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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.  

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.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rubriken-upphor-att-galla-u2017-01-01_sfs-2006-1083
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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, könsöverskridande 

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.     

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.    

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
http://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/10/allasratt/
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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) 

 

Vi har under år 2018 arbetat inspirerat utifrån boken Rätt Lätt av Susann 

Swärd och Tina Landgren, vi har gett barnen verktyg att förebygga 

konflikter och att förhålla sig till sina kamrater på ett respektfullt sätt. Att 

barnen får en förståelse att kommunicera med kamrater utan fysisk kontakt. 

Som exempel att man spolar tillbaka ett scenario (som en film) och 

tillsammans med pedagogs handledning får barnet kommunicera och 

använda sig av andra metoder för att få fram det hen vill. Barnet får göra 

omspelningen själv, dvs lämna tillbaka leksaken, fråga om man får vara 

med i leken etc. utan att pedagogen genomför handlingen åt barnet. Vi har 

fått möjlighet att medverka i ABC-kursen för pedagoger vilket ytterligare 

har gett oss redskap för att arbeta med vår samsyn och fördjupa våra 

kunskaper och förhållningssätt gentemot barnen. 

Vi upplever att alla pedagoger ännu inte är helt delaktiga i 

arbetet/förhållningssättet utifrån denna likabehandlingsplan. 

Vårdnadshavarna återkopplar utifrån värdegrundsarbetet och kommer med 

tankar och funderingar och önskemål om innehåll på barnråd. Vi ska 

fundera ut ett arbetssätt för att ytterligare involvera barnen i arbetet med 

likabehandlingsplanen.  

Vi pedagoger måste hitta/förstå och arbeta med ett gemensamt mål om 

nolltolerans mot kränkande behandling. För att främja delaktighet behöver 

vi pedagoger ha tillgång till de mallar och dokument som vi ska arbeta 

aktivt med.  
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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.  

- Vi vill att alla barn, vårdnadshavare och pedagoger ska känna sig 

lika mycket värda. 

- Vi vill arbeta för att vi har ett trevligt och respektfullt bemötande. 

- Vi vill att varje barn blir sett – vi använder oss av barnbarometern.  

- Verksamheten ska vara tydlig, tillåtande och tillgänglig och skapa 

likvärdighet för barns lust och lärande. 

Det bedrivs främjande arbete för likabehandling utifrån gällande lagar på 

förskolan. 

Medarbetare och biträdande förskolechef diskuterar och reflekterar kring 

arbetssätt, miljöer och aktiviteter regelbundet. Kunskap hos medarbetarna 

om likabehandling och diskriminering är avgörande för en förskola där alla 

barn ges möjlighet att utvecklas, lära och leka utifrån sina personliga 

egenskaper och intressen. Pedagogerna arbetar ständigt med att alla ska 

känna sig välkomna och sedda. När barn och anhöriga kommer på 

morgonen, lägger vi stor vikt vid att de blir bekräftade och hälsade på. 

Kön 

I arbetslaget har vi ett förhållningssätt för hur vi förhåller oss till både barn 

och vuxna. Grunden för all kommunikation ska vara ömsesidig respekt och 

visad hänsyn till individ och person. Alla barn i förskolan erbjuds möjlighet 

att utveckla just sina intressen utan att fråntas denna möjlighet på grund av 

föreställningar kring exempelvis kön eller ålder t.ex. att alla barn får testa 

olika aktiviteter oavsett om de är fem år eller ett. Vill de testa att gå 

balansgång på sandlådekanten får de det. Alla får möjlighet att prova på 

samma saker och aktiviteter. De erbjuds att arbeta med samma material. 

Metoder: 

- Vi läser och arbetar med bilder och böcker som ifrågasätter 

traditionella könsroller.  

- Vi har tillgång till olika böcker och bilder som visar att olika yrken, 

aktiviteter och färger inte är kopplade till ett specifikt kön.  

- Vi talar med barnen både enskilt och i grupp och följer upp dessa 

samtal genom att arbeta med genusfrågor på ett konkret sätt, till 
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exempel med sagor och bilder. Bland annat under samlingar och 

högläsningstillfällen.  

- Vi undviker att använda kön som kategoriseringsverktyg vid 

gruppindelning. 

- Vi säger kompisar istället för flickor/pojkar. 

- Vi påminner varandra och granskar oss själva kontinuerligt för att 

få syn på och motarbeta slentrianmässigt beteende som cementerar 

normreproducerande mönster. 

- Vi erbjuder ett rikt och varierat material som i så låg grad som 

möjligt är könskodat.  

- Barnen får träna på att läsa av varandras signaler; vill kompisen? 

Eller visar hen med kroppen att hen inte vill? Vi hjälper till att 

identifiera och tolka uttryck. 

Etnisk tillhörighet 

När vi arbetar med etnisk tillhörighet är syftet att synliggöra mångfald och 

visa, med bland annat bilder från andra kulturer/länder, en bred 

representation av olikhet. 

Metoder 

- Att läsa litteratur för barnen som berättar om olika kulturer och 

synliggör olika sorters utseenden, seder och bruk och 

levnadsförhållanden.  

- Att legofigurer, dockor och andra figurer har olika hudfärg, 

kroppsform och utseende på förskolan.  

- Att vi för samtal om olikheter och inkludering. 

- Vi arbetar med flerspråkighet genom sagor, sånger ramsor och IKT. 

- Vi använder oss av musik och dans från olika länder och kulturer. 

- Vi diskuterar traditioner och högtider som bland annat firas av barn 

och pedagoger i gruppen.  

Religion eller annan trosuppfattning 

På Rosen uppmärksammar vi olika svenska traditioner, samtidigt som vi 

lyfter medvetenheten genom samtal, bild och film att alla i världen inte har 

samma traditioner och högtider. Sedan har vi förskolans egna traditioner så 

som Sommarfesten, pepparkaksbaket och övernattningen för blivande 

skolbarn. Vi strävar efter att kunna uppmärksamma olika traditioner och 

seder, bland annat de som finns representerade i barngruppen. 

Metoder 

- Vi tittar på bilder från olika högtidsfiranden och traditioner. 

- Vi använder oss av digital media som film och musik. 
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- Vi serverar inte fläskkött på förskolan eftersom alla barn ska kunna 

äta samma mat i så stor utsträckning som möjligt. 

Funktionalitet 

Vi strävar efter att alla barn ska känna sig inkluderade och delaktiga i 

verksamheten. Alla barn har möjlighet till inflytande och delaktighet 

oavsett funktionsförmåga. Vi synliggör olika former av funktionalitet på ett 

naturligt och okomplicerat sätt. 

Metoder 

- Litteratur, bilder, film och arbetsmaterial. 

- Vi arbetar för att främja olika former av kommunikation med hjälp 

av exempelvis teckenstöd. 

- Samtal med barnen om olikheter och olika förutsättningar. 

- Att anpassa miljön så att den är tydlig och tillgänglig för alla som 

vistas i den.  

Sexuell läggning 

På Rosen uppmärksammar vi att familjer kan se ut på flera olika sätt, alla 

familjer består inte av två föräldrar, utan en familj kan bestå av en pappa 

och tre barn eller av två mammor och ett barn etc. Vi strävar efter att 

uppmärksamma och utmana normerna. 

Metoder 

- Vi samtalar och läser böcker om olika sätt att leva, olika 

familjebilder, olika karaktärer. Kastar om könet för att utmana 

barnens normföreställningar och skapa diskussion.  

- Byter ut pronomen i sånger och ramsor. 

Könsidentitet/könsuttryck 

På Rosen ska barnen få olika möjligheter att uttrycka sig på. Vi vill inte att 

barnen ska fästa mer vikt på sitt utseende utan snarare på hur de mår och 

hur de är som personer. Vi vill inte förstärka den utseendefixering som 

redan är så stark i samhället på förskolan. Vi bemöter barns frågeställningar 

genom samtal och diskussioner, både enskilt och i grupp.  

Metoder 

- Vi erbjuder barnen ett varierat utbud av utklädningskläder och 

lägger ingen värdering i vad de sätter på sig. 

- Vi lägger inte fokus på barns utseende, när det kommer till klädval, 

frisyrer och dylikt. 
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- Vi kommenterar inte barnens utseende med snyggt, sött och fint 

utan använder oss av andra ord som skön, varm och praktisk. 

- Vi samtalar om att utseendet inte spelar någon roll och att alla 

barn får se ut hur de vill och att det inte är könet som avgör vad 

hen tycker om eller inte. 

- Vi använder inte uttryck som ”hej tjejer!” eller ”kom nu killar!” 

eftersom vi inte kan vara säkra på att dem som vi tolkar som tjejer 

respektive killar uppfattar sig själva på samma sätt.  

 

Ålder 

På Rosen anpassar vi material och miljö efter intressen och förutsättningar 

snarare än efter ålder och utgår ifrån att varje barn är en individ och 

utvecklas i sin takt och åt olika håll, det finns ingen statisk utvecklingskurva 

som alla barn följer. 

Metoder 

- Vi strävar efter att inte lägga någon värdering vid ålder utan utgår 

från att alla barn är kompetenta och bra på olika saker. 

- Vi stärker barnens möjlighet till inflytande och talutrymme genom 

att ha samling i små grupper. 

- Vi är lyhörda för när barnen använder ålder som förolämpningar 

och kategoriseringsinstrument gentemot varandra, till exempel, 

”hen kan inte för hen är en bebis” ”jag leker bara med hen för hen 

är stor, inte liten” 

- Vi anpassar aktiviteter efter intressen och behov, inte ålder. 

Generella främjande åtgärder (kränkningar) 

Förskolan har en lång tradition av inkluderande förhållningssätt där likheter 

betonas och olikheter bejakas och respekteras. 

Vi har olika metoder för att arbeta med barn och olikheter och hur man 

skapar förståelse för dessa. Vi fortsätter att arbeta med bland annat 

materialet StegVis och för de yngre barnen vi arbetar med Stopp-handen 

och att tolka andras känslouttryck. 

Med pedagogerna ska vi arbeta aktivt för att utveckla förhållningssättet 

utifrån kränkande behandling. Steg 1. Att varje APT ta upp en punkt från 

planen och att samtliga får ett gemensamt uppdrag till nästa gång.  

Till exempel kan vi på ena mötet diskutera tankar kring hur vi arbetar med 

könsidentitet, för att nästa gång samtala om hur vi ska arbeta med etnisk 

tillhörighet och hur det ska kunna förtydligas ytterligare. 
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Barnens delaktighet 

Barnen är delaktiga i arbetet med likabehandling genom samtal och 

diskussioner i vardagen. Det är spontana samtal och samtal i arrangerade 

former så som samlingar och barnråd. Vi använder oss av olika material 

och arbetar tillsammans fram barnens likabehandlingsplans-vägg. Där alla 

kan se den och använda sig av den. Vi förstår vikten av att barnen är 

delaktiga och känner sig inkluderade i arbetet. 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

Vårdnadshavarna erbjuds utvecklingssamtal en gång per läsår, flera om 

behov uppstår eller om vårdnadshavarna önskar det. På samtalen förs en 

dialog kring hur barnet tillsammans med andra barn utvecklar sina 

förmågor att sätta sig in i sin egen och andras situation med utgångspunkt i 

det som likabehandling står för. Vårdnadshavarna bjuds även in till ett så 

kallat dialogmöte med representant från förskolan och biträdande 

förskolechef. Dessutom bjuds de in till ett terminsmöte en gång per termin. 

Vårdnadshavarna ställer bland annat frågor kring genus, mobbing 

kränkande behandling under dessa tillfällen. Vårdnadshavarna bedömer 

arbetet en gång varje år i en enkät – förskoleundersökningen. 

Vi synliggör med bilder utifrån ett genusperspektiv att alla barn har 

tillgång till samma material och hela förskolans möjligheter.  

1. Beskriv hur personalen varit delaktig i arbetet:  

Personalens delaktighet 

Alla anställda medarbetare på förskolan ska vara delaktiga i dialog och 

reflektioner på arbetsplatsträffar, arbetslagsmöten, reflektionstid och på 

utvecklingsdagar. Vi behöver arbeta mer med att alla pedagoger måste 

hitta/förstå och arbeta med ett gemensamt mål om nolltolerans mot 

kränkande behandling.  

Vi tar upp och diskuterar olika delar ur Likabehandlingsplanen på våra 

arbetsplatsträffar (APT) och arbetslagsmöten(ALM). Vi har ett årshjul 

där vi synliggjort vilken del av likabehandlingsplanen vi tar upp på 

varje möte. 
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Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på Stockholms stads hemsida och 

anslås ute på avdelningarna. 

1. Förskolans kartläggning 

 

Vi genomförde en trygghetsvandring i förskolans lokaler tillsammans med 

de äldsta barnen på förskolan (3-5 åringarna). En pedagog gick med barnen 

runt i rummen på förskolan och barnen berättade vad som händer och kan 

hända i rummet. Barnen berättade bland annat att de blir ledsna i olika rum 

om man är ensam om att vilja leka i ett rum, men att om en eller flera 

kompisar är med så är det roligt. De berättade även att det i hallen kan 

bråkas om kläder om man skulle ha likadana som en kompis. Dessutom fick 

vi veta att barnen ibland upplever det svårt att få kontakt med en vuxen när 

de sitter på toaletten och önskar hjälp.  

2. Förskolans beskrivning och analys av 
kartläggningen: 

Barnen uttryckte att de blir ledsna när de är ensamma om att vilja leka i ett 

rum, men att rummet i sig är roligt när kompisarna är med. Att som 

pedagoger få höra detta gör att vi, när vi ser ett barn leka ensamt i ett rum, 

kan fråga barnet om vad det leker och på så sätt kanske få en klarhet i om 

barnet själv valt att leka ensam eller om det leker ensamt då ingen annan 

vill vara med i den leken för tillfället.  

Barnen berättade även om bråk om likadana kläder i hallen, lösning av 

dessa konflikter som kan uppstå kan lösas tillsammans med en vuxen eller 

ett barn som känner igen sitt namn om kläderna i fråga är namnmärkta. Vi 

på förskolan kan se till att det finns en märkpenna i hallen så 

vårdnadshavarna kan märka kläderna med barnens namn. 

Det kan vara svårt att få kontakt med en vuxen när man är klar på toaletten 

berättar barnen. Flera kollegor har tidigare arbetat med en så kallad 

”bajsklocka” som barnen kan ringa i när de är färdiga på toaletten. Vi 

kommer nu att testa något liknande för att se om barnen upplever en annan 

responstid från pedagogerna när de är färdiga på toaletten. Vi har även 

pratat med barnen om att de kan tala om för en pedagog innan de går på 

toaletten så att pedagogen är uppmärksam om hjälp behövs.  
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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/ 

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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       Foto: Liselotte van der Meijs - bildbanken 

         

Förskolans förebyggande arbete beskrivs här:  

Utifrån utbildningen ABC har förskolans personal diskuterat 

förhållningssätt gentemot barnen. Förskolans personal gör observationer av 

barnens vardagssituationer, lek och samspel. Pedagoger arbetar aktivt för 

och förändra handlingar för att hjälpa barnen hantera olika situationer. 

Förskolans personal organiserar arbetet med barnen i mindre grupper för att 

kunna möta varje barn så bra som möjligt. 

Förskolans personal är aktiva och närvarande pedagoger i barnens lek och 

uppmärksammar förändringar i klimat och relationer i barngruppen.  

Förskolans personal reflekterar och för en kontinuerlig dialog i arbetslaget 

om iakttagelser, samspel i barngruppen och vidare utveckling av 

likabehandlingsarbetet.        

Förskolan använder sig utav trygghetsvandringar för att förebygga 

kränkning. 

Förskolans personal för en aktiv dialog med barnen om trygghet, 

kamratrelationer och trivsel på förskolan.  Vi arbetar utifrån kompisregler 

där barnen själva får sätta ord på hur de tycker man ska förhålla sig mot 

varandra, vad de tycker om och om det finns sätt de ogillar. 
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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 

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 
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Mål: Ökad pedagogisk närvaro och medvetenhet om vårt deltagande och 

förhållningssätt i barnens lek och aktiviteter samt i samspel med kollegor 

utifrån kränkande behandling. 

Arbetssätt: Genom att använda tiden på ALM och APT för att synliggöra 

samt genom diskussion nå ett gemensamt förhållningssätt. 

Uppföljning: Sker genom kontinuerlig diskussion på de månatliga APT och 

ALM. Detta är ett arbete som aldrig kommer vara färdigt då personalgrupp, 

barngrupp och förskolans verksamhet är i ständig förändring.  

Ansvar: Avdelningsansvarig förskollärare samt alla medarbetare 

När insatserna ska genom: I pågående verksamhet och under mötena som 

nämnts ovan med stöd av biträdande förskolechef. 

 

 

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 


