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Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskola

Ansvariga för planen
Förskolechef högst ansvarig. UP pedagog ansvarig för att planen följs upp och utvärderas varje år. Arbetslaget är ansvarigt att
utvärdera och upprätta en ny plan varje år.

Vår vision
På Rönnhagens förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för det dem är oavsett kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Inget barn
ska bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

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

Planen gäller från
2017-11-01

Planen gäller till
2018-11-01

Läsår
2017/2018

Barnens delaktighet
Barn och personal har dagligen samtal och aktiviteter kring vår värdegrund, normer och värden. Föräldraenkäten följs upp av
barnintervjuer. De äldre barnen är delaktiga i kartläggningen genom intervjuer och trygghetsvandring i verksamheten.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Föräldrar och personal samtalar dagligen, föräldrarnas åsikter och synpunkter är viktiga. På höstens föräldramöte och
föräldrasamrådsmöte informerar/samtalar vi om planens innehåll. Föräldraenkätens resultat och föräldrarnas åsikter från
utvecklingssamtalen finns med i utvärderingen.

Personalens delaktighet
Personalen arbetar kontinuerligt med planen på reflektionstid, APT och kompetensutvecklingsdagar.

September: Vi ser över de främjande och förebyggande insatserna, kartlägger verksamheten och arbetar fram nya förebyggande
åtgärder.

Oktober: Planen presenteras/diskuteras på föräldramöte och föräldrasamrådsmöte.

Mars: Föräldraenkäten delas ut.

Maj: Vi analyserar årets föräldraenkät. Följer upp och utvärderar delar av fjolårets plan.

Förankring av planen
Den nya planen mejlas ut till alla pedagoger i verksamheten. Planen synliggörs i förskolans entré samt läggs ut på Förskolans
hemsida. Nya föräldrar informeras vid inskolningen. Planen blir känd för barnen i det dagliga värdegrundsarbetet.
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Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Barn och pedagoger samtalade om arbetet med normer och värden. Föräldrasamrådets synpunkter kring planens innehåll
fångades upp samt resultat utifrån föräldraenkäten. Arbetslaget utvärderade planen på APT. Diskuterade följande frågeställningar:

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

* Vad gick bra? Varför?

* Vad behöver förändras? Lägga till/ta bort?

* Finns det något som kan utvecklas?

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

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

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Arbetslag, förskolechef, barn och föräldrar.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Barnens trivsel, trygghet och tillit anses vara god på Förskolan. Enligt föräldraenkäten upplever 100% av de föräldrar som svarade
på enkäten att deras barn trivs och är trygga på förskolan.

Under läsåret har all personal arbetat utefter planen. 

Arbetat med de främjande och förebyggande målen/insatserna under läsåret vilket fallit väl ut.

Viss personal har varit på kommungemensam information kring integration. Pärm på Förskolan har skapats kring ämnet.

I arbetet har pedagoger och barn gemensamt gjort upp trivselregler för respektive avdelning. Reglerna har handlat om vår
värdegrund, hur barnen ska vara mot varandra, hur jag är en bra kompis? På 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.

Humlan har arbetat med babblarna, konkret material som är bra anpassat för de yngre barnen. I dagsläget har även Nyckelpigan
startat upp projekt kring babblarna. I leken stimuleras barnen samtidigt som det väcker nyfikenhet.

Myran och Humlan har arbetat på olika sätt med 10 små kompisböcker, tillhörande planscher och gosedjur. Ett bra material som
inspirerat till många givande samtal kring normer och värden, att säga förlåt, samarbeta, vänta på sin tur etc. På föräldramötet var
föräldrarna positiva till att vi arbetar med normer och värden. 

Nyckelpigan har arbetat med att få med värdegrundsarbetet i material kring babblarna.

Varje avdelning har dagligen arbetat konkret med normer och värden vilket avspeglat sig positivt i barngrupperna.

Myran har arbetat med spelet Ajabaja, ett spel som stimulerar barns tankar kring känslor. Spelet handlar om kränkande
behandling och diskriminering för barn från 4 år.

Vid utevistelsen har vi pedagoger haft uppsikt över hela gården. Oftast har det varit tre-fyra pedagoger ute beroende på antal barn.

Pedagogerna har uppmuntrat barnen till att använda ett trevligt/vårdat språk vilket avspeglat sig väl i grupperna. 

Vid konflikter har vi varit med och samtalat med de berörda barnen. De har själva fått berätta hur de upplevde situationen och
därefter har vi gemensamt löst konflikten. 

Albanska, Tyska, Spanska, Persiska har erbjudits som modersmålsstöd i grupp. Vi har även sökt Vietnamesiska och Isländska
men det har ej kunnat erbjudas. 

Årets plan ska utvärderas senast
2018-11-01

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Barn och pedagoger ser över det främjande och förebyggande arbetet med normer och värden. Vad har fungerat bra/ dåligt?
Föräldrarna tycker till via föräldrasamrådet kring planens innehåll. Arbetslaget utvärderar planen i slutet av läsåret med hjälp av
följande frågeställningar:

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

* Vad gick bra? Varför? * Vad behöver förändras? Lägga till/ta bort?

* Finns det något som kan utvecklas?

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

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

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Förskolechef, UP pedagog samt arbetslaget.
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Främjande insatser

Namn
Kränkande behandling

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
"Förståelse för att alla människor har lika värde." Lpfö98/10

"Att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde."Lpfö98/10 

Föräldraenkätens resultat kring barns trivsel och trygghet lyfts på Apt i maj 2018.

Insats
- Vara goda förebilder genom att visa vad som är grundläggande demokratiska värderingar.

- Upprätta trivselregler tillsammans med barnen, samt arbeta med gruppövningar, samarbetsövningar och
värderingsövningar.

- Arbeta med normer och värden i alla situationer under dagen.

- Läsa, samtala och arbeta konkret med "10 små kompisböcker".

Ansvarig
Rönnhagens arbetslag

Datum när det ska vara klart
181101

Namn
Kön, könsidentitet eller könsuttryck

Områden som berörs av insatsen
Kön och Könsidentitet eller könsuttryck

Mål och uppföljning
"Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön." Lpfö98/10

"Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan
begränsningar utifrån stereotypa könsroller."Lpfö98/10 

Uppföljning sker på Apt i mars 2018. Arbetslagen presenterar sina aktiviteter för varandra.

Insats
- Vara goda förebilder för barnen.

- Använda ett könsneutralt språk, inte säga så söt klänning, tuff tröja.

- Skapa lekmiljöer med ett varierat material som utgår från barnens intresse istället för kön.

- Uppmuntra barnen att använda ett vårdat språk, aktivt ta avstånd från svordomar, könsord och skällsord.

- Vara medvetna i inköp av nytt materiel så att det främjar jämställdhet.

- Alltid hålla en dialog kring genus levande.

Ansvarig
Rönnhagens arbetslag

Datum när det ska vara klart
181101
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Namn
Etnisk tillhörighet

Områden som berörs av insatsen
Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning
"Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra
kulturer." Lpfö98/10

Uppföljning sker på Apt i mars 2018. Arbetslagen presenterar sina aktiviteter för varandra.

Insats
- Uppmärksamma flerspråkighet på ett positivt sätt.

- Erbjuda modersmålsstöd i barngruppen utifrån föräldrars önskemål.

- Läsa litteratur/böcker som speglar olika kulturer.

- Använda världsatlas/jordglob i samtal kring olika länder.

- Använda oss av vår handlingsplan för "Flera språk i förskolan".

- Använda oss av materialet i Integrationspärmen.

Ansvarig
Rönnhagens arbetslag

Datum när det ska vara klart
181101

Namn
Religion eller annan trosuppfattning

Områden som berörs av insatsen
Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning
"Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir
ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen." Lpfö98/10 

Uppföljning sker på Apt i mars 2018. Arbetslagen presenterar sina aktiviteter för varandra.

Insats
- Informera föräldrarna om förskolans fester/traditioner samtidigt som vi tar del av familjers tankar kring deras religion.

- Alla barn skall få möjlighet att ge uttryck för sin egna tro.

Ansvarig
Rönnhagens arbetslag

Datum när det ska vara klart
181101
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Namn
Funktionsnedsättning

Områden som berörs av insatsen
Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning
"Förmåga att visa hänsyn till och leva sig in i andra människors situationer samt vilja att hjälpa andra." Lpfö98/10

"Förståelse för att alla människor har lika värde." Lpfö98/10

"Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov
och förutsättningar." lpfö98/10 

Uppföljning sker på Apt i mars 2018. Arbetslagen presenterar sina aktiviteter för varandra.

Insats
- Varje barn ska få sina behov respekterade och tillgodosedda och få uppleva sitt eget värde.

- Värdegrundsarbete både i personal och barngrupp.

- Analysera behoven i barngruppen och vidtaga åtgärder därefter.

- Dialog med föräldrar kring barns funktionsnedsättning, behov samt förutsättningar.

Ansvarig
Rönnhagens arbetslag

Datum när det ska vara klart
181101

Namn
Sexuell läggning

Områden som berörs av insatsen
Sexuell läggning

Mål och uppföljning
"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

Uppföljning sker på Apt i mars 2018. Arbetslagen presenterar sina aktiviteter för varandra.

Insats
- Genusarbete, lägga grunden för att allt är möjligt.

- Förhållningssätt, det ska vara lika naturligt med två mammor/två pappor som en mamma och en pappa.

- Bemötande i barnens rollek, naturligt att tycka om/gifta sig med samma kön.

- Litteratur/barnböcker där olika familjekonstellationer visas ska finnas tillgängliga i verksamheten.

Ansvarig
Rönnhagens arbetslag

Datum när det ska vara klart
181101
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Namn
Ålder

Områden som berörs av insatsen
Ålder

Mål och uppföljning
"Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö." Lpfö98/10

Uppföljning sker på Apt i mars 2018. Arbetslagen presenterar sina aktiviteter för varandra.

Insats
- Se till varje barns behov, alla individer är unika. Bara för du är i en viss ålder så är alla inte lika.

- Vara medvetna kring hur vi delar upp barnen vid olika aktiviteter, utgå från barns intresse.

- Skapa förutsättningar för att barnen ska få utveckla sina intressen och aktiviteter oavsett ålder.

Ansvarig
Rönnhagens arbetslag

Datum när det ska vara klart
181101
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Kartläggning
Kartläggningsmetoder
 Dagliga samtal med barn/föräldrar samt dialog i föräldrasamrådet. Trivselvandring och intervjuer med de äldre barnen.
Pedagogernas observationer och dokumentation samt samtal på APT.

Riskområdesinventering: Finns det diskriminerande aspekter i inne/utemiljö?  

- Vi ser över alla rum i förskolan.

- Vi ser över hela utegården men är extra observanta i skogsområdet och vid cykel förrådet.

Kartläggningsfrågor:                                                          

- Finns det diskriminerande aspekter i vår organisation?

- Är vi könsneutrala i vårt bemötande av barnen?

- Är leksaker och aktiviteter värdeneutrala vad det gäller diskrimineringsgrunderna?

- Attityder och ordbruk - förekommer könsord mm?

- Förekommer det främlingsfientlighet/attityder?

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
Dagliga samtal med barn/föräldrar samt dialog i föräldrasamrådet. Trivselvandring och intervjuer med de äldre barnen.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Dagliga samtal, arbetsmiljö och barnärenden finns med som punkt på gemensamma konferenser och reflektionstid,
riskområdesinventering och kartläggningsfrågor i olika sammanhang.

Resultat och analys
Föräldrar har uppmärksammat oss på att:

- På höstens föräldrasamrådsmöte var föräldrarna positiva till planen och dess innehåll. 

Barn har uppmärksammat oss på att:

Trivselvandringen på Myran.

I innemiljön anser barnen att alla barn får vara med och leka, både pojkar och flickor. De kan även se att det finns leksaker för
båda könen samt att de leker med samma saker i olika sorters rollekar. Barnen upplever att det förekommer konflikter. De anser
att konflikterna beror på att andra barn inte har lyssnat.

Jag får vara med, men inte alltid. Ibland får man vara med och ibland inte. Jo man får vara med.

Alla leker här inne. Här skall man inte bråka, skrika, brottas man skall vara snäll.

Om man är ledsen kan man säga till fröken.

Toaletten, både bra och dåligt.  Blir störd av andra barn. Man kan knacka.

I utemiljön anser barnen att alla får vara med och leka men ibland får inte alla plats. Bra att fråga om man får vara med i leken.
Flickor och pojkar leker på alla ställen. Yngre och äldre barn leker tillsammans. Barnen är väl medvetna om att det händer saker
som knuffar och kastning av pinnar. Då pratar barnen med fröken.

Pojkar och flickor leker här.

Kul, bra i magen. Vi kan springa här.

Kastat pinnar.

När vi leker kommer ”………” Jag var här först! ”……..” puttas.

Ibland krockar vi med cyklarna. Då slår man sig.

Det finns inte plats för alla.

Trivselvandringen på Humlan.

Barnen anser att innemiljön känns bra.

Bra, skönt.

Det är mysigt. Kul.

Andra får inte vara med "…." 

Ute på gården säger barnen att:

 Alla vill leka i uteköket. Det är jätteroligt. Inget läskigt här.

Gungorna är roliga man kan bli rädd så man tappar taget. Väntar på sin tur.
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I skogen kan man fastna i träden. Läskigt. Här får man inte vifta och jaga andra barn med pinnar. Roligt med bilen.

Trivselvandringen på Nyckelpigan.

Våra barn är yngst på förskolan och har uttryckt sig genom kroppsspråket och enstaka ord.

Bra.

Roligt att gunga.

Personal har uppmärksammat att:

- kränkningar kan ske i ALLA rum på förskolan. Vi bör vara extra uppmärksamma vid toaletterna.

- det finns risk för kränkningar i skogen med tanke på barnens hantering av pinnar, stenar mm.

- Cykelförrådet har öppningen åt ”fel” håll vilket innebär att det är svårt att se vad som händer i och framför förrådsdörren.

- barn har utsatts för små kränkande behandlingar av andra barn.

- modersmålsstöd för tvåspråkiga barn förekommer men saknas i vissa språk.

- Litteraturen speglar olika kulturer, genus, familjekonstellationer och handikapp.

- Vårdat språk på förskolan.

 

Analys:

- Föräldrarna anser att vi har en bra plan med ett gott arbetssätt.

- Vid höstens trygghetsvandringarna med barnen fick vi intrycket att barnen trivs och är trygga i verksamheten. Men, det
förekommer dock händelser mellan barnen som vi måste arbeta vidare med.

- Vi behöver fortsätta att arbeta för en trygg inne/utemiljö.

- Vi har ansökt om modersmålsstöd till tvåspråkiga barn till de familjer som önskar. 

- Vi anser att våra aktiviteter är värdeneutrala, både pojkar och flickor har möjlighet att delta.

- Vid inköp av leksaker och material tänker vi på att de inte ska vara diskriminerande utifrån någon diskrimineringsgrund.

- Vi upplever ingen främlingsfientlighet mellan de olika nationaliteterna. Vi arbetar för att alla barn och vuxna skall känna sig väl
bemötta och behandlas lika.
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Förebyggande åtgärder

Namn
Kränkande behandling

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling

Mål och uppföljning
"Att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin
situation".Lpfö98/10.

Utvärderingen sker genom kontinuerliga observationer avseende barns fria lek. Resultatet av observationerna
presenteras på Apt i mars 2018.

Åtgärd
- Arbeta med värdegrundsmateriel såsom 10 små kompisböcker, babblarna, spel, pussel, dockor och litteratur.

- Finnas nära/tillhands i barns lekar och aktiviteter, ha god uppsikt över vad som sker.

- Vara guider/lyssnande pedagoger i barnens vardag, genom att medla och sätta gränser.

- Ta tillvara på barnets tankar och känslor. Det vi upplever som en liten kränkning kan vara stort för barnet.

- Vara aktiva och förflytta oss under utevistelsen så vi ser alla delar av gården. 2-3 pedagoger ute beroende på antal
barn.

- Uppmuntra barnen att använda ett trevligt/vårdat språk.

- Ge beröm för positiva handlingar.

- Personalen har en ständig dialog kring barngrupp.

- Handledning av specialpedagog vid behov.

Motivera åtgärd
Personalen har observerat/uppmärksammat att det skett kränkningar mellan barn. 

Ansvarig
Rönnhagens arbetslag

Datum när det ska vara klart
181101
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Rutiner för akuta situationer
Policy
På vår förskola har vi nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Det finns alltid minst en anställd i närheten av barnen som ser, hör och uppmärksammar det som händer och sker, positivt som
negativt.

Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn lekar inom- och utomhus.

Dokumentation sker i vår loggbok.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Om ett barn känner sig mobbad eller kränkt av ett barn eller en vuxen, kan han/hon så fort som möjligt, kontakta en vuxen som
han/hon litar på.

Barn och föräldrar kan alltid kontakta personalen på förskolan eller förskolechef.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
När ett barn känner sig kränkt/trakasserad och personal får kännedom om detta har de en skyldighet att ingripa. Förskolechef
skall hållas informerad.

1. Upptäckt – den som upptäcker, eller får signaler om, att barn har utsatts för kränkning eller trakasserier enligt Skollagen eller
Diskrimineringslagen, har skyldighet att omedelbart meddela övrig personal och förskolechef. Kartläggning startas skyndsamt om
vad som har hänt och vilka som är inblandade.

2. Samtal med den kränkta barnet. Kartlägg barnets upplevelse om händelsen. Den utsatte avgör om beteende och handling är
kränkande. Barnet ska kunna känna sig trygg under sin vistelse, genom att berörda personer informeras.

3. Skriftlig anmälan till huvudman.

4. Samtal med de barn som har kränkt. Bra om två vuxna närvarar. Kartlägg var och en av barnens upplevelser.

5. Vårdnadshavare informeras. Båda vårdnadshavarna till den som har blivit kränkt och den/de som har kränkt skall informeras om
det som har hänt.

6. Vid behov upprättas handlingsplan.

7. Uppföljande samtal med den kränkte och den som har kränkt Uppföljning ska ske en eller flera gånger med början inom en
vecka.

8. Stödsamtal till de inblandade.

9. Specialpedagog 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

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
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.

1.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.

2. 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 innebära, förutom samtal med de inblandade parterna, samtal med andra
barn, annan personal, föräldrar etc.

3. Skriftlig anmälan till huvudman.

4. 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.

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

6. 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.

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

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

9. Stödsamtal till den/de barn som är inblandade. Specialpedagog 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

Rutiner för uppföljning
Uppföljningssamtal på kort/lång sikt ska ske en eller flera gånger med början inom en vecka avseende barn som känner sig kränkt
av annat barn.
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Återkoppling inom en vecka och uppföljningssamtal inom en månad när ett barn känner sig 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 för dokumentationen kan vara pedagoger, specialpedagog och förskolechef.

Ansvarsförhållande
Pedagoger, specialpedagog och förskolechef.
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