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Datum för planens giltighet 
En plan för varje enskild verksamhet upprättas årligen. 

  

 
Utvärdering av förra årets kartläggning, mål, insatser och ev 
anmälningsärenden 
Redovisa hur de planerade åtgärderna från förra årets plan har genomförts och hur eventuella 
anmälningsärenden har följts upp. 

  

 
Undersök 
Undersök/kartlägg om det finns risker för diskriminering, kränkningar, trakasserier och sexuella 
trakasserier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. 
Beskriv hur undersökningen har genomförts. 

 Vi har under början av hösten /oktober kartlagt riskområden i våra 
miljöer inne och ute. Var kränkningar och diskriminerande behandling 
kan ske. 

 Vårdnadshavare har intervjuat sina barn om trivsel och trygghet på 
förskolan samt svarat på enkät angående likabehandling och 
diskriminering och kränkande behandling på förskolan. 

Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder  
Vilka slutsatser kan dras utifrån resultatet av undersökningen? 

Utifrån föräldraenkäterna och barnintervjuerna så kan vi se att barnen trivs på 
förskolan och har kompisar att leka med. Barnen upplever att de får hjälp av vuxna 
när de behöver. 

I insamlat underlag framkommer dock: 

 Några av barnen har svarat att de ibland är rädda på förskolan. 

 Vi har utifrån föräldraenkäterna sett att flera har svarat stämmer bra på 
frågan om deras barn blir respektfullt bemötta av andra barn på förskolan. 
Några har även tyckt att det stämmer mindre bra. 
I barnintervjuerna så framkommer att flera barn upplever att andra barn är 
dumma mot dem. 

 Vi såg att under punkten ”förskolan arbetar aktivt för att motverka 
diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling” så var det 
jämn fördelning mellan svaret ”stämmer mycket bra ”och ”stämmer bra”. 
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 Risker i miljön utifrån avdelningarnas kartläggning; 

Inomhus kan det i miljöerna finnas hyllor och liknande möbler som skymmer 
sikten i vissa delar av rummet. Inne på toaletter och i stängda rum. När det är 
många barn på liten yta, t.ex. in och utgång i hallar, lekrum och i skötrum, där 
barnen tvättar händer b.la. 

Utomhus när det blir skymd sikt p.g.a t.ex. buskage, skogspartier, bakom 
Matteförrådet och i bygghörnan med döljande kojor.  
 

 

Mål och främjade och förebyggande åtgärder  

Beskriv konkreta och uppföljningsbara mål och åtgärder utifrån verksamhetens behov som framkommit 
genom undersökningen. Tydliggör vem som är ansvarig för att en åtgärd blir genomförd och när det ska 
ha skett.  

Namn 
Främja barns lika rättigheter och möjligheter i förskolan 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk 
tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, 
Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
På Tessins förskola arbetar vi målmedvetet för att förhindra och förebygga 
att någon form av kränkning ska behöva ske. Alla barn som vuxna ska känna 
sig trygga och känna tillit till att ingen skall uttrycka sig nedlåtande eller 
dömande. Ett respektfullt bemötande är grunden för samarbete och goda 
möten. Hur man tilltalar varandra påverkar kvalitén i relationerna och vi 
arbetar aktivt med att ge barnen ett språk att lösa konflikter eller problem 
på bästa sätt genom: 

Insats 

-Uppmuntra barnen att se på varandra för att försöka utläsa hur kompisen 
känner sig vid en konflikt 

-Uppmuntra barnen att komma fram till goda lösningar genom att fråga hur 
de tycker vi skall lösa problemet 

-Samtala med varandra i arbetslagen för att ha gemensamma 
ställningstaganden och för att skapa en tydlighet kring vad som är 
acceptabelt respektive oacceptabelt bemötande mellan barn - barn och 
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barn – vuxen 

- Vi skapar öppna miljöer med insyn. 

- Pedagoger är närvarande i miljöer som inte har lika god insyn, till exempel 
bakom matematikförrådet, vattenrum, kojor och skymda platser. 

- Lyfta värdegrundsfrågor i vårt pedagogiska arbete. Vi använder 
Kompisböckerna för att belysa dessa frågor. 

- Vara goda förebilder genom att vara noga med hur vi tilltalar barn och 
pedagoger för att föregå med gott exempel 

- Ha regelbundna samtal hur man är en bra kompis och försöka få barnen 
uppmärksamma på andras perspektiv 

- Lyfta värdegrundsfrågor vid pedagogiska träffar, arbetslagsledarmöte eller 
APT för att hålla diskussionen levande. 

- Pedagogernas förhållningssätt är att barn gör så gott de kan utifrån de 
förutsättningar som barnen får. 

 

 Detta för att vi ständigt måste ompröva våra tankar kring hur andra 
uppfattar situationer som uppstår, genom att skapa en förståelse för att vi 
kan uppleva olika saker som kränkande. 

 

Ansvarig 
All personal på Tessins förskola 

Datum när det ska vara klart 
 

 

 

Namn 
Främja likabehandling vid kränkning 

Områden som berörs av insatsen 
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller köns uttryck, Etnisk 
tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, 



Dnr   6/12 
 

 
 

Sexuell läggning och Ålder 

Mål och uppföljning 
Vi skapar en grundtrygghet för barnen där alla är lika mycket värda oavsett 
förmåga. Vi har kontinuerligt samtal pedagoger och barn och det görs 
observationer i barngruppen. 

Alla barn skall få stöd att utveckla: 

- Sin identitet och sin förmåga att leva sig in i andras tankar och känslor. 

- Sin förmåga att fungera i grupp och utveckla sin samvaro/ 
samspelskompetens/ sociala kompetens. 

- Sin öppenhet, respekt och aktning för skillnader i människors 
uppfattningar, levnadsätt, kulturer 

Uppföljning sker i arbetslaget där vi reflekterar kring klimatet i så väl 
barngrupp som personalgrupp. 

 

Insats 
Om situationer uppstår som berör ovanstående så tar vi upp detta i samtal 
och reflekterar över situationer, det görs observationer i barngruppen. Vi är 
uppmärksamma och ärliga och bemöter barnens undringar och funderingar 
på ett naturligt sätt.  

Ansvarig 
All personal på Tessins förskola 

Datum när det ska vara klart 
 

 

Namn 
Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning. 

Områden som berörs av insatsen 
Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning 
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Mål och uppföljning 
Vårt mål är: Att varje barn får kunskap om att olikheter är värdefulla 
tillgångar. 
Uppföljning: 

- Vi samtalar med barnen om människors lika värde. 

- Pedagoger arbetar för att varje barn skall uppleva sin etniska 
tillhörighet som en tillgång. 

- Vi ser kunskaper om andra länders kulturer som ett inspirerande 
pedagogiskt verktyg. 

- Skapa en pedagogisk miljö där vi respekterar varandra oavsett 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 

- Vi visar att vi är nyfikna på barns bakgrund och socialisation och 
förstår att det är en viktig faktor för barnets lärande möjligheter.  

- Varje barn som av religiösa skäl eller annan trosuppfattning är i 
behov av annan kost, serveras alternativ kost. 

Insats 
Om situationer uppstår som berör ovanstående så tar vi upp detta i samtal 
och reflekterar över situationen. Vi bemöter barnens undringar och 
funderingar på ett naturligt sätt. Vi bjuder in till möten där vi diskuterar de 
berörda tillsammans med barnen, pedagogen och personer som innefattar 
detta ovan t.ex. etnisk bakgrund. 

Ansvarig 
All personal på Tessins förskola 

Datum när det ska vara klart  
 

Namn 
Främja likabehandling oavsett kön 

Områden som berörs av insatsen 
Kön och Könsidentitet eller köns uttryck 

Mål och uppföljning 
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Vi vill upprätta en pedagogisk miljö som främjar både flickor och pojkar. De 
skall i vår miljö kunna bredda sina erfarenheter och utveckla sina förmågor 
och intressen utan att bli hämmade av traditionella könsmönster eller 
fördomar. Pedagogernas förhållningssätt skall vara könsneutralt och 
tillåtande. Tänka på att varje barn skall ha lika stort utrymme att vara den 
de vill vara. 

Insats 
Barnen skall erbjudas ett varierat material och leker tillsammans. Pojkar 
och flickor får ha samma inflytande i verksamheten. Pedagogerna 
uppmuntrar barnen till könsöverskridande lekar. Det skall ske samtal och 
diskussioner om barnen kontinuerligt och göras observationer i 
barngruppen utifrån likabehandling. 

Ansvarig 
All personal på Tessins förskola. 

Datum när det ska vara klart 
 

 

Namn 
Likabehandling vid funktionsnedsättning 

Områden som berörs av insatsen 
Funktionsnedsättning 

Mål och uppföljning 
Varje barn skall oavsett funktionshinder ges möjlighet att delta i förskolan 
verksamhet/ aktiviteter på sina villkor. Vi arbetar efter inkluderande 
verksamhet. 

Insatser 

Vi samlar in kunskap om varje barn som behöver särskilt stöd / eller har ett 
funktionshinder. Vi gör en översyn i organisationen, ser över gruppstorlek, 
material, inom/ utomhus miljön och gör verksamheten tillgänglig för varje 
enskilt barn. Vi samarbetar med Centrala barn och elevhälsan vid behov. 

Ansvarig 
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Alla personal på Tessins förskola. 

Datum när det ska vara klart  
 

Namn 
Insats vid likabehandling sexuell läggning 

Områden som berörs av insatsen 
Sexuell läggning 

Mål och uppföljning 
Varje människa skall uppleva att de har lika värde och lika rättigheter 
oavsett sexuell läggning. 
 

Insats 
Vi har ett intresse i den unika individen och har inga förväntningar att 
människor skall vara på ett särskilt sätt.  

 

Ansvarig 
All personal på Tessins förskola 

Datum när det ska vara klart  
 

Namn 
Likabehandling ålder 

Områden som berörs av insatsen 
Ålder 

Mål och uppföljning 
Vi vill att varje barn skall känna sig kompetent och full av möjligheter 
oavsett ålder. 
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Insats 
Vi uppmuntrar alla barn oavsett ålder att se varandras möjligheter. Vi 
skapar förutsättningar för att alla barn skall få uppleva känslan av att lyckas 
både i vår miljö och genom vårt förhållningssätt. 

Ansvarig 
All personal på Tessins förskola 

Datum när det ska vara klart  
 

 
Akuta åtgärder 

När någon upplever sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt måste vi skyndsamt 
agera genom 
- Samtal med den som upplever sig utsatt  
- Samtal med den som upplevs utsätta  
- Samtal med vårdnadshavare till den som känner sig utsatt och till den    
  som upplevs utsätta. (Gäller minderåriga) 
- Informera chef som anmäler och följer upp 
- Vidta åtgärder  
- Följ upp ärendet och utvärdera åtgärderna 
- Dokumentera alla punkter löpande (se blankettstöd på IN) 

Utvärdering och uppföljning 
Tydliggör när och vem som ansvarar för uppföljning och utvärdering av de åtgärder som vidtagits för att 
uppnå målen, samt om målen har uppnåtts. 

  

 
Kommunikation och delaktighet 
Beskriv hur barn/elever, vårdnadshavare och personal har gjorts delaktiga i arbetet med planen samt 
hur den har kommunicerats till berörda. 

 Vårdnadshavarnas delaktighet 
 Vårdnadshavare har varit delaktiga i arbetet med planen genom att 

svara på enkätfrågor kring likabehandling i förskolan. Resultatet av 
enkäterna används sedan i det fortsatta arbetet för att förbättra och 
utveckla verksamheten vidare när det gäller likabehandling. Planen 
finns tillgänglig i tamburen och på förskolans hemsida. Vi försöker 
delge föräldrarna planen efter revidering varje år genom att sätta upp 
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planen i tamburen. Vi tar vara på föräldrarnas synpunkter inför varje 
revidering. 

 Barnens delaktighet 
 Förskolebarnen som är tre år och äldre har varit delaktiga i arbetet 

med planen genom att enskilt samtala med vårdnadshavare kring 
frågor som handlar om trygghet i deras vardag på förskolan. Frågorna 
avser: 

 - om de upplever att de har kompisar att leka med 

 - om det händer att någon kompis är dum mot dem 

 - vad gör de i fall någon är dum eller säger något dumt 

 - vad har barnen för uppfattning om miljön, finns det någon plats som 
känns otrygg 

Vi genomför kontinuerliga samtal med barnen då vi pratar om 
värdegrunden. Att se alla barnen på förskolan. I här och nu situationer blir 
det även tydligt vad barnen uppfattar som kränkande behandling. 

 Personalens delaktighet 
 Förskolans pedagoger har kartlagt riskområden och uppmärksammat 

utvecklingsbehov genom att samtala och observera. Kartläggningen 
har i först skett i de olika arbetslagen och därefter diskuterats 
gemensamt i hela arbetslaget. I arbetet med att identifiera platser och 
situationer där det kan föreligga en risk för kränkningar och 
diskriminering, har pedagogerna även föreslagit förbättringsåtgärder. 
Det är viktigt att personalen fortlöpande diskuterar värdegrundsfrågor 
på personalmöten samt revidering av planen varje läsår. Se alla barn 
och skapa en grundtrygghet är de viktigaste uppgifterna i förskolan.   

 Förankring av planen 
 Planen bör delges föräldrarna på tex. föräldramöten, föräldrabrev och 

utvecklingssamtal. Planen bör diskuteras med föräldrarna. 
Planen finns tillgänglig i hallarna på förskolans avdelningar samt på 
förskolans hemsida. 

 

 

Matris 
Matrisen är valbar, men kan användas för att tydliggöra arbetet. Den kan användas under flera rubriker 
om så önskas  
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Mål Åtgärd Ansvarig Datum för 
utvärdering 

    

    

    

    

 


