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Förskolan Plogens plan mot 
diskriminering och kränkande 
behandling 2018 

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.  

 

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  

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rubriken-upphor-att-galla-u2017-01-01_sfs-2006-1083
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Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan 

som kommer i kontakt med barn skyldiga att arbeta målinriktat 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 -   

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.     

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
http://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/10/allasratt/
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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 upplevelse. Förskolan ska alltid utreda om barnet blivit kränkt.  

Här tas hänsyn tas till barnens ålder. Det vanliga är att det inte är frågan 

om kränkande behandling men däremot snarast fråga om 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) 

Utvärdering av föregående års plan 
Genomfördes de åtgärder som föreslogs i förra årets plan? Är ni nöjda 

med resultatet? Vad behöver förbättras? 

 

Förskolans utvärdering beskrivs här:  

     Under höstterminen och vårterminen 2017 har vi på Plogen på olika  

sätt arbetat främjande, förebyggande och åtgärdande.  

 Det främjande värdegrundsarbetet ligger till grund för all 

verksamhet med barnen. Vi står för att verksamheten planerats 

med detta i åtanke och att alla pedagoger tagit ett enskilt ansvar 

för att efterleva dessa värden. Däremot har vi i 

likabehandlingsgruppen uttryckt behov av fortbildning och en 

enighet i förståelse för terminologi och hur vi arbetar praktiskt 

med dessa människovärden så att vi når en enhetligt hög kvalitet. 

Vi vill även öka delaktigheten och engagemanget i arbetslaget. Vi 

fortsätter i höst att inspirera och föra diskussioner som leder till 

detta. Vi fortsätter också att driva utbildningslinjen nästa år i 

likabehandlingsgruppen och på APT:n. 

 De mål och arbetssätt vi gemensamt bestämt har det under året 

arbetats med på olika sätt i varierad utsträckning. Vissa mål är 

inarbetade medan andra ej blivit uppnådda.  
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Tex. Att alla pedagoger vet var dokument finns och vilka rutiner 

vi måste följa vid tillbud. Vi har beslutat att göra en pärm för att 

samla dokument och göra det tillgängligare för alla.  

 

 Det som blivit tydligt detta år är att när det gäller arbetssättet att 

aldrig brista i tillsynen av barnen, uppfyller alla pedagoger detta 

men upplever ändå att personaltäthet och storleken på 

barngruppen inte ger oss dessa förutsättningar. Detta är något som 

kräver en konkret lösning. Vi för diskussioner med ledning samt 

samarbetar över huset för att lösa detta så långt det går. 

 

               

Främja barns lika rättigheter och 
möjligheter 
Det främjande 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 är annorlunda. Det kan också vara till 

exempel kompetensutveckling för personalen om 

diskrimineringsgrunderna. 

Förskolans främjande arbete beskrivs här:  

 att kontinuerligt träna barnen i att ta andras perspektiv, 

upprätthålla egen integritet och lösa konflikter 

 att i likabehandlingsgruppen fortbilda oss om frågor som är 

relevanta för de utmaningar vi står inför 

 lyfta fram när något/några barn hjälper, tröstar, ”du-får-vara-med” 

varandra och synliggöra medlärandet mellan barnen.  

 Projicera positiva självbilder på alla barn.  

 

Diskutera:  

Var går gränsen 

mellan befogade 

tillrättavisningar 

och kränkande 

behandling? 
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Barn, vårdnadshavare och personals delaktighet   

1. Förskolan beskriver hur barnen varit delaktiga i 
likabehandlingsarbetet:  

Ett av våra verktyg för kartläggning har riktat sig till barnen och 

deras inflytande. Alla barn är delaktiga i vårt arbete runt hur vi är 

bra kompisar samt vilka rättigheter och skyldigheter barnen har. 

Tillsammans med barnen skapar vi en kultur som främjar 

likabehandling. I genomförandet av likabehandlingsarbetet är 

barnen den största tillgången vi har.  

 

2. Här beskriver förskolan hur barn och vårdnadshavare 
har varit delaktiga i arbetet:  

I ett av våra forum för föräldrasamverkan - Förskolerådet, har vi 

informerat om våra skyldigheter utifrån denna plan samt öppnat 

upp för en dialog runt vad du som vårdnadshavare kan ha för 

önskemål och tankar om likabehandling. Alla vårdnadshavare har 

tagit del av denna möjlighet genom information från mailutskick. Vi 

har även en punkt på föräldramöten som rör föräldrasamverkan i 

form av föräldraråd och likabehandlingsplanen. 
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Kommunikation 

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 är utsatt för 

kränkning/diskriminering och vilka rutiner som gäller.  

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

Barn: Vi pratar med barnen om vem man kan/ska prata med om 

man känner sig ledsen, arg eller behöver hjälp med något. Vi tar 

upp barnkonventionen i barngruppen och främjar en miljö som är 

trygg och förtroendefull.  

Vårdnadshavare: Vi strävar efter att skapa ett förtroendefullt och 

professionellt samarbete med alla vårdnadshavare och tar ansvar 

för att driva detta. Denna plan har alla tillgång till och vet var den 

finns. Här står den information som behövs för att göra sin röst 

hörd om behov finns.  

Personal: All personal på Plogen har läst och skrivit under planen. 

På så sätt har alla som jobbar på Plogen en skyldighet och en 

rättighet att arbeta, utvecklas och vistas i en miljö där den efterlevs. 

 

 

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.    
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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.  

 

Underlag för kartläggningen kan vara: 

o Organiserade och väl förberedda samtal med barn och personal 

om trygghet och trivsel. 

o Konfliktsituationer 

o Interna och externa anmälningar 

o Vårdnadshavares/barns synpunkter 

o Utvecklingssamtal/föräldramöten med workshops/föräldraråd 

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? 

Vi har under året börjat samla information om vår pedagogiska miljö. Vi 

vill upptäcka miljöer där det finns en ökad risk för kränkningar, 

diskrimineringar och trakasserier.  

 Vi ser att det finns utrymmen och tidpunkter på dagen där barnen 

kan vara på ett visst ställe eller leka på ett sådant sätt att det 

uppstår en ökad risk. Vår analys av detta är delvis att en ändring 
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av schemat skulle kunna lösa vissa delar men att det är svårt att 

fylla alla luckor då barnen har längre vistelsetider.  

 Vi har redan möblerat om vår miljö på flera ställen för att 

förebygga detta arbete samt pratat med barnen om regler och 

drivit vårt värdegrundsarbete på hela huset.  

 Vi har fört lite diskussioner om fördomar och hur de formar vårt 

tyckande och tänkande. Även om skillnaden mellan en åsikt och 

ett argument. Vi har även börjat skapa en samsyn runt olika 

begrepp som rör likabehandling. Tex. Vad är en kränkning? Vem 

har tolkningsföreträde när det gäller barnens upplevelser?   

 

 

Vad har kartläggningen gett oss för material att utveckla vår verksamhet 

efter? 

 Vi har börjat få syn på hur material och den fysiska miljön 

samspelar med barnen i deras lek och lärande. Vilka normer ger 

vår pedagogiska miljö barnen och vad uppmuntrar miljön för lek 

och för sinnesstämningar. Finns det rena diskrimineringar eller 

dolda kränkningar? Vi jobbar vidare med denna kartläggning i 

höst.  
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Förebygga diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling  

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/ 
 

Förebyggande arbete 

Det förebyggande arbetet utgår från analys av kartläggningen av den 

tidigare planen och händelser som inträffat under året – till exempel 

incidenter i RISK. Vad visade kartläggningen att ni behöver jobba vidare 

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

tillsammans med barnen.  

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, 

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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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/ 

Förskolans förebyggande arbete beskrivs här:  

Vi jobbar vidare med nedanstående frågor och utvecklar vår verksamhet 

därefter.  

 Vi tycker att delen runt främjande åtgärder är bra men 

behöver specificeras mer. Detta för att göra det lättare och 

tydligare hur vi ska arbeta dagligen med att främja 

likabehandling.  

 Målet för föregående års plan sammanfattar också var vi vill 

vara i vårt likabehandlingsarbete men är svårt att mäta och 

behöver även det specificeras mer. Vi vill även utbilda och 

samtala mer runt dessa frågor och avsätter därför tid på APT-

möten där vi driver detta utvecklingsarbete. 

 Arbetssätten är tydliga i stort men lämnar för mycket 

utrymme åt olika arbetssätt mellan basgrupperna. Behöver vi 

enas mer om på hela huset för att kunna nå samma mål? Det 

arbetssätt som gäller stående punkt på husmöten har ej 

uppnåtts. 

 Uppföljningen ger också mycket utrymme för varje basgrupp 

att forma detta väldigt fritt. Detta är gjort i våra arbetsplaner 

och behöver även knytas an till denna plan.  

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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 Ansvaret läggs på varje basgrupp och dokumenteras i varje 

enskild arbetsplan. Tar detta oss närmare målet eller behöver 

vi ena oss mer på hela huset? 

 Under när insatserna ska genomföras , står det att alla ska 

ha läst skolverkets plan om likabehandling och utdrag ur 

”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling”. 

Detta har inte alla gjort och vi diskuterar hur vi ska bli bättre 

på att introducera denna plan för nyanställda. Vi gör en pärm 

som alla kan hämta info. Och dokument ur samt har en sista 

sida i denna plan som sammanfattar det viktigaste och gör den 

tillgängliga för ny personal och vikarier. Trygghetsvandringar 

där vi upptäcker miljöer som kan ge upphov till detta. Hur 

kan dessa utföras? (Undvika hemmablindhet). 

 Hur fångar vi barnens perspektiv utan att detta färgas av 

vuxnas tolkningar? Är det möjligt? Kan vi jobba enbart 

utifrån barnens känslor? 

 Är det lättare att upptäcka skadliga beteenden om barnet visar 

sina känslor utåt? Hur ser vi barn som är introverta? 

 Hur förhåller vi oss till sagor och berättelser som tolkas som 

kränkande eller diskriminerande? Ska vi censurera, filtrera 

eller ändra sagans gång? Hur förhåller vi oss till vår 

”sagoskatt”? 

 Hur pratar vi med barnen i en lärande situation?  Vad är skäll, 

tillrättavisning, kränkning och diskriminering? Vad händer 

med ett barn som ofta blir tillrättavisad på olika sätt. Vad 

händer med barnets självbild och lär vi på så sätt andra barn 

att tillrättavisa på samma sätt? Om någon personal ofta 

hamnar i negativ kontakt med ett/flera barn. Hur gör vi då? 

 Vi pratade om vikten av att använda positiva instruktioner för          

att bygga barnets positiva självbild. På så sätt är vi 

godaförebilder. 

 Vi har utifrån de sju diskrimineringsgrunderna, diskuterat hur 

dessa kan visa sig rent praktiskt i verksamheten. Några av 

dessa ledde in i ett individuellt  ”tyckande”  som i sin tur fick 

oss att prata om Evidens, vetenskaplig grund och beprövade 

erfarenheter.  

 Vi har från likabehandlingsgruppen pratat om metoden 

barnråd där barnen får vara inflytande och delaktighet i vårt 

värdegrundsarbete. Hur detta kan genomföras är inte klart.  
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Förskolan beskriver sina mål för nästa år här:    

  

 På Plogen har vi en trygg och säker ute och innemiljö. 

 Alla pedagoger ska ta ett enskilt ansvar att vara delaktiga i  
främjandet av likabehandling i barngruppen samt 
utvecklingen av likabehandlingsplanen utifrån våra 
demokratibegrepp: Engagemang, deltagande och 
medbestämmande.  

 Barnen visar förmågor i fri lek och styrd verksamhet som 

främjar likabehandling samt motverkar trakasserier och 

kränkningar.  

 

 Alla pedagoger har läst de styrdokument vi måste följa. 

Alla vet vilka rutiner som gäller vid uppkomsten av 

diskriminering, kränkning eller trakasserier. Detta innefattar 

ansvar att meddela kollegor vid uppkomst, veta var 

blanketter finns samt vilka handlingsplaner som finns.  

 Alla pedagoger skall följa de arbetssätt vi gemensamt 
bestämmer samt kunna föra resonemang runt dessa.  

 Vi gör likabehandlingsarbetet mer tillgängligt genom att 

arbeta fram ”Bra att tänka på-skyltar”.  

Arbetssätt:  

 Alla pedagoger använder ett positivt språkbruk där vi tror på 

barnens förmågor. Detta betyder att vi berättar för barnen 

vad de ska GÖRA istället för vad de ska SLUTA med. Det 

betyder också att vi bara lägger ansvar på barnet som 

barnet kan och bör råda över.  

 

 Alla pedagoger tar ansvar för att inte brista i tillsynen av 

barnen. Detta genom att fördela personal och barn över 

huset och på basgruppen. Vi erbjuder hjälp när vi kan och 

ber om hjälp när vi behöver.  

 

 Alla pedagoger tar ett ansvar i att driva ”Ett hus”-arbetet för 

att undvika stress och se till HELA husets verksamhet. 

Detta innebär att vara delaktig i morgonplaneringar för 

dagen där vi fördelar personal och uppgifter. Men också att 
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vara lyhörd mot sina kollegor under hela dagen. Det är 

barnens behov som ska styra fördelningen.  

 

 Alla pedagoger tar ett ansvar för att driva ett ”sjyst-

kompisarbete” på Plogen. Vi främjar likabehandling genom 

att skapa normer för vänskap och demokrati. Detta innebär 

bl.a. att pedagoger ansvarar för att alla barn följer 

lekreglerna- Turtagning, samförstånd och ömsesidighet. Det 

innebär även att lyfta fram fördelar av att vara en grupp som 

t.ex. medlärande och solidaritet.  

 

 ”Bra att tänka på-skyltarna är ett verktyg som ska användas 

i verksamheten under hösten. Vi diskuterar, utvecklar och 

arbetar fram en enhetlig policy.  

Ansvar:  

 Det yttersta ansvaret åligger förskolechefen som ska driva 

och skapa forum för att utveckla arbetet med 

likabehandling. För att uppnå målen behöver 

Förskolechefen även ansvara för att erbjuda fortbildning 

och resurser där behov finns. Vilka dessa behov är kan 

bestämmas utifrån förskolechefens observationer, 

enkätsvar och medarbetarsamtal, samt genom 

gruppdiskussioner med personal.  

 

 Varje basgrupp ansvarar för att systematiskt arbeta med 

likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten samt att 

informera och utveckla den i gemensamma forum på huset. 

Detta innebär kartläggning, dokumentation, främjande 

arbete, diskussioner, åtgärder mm.  

 

 För att vi ska nå våra mål krävs det att ALLA pedagoger 

ansvarar för och jobbar praktiskt med dessa. Ansvaret för 

utformningen av den pedagogiska verksamheten åligger 

förskolelärarna. Genomförandet åligger alla som jobbar i 

barngruppen.   

 När insatserna ska genomföras:  

 Våra forum för utveckling är APT, husmöten, 

basgruppsmöten och i den dagliga dialogen mellan 

pedagoger och chefer.  

Arbetssätten ska på ett praktiskt sätt användas i den 

dagliga verksamheten med barnen.  

 Kartläggning ska på ett systematiskt sätt arbetas med 

under hela året. 
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 Vi kan på ett respektfullt sätt göra varandra uppmärksamma 

på hur vår pedagogik påverkar barnen i stunden. OBS! 

Detta kan bara göras om du är trygg och har en positiv 

kommunikation med dina kollegor. 

Upptäcka/utreda/Åtgärda 

Upptäcka: 

Förskolan arbetar kontinuerligt med att upptäcka möjliga 

diskrimineringar, trakasserier eller kränkningar. Genom vår 

kartläggning kan vi synliggöra vår verksamhet och barnens vardag. 

Genom våra forum för diskussion skapar vi förutsättningar för att 

dela olika synsätt, åsikter och observationer. Genom att på ett 

medvetet och konkret sätt arbeta med likabehandling dagligen, blir 

denna plan ett ”levande” dokument.  

Utreda:  
 
Förskolans medarbetare måste agera så snart någon anställd får 
kännedom om att ett barn känner sig utsatt för trakasserier eller 
kränkande behandling. Det gäller också om föräldrar berättar något 
till medarbetare som deras barn har upplevt som kränkande på 
förskolan. Medarbetare som får kännedom om att ett barn anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla 
det till förskolechefen. Förskolechefen är skyldig att anmäla 
händelsen till avdelningschef på förskoleavdelningen. Anställda i 
förskolan ska informera föräldrar i den dagliga dialogen om det 
hänt något som ett barn kan uppleva som kränkande.  
 
Medarbetare måste skyndsamt utreda vad som har hänt och vidta 
de åtgärder som behövs för att förhindra fortsatta kränkningar. Det 
behövs inga bevis för att påbörja en utredning. Det räcker med att 
ett barn upplever att det har blivit kränkt. Utredningen ska alltid 
dokumenteras. Som stöd för dokumentation finns en särskild 
blankett – ”Blankett för dokumentation av kränkning eller 
diskriminering”. Utredningen skickas till avdelningschefen som gör 
eventuella kompletteringar, ser till att lämpliga åtgärder vidtas 
skyndsamt och anmäler ärendet till stadsdelsnämnden. 
Dokumentationen ska diarieföras vid förvaltningen. En kopia 
sparas och låses in på förskolan.  
 
Om händelsen har varit bagatellartad kan det räcka med en enkel 
utredning. I komplicerade fall blir utredningsskyldigheten mer 
långtgående och ställning måste tas till om anmälan även ska 
göras externt, till exempel till socialtjänst, polis, arbetsmiljöverket 
och/eller facklig organisation. En förälder som inte tycker att 
förskolan gjort tillräckligt för att komma tillrätta med barnets 
problem kan göra en anmälan till Skolinspektionen eller 
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Diskrimineringsombudsmannen. Anmälningar ska anmälas till 
stadsdelsnämnden. 

Dokumentera/åtgärda: Dokumentera gärna på förvaltningens 
blankett för ”Dokumentation för utredning av kränkande 
behandling, diskriminering och trakasserier”.  

Följa upp: Dokumentera också hur och när ni tänker följa upp 
föreslagna åtgärder på samma blankett.   

Följa upp på förvaltningen: Om förskolan har haft en anmälan till 

Skolinspektionen/beo skrivs ett yttrande till Sociala delegationen. 

De föreslagna åtgärderna följs sedan upp tillsammans med 

förvaltningen.   

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

Nej! Inga händelser som resulterat i dokumentation eller anmälningar. 

Däremot har det uppstått händelser som fångats upp direkt i barngruppen 

och arbetats med på ett medvetet sätt. Detta är något vi alltid fångar upp 

när vi ser eller hör och följer upp genom diskussioner i arbetslaget. 

 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”. 

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”. 

är skyldig att anmäla händelsen till stadsdelsnämnden 

som är ytterst ansvarig. Anmälningar vidarebefordras därefter till Sociala 

Delegationen/SDN som är ytterst ansvarig.   
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Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av  

kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier. Varje år upprättas 

en plan på alla förskolor. Det som står i likabehandlingsplanen ska ske i 

verksamheten.  

Du som arbetar på Plogen är skyldig att följa de mål och arbetssätt som 

följer: 

 

 Det förekommer ingen diskriminering, några 
trakasserier eller någon kränkande behandling på 
Plogen.  

 På Plogen har vi en trygg och säker ute och innemiljö. 

 Alla pedagoger ska ta ett enskilt ansvar att vara delaktiga i  
främjandet av likabehandling i barngruppen samt 
utvecklingen av likabehandlingsplanen utifrån våra 
demokratibegrepp: Engagemang, deltagande och 
medbestämmande.  

 Barnen visar förmågor i fri lek och styrd verksamhet som 

främjar likabehandling samt motverkar trakasserier och 

kränkningar.  

 

 Alla pedagoger har läst de styrdokument vi måste följa. 

Alla vet vilka rutiner som gäller vid uppkomsten av 

diskriminering, kränkning eller trakasserier. Detta innefattar 

ansvar att meddela kollegor vid uppkomst, veta var 

blanketter finns samt vilka handlingsplaner som finns.  

  Alla pedagoger skall följa de arbetssätt vi gemensamt 
bestämmer samt kunna föra resonemang runt dessa.  

 Vi gör likabehandlingsarbetet mer tillgängligt genom att 

arbeta fram ”Bra att tänka på-skyltar”.  

 Alla pedagoger använder ett positivt språkbruk där vi tror på 

barnens förmågor. Detta betyder att vi berättar för barnen 
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vad de ska GÖRA istället för vad de ska SLUTA med. Det 

betyder också att vi bara lägger ansvar på barnet som 

barnet kan och bör råda över.  

 

 Alla pedagoger tar ansvar för att inte brista i tillsynen av 

barnen. Detta genom att fördela personal och barn över 

huset och på basgruppen. Vi erbjuder hjälp när vi kan och 

ber om hjälp när vi behöver.  

 

 Alla pedagoger tar ett ansvar i att driva ”Ett hus”-arbetet för 

att undvika stress och se till HELA husets verksamhet. 

Detta innebär att vara delaktig i morgonplaneringar för 

dagen där vi fördelar personal och uppgifter. Men också att 

vara lyhörd mot sina kollegor under hela dagen. Det är 

barnens behov som ska styra fördelningen.  

 

 Alla pedagoger tar ett ansvar för att driva ett ”sjyst-

kompisarbete” på Plogen. Vi främjar likabehandling genom 

att skapa normer för vänskap och demokrati. Detta innebär 

bl.a. att pedagoger ansvarar för att alla barn följer 

lekreglerna- Turtagning, samförstånd och ömsesidighet. Det 

innebär även att lyfta fram fördelar av att vara en grupp som 

t.ex. medlärande och solidaritet.  

 

 ”Bra att tänka på-skyltarna är ett verktyg som ska användas 

i verksamheten under hösten. Vi diskuterar, utvecklar och 

arbetar fram en enhetlig policy.  

 

 Vi gör en rundvandring i vår pedagogiska miljö och 

kartlägger risk för kränkningar, diskrimineringar och 

trakasserier.  

 


