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Vår förskola ska genomsyras av värdeorden välkomnande, 

delaktighet och tillsammans. 

 

 

 

Vi vill skapa möjligheternas förskola där vi kommunicerar 

genom lustfyllt och kreativt lärande.  
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1. Grunduppgifter 
Alla skolor, förskolor och andra utbildningsanordnare ska arbeta för att motverka 

diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för barn, elever och studenter. 

Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder har, 

precis som förbudet mot diskriminering, till syfte att förebygga och motverka diskriminering.  

Årligen upprättas en ny plan på Sjösa förskola. Planen bygger på den kartläggning som vi 

gjort på Sjösa förskola tillsammans med barn, vårdnadshavare och pedagoger under året som 

gått. Barnhälsogruppen på förskolan ansvarar för att samla in arbetet under året.  

Den här planen gäller från och med 2019-06-25 till och med 2020-06-30.     

Biträdande rektor har det yttersta ansvaret att tillsammans med förskolans pedagoger 

systematiskt och kontinuerligt under året undersöka, analysera vår utbildning och verksamhet 

för att kunna åtgärda, följa upp och utvärdera. Detta gör vi genom att planen är en del av 

pedagogernas systematiska kvalitetsarbete. Under året arbetar vi enligt en årsplanering. Allt 

för att arbeta förebyggande och att i tid upptäcka och förebygga kränkningar och 

diskrimineringar så att utveckling och åtgärder kan sättas in tidigt.  

Tillsammans på förskolan arbetar vi för att göra planen känd för pedagoger, barn och 

vårdnadshavare. Planen är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete och ska ständigt finnas 

med oss i vårt dagliga arbete. I och med det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan blir 

planen en del av vårt målfokuserade arbete som kontinuerligt följs upp, utvärderas och 

utvecklas för arbetet i vardagen.  
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2. Planens syfte och övergripande innehåll 
Alla barn och elever har lika rättigheter. I vårt arbete med Plan mot diskriminering, 

trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling främjar vi barns och elevers lika 

rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder, samt förebygga och 

förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla som arbetar i 

verksamheterna utgår från ett normkritiskt förhållningssätt, den värdegrund som våra 

läroplaner föreskriver samt relevanta lagar. Barn och elevers delaktighet i arbetet med planen 

framgår tydligt och tydliggörs i årsplaneringen samt i pedagogernas systematiska 

kvalitetsarbete.  Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska 

anpassas efter ålder och mognad.  

Alla som befinner sig i våra verksamheter, barn/elever, personal och vårdnadshavare, känner 

till hur vi arbetar och vet vart man kan vända sig i frågor som berör diskriminering, 

trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. Det tydliggör vi i olika 

samverkansformer mellan förskola och hem, planen finns i hallarna samt på vår hemsida. 

Pedagogerna har ansvaret att konkretisera arbetet för barn och vårdnadshavare.  

 

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling regleras i både diskrimineringslagen 

och i vår skollag. Varje år upprättar vi en ny plan, det handlar om att arbeta för alla barns 

rättigheter och lika värde. Forskning har dessutom visat att systematiskt arbete mot 

kränkningar har effekt. En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barn och elever 

ska kunna utvecklas och lära.  

Definitioner  

Diskriminering  

Med diskriminering menas att någon missgynnas eller kränks och kränkningen har samband med 

diskrimineringsgrunderna. Det är absolut förbjudet för vuxna i förskola och skola att kränka barn.  

Kränkande behandling 

En kränkning är ett beteende som är oönskat och kränker värdigheten utan att ha ett samband med 

diskrimineringsgrunderna. Det är barnet/eleven som är utsatt som avgör vad som är oönskat och 

kränkande. För att det enligt lag ska vara fråga om kränkning måste kränkningen vara märkbar och 

tydlig. Både barn och personal kan göra sig skyldiga till kränkningar. 

Både trakasserier och kränkande behandling kan vara fysiska (knuffar, sparkar slag), verbala 

(nedsättande ord, förlöjliganden, ryktesspridning, hot), psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när 

man kommer) och texter/bilder (teckningar, lappar, fotografier, sociala medier). Verksamheten har 

ansvar för kränkningar t e x nätmobbing som äger rum på fritiden om det får åverkan på 

verksamhetstid.  

Diskrimineringar och trakasserier regleras av diskrimineringslagen och bevakas av 

Diskrimineringsombudsmannen. Kränkningar regleras av skollagen och bevakas av barn- och 

elevombudsmannen och skolinspektionen. BEO/Skolinspektionen bedömer alla ärenden.  
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Personalen får inte utsätta barn/elev för straff eller annan negativ behandling på grund av att denne 

eller en vårdnadshavare eller förälder har anmält skolan för diskriminering eller berättat att det 

förekommer trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev medverkar som till 

exempel vittne i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling - Vårt 

ansvar är detsamma oavsett vad det kallas.  
 

Likabehandling 

Alla barn och elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon av 

diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika. 

Diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen 

Kön: Man eller kvinna. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck: Att inte definiera sig som kvinna eller man eller ge 

uttryck för att tillhöra ett annat kön. Begreppet omfattar dels en persons mentala eller självupplevda 

könsbild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas socialt kön, till exempel genom kläder, 

kroppsspråk, smink eller frisyr.  

Etnisk tillhörighet: Innebär en individs nationella och etniska ursprung. Nationellt ursprung betyder 

att personer har samma nationstillhörighet, som till exempel finländare eller svenskar. Etniskt 

ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster, t ex samer och romer, hudfärg 

eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. 

Religiös övertygelse: Religion eller annan trosuppfattning. Med religion avses religiösa åskådningar 

som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana 

övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism och 

ateism. 

Funktionshinder: en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är något 

som en person har, inte något som en person är. Tillfälliga begränsningar av en persons 

funktionsförmåga är inte en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan märkas mer eller 

mindre i olika situationer (till exempel allergier, dyslexi, hörsel- och synskador mm.) 

Sexuell läggning: Definieras av lagen som homosexuell, heterosexuell och bisexuell läggning. 

Ålder: Hur länge man har levt. 
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3. Förskolans vision för arbetet 
Utgångspunkten för allt vårt arbete är barnen, vilket gör att vi ständigt är i nära dialog och 

samarbete tillsammans, barn och pedagoger. I nära samarbete kan vi tidigt identifiera 

diskriminering och kränkande behandling. Sjösa förskola ska motverka all form av 

diskriminering och kränkande behandling. Alla vuxna (personal, vårdnadshavare och andra 

vuxna) har skyldighet att uppmärksamma detta och ansvar för att motverka och ingripa. 

 

Verksamheten utgörs av respekt för varje enskild individ. Det är allas rättighet att bli 

respekterad för den person man är. Enligt barnkonventionens artikel 12 så har varje barn rätt 

att uttrycka sina åsikter i de frågor som berör barnen, de har också rättighet att bli lyssnade 

till. 

 

Vi arbetar med följande värdeord: 

Välkomnande:  

Vi vill att alla ska känna sig välkomna och bli sedda när de kommer till förskolan. Vi hälsar 

på barnet i första hand, i andra hand vårdnadshavaren och vi använder barnets namn när vi 

hälsar. Vi pedagoger ansvarar för att vara aktiva i mottagandet av varje barn. Vid tillfällen när 

barngruppen samlas benämner vi de barn som är frånvarande. Vi ser till att barnen kommer in 

i lekgrupperna eller i undervisningen efterhand som barnen kommer under dagen. Alla ska 

känna sig välkomna och hitta sin plats i barngruppen. Vi vill att miljön ska vara välkomnande 

och inbjudande, materialet ska vara synbart och åtkomligt för barnen.  

 

Tillsammans:  

Vi vill skapa känslan av att vi är EN förskola trots att vi befinner oss i tre byggnader. Vi 

samverkar mellan avdelningarna, alla barn ska känna sig trygga med alla pedagoger och 

lokalerna samt att barnen ska med glädje få delta i utbildning som sker i tvärgrupper.  

Vi skapar positiva mötesplatser i förskoleskogen där vi träffas över avdelningarna och 

bedriver utbildning utomhus. På eftermiddagen träffas barn och pedagoger från alla 

avdelningar på Rubinen/Torgets gård. Vi delar upp oss i mindre sammanhang och blandar alla 

åldrar och leker tillsammans. Avdelningarnas miljöer ska också skapa positiva mötesplatser 

som inbjuder till kreativt lärande och lek tillsammans. 

 

Delaktighet: Barnen ska känna att de kan påverka sin dag på förskolan genom pedagoger 

som lyssnar och fångar upp barnens idéer. Barnen delger varandra sina idéer och diskuterar 

tillsammans med pedagoger och kompisar hur idéerna kan genomföras i lärande situationer. 

Miljöerna är i ständig förändring beroende av barnens intressen. Vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att ha inblick och kunna påverka utbildningen för att känna delaktighet i sitt barns 

lärande.  Detta sker genom dagliga kontakten vid hämtning och lämning, regelbundna 

informationsbrev och bloggen. Vi pedagoger ska förmedla om barnets lärande som skett 

under dagen vid hämtning. ”Föräldramöte” sker på höstterminen och utvecklingssamtal på 

vårterminen. Vi gör även föräldrarna delaktiga genom en enkät där man får uttrycka sina 

tankar om förskolans utbildning. 

 

 Välkomnande Tillsammans  Delaktighet 
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4. Rutiner i arbetet med planen 
 

Lpfö18 - ”Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand 

omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 

vardaglig handling i olika sammanhang.  

Mål - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla 

människors lika värde och de mänskliga rättigheterna”.  

(Läroplan för förskolan 2018 s.12). 

En grupp av pedagoger ansvarar för att tillsammans med rektor årligen upprätta en ny plan 

som har sin grund i den årliga kartläggningen, punkt 7. Gruppen ansvarar för att under året 

fördjupa arbetet med planen på arbetsplatsträffar och i reflektioner. Rektor har under året 

ansvar för att planen hålls levande samt att relevanta insatser sätts in i god tid.  

Förskolans personal är ansvarig i att hålla planen levande och göra den till en del av 

förskolans målfokuserade systematiska kvalitetsarbete med kontinuitet under hela året. Det 

ligger i allas ansvar att göra barn och vårdnadshavare delaktiga i arbetet med planen. 

Pedagogerna skriver incidentrapporter då kränkningar eller trakasserier inträffat och dessa 

följs sedan upp och blir en del av kartläggningen.   

Barnen är delaktiga och gör trygghetsvandringar på förskolan. I dialog med barnen kan vi 

identifiera riskområden och få reda på vilka insatser vi kan behövas. Resultatet av detta 

ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete. 

Under våren lämnas en enkät ut till föräldrar och barn på Sjösa förskola. Enkäten blir en 

del av vår kartläggning. Enkäten sammanställs och pedagogerna gör också en beskrivning 

av hur vi arbetar konkret med dessa frågor i verksamheten, sammanställningen återges 

sedan till vårdnadshavarna. 

Planen finns på vår hemsida, samt i hallarna på förskolan.  
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5. Årsplanering 
 

 

 

Planen och dess arbete tas med till utvecklingssamtalen för att göra 
vårdnadshavarna delaktiga och informerade. 

 

 

 

Juli Augusti September Oktober November December 
  

Den nya planen 
presenteras och arbetet 
startar. 

Målen i planen är en del av 
vårt systematiska 
kvalitetsarbete och följs 
upp med kontinuitet i 
arbetslagen. 

Incidentrapporter finns 
med på avdelningen och 
följs upp i 
barnhälsogruppen.  
 
 

 
Arbetet 
fortsätter 

Trygghetsvandringar 
- dialog eller någon 
annan form av 
kartläggning 
tillsammans med 
barnen.  
 
 

Under nov/dec 
granskar vi vår 
utbildning utifrån 
”bilaga 1” i 
planen och följer 
upp det 
förebyggande 
arbetet (punkt 
8). Kartläggning.  

 

Januari Februari Mars April Maj Juni 
 
Intervjuer/ 
observation

er inför 

utvecklings-

samtal 

 

 
Uppföljning: 

Var är vi? Var 

ska vi? 

Hur gör vi? 

 
 

 

Trygghetsvandringar - 
dialog eller någon 
annan form av 
kartläggning 
tillsammans med 
barnen.  
 
Följa upp det 

förebyggande arbetet 

(punkt 8). 

 

Enkät till föräldrar och 

barn 

 
Under maj 
granskar vi vår 
utbildning utifrån 
”bilaga 1” i 
planen. Ett 
underlag inför 
att planen ska 
skrivas om – 
kartläggning. 

 

 

 
Hur blev det? 

Ny plan skrivs.  
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6. Främjande insatser 
 

Främjande arbete avser det arbete som ständigt pågår utan att föregås av något särskilt problem. Det 

syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde och bidra till en miljö där alla känner 

sig trygga och utvecklas. Arbetet berör alla och ska omfatta alla diskrimineringsgrunderna. 

Det främjande arbetet på förskolan handlar om att stärka positiva förutsättningar för likabehandling i 

förskolans utbildning.  

Främjande: 

Vi är närvarande deltagande pedagoger i barngruppen. Vi delar upp barngrupperna i mindre 

grupper för att skapa mindre sammanhang. Vi arbetar för att skapa en ”VI-känsla” i varje 

barngrupp, samt som EN hel förskola. Vi skapar positiva mötesplatser där kommunikation 

och samspel utvecklas. Vi har kreativa lärmiljöer där barnen utmanas och där vi tar bort och 

tillför material för att utmana och hålla mötesplatserna stimulerande. Vi erbjuder barnen 

många olika sätt att uttrycka sig på, genom tal och skrift, bild, skapande och drama samt 

teckenspråk med mera. 

Konfliktlösning: 

Konflikthantering sker i nära samarbete tillsammans med barnen där pedagogerna finns med 

som vägledare. Barnen ska få erfarenhet av att kunna lösa konflikter själva vilket gör att vi 

som pedagoger inte alltid ingriper direkt men finns med som vägledare.  

De barn som varit i en konflikt behöver få reda ut och lösa konflikten utanför leken genom 

samtal tillsammans med en pedagog. Pedagoger visar på alternativa lösningar så konflikter 

kan undvikas. Om en och samma konflikt återkommer behövs mer ingående samtal t.ex. 

seriesamtal. 

Främjande insatser sker på olika sätt i verksamheten. Vi använder oss av litteratur om 

kompisskap. Vi för samtal med barnen om hur man är mot en kompis. Kompissolen, 

temaböcker, gruppstärkande lekar är också något vi undervisar med på temat vänskap. Alla 

har ett ansvar att arbeta främjande och arbetssättet följs upp kontinuerligt i vårt systematiska 

kvalitetsarbete och utvärderas i maj månad då planen mot diskriminering och kränkande 

behandling skrivs om på nytt i juni. 

Utvecklande insatser för pedagogens förhållningssätt: 

En gång i månaden träffas några pedagoger i en barnhälsogrupp där det ges handledning av 

centrala barn- och elevhälsan. Pedagogerna får utveckla och förändra sitt förhållningssätt mot 

barnen, så barnen kan bli sitt bästa jag.  

Centrala barn- och elevhälsan kan också stötta i andra åtgärder som till exempel Marte Meo 

filmning, riktad handledning mot problematik.  

Som en förbyggande och främjande åtgärd har vi en bitningsplan som vi arbetar efter om och 

när situationen uppstår.  
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7. Utvärdering av 2018 - 2019 års arbete, insatser och kartläggning 
Här ser vi över föregående års främjande arbete, insatser och kartläggning.  

Här ser vi över föregående års främjande arbete, insatser och kartläggning.  

Insatser:  

Sjösa förskola har en reviderad plan från hösten 2019. Under föregående verksamhetsår 

har vi arbetat för att kartlägga och utveckla förskolans arbete med planen. 

Vi pedagoger har diskuterat och observerat risker och åtgärder som nämns i planen. 

Vårdnadshavarna har tillsammans med barnen svarat på enkätfrågor. Utifrån detta har 

vi reviderat förebyggande arbete i planen. 

Under året har vi arbetat med hallsituationen på respektive avdelning. Topasen och 

Rubinen har delat barnen vid in och utgång, detta har lett till minskad väntetid och färre 

konflikter. Pedagogerna har en medvetenhet om hur vi delar oss för att skapa mindre 

sammanhang. Inköp av nya förvaringssystem för ytterkläder har gjorts till både 

Topasen och Rubinen. Detta monteras upp hösten 2019 och ska ge färre steg att få på 

sig kläderna.  

Topasen har förändrat sitt arbetssätt kring toalettbesöken före utgång. Barnen delas i 

mindre grupper vilket skapar kortare kö. Före lunch så går halva barngruppen på 

toaletten i matsalen.  

När det gäller bristerna i pedagogernas förhållningssätt till gemensamma regler, ser vi 

idag att vi har arbetat bort det mesta av den problematiken. Vi har ökat vår 

kommunikation och öppenhet mot varandra inom personalgruppen. Barnen påverkas 

inte längre negativt av våra gemensamma regler. 
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8. Förebyggande arbete 2019/20 
 

Förebyggande arbete syftar till att avvärja risker i den egna verksamheten, risker som man har 

upptäckt genom kartläggning av barnens och elevernas trygghet och trivsel samt deras uppfattning om 

förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kartläggningen kan till 

exempel omfatta platser, situationer och delar av verksamheten där de upplever otrygghet eller att 

kränkningar sker. Det förebyggande arbetet handlar om att dokumentera, analysera och kritiskt 

granska sin verksamhet. Kartläggningen kan också omfatta det främjande arbetet.  

Kartläggningsmetoder: 

- Observationer 

- Trygghetsvandringar 

- Samtal tillsammans med barnen både enskilt och i grupp 

- Enkät till vårdnadshavare och barn 

- Arbetslagen granskar sin verksamhet (bilaga 1) 

 

De risker vi sett i vår kartläggning och utifrån enkäten som vårdnadshavarna svarat på ligger 

till grund för vårt förebyggande arbete. Pedagoger ska finnas där barnen finns så att vi kan 

förebygga och upptäcka kränkande behandling och trakasserier detta arbete ska med 

kontinuitet följas upp på respektive avdelning. 

Identifierad risk: Uteslutning i leken mellan barnen 

Mål:  Alla barn ska känna att de har en plats i gruppen. Barnen ska ge varandra respekt. 

Åtgärd: Pedagogerna ska hjälpa barnen att förstå varandras situation. Tex pedagogen uppmuntrar till 
samspel mellan barnen. Det kan vara okej att säga nej om det ska sker på ett respektfullt sätt i dialog 
mellan barnen. Pedagogerna ska vara närvarande och handledande i dessa situationer.   

Identifierad risk: Barn som blir kränkta genom knuffar eller blir bitna 

Mål: Alla barn ska känna sig trygga på förskolan. 

Åtgärd: Närvarande och medverkande pedagoger som ligger ”steget före” (förutseende).  Vi 
pedagoger kartlägger kränkningars plats och situation för att kunna förebygga att det händer igen. 
Vid varje incident skriver pedagogerna en incidentrapport, se bilaga 4.  Vi arbetar med 
”stopphanden” och kommunikation mellan barnen. Vi uppmanar alla barn att prata med en pedagog 
om det händer något som är mindre bra. Vi skapar mindre grupper och delar in barnen utefter sina 
intressen och behov.  
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9. Åtgärder i akuta situationer 
 

Kontakta Biträdande rektor;  

Maria Larsson Guillen: 0155 – 45 75 80 maria.larsson.guillen@nykoping.se 

Dokumentera på blanketten som finns i bilaga 3.  

Detta gäller både för personal samt för vårdnadshavare. Alla har ett ansvar att signalera vid 

misstanke.  

Vid kännedom om trakasserier eller kränkande behandling tas detta alltid på allvar, vi 

anmäler, undersöker, analyserar, åtgärdar, följer upp och utvärderar.   

Biträdande rektor, Maria Larsson Guillen ansvarar att anmäla till huvudman, Skolchef – 

förskola; Ewa Björnfoth, Nyköpings kommun. 
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10. Förankring av planen  
 

Planen finns på vår hemsida samt på anslagstavlorna på respektive avdelning, den ska vara 

lättillgänglig för alla att nå. 

Planen är en del i pedagogernas Systematiska Kvalitets Arbete. Vi utvärderar och utvecklar 

planens arbete på arbetsplatsträffar och reflektioner. Fråga oss gärna hur vi arbetar i det 

praktiska arbetet tillsammans med barnen.  
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Bilaga 1 

Diskrimineringsgrunder: 

Det finns sju diskrimineringsgrunder. Här finns information för att öka kunskapen och 

synliggöra dessa i verksamheten. 

Diskrimineringsgrunderna är följande enligt diskrimineringslagen: 
 

Kön: Man eller kvinna. 

Könsöverskridande identitet eller uttryck: Att inte definiera sig som kvinna eller man eller ge 

uttryck för att tillhöra ett annat kön. Begreppet omfattar dels en persons mentala eller självupplevda 

könsbild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas socialt kön, till exempel genom kläder, 

kroppsspråk, smink eller frisyr.  

Etnisk tillhörighet: Innebär en individs nationella och etniska ursprung. Nationellt ursprung betyder 

att personer har samma nationstillhörighet, som till exempel finländare eller svenskar. Etniskt 

ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster, t ex samer och romer, hudfärg 

eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. 

Religiös övertygelse: Religion eller annan trosuppfattning. Med religion avses religiösa åskådningar 

som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana 

övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism och 

ateism. 

Funktionshinder: en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är något 

som en person har, inte något som en person är. Tillfälliga begränsningar av en persons 

funktionsförmåga är inte en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan märkas mer eller 

mindre i olika situationer (till exempel allergier, dyslexi, hörsel- och synskador mm.) 

Sexuell läggning: Definieras av lagen som homosexuell, heterosexuell och bisexuell läggning. 

Ålder: Hur länge man har levt. 

 

Stödfrågor till hur vi granskar vår utbildning: 

- Hur kan barn i förskolans utbildning bli kränkta, diskriminerade eller illa behandlade 

på sätt som har samband med några av diskrimineringsgrunderna – av vem kan de bli 

kränkta? 

- Händer det att barn får olika behandling utifrån de 7 diskrimineringsgrunderna? 

- Finns det regler, rutiner och arbetssätt i verksamheten som kan upplevas som 

missgynnande och orättvist utifrån de olika diskrimineringsgrunderna? 

- Hur ser samspelet ut mellan barnen – utifrån diskrimineringsgrunderna? 

- Finns det miljöer på förskolan där risken för kränkningar är extra stor? 
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Bilaga 2 

Handlingsplan för åtgärder vid eventuell kränkning av barn 

 

1. Vid misstanke eller vid kränkande behandling anmäl på bilaga 3 och kontakta rektor.  

 

2. Pedagog eller rektor kontaktar berörd vårdnadshavare så snart som möjligt och 

bestämmer tid för samtal. Vi informerar vårdnadshavare om hur planen för mot 

diskriminering och kränkande behandling ser ut på förskolan och vilka åtgärder som 

ska vidtas enligt plan. I samtal med vårdnadshavare bestäms hur barnet som upplevt 

kränkningen ska följas upp.  

 

3. Dokumentera datum, samtal och händelser fortlöpande.  

 

4. Berörda pedagoger på förskolan informeras. 

 

5. Fallet följs upp och diskuteras i arbetslaget för att förebygga och åtgärda.  

Använd då frågor som: 

• Vilken roll hade vi pedagoger i det som skedde? 

• Hur kan vi se över vår organisation för att förhindra att något liknande sker igen? 

• Vad har vi lärt oss? 

• Reflektera också om handlingsplanen följts och funktionen av den utvärderas. 

 

Så gör du om kollegan kränker ett barn: 

• Ta upp det direkt med den det berör! 

• Berätta för chefen. 

• Följ handlingsplan mot kränkningar.  

Förebyggande: 

• Diskutera värderingar i arbetslaget. 

• Enas kring rätt agerande i svåra situationer – prata om det innan det händer. 

• Bestäm hur ni ger varandra feedback. 

• Efterfråga tid och extra resurser vid behov. 
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Bilaga 3 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling, 

trakasserier och diskriminering enligt 6 kap 10§ Skollagen. 

 

Blanketten används när personal får kännedom om att ett barn upplever sig utsatt för diskriminering, 

trakasserier och/eller kränkande behandling. Utredningskravet gäller även om; 

- det inte finns bevis för att diskriminering, trakasserier eller kränkning har ägt rum 

- barn/elev eller vårdnadshavare inte vill att händelserna ska utredas 

 

Utredningen ska allsidigt belysa situationen för de inblandade. Beskrivning av personliga förhållanden 

ska undvikas, fokus ska vara verksamhetens åtgärder och nolltolerans mot diskriminering, trakasserier 

och kränkningar. Observera att det i en utredningssituation inte räcker med att konstatera att ord står 

mot ord. Verksamheten måste bilda sig en egen uppfattning om vad som hänt för att kunna besluta om 

att vidta (eller avstå från att vidta) åtgärder. 

 

Vårdnadshavare till minderåriga ska kontaktas snarast. De ska ges information om den process som 

verksamheten kommer att genomföra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum för händelse: 

 

Anmälningsdatum: 

 

Enhet: 

Sjösa förskola 

När inträffade incidenten? Beskriv incidenten kortfattat och var den skedde: 
 

 

 

När fick verksamheten först kännedom om incidenten och på vilket sätt? 
 
 
 
När kontaktades vårdnadshavare? 
 

 

 

 
Skriv ned skolans vidtagna åtgärder 

 

Biträdande rektor:  

Maria Larsson Guillen  

Utbildningschefs bedömning och eventuella åtgärder 

 

Skolchef: 

Ewa Björnfoth 
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Bilaga 4 

Incidentrapport 

Kränkningar, trakasserier, diskriminering. Används som stöd och dokumentationsunderlag för 

arbetslaget. För att upptäcka.  

Datum Händelse Åtgärd Plats Sign.  
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