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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 Tessins förskola. Planen bygger på den 
kartläggning som vi gjort på Tessins förskola tillsammans med barn och 
pedagoger under året som gått. Barnhälsogruppen på förskolan ansvarar för 
att samla in arbetet under året. 

Den här planen gäller från och med 2020-11-23 till och med 2021-10-30. 

Biträdande rektor har det yttersta ansvaret att tillsammans med förskolans 
pedagoger systematiskt och kontinuerligt under året undersöka, analysera vår 
utbildning 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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Förskolans vision 

 

Tessins förskola: 

 

 

 

 

 

Genom det förhållningssättet vill vi garantera barnens rättigheter till lika 

värde, samspel, kommunikation, glädjefyllt lärande, delaktighet och 

inflytande. Det ska också ge oss en förskola fri från diskriminering och 

kränkande behandling. Varje barn på Tessins förskola har rätt att bli sitt rätta 

jag och få känna sig som en tillgång i barngruppen. Olikheter bejakas och 

uppmuntras. Alla individer ska ha lika värde och ges likvärdiga möjligheter till 

lärande oavsett grundläggande förutsättningar.  

Alla vuxna och barn har mod och kunskap att omedelbart agera när något 

barn eller de själva blir utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande 

behandling av en vuxen eller ett annat barn. Alla barn och vuxna känner sig 

lika mycket värda. 

Utbildningen 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. 
 
 
 

 
 
 
 

 

”En förskola där varje barn 

har rätt att vara, synas, höras 

och lära!” 
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Syfte och övergripande innehåll 

 

Alla barn har lika rättigheter. I vårt arbete med Plan mot diskriminering, 

trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling främjar vi barns 

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 utbildningen utgår 

från ett normkritiskt förhållningssätt, den värdegrund som läroplanen 

föreskriver samt relevanta lagar. Barns delaktighet i arbetet med planen 

framgår och tydliggörs i årsplaneringen och i pedagogernas systematiska 

kvalitetsarbete. 

 

Alla som befinner sig i vår utbildning, barn, personal och vårdnadshavare, ska 

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

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. 

Planen ska finnas på varje avdelning väl synlig för alla och 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. 
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Definition av begrepp 

Diskriminering 

Med diskriminering menas att någon missgynnas eller kränks och kränkningen 

har samband med diskrimineringsgrunderna. Det är absolut förbjudet för 

vuxna i förskolan 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 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). Utbildningen har ansvar för 

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

utbildningstid. 

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. 

Personalen får inte utsätta barn för straff eller annan negativ behandling på 

grund av att denne eller en vårdnadshavare eller förälder har anmält 

förskolan 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 ska behandlas lika. 
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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, till exempel 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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Utvärdering av 2019 - 2020 års arbete, insatser och kartläggning 

 

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

Insatser 

Pedagogerna har möblerat så att det inte finns hyllor som skymmer sikten 
inomhus. Miljöerna skapas med ”rum i rummet” vilket ger en öppen miljö 
med insyn och överblick. 

Vi delar barnen i mindre grupper för att skapa ett lugn och för att få en känsla 
av att ytan inte är liten.  

För att barnen ska känna sig trygga på gården sprider vi pedagoger ut oss och 
finns i de miljöer där barnen känner sig otrygga för att vara nära och stödja 
barnen. Efter utevistelse får några barn i taget gå in i med pedagog i hallen 
och hänga upp sina kläder för att skapa trygghet. 

Vi uppmuntrar barnens positiva bemötande mot varandra för att skapa 
respektfullt bemötande mellan barnen. Kompisböckerna har använts 
regelbundet i barngrupperna som ett verktyg för att visa respekt och hänsyn 
till varandra. 

Vi skapar en grundtrygghet genom att ge god omsorg till varje individ. Alla är 
lika mycket värda oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, 

funktionsnedsättning och ålder. För att stärka gemenskapen och skapa 
gruppkänsla har vi använt oss av gruppstärkande lekar. Det ger även barnen 
ett gemensamt språk, lekspråk, vilket ger barnen möjlighet att kommunicera 
genom leken fast inte alla har samma språk. 
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Förankring av planen 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

På uppföljningssamtal följer vi upp barnets trivsel genom att vårdnadshavarna 

får ge sin syn på sitt barns trivsel i förskolan. Planen finns tillgänglig i 

tamburen och på förskolans hemsida. Vi försöker delge föräldrarna planen 

efter revidering varje år genom att sätta upp planen i tamburen. 

Barnens delaktighet 

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

planen genom att enskilt samtala med pedagoger kring frågor som handlar 

om trygghet i deras vardag på förskolan.  

Vi genomför kontinuerliga samtal med barnen då vi pratar om värdegrunden, 

hur man är en bra kompis och att alla är lika mycket värda. 

Pedagogernas delaktighet 

Förskolans pedagoger har kartlagt riskområden och uppmärksammat 

utvecklingsbehov genom att samtala och observera. Kartläggningen har först 

skett i de olika arbetslagen och därefter diskuterats gemensamt i hela 

förskolan. Det är viktigt att pedagogerna fortlöpande diskuterar 

värdegrundsfrågor på pedagogiska forum samt revidering av planen varje 

läsår. Se alla barn och skapa en grundtrygghet är de viktigaste uppgifterna i 

förskolan. 

Förankring av planen 

Planen delges till vårdnadshavarna på tex. föräldramöten, föräldrabrev och 

utvecklingssamtal. Planen finns tillgänglig i hallarna på förskolans avdelningar 

samt på förskolans hemsida. 

Planen är en del i pedagogerna systematiska kvalitetsarbete.  

Ansvarig  

Biträdande rektor och förskollärarna i barnhälsogruppen är ansvariga för att 

följa upp arbetet med planen. 

Kartläggning 

Varje termin gör vi någon form av kartläggning tillsammans med barnen för att 

upptäcka eventuella diskrimineringar, trakasserier och kränkande behandling. 

Kartläggningsmetoder som kan användas är observationer, trygghetsvandringar 

inomhus och utomhus med barnen, intervjufrågor och samtal med barnen enskilt 

eller i grupp, enkät till vårdnadshavare och barn.  
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Årsplan 

 

 

 

 

Juli Augusti September Oktober November December 
  

Arbetet med planen 
fortsätter. 

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

 
 

 
Arbetet 
fortsätter 

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

Under nov/dec 
granskar vi vår 
utbildning utifrån 
planen och följer 
upp det 
förebyggande 
arbetet.  

 

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. 

 

Enkät till föräldrar och 

barn. 

 
Under maj 
granskar vi vår 
utbildning utifrån 
planen. Underlag 
inför att planen 
ska skrivas om – 
kartläggning. 

 

 

 
Hur blev det? 

Ny plan skrivs. 
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Främjade och förebyggande arbete 

 

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. Pedagogernas 

förhållningssätt är närvarande och deltagande i barngruppen. 

Förebyggande arbete syftar till att ta bort eller avvärja risker i utbildningen. 

Dessa risker har man upptäckt genom kartläggning av barnens trygghet och 

trivsel och barnens egen uppfattning av diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. Efter att ha arbetat med förebyggande åtgärder på 

vissa punkter ett år kan dessa punkter nästa år bli främjande arbete.  

På Tessins förskola arbetar vi målmedvetet för att förhindra och förebygga att 

någon form av kränkning ska behöva ske. Alla barn och 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. 

Främjande arbete: 
 

Vi är närvarande deltagande pedagoger i barngruppen. Vi delar upp 
barngrupperna i mindre grupper för att skapa mindre sammanhang. 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 till exempel genom tal och skrift, bild, 
skapande och drama samt teckenspråk. 

Vi pedagoger är goda förebilder genom att vara noga med hur vi tilltalar barn 

och pedagoger för att föregå med gott exempel. Vi är tydliga med att vi 

bemöter barnet som individ oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, 

funktionsnedsättning eller ålder.  

Vi lyfter 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. Vi 

uppmuntrar barnen att komma fram till goda lösningar genom att fråga hur 

de tycker vi skall lösa problemet. 
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Förebyggande arbete: 
 

De risker vi sett i vår kartläggning, genom observationer, enkäter till barnen 

och trygghetsvandringar, ligger till grund för vårt förebyggande arbete. 

Identifierad risk: Barnen känner sig otrygga i vissa miljöer 

Mål: Alla barn ska känna trygghet i våra miljöer på förskolan. 

Insats: Pedagoger är närvarande i miljöer som inte har lika god insyn, till 

exempel bakom matematikförrådet, vattenrum, kojor och skymda platser där 

vi fått indikationer på att barnen känt sig otrygga.  Vi skapar öppna miljöer 

med insyn. Vid toalettbesök finns pedagoger närvarande utanför dörren. Vi 

påminner barnen om att låta alla vara ifred vid toalettbesök. 

Identifierad risk: Barn som blir kränkta genom knuffar, slag eller bitning 

Mål: Alla barn ska känna sig trygga på förskolan. 

Insats: Lyfta värdegrundsfrågor i vårt pedagogiska arbete. Vi använder 

Kompisböckerna för att belysa dessa frågor.  Ha regelbundna samtal hur man 

är en bra kompis och försöka få barnen uppmärksamma på andras perspektiv. 

Använda bildstöd för att stärka språket. Vi uppmuntra barnen att se på 

varandra för att försöka utläsa hur kompisen känner sig vid en konflikt. Vi är 

närvarande och medverkande pedagoger som ligger ”steget före” 

(förutseende).  Vi pedagoger kartlägger kränkningars plats och situation för 

att kunna förebygga att det inte händer igen. Vi pedagoger fördelar oss där 

barnen är och där vi vet att diskrimineringar kan ske. 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 deras intressen och behov. 

Identifierad risk: Barn som ses som olika 

Mål: Att varje barn får kunskap om att olikheter är värdefulla tillgångar. 

Insats: 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. Vi skapar 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. 

 

Utvecklande insatser för pedagogens förhållningssätt: 
En gång i månaden träffas några av pedagogerna 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. 
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Centrala barn- och elevhälsan kan också stötta i andra åtgärder som till 

exempel Marte Meo filmning, riktad handledning mot pedagogiska 
utmaningar. 
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Åtgärder i akuta situationer 

 

Kontakta biträdande rektor: 

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

Dokumentera på bilaga. 

Detta gäller både för personal och för vårdnadshavare. Alla har ansvar att 

signalera vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkande 

behandling. 

Vid kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling tas 

detta alltid på allvar, vi anmäler, undersöker, analyserar, åtgärdar, följer upp 

och utvärderar. 

Biträdande rektor, Maria Larsson Guillen ansvarar för att anmäla till 

huvudman, Skolchef-förskola; Ewa Björnfoth, Nyköpings kommun. 

mailto:maria.larsson.guillen@nykoping.se
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Handlingsplan för åtgärder vid misstänkt kränkning av barn 

 

1. Vid misstanke eller vid kränkande behandling anmäl på blankett 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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Utvärdering och uppföljning 

Planen utvärderas och revideras varje termin. 
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Vägledning och rutiner för hur personalens respektive rektorns 

anmälningsskyldighet ska fullgöras  
 
All personal som arbetar i förskolan och skolan och som får veta att ett barn eller en 

elev upplever att de har blivit utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande 

behandling ska anmäla det till biträdande rektor/rektor. Anmälan ska göras oavsett 

utredning, man behöver alltså inte veta exakt vad som har hänt när man anmäler 

ärendet. Biträdande rektor/rektor har ansvar för att se till att händelsen utreds, 

åtgärdas och följs upp så att alla former av diskriminering, trakasserier och 

kränkningar upphör. Händelsen ska dokumenteras och anmälas till huvudman, samt 

utredas och åtgärdas.  

1. Blanketterna ska bli digitala under hösten 2020. Fram till dess gäller blanketterna på 

IN. 

 

2. Skriv ut blanketterna och dokumentera i dem. Inga personuppgifter inkl. namn ska 

skrivas i anmälan. Skriv elev A och B etc. Ni får ha ett eget system för att ha koll på 

personuppgifter per anmälan på er enhet i säkert förvar.  

När detta digitaliseras kan personuppgifter finnas i anmälan, vilket kommer 

underlätta. 

 

3. Blankett 1, Anmälan om kränkande behandling, kräver underskrift av rektor. 

 

4. Blankett 1, Anmälan om kränkande behandling, scannas och mailas till 

regbu@nykoping.se  alternativt skickas med internposten till Registrator BUK, 

Annika Hellström. 

 

5. Inkommen anmälan delges skolchef för underskrift och diarieförs i Platina. 

 

6. Övriga blanketter som gäller samtal med elever och vårdnadshavare (blankett 2, 2a, 

3, 3a) sparas på era enheter i säkert förvar. 

 

7. Blankett 5, Uppföljning och avslutande av ärende, används för att följa upp och 

avsluta ett ärende. Rutinen är densamma som vid Blankett 1. Läs ovan punkt 4 om 

inscanning eller internpost. 

 

 

Blankett 1: Anmälan om kränkande behandling 

Blanketten används när personal får kännedom om att ett barn/en elev 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 - elev eller vårdnadshavare inte vill att 

händelserna ska utredas Utredningen ska allsidigt belysa situationen för de 

inblandade.  

Blanketten scannas in och mailas till regbu@nykoping.se eller skickas med 

internpost till Registrator BUK, Annika Hellström. Inga personuppgifter får 

framkomma på inlämnad blankett. 

Blanketten måste vara underskriven av REKTOR. 

(Förskolan följer sina nuvarande rutiner för denna dokumentering). 

mailto:regbu@nykoping.se
mailto:regbu@nykoping.se
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Blankett 2: Samtal med barn/elev som upplever sig utsatt 

Dokumentationsstöd för samtal som syftar till att reda ut situationen för den/dem 

som upplever sig utsatt. Blanketten skickas ej vidare, förvaras på förskolan/skolan. 

Blankett 2a: Samtal med vårdnadshavare till barn/elev som upplever sig utsatt 

Vårdnadshavare till minderårigt barn/elev som upplevs utsatt för kränkning, 

diskriminering eller trakasseri behöver få information om den process som 

förskolan/skolan kommer att genomföra.  Samtalet ska ge vårdnadshavarna 

information om verksamhetens systematiska arbete kring kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier, beskrivning av det inträffade samt möjlighet att 

uttrycka förslag på åtgärder. 

Blanketten skickas ej vidare, förvaras på förskolan/skolan. 

 

Blankett 3: Samtal med barn/elev som upplevs utsätta 

Dokumentationsstöd för samtal som syftar till att reda ut situationen för den/dem 

som utsätter. Blanketten skickas ej vidare, förvaras på förskolan/skolan. 

 

Blankett 3a: Samtal med vårdnadshavare till minderårig som upplevs utsätta 

Vårdnadshavare till minderårigt barn/elev som upplevs utsätta andra barn för 

kränkning, diskriminering eller trakasseri behöver få information om den process som 

förskolan/skolan kommer att genomföra.  Samtalet ska ge vårdnadshavarna 

information om verksamhetens systematiska arbete kring kränkande behandling, 

diskriminering och trakasserier, beskrivning av det inträffade samt möjlighet att 

uttrycka förslag på åtgärder.  

Blanketten skickas ej vidare, förvaras på förskolan/skolan. 

 

Blankett 4: Samtal med personal som upplevs utsätta 

Utredningsskyldigheten gäller också vid misstanke om att någon av personalen utsatt 

barn/elev för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Utredningar som gäller 

personal kan bara genomföras av rektor, men har samma grundläggande struktur 

som utredningar av diskriminering, trakasserier och kränkningar mellan barn/elever. 

Utredande samtal ska genomföras med såväl berört barn/elev 

(dokumentationsblankett 2) som medarbetare. I det fall rektor upplevs utsätta ett 

barn/elev ansvarar skolchef för utredningen.   

Rektor ska alltid informera skolchef och personalavdelning då utredning påbörjas 

rörande barn/elev som upplever sig trakasserad, diskriminerad och/eller kränkt av 

personal.  

 

Blankett 5: Uppföljning, beslut om åtgärder och avslutande av ärende 

Rektor eller den till vilken rektor har uppdragit, beslutar vid varje uppföljningstillfälle 

om eventuell fortsatt åtgärd alternativt om situationen är förändrad så att åtgärden 
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kan avslutas. När åtgärder sätts in för att stoppa att ett barn eller en elev upplever sig 

utsatt för trakasserier och/eller kränkande behandling ska berörda vårdnadshavare 

informeras/involveras kontinuerligt. Detta gäller även inför planerat avslut av ett 

ärende. 

Blanketten scannas underskriven av REKTOR in och mailas till regbu@nykoping.se 

eller skickas med internpost till Registrator BUK, Annika Hellström. Inga 

personuppgifter får framkomma på inlämnad blankett. 
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1. Anmälan om kränkande behandling 

Blanketten används när personal får kännedom om att ett bar/en elev 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. 

 
Förskola/Skola  

 
Avd/Klass/Program Datum för anmälan Namn på anmälare 

 
Incidenten                                               

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

 

 

 
 

 

 

 
Åtgärder                                                  

När fick verksamheten först 
kännedom om incidenten 
och på vilket sätt? 
 
När kontaktades 
vårdnadshavare? 
 
Skriv ned skolans vidtagna 
åtgärder 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Till rektor för beslut:            

Datum 

 

Rektor har tagit del av anmälan och bedömer utifrån 
ovanstående dokumentering att den inte handlar om 
kränkande behandling.  

Rektor beslutar om vidare utredning, se dokumentations 
blankett 2 (2a), 3 (3a) och 5. Blankett 4 för personal som 

upplevs kränka barn/elev. 

Utbildningschef har tagit del av anmälan.  
(delges endast utbildningschef om rektor beslutar om vidare 
utredning) 

Rektors namn 

 

Utbildningschef underskrift och datum 
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2. Samtal med barn/elev som upplever sig utsatt 

 

Råd till den som leder samtalet som syftar till att reda ut händelsen: 

- Vara tydlig med att diskriminering, trakasserier och kränkningar är 
oacceptabla 

- Lyssna och visa empati 
- Led samtalet så att beskrivningar av händelser blir konkreta 
- Vara beredd att avlasta barnets/elevens eventuella skuld och skam. Visa 

att verksamheten tar ansvaret för att åtgärda situationen 
- Beskriva den process som följer på samtalen och som bland annat 

innebär att minderåriga barn/elevers vårdnadshavare kontaktas 

 
Uppgifter 

Datum då samtalet ägde rum 
 
 

Samtalsledare 

Namn, berört barn/elev 
 
 

 
Samtalet                                           Svar på frågorna 1-4: 

1. Vad har du varit med om? 
 
 
 
2. Vem/vilka är inblandade? 
 
 
 
3. Uppfattar du att någon är mer 
drivande än andra med att utsätta 
dig? 
 
 
 
4. Sammanfatta kort händelser 
som barnet/eleven blivit utsatt för. 
(t.ex. kränkande ord, knuffar, 
uteslutning) 
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2a Samtal med vårdnadshavare till barn/elev som upplever sig utsatt 

 

Vårdnadshavare till minderårigt barn/elev som upplevs utsatt för kränkning, 

diskriminering eller trakasseri behöver få information om den process som 

förskola/skolan kommer att genomföra.  

Samtalet ska ge vårdnadshavarna;  

- Information om verksamhetens systematiska arbete kring kränkande behandling, 
diskriminering och trakasserier  

- Beskrivning av det inträffade 
- Möjlighet att uttrycka förslag på åtgärder 
 

Det är viktigt att förskolan/skolan återkopplar det fortsatta arbetet.  
Förskolechef/rektor, eller av förskolechef/rektor utsedd personal ansvarar för återkoppling.  
 
 
Uppgifter          

Datum då samtalet 
ägde rum 
 
 

Diarienummer (endast 
förskola) 

Samtalsledare 

Namn, berört barn/elev 
 
 

Deltagande vårdnadshavare 

 
 
 
Samtalet utgår från uppgifter som framkommit med den som upplever sig utsatt. 

 
 
- Uppgifter som kommer fram under  
  samtalet   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- -
Beskriv hur skolan går vidare och vad 
som händer härnäst. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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3. Samtal med barn/elev som upplevs utsätta 

Se dokumentationsblankett 3a för samtal med vårdnadshavare till minderåriga barn/elever som upplever 
sig utsatt.  
 
I samtal som syftar till att reda ut situationen för den/dem som utsätter behöver personalen som arbetar 
med frågan: 

- Vara tydliga med att diskriminering, trakasserier och kränkningar är oacceptabla  
- Leda samtalet så att beskrivningar av händelser blir konkreta  
- Ha förmåga att lyssna på ett respektfullt sätt  
- Visa att verksamheten tar allvarligt på det som framkommer och har en tydlig strategi 

för att åtgärda situationen och se till så att det inte händer igen  
- Kunna visa på den process som följer på samtalen vilket bland annat innebär att 

vårdnadshavarna till minderåriga barn/elever ska meddelas om samtalet och resultatet 
av detsamma 

 
 
Uppgifter          

Datum då samtalet 
ägde rum 
 
 

Diarienummer (endast 
förskola) 

Samtalsledare 

Namn, berört barn/elev 
 
 

 
 
Samtalet utgår från uppgifter som framkommit med den som upplever sig utsatt. 

 
 
- Uppgifter som kommer fram 
under samtalet   
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3a. Samtal med vårdnadshavare till minderårig som upplevs utsätta 

 
Vårdnadshavare till minderårigt barn/elev som upplevs utsätta andra barn för 
kränkningar, diskriminering eller trakasserier behöver få information om den process 
som verksamheten kommer att genomföra. Samtalet ska ge vårdnadshavarna;  
- Information om förskolans/skolans systematiska arbete kring kränkande 

behandling, diskriminering och trakasserier 
- Beskrivning av det inträffade 
- Möjlighet att uttrycka förslag på åtgärder 
 
Det är viktigt att förskolan/skolan återkopplar det fortsatta arbetet. 
Förskolechef/rektor, eller av förskolechef/rektor utsedd personal ansvarar för 
återkoppling.  
 
Uppgifter          

Datum då samtalet 
ägde rum 
 
 

Diarienummer (endast 
förskola) 

Samtalsledare 

Namn, berört barn/elev 
 
 

Deltagande vårdnadshavare 

 
 
Samtalet utgår från uppgifter som framkommit med den som upplever sig utsatt. Se 
blankett 2. 

Samtalsledaren beskriver vad som 
framkommit i samtal med den som 
upplever sig utsatt. 
 
 
- Uppgifter som kommer fram under  
  detta samtal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- -
 Beskriv hur skolan går vidare och  

-  
 vad som händer härnäst. 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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4. Samtal med personal som upplevs utsätta 

 

Utredningsskyldigheten gäller också vid misstanke om att någon av personalen utsatt barn/elev för 
diskriminering, trakasserier eller kränkningar. I diskrimineringslagen kallas det diskriminering när 
personal trakasserar barn, alltså kränker barns värdighet, och det har samband någon av de 
lagskyddade diskrimineringsgrunderna.  
 
Divisionschef/Utbildningschef och personalavdelning ska alltid informeras 
Förskolechef/rektor ska alltid informera utbildningschef då utredning påbörjas rörande barn/elev som 
upplever sig trakasserad, diskriminerad och/eller kränkt av personal. Personalavdelningen ska också 
kontaktas för samråd om lämpliga åtgärder och för rådgivning beträffande de arbetsrättsliga regler 
som ska följas. Det rör bland annat kontakt med fackliga organisationer och vem som har rätt att 
besluta i olika frågor.  
 
Förskolechef/rektor leder utredningen 
Utredningar som gäller personals diskriminering, trakasserier eller kränkningar av barn/elev kan bara 
genomföras av förskolechef/rektor, men har samma grundläggande struktur som utredningar av 
diskriminering, trakasserier och kränkningar mellan barn/elever. Utredande samtal ska genomföras 
med såväl berört barn/elev (dokumentationsblankett 2) som medarbetare. I det fall 
förskolechef/rektor upplevs utsätta ett barn/elev ansvarar utbildningschef för utredningen.  
 
I samband med utredningen ska förskolechef/rektor i samråd med utbildningschef och 
personalavdelningen ta ställning till vilka åtgärder som kan bli aktuella avseende den personal som 
påstås diskriminera/trakassera/kränka 
 
 

Anmälan till lärarnas ansvarsnämnd 
Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) prövar om legitimerad lärare eller förskollärare som på grund av 
exempelvis missförhållanden ska bli fråntagna sina legitimationer eller få en varning. Prövningen sker 
efter en anmälan från Skolinspektionen. Det är Skolinspektionen som tar emot en anmälan från 
exempelvis en förskolechef/rektor. Skolinspektionen avgör sedan om ärendet ska anmälas till Lärarnas 
ansvarsnämnd.  
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Uppgifter 

Datum då samtalet ägde rum 
 
 

Diarienummer 
(endast förskola) 
 

Namn på berörd personal 
 
 

Samtalsledande förskolechef/rektor 

 

Uppgifter som framkommit i samtalet. 
Samtalet utgår från uppgifter som framkommit med den som upplever sig utsatt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sammanfattning, hur får vi vidare? 
Sammanfatta kort samtalet samt ange vad som händer härnäst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


