alla barn har utifrån sin mognadsnivå tillgång till förskolans material.  

 Pedagogerna ser till varje barns behov, alla individer är unika.  

 Pedagogerna vill skapa förutsättningar för att barnen ska få utveckla sina intressen 
och aktiviteter oavsett ålder.  

 Barnen erbjuds vila utifrån individuellt behov snarare än ålder. 

Ansvarig 
Arbetslagen 

Datum när det ska vara klart 
2018-08-31 
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Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
 Dagliga samtal i arbetslag, barngrupperna och med vårdnadshavare. 
 Vi observerar barnet/gruppen för att se samspelet.  
 Incidentrapporter skrivs vid behov.  
 Trivsel och kvalitetsenkäter skickas ut till vårdnadshavare på våren. 
 Pedagogerna går vid avstämningar igenom förskolans rutiner och rapporterar vid behov till 

förskolechef eller annan berörd personal. 

 

Riskområdesinventering 

 Blåbäret/Lingonet: Pedagogerna ser dagligen över inne- och utemiljö på förskolan men är 
extra observanta vid toaletter, i den stora hallen, vid lekkiosken ute och bakom 
lekstugan/förrådet/ och ”gamla ingången”.  

 Hallonet: Pedagogerna ser dagligen över inne- och utemiljö på förskolan men är extra 
observanta vid toaletter, i ”byggverkstan”, källarnedgången, altanen, bakom förrådet samt 
på skolgården. 

Områden som berörs i kartläggningen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller köns uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan 
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen 
 Dagliga samtal med barn/vårdnadshavare och ytterligare samtal vid behov med 

vårdnadshavare.  
 Vi uppmuntrar vårdnadshavare att signalera i ett tidigt skede om de hör/misstänker att det 

pågår någon form av kränkande behandling på förskolan.  
 Pedagogerna uppmuntrar barnen att berätta för en pedagog om något inte känns bra. 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Pedagogerna diskuterar situationer och metoder på arbetsplatsträffar, avdelningsplaneringar och 
kompetensutvecklingsdagar. Riskområdesinventering görs vid arbetsplatsträffar, samråd, 
föräldramöten etc. 

Resultat och analys 
Vårdnadshavare har under läsåret 2016/2017 uppmärksammat oss på att: 

 Deras barn har känt sig kränkta eller utfrysta av andra barn. 
 De vill ha bättre information om vilka vikarier som arbetar här för att känna sig trygga när de 

lämnar och hämtar sina barn.   
  Deras barn har känt rädsla för andra barn och/eller blivit utsatt för någon form av fysiskvåld 

(exempelvis bit märken). 

Barn har under läsåret 2016/2017 uppmärksammat oss på att: 

 De har inte fått vara med i leken med andra barn.  



 

12 
 

  

 

Pedagoger har under läsåret 2016/2017 uppmärksammat att: 

- Kränkningar kan ske i alla rum, men rum som är mest utsatta är toaletter, små rum på 
avdelningen samt vissa ställen ute på gården. 

- Modersmålsstödet har inte blivit tillfredsställt och formen för stödet behöver utvecklas. 
Vi har upplevt att modersmålslärare inte alltid har fått en bra introduktion och därmed 
inte förstår sitt och vårt uppdrag. 

- Pedagogerna behöver utvecklas i genuspedagogik. 
- Pedagogerna har kompetensutvecklingsbehov inom vissa av dessa områden. 
- Pedagogerna har hittat en form för att hålla likabehandlingsplanen levande under året, i 

form av ett årshjul. 
- Barn har blivit kränkta av andra barn och att vi arbetar vidare med detta. 

 

Förebyggande åtgärder  

Förhindra kränkande behandling 

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 

 Målet med vårt förebyggande arbete är att inga kränkningar i någon form skall 
existera på Björkhagen. 

 

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i 
förskolan syftar till att varje barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 
främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för 
förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 
som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och 
respekten för vår gemensamma miljö. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan 
skall hålla levande i arbetet med barnen. 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Omsorg 
om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras 
rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden 
och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns 
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förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 
samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. 

"Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga 
verksamheten. Verksamheten skall bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga 
grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i 
samhällslivet." Lpfö 98, rev 2010. 

Utvärderingen sker genom kontinuerliga observationer och reflektioner i den dagliga 
verksamheten. Resultaten från observationerna och reflektionerna lyfts på APT och 
avdelningarnas reflektion. 

Varje barn har rätt att känna sig trygg, respekterad, vara med i gemenskapen och känna att 
det är en tillgång i gruppen. Barnet har också rätt att få stöd att reda ut konflikter genom att 
sätta ord på sina känslor. 

 

Åtgärd 
 Vårdnadshavare uppmuntras till att kontakta pedagoger/förskolechef om de får 

vetskap om någon form av kränkande behandling. Vårdnadshavare behöver också ta 
kränkningar på stort allvar, oavsett om det är det egna barnet som kränker eller blir 
utsatt för kränkningar. 

 Alla vuxna föregår med gott exempel och visar vad som är acceptabelt och inte, 
oavsett vilken roll de har på förskolan eller om de är vårdnadshavare. Att vara en 
god förebild innebär bland annat att vara en hjälpande hand vid konflikter, 
sätta gränser och vidta de åtgärder som är nödvändiga samt att vara uppmärksam 
på om det utförs kränkande behandling. 

 Pedagogerna försöker i möjligaste mån vara fördelade i förskolan alla miljöer och 
lyssna aktivt i barnens lek och samtal. 

 Pedagogerna ger positiv bekräftelse när barn visar förståelse och hjälpsamhet. 
 Pedagogerna uppmuntrar vårdnadshavare att dela med sig av information som 

hjälper oss i vårt främjande arbete mot kränkande behandling. 
 Barnen har ansvar efter förmåga för att vara en bra kamrat och alltid berätta för 

pedagog om barnet ser någon fara illa eller om barnet själv blir illa behandlad. 
 Vårdnadshavare har rätt att snarast möjligt få reda på om deras barn blivit utsatt 

eller utsatt någon annan för kränkande behandling. 
 I samtal med barnen visar vi värdet av att alla är olika. Barnen får massera varandra 

för att få känna beröring och glädje i att göra något bra för en kamrat. 
 

Motivera åtgärd 

 Pedagogerna är medvetna om att det finns platser på förskolan där kränkningar sker 
som ex i buskage, stängd dörr till rum, i uteförrådet, i lekstugan. 

 Genom att sätta ord på en positiv handling förstärker pedagogerna effekten och gör 
barnen medvetna om vikten av att vara en bra kamrat. 
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 Genom att vara observant på barnens förhållningssätt kan vi förhindra att 
kränkningar sker och upptäcka i tid om något inte fungerar bra. 

 Genom att ha ett nära samarbete med vårdnadshavare där enskilda barn berättar 
om upplevelser på förskolan blir vi hjälpta i vårt arbete för att förhindra kränkningar. 

 Genom att pedagoger, vårdnadshavare och andra vuxna är positiva förebilder lär sig 
barnen hur man är mot varandra. 

 Genom kompismassage lär sig barnen att göra något bra för en kamrat. 
   
Ansvarig 
Pedagoger och förskolechef 

Datum när det ska vara klart 
Fortlöpande 

Rutiner för akuta situationer 

Policy 
På vår förskola har vi nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 
 Pedagogerna lyssnar på samtal mellan barn-barn och barn-pedagog samt är uppmärksamma 

på barnens kroppsspråk. 
 Pedagogerna tar tag i situationen omedelbart genom att tala med de barn som varit 

inblandade. Pedagogen som först var på plats eller såg situationen reder ut det som hänt och 
ser till att alla inblandade blir informerade och får förståelse för det som hänt. Pedagogen 
har enligt Skol- och Diskrimineringslagen skyldighet att anmäla och informera förskolechef 
samt omedelbart informera kollegor. 

 Kartläggning av händelsen startas skyndsamt. Kartlägg barnets upplevelse av händelsen. Den 
utsatte avgör om beteende och handling är kränkande. Barnet ska kunna känna sig trygg 
under sin vistelse, genom att berörda personer informeras. 

 Samtal med barnet som har kränkt. Det är bra om två vuxna närvarar. Kartlägg var och en av 
barnens upplevelser. 

 Vårdnadshavare informeras. Båda vårdnadshavarna till den som har blivit kränkt och den/de 
som har kränkt informeras om händelsen. 

 Vid behov upprättas åtgärdsprogram/handlingsplan 
 Uppföljande samtal med den kränkte och den som har kränkt. Uppföljning ska ske en eller 

flera gånger med början inom en vecka. 
 Stöd till de inblandade som kan se olika ut beroende på omfattningen. 
 Specialpedagog/kurator erbjuder stödsamtal till alla inblandade parter. 
 Blanketter som används vid samtal samt anmälan finns att hämta på G:\Utbildning\RO 

Dalstorp\Gemensam RO Dalstorp\Likabehandlingsplan 
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Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 

 Vid upptäckt - anmälan till förskolechef. Den som upptäcker, eller får signaler om, att barnet 
har utsatts för kränkning, diskriminering, trakasserier eller repressalier av personal enligt 
Skollagen eller diskrimineringslagen, har skyldighet att omedelbart meddela förskolechef. 
Förskolechef utreder vad som har hänt. Förskolechef vidarebefordrar till huvudman vid 
behov. 

 Samtal med utsatt barn. Förskolechef kartlägger barnets upplevelse av händelsen. Berörd 
personal skall informeras så att barnet kan känna sig trygg under sin vistelse. Det kan 
innebära, förutom samtal med de inblandade parterna, samtal med andra barn, annan 
personal, vårdnadshavare etc. 

 Vårdnadshavare informeras. Vårdnadshavaren till det utsatta barnet ska informeras så fort 
som möjligt av pedagog/förskolechef om vad som hänt. Det som framkommer i 
dokumentationen ska vara tillgängligt för de inblandade. 

 Samtal med berörd personal. Förskolechef kartlägger pedagogens upplevelse av händelsen. 
 Samtal med de inblandade och tredje part. Förskolechef kallar till samtal så fort som möjligt 

med de inblandade för kartläggning. Om någon av parterna önskar/kräver att en tredje part 
som stöd ska vara med på samtalet ska detta tillgodoses. 

 Ytterligare åtgärder - Om incidenten är så allvarlig att ytterligare åtgärder behöver vidtas 
gäller arbetsrättsliga regler samt de av samhället uppsatta lagar och förordningar. 

 Återkoppling och uppföljningssamtal med berörda. Återkoppling ska ske inom en vecka och 
uppföljningssamtal utförs inom en månad. 

 Stödsamtal till den/de barn som är inblandade. Specialpedagog/kurator erbjuder stödsamtal 
till den/de barn som har blivit utsatt av personal. 

 Blanketter som används vid samtal samt anmälan finns att hämta på G:\Utbildning\RO 
Dalstorp\Gemensam RO Dalstorp\Likabehandlingsplan 

  

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
Om ett barn känner sig mobbad eller kränkt av ett annat barn eller vuxen, kan barnet så fort som 
möjligt, kontakta en vuxen som han/hon litar på. Barn och vårdnadshavare kan alltid kontakta 
pedagogerna. Förskolechef informeras som sedan vidarebefordrar till huvudman vid behov. 

Rutiner för uppföljning 
Handlingsplan: 

 När ett barn känner sig diskriminerad/kränkt av personal och personal får kännedom om 
detta, har denne en skyldighet att ingripa och att anmäla detta till förskolechef. 
 

 Upptäckt - Anmälan till förskolechef. Den som upptäcker, eller får signaler om, att barn har 
utsatts för kränkning, diskriminering, trakasserier eller repressalier av personal enligt 
Skollagen eller diskrimineringslagen, har skyldighet att omedelbart meddela förskolechef. 
Förskolechef utreder vad som har hänt. Förskolechef vidarebefordrar till huvudman vid 
behov. 
 

  Samtal med utsatt barn. Förskolechef kartlägger barnets upplevelse om händelsen. Berörd 
personal skall informeras så att barnet kan känna sig trygg under sin vistelse. Det kan 
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innebära, förutom samtal med de inblandade parterna, samtal med andra barn/elever, 
annan personal, föräldrar etc. 
 

 Vårdnadshavare informeras. Vårdnadshavaren till det utsatta barnet ska informeras så fort 
som möjligt av förskolechef om vad som hänt. Det som framkommer i dokumentationen ska 
vara tillgängligt för de inblandade. 
 
 

 Samtal med berörd personal. Förskolechef kartlägger personalens upplevelse av händelsen. 
 

 Samtal med de inblandade och tredje part. Förskolechef kallar till samtal så fort som möjligt 
med de inblandade för kartläggning. Om någon av parterna önskar/kräver att en tredje part 
som stöd ska vara med på samtalet ska detta tillgodoses. 
 

 Ytterligare åtgärder Om incidenten är så allvarlig att ytterligare åtgärder behöver vidtas 
gäller arbetsrättsliga regler samt de av samhället uppsatta lagar och förordningar. 
 

 Återkoppling och uppföljningssamtal med berörda. Återkoppling ska ske inom en vecka och 
uppföljningssamtal utförs inom en månad. 
 

 Stödsamtal till den/de elever som är inblandade. Specialpedagog/kurator erbjuder 
stödsamtal till den/de elever som har blivit utsatt av personal. 
 

 Blanketter som används vid samtal samt anmälan finns att hämta på G:\Utbildning\RO 
Dalstorp\Gemensam RO Dalstorp\Likabehandlingsplan 

Rutiner för dokumentation 
Loggbok används som en övergripande dokumentationsbok. Loggboken förvaras inlåst. Vid 
vårterminens slut ska den lämnas till expeditionen i Dalstorp där boken förvars inlåst. Gemensamma 
blanketter för anmälan och samtalsunderlag för kränkande behandling finns att hämta på 
G:\Utbildning\RO Dalstorp\Gemensam RO Dalstorp\Likabehandlingsplan. Ansvariga kan vara 
pedagoger, specialpedagog, kurator och förskolechef/rektor. 

Ansvarsförhållande 
Förskolechef / Pedagoger 


