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trakasserier och kränkande 
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Förskolan Eriksdal Rosenlunds förskolor, förskoleområde 5 Södermalm 

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Inget 

barn i förskolan får utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering.  Med begreppet likabehandling menas att alla barn ska 

behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett 

diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, bristande tillgänglighet och 

ålder. Varje år upprättas en plan på alla förskolor. Det som står i 

likabehandlingsplanen ska ske i verksamheten.  

 

Foto: Förskolan Eriksdal avd. Stjärnan 
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Förskolan kan använda egna bilder som illustrerar likabehandlings-

arbetet.  

Bestämmelser som styr 

Arbetet med likabehandling mot kränkande behandling, diskriminering 

och trakasserier regleras i:  

o Skollagen 6 kap (2010:800),  

o Diskrimineringslagen (2008:567 ändrad 2016:828 och 2017:282)   

o Förordning (2006:1083 ändrad 2011:681) om barns och elevers 

deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande 

behandling. Förordningen 

o Läroplanen  

o Barnkonventionen 

o Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor  

Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan 

som kommer i kontakt med barn skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder 

för att motverka, förebygga och förhindra att kränkande handlingar, 

diskriminering och trakasserier förekommer på förskolan. Om detta ändå 

skulle inträffa ska omständigheterna utredas, dokumenteras och åtgärder 

föreslås för att förhindra att det upprepas.  

Skadestånd kan utgå till den som diskriminerats/kränkts, om personalen i 

förskolan åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen. Vårdnadshavaren kan 

göra en anmälan till Statens skolinspektion eller Diskriminerings-

ombudsmannen. Skolinspektionen och barn- och elevombudet (beo) har 

tillsynsansvar för bestämmelserna i skollagen. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansvarar för tillsyn av 

bestämmelserna i diskrimineringslagen.  

När en anmälan kommer till Skolinspektionen/beo så gör de en 

bedömning om huvudmannen har iakttagit sina skyldigheter att motverka 

kränkande behandling utifrån bestämmelserna i skollagen.  

Diskriminering  

Diskriminering är när personalen i förskolan på osakliga grunder 

behandlar barn sämre än andra barn och missgynnandet har samband med 

diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, köns-

överskridande identitet eller uttryck, bristande tillgänglighet och ålder.  

Beskrivning av diskrimineringsgrunderna -   

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rubriken-upphor-att-galla-u2017-01-01_sfs-2006-1083
http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
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Diskrimineringslagen skiljer på sex olika former av diskriminering. De är: 

direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, 

trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera 

Länk till kompetensutveckling om diskrimineringsgrunderna på 

Stockholms stads intranät:  

http://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/10/allasratt/ 

 

 

Trakasserier 

Trakasserier är när personal eller barn kränker ett barns värdighet och 

kränkningen har samband med diskrimineringsgrunderna. Det är 

trakasserier även när ett barn kränks på grund av en förälders sexuella 

läggning, funktionsnedsättning med mera.     

Kränkande behandling 

Kränkande behandling är när personal eller barn kränker ett barns 

värdighet, men kränkningen har inte samband med någon 

diskrimineringsgrund. 

När man bedömer kränkande behandling mellan barn fäster man stor vikt 

vid barnets eller vårdnadshavarens upplevelse. Förskolan ska alltid utreda 

misstanke om att barnet blivit kränkt.  Här tas också hänsyn tas till 

barnens ålder.  

En orsak till upplevelser av trakasserier eller kränkande behandling kan 

vara bristande tillsyn från personal.    

Trakasserier och kränkande behandling kan vara:  

 fysiska (slag, knuffar) 

 verbala (hot, svordomar, öknamn) 

 psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när någon 

kommer) 

 texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier) 

 mobbning (upprepade kränkningar i avsikt att tillfoga 

någon annan skada eller obehag) 

Diskutera:  

Var går gränsen 

mellan befogade 

tillrättavisningar 

och kränkande 

behandling? 

http://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/10/allasratt/
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Genomfördes de åtgärder som föreslogs i förra årets plan? Är ni nöjda 

med resultatet? Vad behöver förbättras? 

 

Förskolans utvärdering beskrivs här:  

Detta har vi gjort: 

Förskolan har under året genomgått en rad förändringar med syftet att 

följa stadens gemensamma pedagogiska ställningsantaganden. Det arbetet 

i sig har lyft frågor om barns rätt till en likvärdig förskola. 

Förändringsarbetet på Eriksdal har handlat om att förändra arbetssätt och 

arbeta process och projektinriktat där barnen ses som aktiva och 

kunskapande. Ett förändrat arbetssätt har gjort att vi hamnat i frågor som 

berör diskriminering och kränkande behandling.   

Under utvecklingsdagen 13/9 fick alla medarbetare en föreläsning om 

grunderna för normkritiskt arbete. Inför föreläsningen fick alla en text att 

läsa som introducerade samtliga diskrimineringsgrunder samt kränkningar 

kopplade till klass och kroppsstorlek.1 Efter detta arbetade vi med tre 

frågor om hur arbetet såg ut på de båda avdelningarna just nu. Sedan gick 

föregående årets plan mot diskriminering och kränkande behandling 

igenom. Det var saker och formuleringar i den inledande texten som 

behöver förändras. Dessa saker var: Att förtydliga 

diskrimineringsgrunderna på första sidan för att förtydliga. Lägga 

beskrivningen av diskrimineringsgrunderna som en länk (fungerar ej nu) 

och lägg som bilaga till pappersdokumentet i GULD-pärmen. 

Under utvecklingsdagen den 14/9 fortsatte arbetet med att synliggöra och 

problematisera hur en dag på förskolan Eriksdal ser ut. Syftet är att skapa 

en röd tråd på förskolan där barnens möjlighet att påverka sin dag stärks, 

de demokratiska processerna synliggörs och att avdelningarna driver ett 

projekterande arbetssätt som utgår från barnen. Arbetet inleddes med att 

koppla tillbaka till likabehandlingsplanen samt att lyssna på delar av två 

poddavsnitt från Förskolepodden. Alla deltog i samtalet med hjälp av en 

talpinne som skickades runt och tankarna samlades upp i en mindmap. 

Utifrån detta utformades sedan en struktur för hur en dag på Eriksdals 

förskola ska se ut. De gemensamma reflektionerna samt strukturen för 

                                                      

1 Edberg, Guldbrandsen och Stendin. (2015) s.49-58 ”Tänka tillsammans. 

Verktygsbok för normkritik och likabehandling i förskolan” utgiven av 

diskrimineringsbyrån. https://www.antidiskrimineringuppsala.se/wp-

content/uploads/2018/05/Tankatillsammans.pdf  

https://www.antidiskrimineringuppsala.se/wp-content/uploads/2018/05/Tankatillsammans.pdf
https://www.antidiskrimineringuppsala.se/wp-content/uploads/2018/05/Tankatillsammans.pdf
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dagen har sedan lyfts på föräldramöte, i veckobrev till vårdnadshavare och 

på APT.  

Det här behöver vi utveckla: 

Rutiner för att göra trygghetsvandringarna på avdelningarna blir av. 

Arbeta med frågorna: Hur genomsyras den pedagogiska miljön av vår 

gemensamma värdegrund? Vad innebär tillgänglighet för barnen? (tänk 

inte bara fysiskt utan också utifrån normer, representation osv.  

exempelvis; hur ”lätt” är det för barnen att bli könsöverskridande i vår 

pedagogiska miljö? Arbeta med begreppen; bemötande, integritet samt 

professionalitet, vad är vårt uppdrag? 

ABC (alla barn i centrum) utbildningen som alla på Eriksdal gick förra 

året var mycket bra men nu när personal har bytts ut behöver dessa värden 

överföras. Hur skulle det kunna gå till? Skulle vi kunna få en uppdatering 

av stödenheten? 

Stjärnan har ej välkommande på olika språk 

Utifrån mångkulturella almanackan planerar varje avdelning in att 

uppmärksamma 10 olika högtider under året. Vissa gemensamma, andra 

utefter vilka barngruppen har.  

När vi kartlägger familjernas språkdomäner får vi en god inblick i vilka 

språk och kulturer som finns kring barnen. 

 

Det främjande/aktiva arbetet är förskolans värdegrundsarbete utifrån 

läroplanen och finns i förskolans förhållnings- och arbetssätt. Det är en del 

i det vardagliga, långsiktiga arbetet på förskolan. Att främja är att 

förstärka respekten för allas lika värde och skapa förståelse för det som 

kan uppfattas som annorlunda. Det kan också vara till exempel 

kompetensutveckling för personalen om diskrimineringsgrunderna.  

 

1. Förskolans vision/värdegrund 

Här kan ni beskriva förskolans vision och värdegrund:  

Förskolan Eriksdal är en plats där alla ska känna sig trygga, mötas med 

respekt och ha möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar.  

Alla barn ska ges möjlighet att vara delaktiga i utformandet av 

undervisningen och känna att förskolan är en plats där deras tankar är 

viktiga.  
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Alla på förskolan skall verka för en trygg gemenskap och motverka 

diskriminering och kränkande behandling  

2. Förskolans främjande arbete beskrivs här:  

Beskriv hur ni arbetar främjande utifrån de olika diskriminerings-

grunderna och arbetet med att motverka kränkande behandling. Koppla 

det gärna till förskolans värdegrund och det pedagogiska årshjulet.  

Generella främjande åtgärder:  

Förskolan arbetar med ett inkluderande arbetssätt där barnens nyfikenhet, 

tankar och inflytande står i centrum. Olikhet ses som en tillgång och något 

som berikar oss.  

Förskolan arbetar ständigt med att utveckling och uppföljning av den 

pedagogiska miljön.  Pedagogisk miljö = fysisk miljö, organisation av 

dagen, förhållningssätt och pedagogisk dokumentation. Arbetet synliggörs 

och systematiseras i avdelningarnas gemensamma uppföljningsverktyg i 

Onenote samt genom WKI (webbaseradkvalitetsindikator)  

Vi arbetar mycket med språket och ger barnen verktyg att sätta ord på 

känslor och på så sätt utarbetar vi strategier tillsammans med barnen.  

Detta hjälper oss att tillsammans hitta andra vägar istället för att använda 

hårda ord eller våld.  

Vi pedagoger går in och möter barnen lågaffektivt dvs istället för att gå i 

konflikt möta barnen med nyfikenhet och visa förståelse för att hen känner 

som en känner. Hjälpa till att sätta ord på det som hänt och stötta barnet i 

att sätta ord på sina känslor istället för att fokusera på det som blev fel.   

Använda material från ”Liten och trygg”, brottsoffermyndigheten2 (i 

samarbete med Stina Wirsén) är ett bra material att börja med. VEM-

böckerna bjuder också in till samtal om känslor både för de allra yngsta 

och de äldre. Böckerna finns även digitalt som app.   

Barnkonventionen lyfts fram på olika sätt bla genom materialet 

”kompisböckerna” tio böcker av Linda Palm Lisa Sollenberg.  

Att prata om känslor bjuder in till att också kunna prata om saker som inte 

känns bra som kan handla om kränkningar eller diskriminering. 

                                                      

2https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Projektkatalog/Brottsoffermyndigh

etens%20%20redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20Ju201507534KRIM%

20med%20bilagor.pdf  

https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Projektkatalog/Brottsoffermyndighetens%20%20redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20Ju201507534KRIM%20med%20bilagor.pdf
https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Projektkatalog/Brottsoffermyndighetens%20%20redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20Ju201507534KRIM%20med%20bilagor.pdf
https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Projektkatalog/Brottsoffermyndighetens%20%20redovisning%20av%20regeringsuppdrag%20Ju201507534KRIM%20med%20bilagor.pdf
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Representation i litteratur, material, bilder, språk. Kartläggning av 

material på avdelningarna under trygghetsvandringen.  

Kön 

Alla barn ges möjlighet att utvecklas utifrån sina intressen och 

förutsättningar oavsett kön. Vi könskodar inte barn, leksaker, fiktiva 

figurer osv. slentrianmässigt genom språket. Vi använder andra uttryck 

som kompisar, gruppens namn, den, hen, figuren osv. Vi hjälper varandra 

genom att hitta andra ord och begrepp som vi använder istället för 

könskodade. Vi utmanar barnens sociala umgänge genom att göra 

genusmedvetna val vid grupperingar.  

Könsöverskridande identitet eller uttryck   

Uppmuntra överskridande genom lek, drama och val av olika slags 

material. Litteratur och material där transpersoner finns representerade. 

Etnisk tillhörighet 

Vi uppmärksammar traditioner och inslag från olika kulturer och länder, 

barn med ursprung från andra länder/kulturer ska kunna känna stolthetför 

sitt ursprung. Det gör vi genom att presentera till exempel sånger, 

litteratur, bilder och annat material på olika språk. I hallen möts en av 

hälsningsfraser på olika språk.  

Utifrån mångkulturella almanackan planerar varje avdelning in att 

uppmärksamma 10 olika högtider under året. Vissa gemensamma, andra 

utefter vilka barngruppen har.  

När vi kartlägger familjernas språkdomäner får vi en god inblick i vilka 

språk och kulturer som finns kring barnen. 

Vi tar hjälp av vårdnadshavare för att samla aktuella begrepp på familjens 

språk utifrån projekt och andra ord som är aktuella i barngruppen.  

Religion eller annan trosuppfattning,  

Vi uppmärksammar olika högtider med hjälp av mångkulturella 

almanackan samt i samtal med vårdnadshavarna.  

Vi ersätter maträtter med liknande för dem som inte kan äta viss mat pga 

sin religion eller annan trosuppfattning. 

Vi samtalar om olikhet som något positivt och att det en tror på aldrig är 

något någon annan kan säga är fel. 

Funktionsnedsättning, funktionsvariation 
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Planera miljön och verksamheten utifrån de behov som finns hos barn, 

vårdnadshavare och personal.  

Barn som behöver extra stöd för att kunna delta med samma 

förutsättningar ska ha en handlingsplan som de närmsta pedagogerna 

uppdaterar kontinuerligt i samråd med vårdnadshavare, personal och 

stödenheten.  

Kontinuerligt stöd och uppföljning av förskolepsykolog (varannan månad) 

eller specialpedagog med arbetslag/ansvarig pedagog.  

Sexuell läggning, 

Vi använder begreppet familj när vi pratar om barnens föräldrar och 

närstående. Barnen får själva beskriva sin familj och vem eller vilka som 

tillhör den. I lek och reflektioner tillsammans med barnen kommer vi 

pedagoger med olika förslag på familjekonstellationer och det finns 

litteratur med olika familjekonstellationer representerade.   

Ålder. 

Vi pratar om yngre och äldrebarnsavdelningar istället för småbarn och 

storbarn. Framförallt benämna barnen som ”Månar” och ”Stjärnor” eller 

kompisar.   

Vi har en gemensam plan för utveckling av de pedagogiska miljöerna så 

att barnen känner igen sig mellan de olika avdelningarna samt en 

gemensam struktur för organisation av dagen.  

1. Förskolan beskriver hur barnen varit delaktiga i 
likabehandlingsarbetet:  

Barnen på Stjärnan har i samtal med hjälp av ”kompisböckerna”, varit 

med och diskuterat och reflekterat över vad som känns bra och inte bra 

utifrån barnkonventionen och diskrimineringsgrunderna. De yngre barnen 

på Stjärnan har läst Vem-böcker och lyft frågor om olika känslor utifrån 

dem (och med hjälp känslokorten av ”Liten och trygg” från 

brottsoffermyndigheten) 

I dessa samtal har det framkommit situationer och platser som barnen 

upplever att de inte har känt sig trygga eller varit med om saker som de 

inte har känts bra (se vidare i kartläggningen). 
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2. Här beskriver förskolan hur vårdnadshavare har varit 
delaktiga i arbetet:  

Representanter från föräldragruppen har fått planen på remiss för att 

kunna ge feedback och förslag till förändringar. På första föräldramötet 

för året informerades samtliga att planen var på remiss och att den är 

öppen för justeringar av samtliga föräldrar. Den preliminära versionen av 

planen skrevs ut. Planen, främst delen kring kränkning och arbetet för att 

aktivt motverka detta, lyftes på föräldramötet.  

Planen ska innehålla rutiner för när och hur informationen ska spridas till 

personal, vårdnadshavare och barn. Barn och vårdnadshavare ska veta 

vem man vänder sig till på förskolan om ett barn/vårdnadshavare anser att 

ett barn är utsatt för kränkning/diskriminering och vilka rutiner som 

gäller.  

Här beskriver förskolan hur informationen om planen 
sprids till barn, vårdnadshavare och personal:  

Planen har bearbetats och lästs av personal under ett flertal gånger under 

hösten. Finns att läsa i Hitta förskola på stadens hemsida.   

Föräldrar får den mailad till sig inför föräldramöte och föräldraråd. I och 

med revidering som beskrevs ovan skickas den och skrivs ut till 

representanterna. Hela gruppen får den i mail först när den är klar.  

Barnen påverkar genom att de är delaktiga till kartläggningen av 

riskområden och risksituationer. En rutin för att återkoppla till barnen 

finns ännu inte.  

 

Foto Förskolan Eriksdal, avd Stjärnan 
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1. Förskolans kartläggning 

Undersök, analysera, åtgärda och följ upp hinder och 

risker på förskolan som har samband med 

diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling. 

Dokumentera resultatet.    
Alla gör en kartläggning minst en gång per år som 

dokumenteras.    

 
Hur har kartläggningen gått till och vilka slutsatser drar ni om 

verksamheten? Vilka aktiva åtgärder föreslår ni? Vad visade 

kartläggningen att ni behöver jobba vidare med?  Sätt upp det 

som ett mål nästa år eller lägg till det bland förebyggande 

åtgärder.  

Kartläggningen har gjorts avdelningsvis med hjälp av husmodellen och 

med hjälp av dos material (se bilaga). Avdelningarna möttes på apt den 

11/12 och gick igenom kartläggningarna och gjorde en gemensam analys.  

- Husmodellen visade hur barnen under vissa tider under dagen blir 

begränsade i sina val. Ålder och kön/genus är framförallt de 

diskrimineringsgrunderna. Vi ser att det är när barnen inte vet riktigt vad 

de ska göra och/eller är understimulerade som detta händer. När barnen är 

förberedda, delaktiga i processerna och har ett projekt igång skapas dessa 

uppdelningar mer sällan och barnen kan då vara mer överskridande, leka, 

lära och utmana varandra mer med mindre konkurrens eller begräsningar 

- Toaletterna på förskolan är problematiska då det inte ger någon 

möjlighet för barnen på ett säkert sätt att gå på toa i fred. Handfatet står 

mellan toaletterna vilket kan bli en utsatt situation när det är många som 

behöver använda toaletten samtidigt. 

- Lyfta, bära barn. Vi pratar om varför det görs och när. Det blir som en 

sista åtgärd och innebär att förutsättningarna runt barnet/n inte varit bra. 

(se analys vidare).  

- Hur arbetar vi tillsammans som kompetenshöjare för varandra? Hur kan 

vi få till ett kollegialt lärande mellan oss pedagoger. Det sämsta för oss 

och för barnen och verksamheten är konkurrens.  

Vi är vår förskola och det här är något som behöver lyftas under 2019! 
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Underlag för kartläggningen kan vara: 

o Organiserade och väl förberedda samtal med barn och personal 

om trygghet och trivsel, trygghetsvandringar med barnen. 

o Konfliktsituationer 

o Interna eller externa anmälningar  

o Vårdnadshavares/barns synpunkter 

o Utvecklingssamtal/föräldramöten med workshops/förskole råd 

o IA-incidenter och barnskyddsronder 

o Kartläggning av riskområden enligt HUS-modellen 

Analys av kartläggningen  

I vilka situationer känner sig barnen otrygga, kränkta eller 

diskriminerade? På vilka platser?   

Har vårdnadshavare lämnat synpunkter som tyder på att barnet känner sig 

otrygga, kränkta eller diskriminerade?  

Har ni haft situationer där barn blivit kränkta eller diskriminerade enligt 

någon av diskrimineringsgrunderna?  

Utvärdera tidigare insatser, har de haft önskad effekt? 

Var går gränsen mellan befogade tillrättavisningar och kränkande 

behandling? 

 

 

Foto: Förskolan Eriksdal, yngrebarnsgruppen Månen 
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2. Förskolans beskrivning och analys av 
kartläggningen: 

  

 

Vikten av att vara i pedagogiska samtal där etiska aspekter står i centrum. 

Under kartläggningen och den gemensamma diskussionen blev det tydligt 

att vi behöver vara i de här samtalen oftare.  Under våren är pedagogiska 

samtal inplanerade på varje Apt i kombination av litteraturstudier 

”lyssnandets pedagogik”.  

Vi problematiserar frågan ”Var går gränsen mellan befogade 

tillrättavisningar och kränkande behandling?” och hamnar i samtal kring 

att fysiskt flytta barn. Vad innebär det att lyfta ett barn som inte verbalt 

kan förklara. Vad tar vi ifrån barnen när vi bär de, lyfter de ur situationer? 

Hur möter vi barnen utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. 

Att anta ett lågaffektivt förhållningssätt ställer krav på pedagoger att aktivt 

väljer att möta barnen utifrån att barn vill göra rätt och vår uppgift som 

pedagoger är att hjälpa till att göra rätt detta innebär att misslyckanden hos 

barnen behöver ses utifrån ett perspektiv där förutsättningarna ifrågasätts 

inte barnet/n.  

I vårt system för avvikelser syns det när vi misslyckas med detta. Att 

handgripligen behöva ta bort ett barn ur en situation för att hen inte skada 

sig själv eller andra ska rapporteras och följas upp. Detta sker på VARJE 

ledningsgruppsmöte (tisdagar där Camilla, Frida och Heidi biträdande 

chef deltar) Ser vi att detta upprepas behöver anmälan göra. 

Tydlig information HUR vi använder systemet avvikelser och HUR det 

följs upp personal/barn/föräldrar. Förslagsvis APT i januari. 
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Det förebyggande arbetet utgår från analys av kartläggningen av den 

tidigare planen och händelser som inträffat under året – till exempel 

anmälningar eller händelser i IA. Vad visade kartläggningen att ni behöver 

jobba vidare med som mål i nästa års plan? Kan insatser till exempel 

planeras tillsammans med barnen. Hur involveras vårdnadshavare i 

arbetet? 

Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om 

aktiva åtgärder. Lagändringen innebär att utbildningsanordnare har fått ett 

utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika 

rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, 

könsidentitet eller köns uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

 

Bestämmelserna i korthet:  

Arbetet med aktiva åtgärder omfattar i korthet att inom varje verksamhet:  

 arbeta fortlöpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, samt 

följa upp och utvärdera)  

 ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra 

trakasserier och sexuella trakasserier  

 dokumentera alla delar av det fortlöpande arbetet  

 samverka med dem som deltar i utbildningen och anställda i 

verksamheten.  

Läs mer: Nya bestämmelser för förskolan och skolan  

Läs ännu mer från DO: http://www.do.se/framja-och-

atgarda/arbetsgivarens-ansvar/ 

 

       Foto: Liselotte van der Meijs - bildbanken 

         

http://www.do.se/stodmaterial/forskola-skola-och-hogskola/nya-bestammelser-for-forskola-och-skola/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/
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Förskolans förebyggande arbete beskrivs här:  

Vi pedagoger har ett nära samarbete och samtal kring eventuella 

risksituationer. Vi arbetar för att vara steget före och undvika onödiga 

konflikter. Orsak till en som vi kallar onödig konflikt kan vara att barnet 

sätts i en situation som det inte har redskapen av klara av. Effekten av 

detta kan då bli att barnet agerar ut, verbalt eller fysiskt, antingen mot ett 

annat barn, mot oss pedagoger eller mot föräldrar.  

 Målet är att vara steget före och motverka, vi arbetar med husmodellen 

samt med ett lågaffektivt förhållningsätt. När vi inte lyckas vara steget 

före skriver vi en avvikelse, denna följs upp som tidigare beskrivits, för att 

säkerställa att inte kränkande handlingar upprepas systematiskt.  

 



 Sida 15 (17) 

 

 

 

 

 

Södermalms stadsdelsförvaltning 

Förskoleavdelningen 

Medborgarplatsen 25 

Box 4270, 102 66 Stockholm 

Växel 08-508 12 000 

stockholm.se 

 

Mål: Genomföra trygghetsvandringar med barnen. 

Mål: Utveckla/synliggöra det mångkulturella arbetet med 
barnen.  

Arbetssätt: Barn och pedagoger gör en översyn av förskolans 
lokaler/miljöer ute och inne. Barn och pedagoger reflekterar 
över barnens iakttagelser kring trygghet och säker miljö.  

Arbetssätt: Vi arbetar med mångkulturella almanackan där vi 
väljer ut några traditioner som vi fördjupar oss i under 
terminen. Filmer, sång och musik, litteratur och inspiration 
från vårdnadshavare berikar det mångkulturella i vår förskola.    

Uppföljning: Varje månad på APT.  

Ansvarig: Förskollärare   

När insatserna ska genomföras: Under år 2019 

1. Upptäcka:  
Personal kontaktar förskolechef om händelsen direkt och vilka 

åtgärder som har vidtagits. Hur/när har kontakten med 

vårdnadshavaren inletts? Personalen kontaktar snarast 

vårdnadshavarna, informerar om händelsen och bokar snart därefter in 

ett kort möte där eventuellt även biträdande förskolechef eller 

förskolechef deltar. Mötet dokumenteras.  

Förskolechefen kontaktar avdelningschef på Förskoleavdelningen.  

Anmäla: anmälan görs eventuellt på blankett 1 som finns i 

Södermalms mallar (Anvisningar, mallar och listor).  

2. Utreda:  
Utred snarast upplevelser av kränkning utan att värdera. Använd 

blankett 2 (Anvisningar, mallar och listor).   

När personal misstänks ha kränkt/trakasserat barn ska förskolechefen 

alltid ansvara för utredningen.     

Dokumentera: Dokumentera/utred och följ upp interna anmälningar 

på förvaltningens blanketter 1- 3 (Anvisningar, mallar och listor).  

3. Åtgärda/Förslag till åtgärder:  

Följa upp: Dokumentera hur och när ni tänker följa upp föreslagna 

åtgärder på blankett 3. Om åtgärderna inte har haft önskad effekt 



 Sida 16 (17) 

 

 

 

 

 

Södermalms stadsdelsförvaltning 

Förskoleavdelningen 

Medborgarplatsen 25 

Box 4270, 102 66 Stockholm 

Växel 08-508 12 000 

stockholm.se 

 

beskriv varför och föreslå nya åtgärder tills kränkningarna har 

upphört.   

Följa upp på förvaltningen: Om förskolan får en intern anmälan eller en 

extern anmälan via Skolinspektionen/barn- och elevombud skrivs ett 

yttrande till Sociala delegationen. Det kan vara bra att förskolechef eller 

bitr. förskolechef deltar på mötet. De föreslagna åtgärderna i yttrandet 

följs sedan upp tillsammans med förvaltningen.   

4. Avsluta: Avslutningssamtal där alla berörda parter träffas för att 

komma överens om att t ex kränkningar har upphört och att ärendet 

kan avslutas.    

5. Har förskolan dokumenterat någon utredning om 
kränkning, diskriminering eller trakasserier under året? 

Förskolans svar: Nej, ingen anmälan. 

Förskolan har under året uppmärksammat oönskade händelser med 

utagerande barn. Stödenheten har varit inkopplad med handledning till 

pedagogerna.       

 

 

 

 

 

Foto: Maria Gamla stans förskolor 
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Förskolechef  
Förskolechef är skyldig att anmäla om barn/vårdnadshavare anser att 

barnet är utsatt för kränkning/diskriminering till chefen för 

Förskoleavdelningen. Anmälan görs på blankett 1, utredning på blankett 2 

och uppföljning på blankett 3 som finns i katalogen ”Anvisningar, mallar 

och listor”. 

Personal   
När personal får kännedom om att ett barn/vårdnadshavare anser 

sig/barnet ha blivit utsatt för kränkande behandling/diskriminering är hen 

skyldig att dokumentera och anmäla händelsen till biträdande förskolechef 

omgående. Anmälan görs på blankett 1.Utredning görs på blankett 2 och 

uppföljning på blankett 3 som finns i katalogen ”Anvisningar, mallar och 

listor”.  

Avdelningschef 
Avdelningschef är skyldig att anmäla händelsen till stadsdelsnämnden 

som är ytterst ansvarig. Anmälningar vidarebefordras därefter till Sociala 

Delegationen/SDN som är ytterst ansvarig.    

 

 

                  _________________________ 

 

Mallen beslutad i förskolans ledningsgrupp 13 juni 2018 


