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Grunduppgifter 

Verksamhetsformer som omfattas av planen 
Förskolan Duvan 

Ansvariga för planen 
Mia Zetterström 

Vår vision 
Vår vision är att samtliga barn och föräldrar ska känna sig trygga och 

sedda på vår förskola. Inget barn ska av någon annan behandlas på ett 

kränkande och nedsättande sätt. Alla barn ska känna inkludering och 

trygghet i sin egen kompetens.  

Planen gäller från 
2016-01-01 

Planen gäller till 
2016-12-31 

Läsår 
2016 

Barnens delaktighet 
Barnintervjuer. 

Samtal i barngrupp kring värdegrundsfrågor. 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
I dokument för utvecklingssamtal finns riktade frågor kring hur 

föräldrarna upplever den psykosociala situationen på förskolan. 

Brukarenkäten ligger till viss del som underlag för utvärderingen kring 

barnens trivsel på förskolan. 

Personalens delaktighet 
Vi har använt oss av olika forum såsom avdelningsreflektioner, APT och 

studiedagar för att upprätta, följa upp och se över planen. 

All personal har deltagit i kartläggningen av nuläget inför upprättandet av 

planen. 

Förankring av planen 
Vi kommer att samtala med de äldre barnen kring värdegrundsfrågor. 

Övrig personal såsom långvariga vikarier kommer att informeras om vår 

likabehandlingsplan samt uppmanas att läsa denna. 



  

Sida 3 (15)  

 

 

 

 

 

Föräldrar får information om planen vid föräldramöten och 

utvecklingssamtal. Planen kommer att finnas på förskolans webbsida och 

på anslagstavlan på förskolan. 

Personal och förskolans ledning följer upp och utvärderar planen vid 

avdelningsreflektioner, tavelmöten, arbetsplatsträffar och planeringsdagar. 
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Utvärdering 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats 
Vi har utvärderat 2015 års plan på en planeringsdag, APT-möten samt 

avdelningsmöten. Vi har diskuterat måluppfyllelse och tillvägagångssätt. 

Föräldrarnas synpunkter fångades upp i brukarundersökningen. 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan 
Jenny Emilsson, Meriam Daoudi Laroussi, Fadia Naman, Shahnaz Raisi, 

Carina Fröberg, Mia Zetterström och Anna-Maria Stranneheim.   

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan 
Under utvärdering framkom att vi arbetat aktivt med de flesta av 

diskrimineringsområdena.  

Årets plan ska utvärderas senast 
2016-11-30 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Delutvärdering i maj 2016. Genom diskussioner på APT och studiedag 

där allpersonal och förskolans ledning deltar.  

Ansvarig för att årets plan utvärderas 
Mia Zetterström 
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Främjande insatser 

Namn 
 

Områden som berörs av insatsen 
Kön 

Mål och uppföljning 
Barnen ska bli respekterade samt respektera varandra oavsett kön. 

Uppföljning sker genom observationer och samtal på 

avdelningsreflektioner och APT. 

Insats 
Vi strävar efter att se individen inte könet. 

Alla ska ges lika stort utrymme och inflytande i verksamheten oavsett 

kön. 

Alla barn ges exempelvis lika talutrymme och lika möjlighet till att 

påverka sin dag på förskolan. 

Ansvarig 
Samtlig personal. 

Datum när det ska vara klart 
November 2016 

 

Namn 
 

Områden som berörs av insatsen 
Etnisk tillhörighet 

Mål och uppföljning 
Barnen är respekterade samt respekterar andra oavsett etnisk 

tillhörighet. 

Genom observationer och samtal på avdelningsreflektion och APT. 

Insats 
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Genom att ha böcker som representerar vårt mångkulturella samhälle 

på ett naturligt sätt. 

Vi kommer att använda de resurser som finns för att läsa böcker på 

olika språk. 

Vi har nolltolerans mot diskriminering gentemot hudfärg eller etnisk 

tillhörighet. 

Vi har barnkort i hallen som påvisar de olika språk barnen talar. 

Vi firar olika kulturers högtider. 

De språk som idag talas bland pedagogerna på förskolan är; svenska, 

kurdiska, persiska, arabiska, dari, kaldanska och engelska. 

Ansvarig 
Samtlig personal. 

Datum när det ska vara klart 
November 2016. 

 

Namn 
 

Områden som berörs av insatsen 
Könsidentitet eller könsuttryck 

Mål och uppföljning 
Barnen är respekterade samt respekterar andra oavsett vilken 

könsidentitet de väljer. 

Genom observationer och samtal på avdelningsreflektion samt APT. 

Insats 
Vi bemöter samtliga barn utifrån den de är och utifrån den de vill vara. 

Vi pedagoger intar ett öppet förhållningssätt. Med detta menar vi att vi 

ser barnet som en individ, vi lägger ingen vikt vid könstillhörighet. Vi 

är ärliga gällande barnets biologiska kön men betonar att barnet själv 

väljer om det är kille eller tjej. 

Vi uppmuntrar och bekräftar barnet utifrån barnets namn, ej kön. 
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Ansvarig 
Samtlig personal. 

Datum när det ska vara klart 
November 2016. 

 

Namn 
 

Områden som berörs av insatsen 
Sexuell läggning 

Mål och uppföljning 
Barnen har kännedom om olika familjeförhållanden när de lämnar 

förskolan. 

Genom observation och uppföljning på avdelningsreflektion och APT. 

Insats 
Genom litteratur, bilder och samtal påvisa att flertalet olika 

familjekonstellationer existerar.  

Ansvarig 
Samtlig personal. 

Datum när det ska vara klart 
November 2016. 

 

Namn 
 

Områden som berörs av insatsen 
Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
Barnen har ett förhållningssätt som främjar allas lika värde. 

Uppföljning ska ske genom observationer och sociogram. 
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Insats 
Vi utformar och anpassar verksamheten så att den blir rolig och 

meningsfull för alla barn. 

Vi pedagoger ska vara goda förebilder inför barnen. 

Personalen får stöd av förskolepsykolog, talpedagog och 

specialpedagog och fortbildning i att anpassa miljön och verksamhet 

utifrån barns särskilda behov. 

Ansvarig 
Samtlig personal. 

Datum när det ska vara klart 
November 2015. 

 

Namn 
 

Områden som berörs av insatsen 
Ålder 

Mål och uppföljning 
Barnen utvecklas i sin egen takt. 

Genom observationer samt samtal på avdelningsreflektioner. 

Insats 
Vi utgår från individen, inte den fysiska åldern. 

Vi utgår från barnets kompetens och vi organiserar verksamheten så att 

alla barn kan delta i verksamheten efter egen förmåga. 

Ansvarig 
Samtlig personal. 

Datum när det ska vara klart 
November 2016. 
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Namn 
 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling 

Mål och uppföljning 
Barnen har kännedom om allt levandes värde. 

Uppföljning genom sociogram och observationer och samtal på 

avdelningsreflektioner. 

Insats 
Vi pedagoger föregår med gott exempel. 

Vi ger redskap för konflikthantering. 

Vi pedagoger eftersträvar samsyn kring konflikthantering. 

Vi strävar efter att lära barnen känna empati gentemot allt levande. 

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra. 

Ansvarig 
Samtlig personal. 

Datum när det ska vara klart 
November 2016. 

 

Namn 
Insats nummer 11 

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

Mål och uppföljning 
Barnen ska ha ett interkulturellt förhållningssätt när de lämnar vår 

förskola.  

Insats 
Vi ger barnen kännedom om att det finns olika religioner och kulturer. 

Detta påvisas genom samtal med barn och föräldrar. Vi kommer att ta 

hjälp av föräldrarna gällande informationsinhämtning kring exempelvis 
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olika kulturella traditioner. Vi visar olika symboler, samtalar om 

traditioner, sjunger sånger om möjlighet finns. 

Ansvarig 
Samtlig personal. 

Datum när det ska vara klart 
November 2016. 
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Kartläggning 

Kartläggningsmetoder 
Vi har kartlagt riskområden inom diskriminering, trakasserier- och 

kränkandebehandling enligt en förenklad modell (Husmodellen) 

från diskrimineringsombudsmannen. 

Vi har intervjuat barnen om deras trivsel och sociala kontakter på 

förskolan. 

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 
Föräldrarna har involverats genom att besvara likabehandlingsfrågor på 

enskilda utvecklingssamtal. Barnen har varit delaktiga genom 

intervjufrågor.  

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
Samtlig personal har gjort barnintervjuer, sociogram, ställt frågor till 

föräldrar i samband med utvecklingssamtal. Varje arbetslag har även 

besvarat enkäten om det sociala klimatet. Diskuterat verksamheten utefter 

diskrimineringsgrunderna. Resultatet av kartläggningen har analyserats av 

all personal.  

Resultat och analys 
Vi ser att vissa barn uppträder könsöverskridande. Vi bekräftar barnen i 

detta. 

Vi ser att det förekommer att barn ej vill leka med barn med mörk 

hudfärg. 
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Förebyggande åtgärder 

Namn 
1 

Områden som berörs av åtgärden 
Könsidentitet eller könsuttryck 

Mål och uppföljning 
1) Barnen ska våga vara gränsöverskridande i de olika könsrollerna. 

2) Pedagogerna ska stötta barnen i sin könsidentitet. 

3) Angående trans/bi/homo- familjer; vi ska behandla alla familjer lika. 

Vi följer upp genom observationer och samtal på avdelningsreflektion 

och APT. 

Åtgärd 
1) Vi strävar efter att samtlig personal på förskolan intar ett tillåtande 

förhållningssätt gentemot barnen. 

2) Vi samarbetar med föräldrar men står alltid på barnens sida gällande 

könsidentitet. 

3) Vi för diskussioner i förberedande syfte. Vi lånar barnlitteratur som 

belyser olika familjekonstellationer. Vi informerar övrig personal på 

förskolan om vårt förhållningssätt. 

Motivera åtgärd 
1) För att vi vill ha ett öppet klimat som främjar barns 

gränsöverskridande könsroller. 

2) För att det ska gynna barnens utforskande av sin könsidentitet. 

3) För att normalisera olika familjekonstellationer. 

Ansvarig 
Samtlig personal. 

Datum när det ska vara klart 
Vi ser detta som ett löpande arbete. 
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Namn 
2 

Områden som berörs av åtgärden 
Etnisk tillhörighet 

Mål och uppföljning 
1) Barnen ska, oavsett etnisk tillhörighet känna att de är lika värdefulla 

som någon annan. 

2) Vi ska lyfta och stärka barnens modersmål. 

3) Vi ska synliggöra de olika traditioner som förekommer på förskolan. 

Vi följer upp genom observationer och samtal på avdelningsreflektion 

och APT. 

Åtgärd 
1) Genom aktiva samtal med barngruppen. Vi kommer att planera 

aktiviteter som behandlar begreppen lika/olika, till exempel 

sagostunder, samlingar och dramatiseringar. 

2) Vi kommer att arbeta i mindre grupper utifrån de resurser vi har på 

förskolan för att stärka barnens modersmål. 

3) Utifrån att jobba med den mångkulturella almanackan samt 

involvera föräldrar i detta arbete. Genom traditionella symboler 

uppmärksamma högtidsdagar från olika kulturer. 

Motivera åtgärd 
1) Vi vill att barnen ska vara medvetna om att alla ser olika ut men att 

vi är mer lika än olika. 

2) För att det gynnar barnens språkutveckling på deras samtliga språk 

samt deras identitets utveckling. 

3) För att barnen ska få en inblick i att man firar olika traditioner runt 

om i världen. 

Ansvarig 
Samtlig personal. 

Datum när det ska vara klart 
Vi ser detta som ett löpande arbete. 
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Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Se Skärholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014.  

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och 

kränkande behandling 
Se Skärholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014.  

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 
Samtlig personal på förskolan Duvan. 

Telefon: 08 508 24 390 eller 08 508 24 326 

 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av 

andra barn 
Se Skärholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014.  

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av 

personal 
Se Skärholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014.  

Rutiner för uppföljning 
Se Skärholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014.  

Rutiner för dokumentation 
Se Skärholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014.  

Ansvarsförhållande 
Se Skärholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014.  

 

 


