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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.  

 

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 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 -   

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 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) 

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:  

Vi har under 2017 haft ett flertal diskussionstillfällen i personalgruppen, 

APT och i likabehandlingsgruppen kring hur vi kan definiera och 

synliggöra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  

 Första målet var att alla pedagoger på förskolan var överens om 

att vi vuxna är barnens förebilder och hur vi uppträder och 

bemöter varandra, barnen och föräldrar är av mycket stor vikt.  

Allt vi gör påverkar barnen. 

 Det andra målet var att barnen ska ha ett tydligare inslag i sin 

vardag på förskolan. Utifrån detta kom vi fram till att ha ett 

”barnråd” en gång varje månad, vilket uppskattades av barnen. 

Barnen fick inflytande och kom till tals.  

Maten var ett stående tema och de fick rösta fram en maträtt i 

månaden.  

 Det tredje målet var att ALLA barn på Tullstugans förskola ska 

känna sig delaktiga och trygga.  

Pedagogerna observerar barnet och barngruppen både i inom- och 

utomhusmiljö för att kunna kartlägga vilka platser som kan få barnen 

Diskutera:  

Var går gränsen 

mellan befogade 

tillrättavisningar 

och kränkande 

behandling? 
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att signalera otrygghet. Vi använder oss av ”känslosymboler” där 

barnen får möjlighet att synliggöra sina tankar och känslor inför sin 

närmiljö.  

 

 

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, skapa en trygg 

förskolemiljö och skapa förståelse för det som är annorlunda. Det 

kan också vara till exempel kompetensutveckling för personalen 

om diskrimineringsgrunderna. 

Förskolan Tullstugans främjande arbete beskrivs här:  

 att kontinuerligt träna barnet i att ta andras perspektiv, 

upprätthålla egen integritet och lösa konflikter. 

 att i likabehandlingsgruppen fortbilda oss kring frågor som är 

relevanta för de olika utmaningar som vi står inför. 

 att kontinuerligt diskutera dessa likabehandlingsfrågor i 

arbetslaget och under olika möten, exempelvis APT. 

1. Förskolan beskriver hur barnen varit delaktiga i 

likabehandlingsarbetet:  

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 en stor tillgång. Genom, bland annat,  

Diskutera:  

Var går gränsen 

mellan befogade 

tillrättavisningar 

och kränkande 

behandling? 
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"känslosymbolerna" har barnen fått möjlighet att synliggöra sina tankar 

och känslor kring sin närmiljö.  

 

2. Här beskriver förskolan hur barn och vårdnadshavare har 

varit delaktiga i arbetet:  

I vårt forum för föräldrasamverkan- föräldrarådet, 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.  

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:  
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 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. Barnen blir även delaktiga genom 

användandet av ”känslosymbolerna”.  

 Vårdnadshavare: Vi strävar efter att skapa ett förtroendefullt och 

professionellt samarbete med alla vårdnadshavare och bjuder in 

till dialog i olika forum. Denna plan har alla tillgång till, maila till 

vårdnadshavare och finns på vår hemsida på www.stockholm.se. 

Här står den information som behövs för att göra sin röst hörd om 

behov finns. 

 Personal: All personal på Tullstugan har läst och skrivit under att 

de tagit del av planen. På så sätt har alla som jobbar på Tullstugan 

en skyldighet och en rättighet att arbeta, utvecklas och vistas i en 

miljö där den efterlevs. 
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Kartläggning  

1. 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.  

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 

 

I vilka situationer känner sig barnen otrygga, kränkta eller 

diskriminerade? På vilka platser?   

Har vi 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? 
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Förskolans beskrivning och analys av kartläggningen. 

 Vi har haft flertal diskussioner, under olika möten på förskolan, 

om hur vi kan synliggöra och definiera diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling. 

 Barnrådet fungerade inte som planerat, vi har därför lagt de på is. 

Istället har vi lagt fokus på att utveckla barns inflytande på andra 

sätt.  

 Vi arbetar på en kartläggning av riskområden och otrygga 

situationer som kan uppstå på förskolan.  

 

Vad har gjorts och hur? 

 Vi gör individuella barnintervjuer där barnet får berätta om hen. 

 Vi observerar vår verksamhet för att se om den bidrar till 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Eller om 

den främjar likabehandling. Var går gränsen att ingripa i barnens 

lek/konflikter? 

 Vi genomför regelbundna samtal, exempelvis utvecklingssamtal 

med vårdnadshavare och tar hjälp av den årliga enkäten som 

skickas till föräldrar.  

 

 

Hur kan vi utifrån det material som kartläggningen gett oss utveckla 

vår verksamhet? 

 Utifrån barnintervjuer och observationer har vi upptäckt att det 

finns platser i vår dagliga miljö som behöver ses över och göras 

om. 
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 Vi pedagoger som arbetar på förskolan måste alla se till att vara 

uppmärksamma och observanta. Vi måste sprida ut oss över olika 

områden både inomhus och utomhus på gården.  

 Återkoppling och uppföljning av våra observationer har skett på 

olika möten, exempelvis på APT, husmöten och avdelningsmöten. 

 Diskussioner kring föräldraenkäten har också gett oss möjligheten 

att förbättra och tänka i nya banor, kring förskolans miljö och 

verksamhet. 

 Hur förhåller vi oss till barnen och även till varandra? Hur pratar 

vi till barnen? Dessa frågor ska vi alltid bära med oss och tänka 

på. 

 Det viktigaste är det positiva dagliga arbetsklimatet och 

personalens förhållningssätt, det skapar goda lärandemiljöer för 

både barnen och oss pedagoger. Vi måste ständigt reflektera kring 

vårt förhållningssätt till både barnen och oss vuxna.  

 Vad är skillnaden mellan skäll, tillrättavisning, diskriminering och 

kränkning? Detta är också en frågeställning som vi ska tänka över 

och bära med oss.  

 Vi kommer att väva samman likabehandlingsplanen med alla 

avdelningars arbetsplaner, för att göra likabehandlingsplanen ett 

levande dokument i vår vardag här på förskolan. 

 Påverkar stress vårt förhållningssätt? Hur minskar vi stressen i 

olika situationer? 

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)  
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 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 

Förskolans förebyggande arbete beskrivs här:  

Vi jobbar vidare med nedanstående frågor och utvecklar vår 

verksamhet därefter.  

 Främjande åtgärder diskuteras ständigt 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.  

 Arbetssätten är tydliga i stort men lämnar för mycket 

utrymme åt olika arbetssätt mellan basgrupperna. Vi behöver 

en mer gemensam syn i hela huset för att kunna uppnå 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.  

 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 ”Förskolan beskriver sina mål för nästa år”, står det 

att alla ska ha läst de olika styrdokumenten som vi måste följ, 

samt ha en förståelse för hur det dagliga likabehandlings-

arbetet fungerar här på Tullstugan. Detta har inte alla gjort 

och vi diskuterar hur vi ska bli bättre på att introducera denna 

plan för nyanställda. Kanske en folder.  Det är inte heller 

specificerat när varje insats ska genomföras.  

 Har vi lekmateriel som kan ge upphov till detta. 

 Dagliga rutiner eller situationer som kan ge upphov till detta. 

 När, var och hur skall detta göras? I storgrupp, smågrupper, 

under fria leken eller är det en ständigt pågående observation? 

 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? 

http://www.do.se/stodmaterial/forskola-skola-och-hogskola/nya-bestammelser-for-forskola-och-skola/
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 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 goda 

förebilder. 

Mål: En trygg och säker innemiljö och utemiljö. Vi gör förändringar i 

miljön kontinuerligt utifrån resultat av kartläggningen.  

Arbetssätt: Alla pedagoger tar ansvar för att inte brista i tillsynen av 

barnen. Detta genom att fördela  personal och barn över huset och i 

basgruppen. Vi erbjuder hjälp när vi kan. Gör en rundvandring under 

2018. 

Uppföljning; Följs upp under höstens möten i arbetslagen och på APT-

mötena.  

Mål: Arbeta utefter ”Tänka på skyltarna” rörande: Genus, låna böcker, Fri 

lek, Samling. 

Arbetssätt: Skyltarna är ett verktyg som ska användas i verksamheten 

under Ht 2017.  

Uppföljning; följs upp under höstens APT- möten. 

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.  
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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 biträdande förskolechefen som 

meddelar 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 Diskrimineringsombudsmannen. 

Anmälningar ska anmälas till stadsdelsnämnden. 

Dokumentera/åtgärda:  

Dokumentera gärna på förvaltningens blankett för ”Dokumentation för 

utredning av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier”.  
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 Att prata med barnet/barnen 

 Att visa att man inte accepterar negativt beteende. 

 Att utöka observationer och delaktighet i barnets/barnens 

aktiviteter. 

 Att ha tät dialog med föräldrar/vårdnadshavare. 

 Att vid behov ta hjälp av specialpedagog. 

 

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 

Har förskolan dokumenterat någon utredning om kränkning, 

diskriminering eller trakasserier 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.    

 

 

       

. 
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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 Tullstugan är skyldig att följa de mål och arbetssätt 

som följer: 

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

 

 På Tullstugan 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”.  
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 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 

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 Tullstugan. 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.  

 

 


