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Plan mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande 
behandling 2019 

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, 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.     

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) 

Diskutera:  

Var går gränsen 

mellan befogade 

tillrättavisningar 

och kränkande 

behandling? 

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

 

Förskolans utvärdering beskrivs här:  

På  arbetslagsmöte i november har alla pedagoger varit delaktiga i 

utvärderingen av årets plan mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. Förskollärare tillsammans med biträdande 

förskolechef har lett arbetet med att ta fram kommande årets plan. 

De flesta av åtgärderna som föreslogs i föregående års plan har 

genomförts och i sin helhet är förskolan nöjd med resultatet.   

Vi ser dock att hittills har planen mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling mestadels använts för att följa upp. Det behöver bli 

ett mer levande verktyg som används i både planering och uppföljning av 

likabehandlingsarbetet på förskolan relaterat till de olika 

diskrimineringsgrunderna. Därför är det väldigt viktigt att alla pedagoger 

på förskolan är delaktiga i genomförandet, utvärderingen och 

framtagandet av den nya planen. Detta arbete ska ledas dock av 

förskollärare.  

Fram tills nu har det skilt sig mellan basgrupperna vad som har gjorts och 

inte. Till exempel har de flesta basgrupperna inte genomfört Husmodellen 

som man hade beslutat om i årets plan. Vi behöver säkerställa att alla 

åtgärder som står i planen ska genomföras och följas upp av hela 

förskolan.  

 

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.  

1. Förskolans vision/värdegrund 

Alla barn i vår verksamhet ska känna sig trygga, respekterade och få lika 

möjligheter för att utvecklas och lära på förskolan.  

 

Verksamheten ska vara Tydlig, Tillåtande och Tillgänglig och skapa 

Likvärdighet för barns Lust till Lärande. 
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Pedagogerna ska vara Engagerade, Nytänkande och Professionella i 

relation till barn, vårdnadshavare och varandra.  

 

Förskolans pedagogiska miljö, pedagogernas förhållningssätt och mötet 

med vårdnadshavare och omvärld ska omfattas av denna värdegrund. 

2. Förskolans främjande arbete beskrivs här:  

Förskolan har en lång tradition av inkluderande förhållningssätt där 

likheter betonas och olikheter bejakas och respekteras. Vi har varierande 

metoder att arbeta med barns olikheter och hur man skapar förståelse för 

dessa samt hur man arbetar främjande utifrån de olika 

diskrimineringsgrunderna.  

Kön och Ålder:  

Alla barn ges förutsättningar att utvecklas utifrån sina intressen och 

förutsättningar genom:  

 

-Barnsamtal/Barnobservationer/Pedagogisk dokumentation om barnets 

trivsel, trygghet och utveckling på förskolan används som ett verktyg 

kontinuerligt i verksamheten. Viktigt att fånga upp det barnen möter och 

erbjuda likvärdig utbildning utifrån deras olika förutsättningar och behov.  

-Planerade möten/reflektionstillfällen med barn i grupp med  fokus 

olikheter/likheter som en tillgång är ett mycket viktigt inslag i vår 

verksamhet i arbetet med likabehandling där vi använder oss av 

dramatisering, litteratur och olika exempel från det vi ser och hör 

vardagen.    

- Barnen delas in i mindre grupper, så att varje barn får möjlighet att 

komma till tals utifrån sina olika förutsättningar och behov. 

-Verkstadsarbete – Ett inkluderande arbetssätt utifrån våra ledord Tydlig, 

Tillåtande, Tillgänglig som skapar Likvärdighet och Lust till att Lära. Ett 

arbete där både barn, vårdnadshavare och pedagoger ska vara delaktiga. 

Miljöerna i förskolan är utformade och tillgängliga för alla barn.  

Etnisk tillhörighet: 

Vi uppmärksammar traditioner och inslag från olika kulturer och länder. 

Barn med ursprung från andra länder/kulturer ska kunna känna stolthet för 

sitt ursprung. Det gör vi genom att: 

 

-Språkkartläggning av familjens språkdomäner vid introduktion då vi får 

en god inblick i vilka språk och kultur som finns kring barnet. Vi skriver 

en språkplan för barnen som har ett annat modersmål eller som är 

flerspråkiga där det tydligt framgår hur förskolan kan genom sånger, 

litteratur, bilder, kartor, digitala verktyg och dramatisering stärka barnets 

mångkulturella tillhörighet. Vårdnadshavare erbjuds att bidra på olika sätt. 

 

-Förskolan firar även FN dagen i oktober varje år då mångkulturalitet på 

förskolans lyfts fram genom kreativa och estetiska uttrycksformer.    
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Religion eller annan trosuppfattning: 

-Vi uppmärksammar olika högtider från barnens egen kultur och kulturer 

som finns i vår omvärld till exempel genom att använda den 

mångkulturella almanackan. 

-Maträtter ersätts med liknande produkter för dem som inte kan äta vissa 

rätter på grund av sin religion. 

 

Funktionsvariation: 

- Vi har ett bra samarbete med stödenheten kring barn som vi av olika 

anledningar behöver handledning kring eller barn som vi behöver söka 

extra stöd för.  

-Pedagogerna på förskolan får möjlighet till kompetensutveckling utifrån 

behov bland annat via habiliteringen.  

- Ett verkstadsarbete där ett inkluderande arbetssätt utifrån förskolans 

värdegrund. Ett arbete där både barn, vårdnadshavare och pedagoger ska 

vara delaktiga. Miljöerna i förskolan är utformade och tillgängliga för alla 

barn. 

-Barnsamtal/Barnobservationer/Pedagogisk dokumentation om barnets 

trivsel, trygghet och utveckling på förskolan används som ett verktyg 

kontinuerligt i verksamheten. Viktigt att fånga upp det barnen möter och 

erbjuda likvärdig utbildning utifrån deras olika förutsättningar och behov. 

 

Tillgänglighet: 

- Ett verkstadsarbete där ett inkluderande arbetssätt utifrån förskolans 

värdegrund. Ett arbete där både barn, vårdnadshavare och pedagoger ska 

vara delaktiga. Miljöerna i förskolan är utformade och tillgängliga för alla 

barn. 

-Barnsamtal/Barnobservationer/Pedagogisk dokumentation om barnets 

trivsel, trygghet och utveckling på förskolan används som ett verktyg 

kontinuerligt i verksamheten. Viktigt att fånga upp det barnen möter och 

erbjuda likvärdig utbildning utifrån deras olika förutsättningar och behov. 

 

Sexuell läggning: 

-Vi använder begreppet familj. Det är barnens definitioner av begreppet 

familj som gäller. I litteratur, teaterföreställningar och på 

dramainspirerade sångsamlingar får barnen upplevelser av olika 

familjestrukturer. I förskolan finns en tecknad affisch som visar en 

mångfald av olika familjekonstellationer. 

 

Könsövergripande identitet: 

-Vi kommenterar inte barnens klädval genom ord som snygg, gullig, 

häftig etc.   

-Vi tänker på hur vi uttrycker oss och etiketterar barnen. Vi använder oss 

av ordet kompisar eller deras namn istället för killar och tjejer. 

-Barnsamtal/Barnobservationer/Pedagogisk dokumentation används för att 

kartlägga hur våra miljöer används i relation till intresse och behov av 

utveckling i relation till varje barn.  

 

 

 



 Sida 6 (14) 

 

 

 

 

 

Södermalms stadsdelsförvaltning 

Förskolan Sjöresan 
Hammarbyterassen 39-43 

08-508 425 49 

 

Främjande sammanhang kopplat till förskolans årshjul: 

-Under hösten får vårdnadshavare möjlighet till utvecklingssamtal med 

fokus på dialog om hur vi arbetar med förskolans värdegrund utifrån 

barnets förutsättningar samt om barnets trivsel, trygghet och utveckling på 

förskolan. Under våren följs det samtalet upp. 

 

-Två gånger per år bjuds vårdnadshavare in till ett föräldramöte där 

pedagogerna informerar och för dialog om hur vi bland annat arbetar med 

förskolans värdegrund och likabehandlingsarbetet allmänt på förskolan. 

-En gång i månaden har pedagogerna ett arbetslagsmöte där fokus ligger 

på förskolans värdegrundsarbete och reflektion kring rutiner och arbetssätt 

som behöver ses över och förbättras utifrån behov som uppstår i 

barngruppen. 

- En gång i månaden har pedagogerna basgruppsmöte där fokus ligger på 

varje barns välmående, trygghet och utveckling på förskolan samt barn 

som behöver extra stöd. 

Utvecklingssamtal, föräldramöten, basgruppsmöten och arbetslagsmöten 

är inbyggda i den pedagogiska årshjulet för att möjliggöra en likvärdig 

verksamhet för alla vårdnadshavare och pedagoger i arbetet med 

likabehandlingsfrågor.  

1. Förskolan beskriver hur barnen varit delaktiga i 
likabehandlingsarbetet:  

Planerade och oplanerade möten/reflektionstillfällen/samtal med det 

enskilda barnet och barn i grupp kring likheter, olikheter, känslor, 

vänskap, konflikter, hur man bemöter varandra, hjälper varandra och vem 

man ska vända sig till om de upplever sig illa behandlade. 

Exempel på litteratur som har använts är Pudlar och pommes, Max-serien, 

Lika och olika, Utsida och insida. 

Varje grupp på förskolan har tillsammans med barnen skapat en 

kompissol/kompisträd där barnen själva har kommit fram till hur man är 

en bra kompis. 

Pedagogerna har stöttat barnen med att hitta verktyg där de behöver värna 

om sin integritet. Exempelvis genom stopplinje vid hygienutrymmen som 

visar var barnen ska vänta på sin tur. 

Alla barn har varit delaktiga i att tycka till kring miljön på förskolan samt 

i utformningen av miljön o: vad känns bra, vad känns inte bra och varför 

samt hur vill vi ha istället.  
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2. Här beskriver förskolan hur vårdnadshavare har varit 
delaktiga i arbetet:  

Vardaglig dialog mellan pedagog och vårdnadshavare – hur barnets dag 

har varit gällande trivsel, lek och kamratskap.  

Utvecklingssamtal/uppföljningssamtal – samtal kring barnets trivsel, 

trygghet, utveckling och samspel på förskolan. 

Föräldramöten – vårdnadshavare har varit delaktiga i arbetet genom 

diskussion i grupp med övriga vårdnadshavare utifrån vad likabehandling 

betyder för dem. De vanligaste svaren var jämställdhet, delaktighet, 

samma möjlighet, respekt och inkludering.  

Två gånger per år bjuds vårdnadshavare till dialog med ledningen.  

Exempel på ämnen som lyfts är planering kring inskolning och 

överinskolning, kompisrelationer och hur förskolan arbetar med barns 

integritet. 

En gång i veckan, på veckomötet, lyfts vårdnadshavarens synpunkter av 

pedagoger och ledningen där återkoppling och åtgärderna har skilt sig 

beroende synpunktens karaktär. 

3. Beskriv hur personalen varit delaktig i arbetet:  

Pedagogernas gemensamma reflektion har fortsatt handlat mycket om 

förhållningssätt och samsyn kring olika rutiner och aktiviteter på 

förskolan.  

En gång i månaden har pedagogerna haft ett arbetslagsmöte där fokus har 

legat på förskolans värdegrundsarbete och reflektion kring rutiner och 

arbetssätt som behöver ses över och förbättras utifrån behov som uppstår i 

barngruppen.  

En gång i månaden har pedagogerna haft basgruppsmöte där fokus har 

legat på varje barns välmående, trygghet och utveckling på förskolan samt 

barn som behöver extra stöd. 

Pedagogerna har arbetat med den pedagogiska miljön utifrån ledorden 

Tydlig, Tillåtande, Tillgänglig som skapar Likvärdighet och Lust till att 

Lära.   

De flesta av pedagogerna har använt sig av IA systemet vid olika 

incidenter så att händelser kan åtgärdas och förebyggas. 

Pedagogerna har skrivit ett verksamhetsbrev basgruppsvis en gång i 

månaden med fokus på de aktuella processerna i barngruppen. 

På  arbetslagsmöte i november har alla pedagoger varit delaktiga i 

utvärderingen av årets plan mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. Förskollärare tillsammans med biträdande 

förskolechef har lett arbetet med att ta fram kommande årets plan mot 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 
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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:  

Ledningen mailar ut planen i början av året till alla pedagoger och en 

genomgång av den färdiga planen sker på APT i början av året. 

Förskollärare mailar ut planen till basgruppens vårdnadshavare. 

Pedagogerna informerar vårdnadshavare övergripande om vad planen 

innehåller, var den finns att läsa och hur vi arbetar med den på 

föräldramötet.  

Planen läggs ut av ledningen på Skolplattformens Startsida. 

Planen läggs ut på https://forskola.stockholm/hitta-forskola för 

vårdnadshavare som inte än har börjat på förskolan.  

Planen finns vid eller i nära anslutning till våra anslagstavlor i hallen. 

Planen används som ett aktivt verktyg i planeringen av undervisningen för 

barn på förskolan. 

Pedagogisk dokumentation används av alla pedagoger som ett verktyg för 

att fånga och synliggöra både enskilda barnets tankar och 

utvecklingsbehov men också de olika processer i gruppen som behöver 

vägledning och utmaning. 

1. Förskolans kartläggning 

Underlaget för kartläggningen har varit: 

- Konfliktsituationer 

- Planerade möten/samtal med vårdnadshavare såsom föräldramöten, 

dialogmöten, utvecklingssamtal, uppföljningssamtal. 

- Veckomöten där synpunkter från barn, pedagoger och vårdnadshavare 

systematisk behandlas och åtgärdas. 

- Barnskyddsronder  

https://forskola.stockholm/hitta-forskola
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- Incidenter som rapporterats in i vårt incidentrapporteringssystem IA 

- Interna och externa anmälningar 

- Planerade möten/samtal med pedagogerna såsom arbetslagsmöte, 

basgruppsmöte 

- Planerade och oplanerade möten/reflektionstillfällen/samtal med det 

enskilda barnet och barn i grupp kring likheter, olikheter, känslor, 

vänskap, konflikter, hur man bemöter varandra, hjälper varandra och vem 

man ska vända sig till om de upplever sig illa behandlade. 

2. Förskolans beskrivning och analys av 
kartläggningen: 

Synpunkter från vårdnadshavare har mestadels handlat om konflikter 

mellan barn. Vi stöttar barnens gränssättning. Till exempel tejp och 

fotavtryck utanför toalettdörrar. Vi stöttar och uppmuntra barnen att säga 

stopp och med integritetsgränser. Vi använder Hus-modellen som 

grundmodell i samtal och undersökande. 

Förskolan har haft bitningsincidenter under året. Nu använder vi oss av en 

handlingsplan som detaljerat beskriver hur vi arbetar förebyggande för att 

minimera riskerna att det sker igen.  

Vi ser att förskolan blivit bättre på att involvera barnen i 

likabehandlingsarbetet genom att exempelvis göra gemensamma 

kompissolar/Kompisträd, basgruppsvis. Dock behöver vi arbeta ännu mer 

med detta och kommer att ha fler stunder med bok, sago och filmvisning 

efterföljt av diskussioner kring detta. 

Den gemensamma reflektionen bland pedagogerna har handlat om 

personalens förhållningssätt på förskolan. Fortsatt reflektion och arbete 

kring pedagogers förhållningssätt som förebild behövs. Förskolan måste 

lägga ner mer tid på att fortsätta med att fördjupa och utveckla det 

gemensamma förhållningssättet bland pedagogerna genom gemensamma 

reflektioner.  

Diskussioner bland pedagogerna har mestadels handlat om bitningar, 

barns integritet, rutiner och aktiviteter utifrån barngruppens behov, 

tillrättavisningar och arbetslagets samsyn och förhållningssätt utifrån 

förskolans värdegrund. Fortsatta planerade reflektionstillfällen för 

pedagogerna är en förutsättning i arbetet med förskolans värdegrund och 

likabehandlingsarbete på förskolan.  

Vi ser att förskolan behöver  involvera barn ännu mer i 

likabehandlingsarbetet genom planerade reflektionstillfällen samt fördjupa 

och utveckla det gemensamma förhållningssättet bland pedagogerna 

utifrån förskolans värdegrund där reflektion är avgörande för att 
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arbetslagets samsyn. Det är förskollärare som har ett speciellt ansvar i att 

leda detta arbete.   

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska 

användas både för planering och uppföljning av likabehandlingsarbetet 

och undervisningen på förskolan relaterat till de olika 

diskrimineringsgrunderna. Det är förskollärare som har ett speciellt ansvar 

i att leda detta arbete.   

Vi behöver bli bättre på att informera nyanställda om vår plan mot 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Därför läggs in 

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i vårt 

introduktionspaket för de nyanställda. 

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, 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Förskolan ska undersöka om det finns risker för diskriminering, 

trakasserier och sexuella trakasserier utifrån samtliga 

diskrimineringsgrunder. Det kan lämpligen göras i samband med 

kartläggningen.  

Förskolan ska analysera orsakerna till riskerna och föreslå åtgärder 

för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och 

möjligheter.  

Förskolan ska följa upp och utvärdera arbetet.    
 

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)  

 förskolan ska ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner 

för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier  

 förskolan ska löpande dokumentera alla delar av det fortlöpande 

arbetet i loggbok eller i själva planen.  

 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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Förskolans förebyggande arbete beskrivs här:  

En gång i månaden har pedagogerna ett arbetslagsmöte där fokus ligger på 

förskolans värdegrundsarbete. Genom reflektion får pedagogerna 

möjlighet till ökad samsyn kring vad barn har rätt till utifrån förskolans 

värdegrundsarbete i vardagen, utifrån hur barnens tid på förskolan ska 

organiseras och hur våra miljöer ska se ut. Arbetet leds av 

förskolesamordnaren.  

En gång i månaden har pedagogerna ett basgruppsmöte där fokus ligger 

på att fortsätta reflektera kring rutiner och arbetssätt som behöver ses över 

och förbättras utifrån behov som uppstår i barngruppen. Samt ska fokus 

ligga på varje barns välmående, trygghet och utveckling på förskolan och 

barn som behöver extra stöd. Arbetet leds av förskollärare 

Barnsamtal/Barnobservationer/Pedagogisk dokumentation om barnets 

trivsel, trygghet och utveckling på förskolan används som ett verktyg 

kontinuerligt i verksamheten. Viktigt att fånga upp det barnen möter och 

erbjuda likvärdig utbildning utifrån deras olika förutsättningar och behov. 

Planerade möten/reflektionstillfällen med barn i grupp med  fokus 

olikheter/likheter som en tillgång är också ett mycket viktigt inslag i vår 

verksamhet i arbetet med likabehandling.   

Förskolan ska arbeta med konceptet Stopp! Min kropp! och/eller Liten 

och trygg, vilka är två olika verktyg för handledningsmaterial för 

förskolan om barns integritet, gränser, svåra händelser, känslor, barns 

rättigheter och vuxnas ansvar skapat av Rädda Barnen och 

Brottsoffermyndigheten 

Husmodellen, som ger indikationer på trygga och mindre trygga platser i 

förskolans miljö. Kartlägga den inre och yttre miljön, dagsrutiner och 

material ur en likabehandlings -och normkritiskt perspektiv. Vad och när 

kan en kränkning ske?  

Handlingsplanen vid bitningsincidenter ska användas redan efter första 

bitningstillfället.  

Diskussioner och handledning i små arbetslag kring konflikter/ 

konflikthantering och vad ett normkritiskt förhållningssätt innebär. 

Handledning från stödenheten 
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Mål:  

Arbetssätt:  

Uppföljning: 

Ansvarig: 

När insatserna ska genomföras:   

1. Pedagogisk dokumentation ska vara utgångspunkten i 

synliggörandet och utvecklandet av förskolans verksamhet och 

undervisning utifrån planerade tillfällen för reflektion för både barn 

och pedagoger. 

2. Förskolan ska arbeta vidare med fokus på hur barnens tid och miljö 

ska organiseras på förskolan i relation till värdegrundsarbetet på 

förskolan.  

3. Förskolan ska aktivt använda denna plan i både planering och 

uppföljning av verksamheten kopplat till de sju 

diskrimineringsgrunderna. 

1. Basgruppsmöte, PUT, Pedagogisk dokumentationsmall 

2. Utvecklingsdagar och Arbetslagsmöten  

3. PUT 

Reflektionsmöte för förskollärare 

Förskolesamordnaren och förskollärare 

År 2019 
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När insatserna ska genomföras:  

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

Vi har märkt en ökning i antalet situationer som diskuteras mellan 

pedagoger och mellan pedagog och ledning. Fler uppkomna situationer 

mellan barn och barn som observeras av pedagoger lyfts till diskussion, 

vilket vi tolkar som att medvetenheten har ökat och att benägenhet  att 

anmäla enligt rutin har ökat. Det är positivt.  

Förskolan har inte haft några anmälningar under året. 

 

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.    

 

                  _________________________ 

 


