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LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HERRÄNGENS 

FÖRSKOLOR VÅREN 2018 OCH HÖSTEN 2018 

Herrängens förskolor består av förskolorna Rödkulla, Akleja, Vågavilja och Lång-

sjö. 

 
Vår vision är 

 Att vara en förskola där barn och vuxna känner sig trygga och ingen blir 

utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. 

 

 Att vara en jämlik förskola där alla är lika mycket värda oavsett kön, ålder, 

etnisk bakgrund, religion, annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller 

sexuell läggning. 

 

Herrängens förskolors värdegrund 

Vår värdegrund vilar på demokratiska principer där alla får göra sin röst hörd och 

där vi tar tillvara på allas olikheter/likheter, förmågor och styrkor. 

Vi visar varandra respekt genom att lyssna, ta hänsyn och vara lyhörd inför 

varandras åsikter, känslor och tankar. 

Vi skapar trygghet genom en stabil grundverksamhet och tydliga rutiner. 

Vi tar ansvar genom att vara goda förebilder i mötet med andra människor och hur 

vi hanterar vår miljö och vårt material. 

 

Inledning 
 

Under våren 2012 har förskolechef, pedagogiskledare, pedagoger och köksperso-

nal diskuterat Herrängens förskolors likabehandlingsplan. Vi har på studiedagar 

och arbetsplatsträffar genomfört olika värdegrundsövningar, rollspel samt reflekte-

rat kring och försökt reda ut begreppen diskriminering och kränkning. Vi har varit 

överens om att begreppen är komplicerade, då det är väldigt individuellt vad som 

upplevs som en kränkning. Just på grund av detta är det nödvändigt att precisera 

och reflektera tillsammans vad diskriminering och kränkande behandling innebär. 
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Likabehandlingsplanen har kommit till genom ett kollektivt arbete på Herrängens 

fyra förskolor. Mycket kan kännas igen från tidigare likabehandlingsplan och en 

del är lånat från andra förskolors likabehandlingsplaner samt från skolverkets all-

männa råd, 2009. Arbetet med likabehandlingsplanen fortsätter givetvis att vara ett 

levande dokument i vår förskoleverksamhet. 

 

I denna likabehandlingsplan kommer vi att redogöra för vad diskriminering är, vad 

lagen säger och hur vi konkret ska hantera kränkningar. Vi har även formulerat ett 

antal mål som ska följas upp kontinuerligt och utvärderas vid revideringen av pla-

nen till nästa år. Tanken är att detta ska göra likabehandlingsplanen till ett levande 

dokument som ska användas i diskussioner mellan chefer, pedagoger, köks perso-

nal och föräldrar. Den ska också vara en utgångspunkt för samtal kring etik och 

värderingar med barnen. 

 

Lagen 
 

 Sedan 2009 är det två lagar som styr förskolans likabehandlingsplansarbete, skol-

lagen och diskrimineringslagen.  

 

2009 trädde bestämmelserna i Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen 

(1985:1100) kap.14 a om förbud mot diskriminering och annan kränkande behand-

ling av barn i kraft 

Enligt diskrimineringslagen och skollagen ska vi bedriva ett målinriktat arbete för att  

 främja lika rättigheter och möjligheter  

 förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande be-

handling  

 upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

 utreda uppgifter om trakasserier och kränkande behandling 

 vidta åtgärder för att förhindra framtida trakasserier och kränkande be-

handling 

för de barn som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, funktionshinder, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.  

 

Det ska finnas en likabehandlingsplan för varje förskola. Planen följs årligen upp-

revideras och utvärderas. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har ge-

nomförts ska tas in i efterföljande års plan.  

 

Enligt förordningen (2006:1083) om barns deltagande i arbetet med planer mot diskri-

minering och kränkande behandling ska planerna upprättas, följas upp och ses över un-

der medverkan av barnen på förskolan. 
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DEFINITION AV BEGREPP 

 
Direkt diskriminering: 

Med direkt diskriminering menas att ett barn/vuxen missgynnas i förhållande till andra 

på grund av något av följande: 

 

 Kön 

 Etnisk tillhörighet 

 Religion eller annan trosuppfattning 

 Sexuell läggning 

 Funktionsnedsättning 

 Könsöverskridande identitet eller uttryck 

 Ålder  

 

Diskriminering på dessa grunder är förbjudet i lag.  

 

Ålder får vara grund till särbehandling om det har ett berättigat syfte. Detta kan innebära 

organisation av grupper etc. 

 

Med könsöverskridande identitet eller uttryck menas sådant som bryter mot föreställ-

ningar om hur flickor och pojkar förväntas vara och se ut. 

 

Indirekt diskriminering: 

Med indirekt diskriminering menas att ett barn blir missgynnat på någon av de ovanstå-

ende grunderna, genom att alla behandlas lika. Ett neutralt beslut kan alltså vara diskri-

minerande. Om exempelvis alla barn serveras samma mat, diskriminerar förskolan indi-

rekt de barn som till exempel på grund av religiösa skäl äter annan mat. 

 

Trakasserier och kränkande behandling 
Med trakasserier menas uppträdande som kränker ett barns värdighet och har samband 

med någon av de ovanstående grunderna. 

 

Med kränkande behandling menas uppträdande som kränker ett barns värdighet, men 

som inte har samband med någon av de ovanstående grunderna. 

 

Trakasserier och kränkande behandling kan vara: 

 

 Fysiska (slag, knuffar) 

 Verbala (hot, svordomar, öknamn) 
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 Texter och bilder (teckningar, lappar, fotografier, nätet) 

 Uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet 

 

Både personal och barn kan göra sig skyldig till trakasserier och kränkande behandling. 

 

Repressalier 
Med repressalier menas att ett barn utsätts för en negativ behandling på grund av att 

barnet eller vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering eller påtalat före-

komsten av trakasserier eller kränkande behandling. Sådana repressalier får inte före-

komma. 

 

ANNSVARSFÖRDELNING 
 

FÖRSKOLECHEF  

Förskolechefen ansvarar för att likabehandlingsplanen upprättas. Förskolechefen 

ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att barn inom förskolan utsätts 

för trakasserier eller annan kränkande behandling. Förskolechefen ska utreda om-

ständigheterna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas 

för att förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande behandling inom för-

skolan. (Text i delegationsordningen) 

 

Förskolechefen tar på alla sätt avstånd från alla tendenser till trakasserier och an-

nan kränkande behandling och har det yttersta ansvaret för att likabehandlingspla-

nen upprättas, efterlevs och årligen utvärderas och revideras. Förskolechefen an-

svarar också för planering av personalens kontinuerliga kompetensutveckling för 

att öka medvetenheten om förekomsten av och kunskap om diskriminering, trakas-

serier och annan kränkande behandling. Förskolechefen ansvarar likaså för att 

vikarier på förskolan får ta del av likabehandlingsplanen. 

 

PERSONAL 

All personal i förskolan är skyldiga att främja likabehandling och att förebygga 

och motverka diskrimineringar och kränkningar. Alla är också skyldiga att så fort 

som möjligt utreda sådana. All personal ska vara väl insatt i likabehandlingspla-

nen. Vid misstanke om att ett barn far illa har all personal inom förskolans verk-

samhet anmälningsplikt till de sociala myndigheterna. 
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FÖRÄLDRAR 

När både förskolan och hemmet tar klart avstånd från kränkande behandling så får 

detta en positiv påverkan på barnen.  

 

Om du som förälder misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande 

behandling förväntar vi oss att du kontaktar personalen eller förskolechefen. 

 

Det är svårt att ta till sig om ens eget barn kränker andra. Om detta sker ska för-

skolan i samarbete med föräldrarna göra klart för barnet att man ser mycket allvar-

ligt på beteendet och inte accepterar det.  

 

Befogade tillrättavisningar från personalen, med syfte att upprätthålla en god och 

trygg miljö för alla barn, behöver inte vara en kränkande handling, såvida inte 

barnet förödmjukas i och med detta. 

 

BARN 

Med stigande ålder och mognad ökar ansvaret också för barnen. De ska genom 

personalen och föräldrarna känna till och förstå hur viktigt det är att respektera 

andra, hjälpas åt, visa hänsyn och uppträda trevligt mot varandra. 

 

 

Herrängens förskolors mål 2018 

 

1. Att barnen är delaktiga och har inflytande i verksamheten.  

2. Att vi bemöter alla respektfullt. 

3. Att föräldrarna blir delaktiga och får insyn i likabehandlingsplanen. 

 

 

Arbetssätt:    

 

 

1. Att barnen är delaktiga och har inflytande i verksamheten.  

 

Vi skapar en trygg atmosfär genom ett tillåtande, flexibelt och po-

sitivt förhållningssätt som utgör grunden för att ge barnen möjlig-

het och lust till inflytande och påverkan av förskolans miljö och 

verksamhet. Vi tar barnens önskemål på allvar och försöker tillgo-

dose deras önskemål i möjligaste mån. 
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Vi utformar miljön så att vi har ett stort och rikligt utbud av material tillgäng-

ligt för barnen så att de har möjlighet att starta upp lekar och aktiviteter på 

eget initiativ. Utifrån barnens intressen och behov tillförs material och ändras 

miljön för att locka till lek och utforskande. 

 

Vi uppmuntrar dem till att ta egna initiativ, vi ger dem tid och utrymme, vi li-

tar på dem och ger dem ansvar. Vi lyssnar och tar tillvara på deras spontana 

intressen. Vi pedagoger har ett förhållningssätt där vi fångar upp barnens tan-

kar och idéer för att de ska känna att deras intressen och tankar är värdefulla.  

 

Under dagarna t ex på morgonens fruktstund, vid lunch och vilan pratar vi om 

dagen tillsammans med barnen. Vi vill ge barnen möjlighet att påverka sin 

vardag och ta demokratiska beslut. Barnen får även vara delaktiga i vardags-

rutiner genom att, om intresset finns, turas om att vara dukvärdar samt hjälpa 

till att städa, damma och välja vilka sagor som ska läsas under vilan med 

mera. De får även ansvar över sig själva genom andra uppgifter i vardagssitu-

ationer på förskolan.  

 

Vi gör barnen delaktiga i arbetet med dokumentationen genom att bland annat 

låta barnen fotografera själva, till exempel ta bilder på sina byggen, skapelser 

osv. Genom reflektion kring dokumentationen skapas också delaktighet och 

inflytande och vi får syn på barnens intressen. När vi i samspel utgår ifrån 

från barnens önskningar, tankar och behov blir det möjligt att för barnen vara 

delaktiga, få inflytande och att få ta ansvar efter sin förmåga och mognad. 

 

Vi genomför demokratiska beslut tillsammans med barnen för att de ska få en 

förståelse för allas lika värde. Att alla har en röst som vi ska respektera även 
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om man inte tycker lika. Vi strävar efter att alla ska kunna leka med alla oav-

sett kön, ålder eller bakgrund.  

Vi pedagoger tar aktivt tillvara barnens egeninitierade lek inomhus/utomhus 

som verktyg för att stimulera och utmana barnens utveckling och lärande. 

Vi arbetar aktivt tillsammans över avdelningarna, genom att ha gemensamma 

aktiviteter som även inkluderar de yngre barnen. 

 

 Varje avdelning reflekterar/observerar/dokumenterar kring orden 

delaktighet/inflytande. Hur ser vi i vår verksamhet att barnen är 

delaktiga och har inflytande? Vad betyder orden för var och en i 

arbetslaget! Hur kommer vi fram till ett gemensamt förhållnings-

sätt?– Fortsatt reflektion/uppföljning på pedagogiskt forum/APT. 

 

 

2. Att vi bemöter alla respektfullt. 

 

 

Vi använder oss av begreppet ”fiffig kompis” där vi uppmuntrar varje barn att vara 

en bra kompis som tar hand om och hjälper sina kompisar. Konflikter ska hanteras 

direkt med enskilda samtal och konfliktexempel ska bearbetas via gruppreflekt-

ioner, litteratur samt dramaövningar. Vår verksamhet ska vara lustfylld och rolig. 

 

Vi pedagoger tänker på att behandla varandra, barnen och föräldrarna med respekt 

och nyfikenhet för att skapa ett positivt arbetsklimat. Vi strävar efter att vara med-

vetna förebilder till barnen. Som förebilder är vi tillåtande och positiv mot 

varandra. Vi fortsätter arbetet kring vårt eget förhållningssätt mot barn, kollegor 

och föräldrar genom att diskutera och ha värdegrundsövningar tillsammans, olika 

fallbeskrivningar på APT och studiedagar. 

 

Vi lyfter fram likheter och olikheter som något positivt. Våra förskolor ska spegla 

olika familjekonstellationer, alla barn har rätt att kunna identifiera sig utifrån hur 

sin familjekonstellation ser ut. 

Vi strävar efter att ha ett rikt utbud av böcker som speglar olika kulturer och famil-

jekonstellationer. Bilder på olika etniciteter, familjekonstellationer, sociala olik-
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heter samt funktionhinder kommer att sitta uppe på väggarna för att utmana bar-

nens tankar och skapa frågor och samtalsämnen kring likheter och olikheter.  

 

 Vi arbetar med Likabehandlingsplanen på APT och studiedagar 

där vi diskuterar och arbetar fram arbetssätt. Vi lyssnar på 

varandras förslag. Diskussioner på APT med högt i tak. Använder 

oss av olika fallbeskrivningar, samt belyser olika ords innebörd. Vi 

reflekterar tillsammans kring värdeord på APT. 

 

 

Vi lånar jämställt på biblioteket – Exempel 3 böcker /med flickor i huvudrol-

len/pojkar i huvudrollen/ böcker som tar upp funktionsnedsättningar/olika 

familjekonstellationer/kulturer, normbrytande litteratur.. 

 

Vi provar/övar oss i att säga ja istället för nej. Mer positiva formuleringar än 

negativa! 

 

3. Att föräldrarna blir delaktiga och får insyn i likabehandlingsplanen. 

 

Alla avdelningar berättar på föräldramötet om vårt arbete med Likabehandlings-

planen och beskriver vilka mål vi har och hur vi kommer arbeta med dem. Likabe-

handlingsplanen skickas hem till föräldrarna. Dokumentation sätts upp som också 

visar på arbetet med vår värdegrund.  

 

 

 

Vi belyser arbetet med vår värdegrund i enhetsnytt och i veckobrev. 

  

 

ÖVERGRIPANDE FRÄMJANDE ÅTGÄRDER  

 

Kön: 

Genusperspektivet ska genomsyra verksamheten på vår förskola. Inga barn ska 

känna sig eller bli utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av kön. 

Vi gör observationer för att se om pojkar och flickor leker i olika områden och 

med olika material. Vi arbetar med att integrera litteratur, sånger som bryter 

könsmönster. Vi bekräftar barnen när de bryter könsmönster. Vi pedagoger är 

medvetna kring hur vi talar och bemöter pojkar och flickor. 

 

 



BILAGA TILL EVP 2014/2015 

SID 9 (17) 

 

LIKABEHANDLINGSPLAN HERRÄNGENS FÖRSKOLOR 2012/2013 

 www.stockholm.se/alvsjo 

 

 

  

Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning: 

 På vår förskola ska alla barn oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning ha samma rättigheter och möjligheter. Inga barn ska 

känna eller bli utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av etnisk eller 

kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 

Personalen ska verka för demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, likabe-

handling och trygghet 

 

Funktionsnedsättning: 

På vår förskola ska alla barn ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funkt-

ionsnedsättning. Inga barn ska känna sig eller bli utsatta för diskriminering eller 

trakasserier på grund av funktionsnedsättning. Vi upprättar handlingsplaner om vi 

upptäcker att ett barn är i behov av särskilda rättigheter. Behöver vi extra verk-

samhetsstöd söks det externt. Detta gäller även vid allergier. 

 

Sexuell läggning: 

Förskolan ska arbeta för ökad förståelse för olika sexuell läggning. Inga barn eller 

medarbetare ska känna sig eller bli utsatta för diskriminering eller trakasserier på 

grund av sexuell läggning. 

 

  

 

 

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

 

 Kartlägga förskolans organisation och arbetssätt, barnens trygghet och trivsel 

samt deras uppfattning om förekomsten av diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling 

 Analysera kartläggningens resultat och formulera uppföljningsbara mål för arbetet 

 Planera vilka insatser som ska genomföras under året för att nå målen och be-

stämma vem som ansvarar för att insatserna genomförs och följs upp. 

 

Förskolans exempel 

 Genomföra värderingsövningar utifrån identifierade behov 

 Ha uppsikt över platser som barnen upplever som otrygga 

 Personalen är goda förebilder för barnen 

 Personalens förhållningssätt mot barnen präglas av gemensamma kända 

riktlinjer 

 Personalen har en kontinuerlig dialog med föräldrar i arbetet mot krän-

kande behandling 



BILAGA TILL EVP 2014/2015 

SID 10 (17) 

 

LIKABEHANDLINGSPLAN HERRÄNGENS FÖRSKOLOR 2012/2013 

 www.stockholm.se/alvsjo 

 

 

  

 Personalen utformar en trygg lekmiljö både inomhus och utomhus 

 Personalen uppmuntrar positivt beteende 

 

 

 

UTREDA OCH ÅTGÄRDA UPPGIFTER OM TRAKASSERIER OCH 

KRÄNKANDE BEHANDLING 

 

 Rutiner för hur informationen ska ske mellan personal, barn och vårdnadshavare då 

någon i förskolan får kännedom om att ett barn upplever sig ha blivit utsatt 

 Vid upptäckt av kränkande handlingar tas det upp direkt 

 Utredningen ska allsidigt belysa vad som inträffat och analysera orsakerna  

 I varje enskilt fall ska det bedömas om en anmälan ska göras till andra myndigheter 

 Dokumentation av kränkande behandling ska arkiveras 

 Åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningar upprepas 

 

 

 

 

 

 

Förskolans exempel 

 

Stöd till det utsatta barnet: 

 Se till att barnet har tillgång till en trygg zon 

 Ta reda på vad som hänt 

 Lyssna aktivt och empatiskt 

 Undvik motbeskyllningar 

 

Längst bak i likabehandlingsplanen finns tre bilagor som ska användas i de fall då 

kränkande behandling förekommit: 

 Utredning om kränkande behandling 

 Handlingsplan vid kränkande behandling 

 Uppföljning av handlingsplan vid kränkande behandling 

 

 

Vid förekomst av kränkningar ska åtgärderna se ut på följande 

vis: 
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Barn - Barn 

 Personalen uppmärksammar det som hänt och pratar med de berörda bar-

nen om vad som hänt. Detta innebär samtal där den vuxna medlar, stöttar, 

tar reda på vad som är orsaken till kränkningen, ställer öppna frågor. 

 

 Pedagoger och övrig personal ska gå direkt in i situationer som innebär att 

ett barn kränks. Den vuxna måste markera tydligt var gränsen går. 

 

 De vuxna ansvarar för att det eller de barn som utsätts för kränkning får upprättelse 

Personalen ska lära barnen reflektera över sitt handlande genom att ställa frågor 

såsom 

 

o Hur kände du? 

o Hur tänkte du? 

o Hur tror du att din kamrat kände sig? 

o Hur skulle du vilja att det var? 

o Hur skulle man kunna göra för att det ska bli så? 

 

 Föräldrar informeras och vid upprepade tillfällen upprättas en handlingsplan. 

Ansvarig för detta är barnets ansvarspedagog eller den pedagog som upp-

märksammat händelsen. 

 Dokumentera alla åtgärder som görs. Följ alltid upp det som hänt och be-

stäm alltid datum för uppföljning 

 

 

Vuxna - Barn 

 Säg till om någon personal eller förälder beter sig kränkande mot ett barn. 

Detta måste klimatet på förskolorna tåla. 

 

 Ha ett samtal med den vuxne i enrum och fråga hur denne tänkte, lyssna in 

situationen. För aldrig känsliga diskussioner då barnen är närvarande 

 

 Vid upprepade tillfällen ska förskolechefen vidtalas, som i sin tur vidtar åtgär-

der. 

 

 Förskolechefen är ansvarig för att vidtagna åtgärder dokumenteras och 

följs upp. Följ alltid upp det som hänt och bestäm alltid datum för uppfölj-

ning 
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 De vuxna ansvarar för att det eller de barn som utsätts för kränkningar får 

upprättelse. Det är viktigt att i sådana situationer göra barnen medveten om 

sina rättigheter. 

 

 

 

Vuxna – Vuxna 

Likabehandlingsplanen ska främst ha barnen i fokus.  Vi vill dock betona vikten av 

att likabehandlingsarbetet präglar även relationerna mellan de vuxna, som barnen 

omges av. Förekommer kränkningar mellan vuxna personer i förskolan ska därför 

även detta tas på allvar och följas upp. I sådana fall vilar ett stort ansvar på försko-

lechefen. 

 

 

 

 

 

Frågor att fundera kring för oss pedagoger utifrån ett föräld-

raperspektiv: 

 

 Vid vilken grad av konflikt anser pedagogerna på förskolan att de 

bör rycka in och ”korrigera” ett destruktivt, utagerande beteende? 

 Hur framförs till barnen ett oacceptabelt/olämpligt beteende före-

kommit? 

 När och vad berättar pedagogerna för de berörda föräldrarna? 

 Hur förväntar sig pedagogerna att vi föräldrar ska agera? 

 Är sekretesslagstiftningen ett hinder mot konflikthantering på för-

skolan? (öppen dialog mellan de berörda barnen, deras föräldrar 

och personal) 

 
 

Hur barn och personal medverkar i arbetet med 

planen 
Bar n och personal pratar ofta om värdegrundsfrågor och förhållningssätt i olika 

sammanhang. Alla vuxna ska känna alla barn och barnen ska känna sig trygga med 

alla vuxna på förskolan. Pedagogerna är förebilder och ger barnen stöd i konflikt-

hantering samt vidtar åtgärder om någon form av kränkande behandling förekom-

mer i verksamheten. 
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Hur vårdnadshavare görs delaktiga i arbetet 
Föräldrarna ges möjlighet att diskutera likabehandlingsplanen på föräldramöten, 

utvecklingssamtal och föräldraråd samt genom dokumentationer som förskolorna 

gör. 

 

Hur planen görs känd och förankras  

Vid introduktion av ny personal ska en genomgång göras av förskolans Likabe-

handlingsplan. 

 

I samband med inskolningen av nytt barn ska familjen få information om försko-

lans Likabehandlingsplan. 

 

Hur planen årligen följs upp, utvärderas och rev i-

deras 
Kontinuerlig uppföljning och utvärdering sker på APT under hösten och våren. 

Revidering och en större utvärdering av likabehandlingsplanen och våra mål, sker 

under vårterminen och nya mål sätts upp inför kommande läsår. 

 

Utvärdering och revidering gjord Maj 2018 (se kvalitetsredovisningen) 
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Bilaga 1: Utredning av kränkande behandling 

 
Datum:                                             Utredare: 

 

Utsatt barn:                                     Förskola: 

 

Ansvarig förskolechef: 

 

Vem har uppmärksammat problemet: 

 

Händelseförlopp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personer som deltar vid samtalet: 

 

 

Har kränkningen upphört: 

 

Datum för uppföljningssamtal: 

 

Handlingsplan upprättad datum: 

 

Underskrift/er: 
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Bilaga 2: Handlingsplan vid kränkande behandling 

 
Datum:                                                  Namn: 

 

Utsatt barn:                                          Förskola: 

 

Ansvarig Förskolechef: 

 

Närvarande vid handlingsplanens upprättande: 

 

 

Beskrivning av nuläget: 

 

 

 

 

 

 

Mål: 

 

 

 

Åtgärder/så här ska vi arbeta för att nå målen: 

 

 

 

 

Ansvarig/a:  

 

Datum för uppföljning och utvärdering: 
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Underskrift/er: 

 

 

Bilaga 3: Uppföljning av handlingsplan vid krän-

kande behandling 

 
Datum:                                              Namn: 

 

Utsatt barn:                                       Förskola: 

 

Ansvarig förskolechef: 

 

Närvarande vid uppföljningen: 

 

 

 

Hur har det gått? Är målet uppnått? 

 

 

 

Åtgärder/Så här ska vi arbeta vidare: 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig/a: 

 

Ärendet är Ej avslutat. Datum för ny uppföljning och utvärde-

ring: 

 

Ärendet avslutat. Datum: 

 

Underskrift/er: 
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