
 

 

 

Ängstugans förskola plan mot 
diskriminering och kränkande 

behandling 
På Ängstugans förskola ska alla känna sig välkomna. Alla barn som vistas hos oss 

ska ha rätten att få vara sig själv och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

 

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 
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Lina Lundström Öhmark Biträdande rektor 

Lisa Karlén Rektor  

Representanter från förskolans barnhälsogrupp 

 

Vår vision 

På vår förskola Ängstugan i Nyköpings kommun ska alla känna trygghet, 
samhörighet och delaktighet. Alla ska bli respekterade för den de är oavsett genus, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. På vår förskola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller 
utsatt för kränkande behandling.  På vår förskola ska man känna sig välkommen, 
respekterad och vänligt bemött. För oss är det viktigt att du som vistas hos oss 
känner glädje, att du blir lyssnad på, respekterad och att du känner att du ingår i en 
gemenskap där vi inspireras av varandra och lär tillsammans. Att just du är värdefull. 

 Vi tror på delaktighet och inflytande där dina tankar och åsikter respekteras 
och tas till vara på. 

 Vi har en generös och tillåtande pedagogik där vi säger Ja till barnen (annars 
motiverar vi vårt nej)  

 Vi vill att barnen dagligen ska få ingå i meningsfulla sammanhang där barnen 
kan utvecklas till sitt bästa Jag. 

  Vi vill stimulera viljan till att utforska, erfara och lära tillsammans nu och för 
framtiden. 

 

Barnens delaktighet 
Genom observationer, samtal, intervjuer och trygghetsvandringar har barnen blivit 
delaktiga i utformningen av planen. Vid samtalen har vi tagit upp olika situationer eller 
händelser som berör planen för att diskutera lösningar och synliggöra barnens egna 
tankar. Pedagogerna använder sig av litteratur och bilder för att förstärka planen mot 
diskriminering och kränkande behandling. Dagliga samtal och reflektioner kring 
kompissolen sker i stora och mindre grupper. Barn skapar tillsammans kompisregler 
utifrån vår värdegrund som vi sedan synliggör via kompissolen på hemvisterna. 
Många samtal sker i mindre grupper vilket gör det möjligt för alla barn att komma till 
tals. 

 



 

Vårdnadshavarnas delaktighet 
Vårdnadshavarna bjuds in till att ta del av, komma med förslag, ställa frågor och 
framföra synpunkter kring vårt likabehandlingsarbete genom enkäter, föräldramöten, 
utvecklingssamtal och uppföljningssamtal. Kontinuerlig kontakt mellan ansvariga 
pedagoger och vårdnadshavare kring barnet är viktigt. På föräldramöten, öppet hus 
ges vårdnadshavarna möjlighet att ta del av vårt arbete med planen mot 
diskriminering och kränkande behandling. Vi samtalar kontinuerligt med 
vårdnadshavarna kring barnens trivsel och trygghet. Genom kommunens årliga enkät 
ges vårdnadshavare möjlighet att komma med synpunkter anonymt. 

Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling finns att ta del av på alla 
hemvister. 

Personalens delaktighet 

Pedagogerna arbetar aktivt med att förankra planen mot diskriminering och 
kränkande behandling i den dagliga utbildningen. All personal är väl förtrogen med 
vad som står i planen och agerar omedelbart när trakasserier eller kränkningar 
uppstår. Personalen reflekterar regelbundet kring frågor som berör vårt 
likabehandlingsarbete.  
 

Inför revideringen av denna plan har samtliga hemvister på förskolan sett över sitt 
likabehandlingsarbete. Vi har tittat på vilka insatser som gjorts och på vilka områden 
vi behöver förbättra. Alla pedagoger har även fått möjlighet att komma med tankar 
och synpunkter inför utformningen av årets plan. Barnhälsogruppen har sedan 
sammanställt pedagogernas synpunkter. Vid varje pedagogiskt avslutat år får 
pedagogerna svara på frågor utifrån våra mål. Pedagogerna i varje arbetslag ges då 
möjlighet att beskriva sin utbildning utifrån våra målformuleringar men även reflektera 
över på vad de behöver utveckla. 

Barnhälsogruppen ser till att planen upprättas, hålls levande och att den utvärderas 
systematiskt 2 gånger per år. 

Representanter från olika hemvister ses regelbundet för att diskutera och reflektera 
för hur arbetet går med att hålla planen mot diskriminering och kränkande behandling 
levande i utbildningen. 

 

Förankring av planen 
 Ansvariga för planen mot diskriminering och kränkande behandling går 

igenom planen för kollegorna på en arbetslagsträff varje ht. 



 Vårdnadshavare får ta del av den via hemvisterna, föräldramöten, hemsidan, 
föräldraaktiviteter och vid inskolning. 

 Alla nyanställda läser igenom planen och informeras om dess syfte. 

 Ansvariga pedagoger svarar gärna på frågor kring arbetet med planen mot 
diskriminering och kränkande behandling. 

 Alla pedagoger ansvarar för att hålla planen levande för barnen i vår utbildning 
genom till exempel kompis-solen, bilder och litteratur. 

 All nyanställd personal ska läsa planen för att få en inblick hur vi arbetar och 
för att få kännedom om vilka regler och rutiner som gäller vid t ex kränkning. 

 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas 
Planen mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas två gånger per år.   

 Pedagogerna i respektive arbetslag ska använda sina dokumentationer och 
andra anteckningar som stöd för utvärderingen av arbetet med planen mot 
diskriminering och kränkande behandling. 

 Barnutvecklingsgruppen följer under april och oktober upp intervjuer från 
barnen, pedagogerna och vårdnadshavare.  

 Vi kommer utvärdera/följa upp ett område i taget. 

 Barnutvecklingsgruppen och biträdande rektor ansvarar sedan för att 
sammanställa svaren. 

 Därefter gör barnhälsogruppen en gemensam utvärdering som vi återkopplar 
till varje arbetslag. 

 

Frågorna som vi vill att arbetslagen kontinuerligt utvärderar utifrån planen mot 
diskriminering och kränkande behandling är 

 Hur har vi arbetat med insatserna för att nå målen? 
 Hur har vi arbetat med åtgärderna för att nå målen? 

 Vilka resultat ser vi i barngruppen? 
 Vad behöver vi arbeta vidare med och utveckla? 

 

Främjande åtgärder 

Handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för planen mot 
diskriminering och kränkande behandling i utbildningen. Det främjande arbetet 
genomförs oavsett om det finns aktuella problem eller inte och riktar sig till alla barn. 

 

 



Förebyggande arbete  

Handlar om att avvärja de risker för kränkande behandling som finns i utbildningen. 
Arbetet med förebyggandet utgår från identifierade problem som kommit fram i 
kartläggningen i vår utbildning. 

 

 

Åtgärdande arbetet 

Handlar om att identifiera, utreda och eventuellt åtgärda när ett barn har blivit utsatt 
för en kränkande behandling. Vi följer bestämda rutiner för hur vi ska agera när barn 
kränker barn respektive när vuxen kränker barn och när barn kränker vuxen samt när 
vuxen kränker vuxen. 

 

Kartläggningsmetoder 

 
Det är viktigt för oss som arbetar i förskolan att ta reda på barnens upplevelser av 
eventuella kränkningar. Vi behöver ta reda på om det finns platser såväl inomhus 
som utomhus som känns otrygga och farliga. Vi behöver ta reda på detta för att 
skapa hållbara lösningar för alla som deltar i vår utbildning. Med de äldre barnen 
genomför vi trygghetsvandringar och trivselintervjuer två gånger per år. De yngre 
barnen observeras utifrån trygghetshjulet. Vi använder oss även av 
diskrimineringsombudsmannens kartläggningsverktyg som kallas för Husmodellen. 
Kartläggningen visar var och när det finns risk för kränkande behandling i vår 
utbildning. Vi observerar barngruppen i utbildningen utifrån diskrimineringsgrunderna, 
inkludering och utanförskap. Resultatet av dessa observationer och intervjuer 
sammanställs och ligger sedan till grund för vårt främjande, förebyggande och 
åtgärdande arbete. 

 

 

 

 

 

 



Områden som berörs i kartläggningen 
Alla de sju diskrimineringsgrunderna. 

Religion  

Mål och uppföljning 
 Alla människor som vistas i förskolans utbildning ska bemötas med  

respekt oavsett religion och trosuppfattning. 

  Barnen i vår verksamhet ska känna stolthet över sig själva och sin  
etniska tillhörighet, religion och trosuppfattning. 

 Skapa förståelse och respekt för varandras traditioner. 

Insats 
 Vi lyfter fram och diskuterar våra svenska och andra länders värderingar och 

traditioner. Titta på olikheter och likheter i våra traditioner 

 Vi genomför en barnvecka i samband med FN dagen där vi lägger  
extra fokus på hur vi lever i olika länder.  

 Vi vuxna är medvetna om hur vi uttrycker oss och bemöter varandra och är 
goda förebilder som visar nyfikenhet inför andra kulturer. 

 Vi använder internet och litteratur från biblioteket som speglar mångfalden. 

 Vi har en öppen dialog med vårdnadshavare utifrån deras religion eller 
trosuppfattning. Vid behov anlitar vi tolk för att främja kommunikationen mellan 
vårdnadshavare och pedagoger.  

 Vi tar till vara på olika språk som finns på förskolan genom att visa vårt 
intresse för de språk som finns representerade på förskolan. 

 Vi arbetar mycket med likheter och olikheter och att det berikar oss. 

 Vi uppmuntrar vårdnadshavare att berätta om sina traditioner och erbjuder 
vårdnadshavarna att besöka vår utbildning och dela med sig av sina 
kunskaper. 

 Alla barn som är behov av anpassad kost erbjuds detta efter ifylld blankett. 

 Pedagoger är lyhörda för familjers önskemål. 

 

Etnisk tillhörighet  

 

Mål och uppföljning 
 Vårt mål är att alla som deltar i förskolans utbildning ska se  

olikheter som ett värde och en tillgång.  

 Vi arbetar för att barnen utvecklar sin förmåga att leva sig in  
och respektera andras kulturer och värderingar.  



 Vi vill att barnen ska utveckla en stark självkänsla och vara stolta  
över sin etniska tillhörighet. 

Insats 
 Förskolan ska arbeta för att utveckla barnens förmåga att leva sig in i och 

respektera andras kulturer.  

  I samband med FN-dagen arbetar vi med barnkonventionen och alla barns 
rätt. Vi läser, reflekterar och samtalar om hur barn lever i olika delar av 
världen.  

  Vi samtalar med barnen hur vi på bästa sätt kan välkomna ett nytt barn i vår 
utbildning. Barnen får själva komma med förslag som vi sedan delger 
varandra.   

 Vi uppmärksammar den internationella barndagen med en gemensam fest på 
förskolan. 

 Vi ger vårdnadshavare möjlighet att komma och berätta om sin kultur, delge 
oss språkkunskaper och annat som kan vara värdefullt för vår utbildning.  

 Vi väljer litteratur och material som speglar olika etniska tillhörigheter. 
 Om behov finns anlitar vi tolkar för att främja kommunikationen mellan hem 

och förskola. 

Kön 

 Mål och uppföljning 
 Vår utbildning ger barnen möjlighet att utveckla sina förmågor och  

intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller.  

 Vi ger alla barn samma möjligheter och utrymme i aktiviteter och lek.  

 Barnen ges samma möjlighet till att synas och höras i samtal.  
 Alla barn ges samma förutsättningar att utveckla sina förmågor och intressen.  

 Vi möter varje barn som en individ. 

 Barnen ges samma möjligheter att utmana sig själva och prova nytt oavsett 
kön. 

Insats 
 Alla på förskolan skall mötas av respekt oavsett kön. 

 Vi lyfter och synliggör olika familjekonstellationer genom litteratur. 

 Vi arbetar för att pojkar och flickor ska få lika mycket utrymme och samma 
förutsättningar. Detta gör vi genom kontinuerliga reflektioner av oss själva i 
vårt dagliga arbete med barnen.  Pedagogerna hjälper varandra att få kunskap 
om sitt egna förhållningssätt genom att ge feedback på varandras praktik.  

 Vi är medvetna om hur vi talar till pojkar respektive flickor och för ständiga 
diskussioner kring detta oss kollegor emellan. Vi gör regelbundna 
observationer av barngruppen.  

 Vi bemöter alla barn individuellt. Vi uppmuntrar barnen att visa känslor. 



 Vi låter barnen vara delaktiga i utformningen av vår miljö. 
 Vi utformar könsneutrala pedagogiska lekmiljöer och använder oss mycket av 

returmaterial.  Miljön ska stimulera alla barn. 

 Vi väljer litteratur ur ett genusperspektiv.  Vi för ständiga reflektioner och 
diskussioner med barnen om deras tankar på olikheter/likheter och arbetar 
med att stärka barnen i deras identitetsuppfattning. 

 Vi synliggör och bejakar olika familjekonstellationer med syfte att alla barn ska 
känna stolthet över sin familj. 

 

Funktionshinder  

Mål och uppföljning 
 På vår förskola ska alla barn ha samma rättigheter och möjligheter  

oavsett funktionshinder.  

 Alla barn ska kunna delta i utbildningen och vara inkluderade. 
 Alla barn ska ges förutsättningar att lyckas. 

 Inga barn ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier  
på grund av sitt funktionshinder.  

 Vi arbetar för att upptäcka barn i behov av särskilt stöd så tidigt som möjligt. 
 Utbildningen ska anpassas med hänsyn till barns olika förutsättningar. 

Insats 
 Vi förändrar och anpassar miljön vid behov så att det främjar barnet, t ex 

materialets tillgänglighet eller gruppens storlek.  

 Vi agerar när vi upptäcker att någon trakasseras eller kränks.  
Vi skriver incidentrapporter samt handlingsplaner som följs upp med berörda.  

 Vi arbetar aktivt med att vi är olika men ändå lika och diskuterar med barnen  
utifrån ålder och mognad. 

 Vi pedagoger är goda förebilder för barnen och bemöter alla på likvärdigt sätt. 

 Bildschema som visar hur dagen ser ut används som stöd till dem barn som är 
behov av tydlighet.  

 Vi använder oss utav tecken som stöd till de barn som ännu inte har ett 
utvecklat språk. 

 Vi samarbetar regelbundet med Centrala barn och elevhälsan och 
barnhabiliteringen om behov finns. 

  Pedagogerna har en öppen och god dialog med vårdnadshavarna. 

 Arbetslagen arbetar för att tidigt uppmärksamma barn i behov av stöd. 
Barnhälsogruppen träffas regelbundet för att dra nytta av varandras 
kompetens för att ytterligare öka barnets möjligheter till inkludering. 

 



Ålder  

Mål och uppföljning 
 Utbildningen ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor 

och intressen utan att begränsas av stereotypa föreställningar som baseras på 
ålder. 

 Vi ska skapa framtidstro hos barnen och utveckla vårt entreprenöriella 
förhållningssätt. 

Insats 
 Våra hemvisters namn är neutrala och har inte med ålder att göra.  

 Vi erbjuder aktiviteter efter barnens intresse och behov.  
 Vi är medvetna om hur vi pratar med barnen och anpassar språket till barnen. 

  Vi undviker att tilltala barnen som stora eller små.  

 Barnens tankar och nyfikenhet och initiativ tas till vara på. 
 Härvarade pedagoger som är medforskare vilket gör att barnen får nya  

utmaningar och nya erfarenheter. 

 Våra projekt utgår från barnens intresse. 

 Vi ska bemöta barnen i den tid som de växer upp i. 

Sexuell läggning  

Mål och uppföljning 
 Alla som kommer i kontakt med förskolan ska bemötas med  

respekt oavsett sexuell läggning.  
 Förskolan ska uppmuntra barnen att utveckla sina förmågor och  

intressen utan att begränsas av stereotypa föreställningar.  

Insats 
 Vi synliggör och bejakar olika familjekonstellationer i verksamheten med hjälp 

av barnböcker, samtal och genom barnens lekar.  
 Vi uppmuntrar barnen till gränsöverskridande lekar samt material.  

 Vi läser böcker om olika familjekonstellationer och tillsammans med barnen  
reflekterar vi kring hur familjer kan se ut. 

 Våra blanketter är utformade för att passa alla familjekonstellationer. 

 

Hur barn och vårdnadshavare har involverats i kartläggningen 

Vi har observerat barnen, både individuellt och i grupp. Några hemvister har 
genomfört trygghetsvandringar och trygghetsintervjuer. Genom samtal med barn och 
vårdnadshavare har vi försökt att fånga upp händelser och situationer som av barnen 
upplevts som trakasserier eller kränkande.  Genom en föräldraenkät har 



vårdnadshavarna getts möjlighet att uttrycka sin åsikt kring planen mot diskriminering 
och kränkande behandling, trivsel, trygghet och bemötande av sitt barn som vi sedan 
sammanställt och analyserat. 

 

Hur personalen har involverats i kartläggningen 
 

Samtliga hemvister har gjort kartläggningar utifrån sin barngrupp. De har sedan 
sammanställt sina observationer med vad barn och vårdnadshavare sagt i samtal 
och intervjuer. Pedagogerna har utifrån detta tittat på vilka insatser de tycker behöver 
göra. Alla hemvister skriver ner vad de behöver arbeta vidare med. Personalens 
egna iakttagelser är viktiga underlag för kartläggningen.  

 

Rutiner för akuta situationer 

Policy 
Ängstugans förskola ska präglas av respekt för människors olikheter. Alla som deltar 
i förskolans verksamhet ska känna trygghet, samhörighet och delaktighet. 
Verksamheten ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande 
behandling. 

Det råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår förskola. 

All personal som verkar i utbildningen har gemensamt ansvar gentemot 
anmälningsplikten. 

 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande 
behandling 

 
Alla som arbetar på förskolan ska vara väl insatta och förtrogna med vår 
likabehandlingsplan. Personalen har en gemensam uppfattning om vad som menas 
med trakasserier och kränkande behandling och vad de som vuxna i förskolan ska 
reagera på. Pedagogerna är härvarande bland barnen och är lyhörda för barnens 
signaler. Vi håller god uppsikt både inomhus och utomhus genom vår placering för att 
lättare kunna ingripa om en kränkning uppstår. Vi observerar, dokumenterar och 
analyserar det som sker i barngruppen.  Alla barn är allas barn och den pedagog 
som ser att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling pågår ska genast 
ingripa. Vi har en regelbunden föräldrakontakt och uppmuntrar vårdnadshavare att 
snabbt signalera om de misstänker någon form av kränkande behandling. 



 

Personal som barn och vårdnadshavare kan vända sig till 
Pedagogerna på varje hemvist ansvarar för att skapa sådana relationer där 
vårdnadshavare och barn känner så pass stort förtroende för dem att de i första hand 
vänder sig till dem med sin oro, upplevelse och eventuella funderingar. Det går även 
att vända sig till ansvariga i barnhälsogruppen och biträdande rektor. 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 
Närvarande pedagog uppmärksammar situationen och samtalar med inblandade 
barn. Pedagogens roll är vara neutral och saklig. Vad har hänt? Ta reda på 
bakomliggande orsaker. Få barnen att fundera på vad de kunnat göra annorlunda.  
Markera att beteendet inte är accepterat. Skapa förståelse för den andres upplevelse 
av situationen. Samtala med barnet ex kring Vad hände, kan vi göra på ett annat 
sätt? Hur tror du kompisen känner sig? Hur ska vi lösa detta? 

 Samtalet anpassas efter barnets ålder och mognad.  
 Pedagogen dokumenterar händelsen genom att skriva en incidentrapport.  

 Vårdnadshavare informeras om vad som hänt vid den dagliga kontakten.  

 Vid upprepade kränkningar och vid händelser som är riktade mot ett och 
samma barn upprättas en handlingsplan och vårdnadshavare och biträdande 
rektor informeras. Uppföljningssamtal planeras in för att se att vidtagna 
åtgärder efterföljs och utvärderas 

 Skulle insatserna inte ha någon verkan kontaktas Centrala barn och 
elevhälsan. All kränkning dokumenteras kontinuerligt.  

 Barnets upplevelse tas på allvar när den visar tecken på att ha blivit kränkt. 

 Analysera orsakerna till varför barnet blivit kränkt  
 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 
Vi som arbetar i förskolan tar alltid barnens parti genom att hävda barnens 
okränkbarhet. Om vi ser någon vuxen kränka ett barn så måste vi uppmärksamma 
det.  

 Ta den vuxne åt sidan och fråga hur tänkte du nu eller hur menade du? Vid 
upprepade tillfällen informera biträdande rektor 

 Personal som sett och hört kränkningen dokumenterar med datum, vad som 
sagt och vilka som var inblandade. Biträdande rektor ska informeras. 

 All personal i utbildningen har skyldighet att anmäla till arbetsgivaren om de 
får kännedom om att vuxna kränker barn.  

 Biträdande rektor samtalar med berörd personal som får ge sin version av 
händelsen därefter beslutar chefen om åtgärder och uppföljning. 

 



Rutiner för uppföljning 
 

Pedagogerna i den aktuella barngruppen ansvarar för uppföljningen. Samtal 
genomförs på nytt med de inblandade barnen om vad som hänt sedan förra 
samtalet. Samtal förs även med vårdnadshavare till de berörda barnen om hur 
situationen är nu och vilka resultat våra insatser gett. Biträdande rektor deltar vid 
behov i samtal med berörda vårdnadshavare. Annars ska Biträdande rektor alltid få 
en skriftlig dokumentation av samtalet. Det ska tydligt framgå vem som ansvar för 
uppföljningen. 

 

Rutiner för dokumentation 
 

I samråd med Biträdande rektor upprättar vi en dokumentation och vid behov en 
anmälan om den inträffade händelsen. Det sker på en särskild blankett som tydligt 
visar att förskolan utrett ärendet, vilka insatser som satts in och hur ärendet följs upp. 
Dokumentationen ger underlag för att se om trakasserier och kränkande behandling 
är en enskild förseelse eller en del av ett större problem. Om insatserna visat sig 
otillräckliga måste kompletterande insatser göras. 

 

Ansvarsförhållande 
 

Alla vuxna på förskolan har en skyldighet att ingripa om de ser ett barn utsättas för 
trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling. Biträdande rektor ska alltid 
informeras i alla fall av allvarliga eller återkommande kränkningar. Det är biträdande 
rektor som ansvarar för att dessa utreds. 

 

 


