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På vår förskola är man respekterad för den man är! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förskolechefen har ordet 

 
Vår förskola ska vara en rolig, lärorik och stimulerande plats att vistas i samt 
erbjuda en trygg omsorg till alla barn. Verksamheten ska genomföras så att den 
främjar alla barns utveckling och lärande. 
Som förskolechef har jag ett övergripande ansvar för enhetens likabehandling av 
barn och personal, samt för att skapa förutsättningar för ett gott arbetsklimat. För 
att uppnå detta deltar jag aktivt i förskolans trygghetsarbete och arbetar för att 
motverka diskriminering, kränkningar och trakasserier samt stöttar personalen i det 
dagliga främjande och förebyggande arbetet.   
 
Vi utbildar oss tillsammans, vi omarbetar vår likabehandlingsplan varje år och jag 
får en kontinuerlig redovisning av trygghetsarbetet.  
Min vision är att alla barn ska trivas och få förutsättningar att lyckas i förskolan. 
Tillsammans åstadkommer vi förändring! 
 
 
Förskolechef, Anna Landefrö 
  
Syfte 
Alla förskolor ska ha en plan för att främja likabehandling och arbeta förebyggande 
mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta regleras bl.a. 
genom Diskrimineringslagen och Skollagen. 
 
Likabehandlingsplanen upprättas i början av höstterminen och genomsyrar arbetet 
under läsåret. Ansvarig för att upprätta den nya planen är förskolechef tillsammans 
med personalen på förskolan som skapar förutsättningar för att göra barnen 
delaktiga i arbetet.  Genom denna plan vill vi berätta hur vi arbetar för att åtgärda 
och förebygga diskriminering och kränkande handlingar samt hur vi främjar en 
trygg förskola för alla.   
 
Definitioner 
 
Kränkande behandling  
 
Gemensamt för alla kränkande handlingar är att någon kränker principen om alla 
människors lika värde. Kränkningar kan äga rum såväl mellan barn, personal och 
barn, barn och personal samt mellan personal. 
 
 



 
Kränkningar kan vara: 

● fysiska i form av knuffar, slag, förstörda kläder och saker 
● verbala i form av hot, elaka ord, spridning av rykte 
● psykiska i form av utfrysning, miner, suckar, fniss och skratt 
● text och bild i form av klotter, obehagliga mail, sms och lappar 
● uppträdande som kränker barnets värdighet vid upprepade tillfälle 

Diskriminering 
 
Olika former av kränkande handlingar som har samband med de sju 
diskrimineringsgrunderna: 
 

● kön 
● etnisk tillhörighet 
● religion eller annan trosuppfattning 
● funktionsnedsättning 
● sexuell läggning 
● ålder 
● könsöverskridande identitet eller uttryck 

 
Mobbning 
Mobbning skiljer sig från annan kränkande behandling genom att den förutsätter 
att den som utsätts kränks vid upprepade tillfällen och under en viss tid. Dessutom 
råder en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för 
mobbning. 
 
Vision: På förskolan är man respekterad för den man är! Vi ser varje individ 
för vem den är, vi försöker hitta det unika i varje barn. 
 
 
Kartläggning:  
Kartläggningen utgörs av observationer och regelbundna samtal med personal, 
vårdnadshavare och barn. Via dessa får vi en bra bild av gruppens aktuella 
stämning. Den enkät som årligen genomförs bland vårdnadshavarna används som 
en del av kartläggningen. 
 
 
 
 



Nulägesanalys: 
Vårt tidigare värdegrundsarbete har lett oss fram till ett nytt fokusområde där vi 
lyfter gemenskapen i barngrupperna som en viktig arena för att kunna lära och 
utvecklas. Vi vill skapa förutsättningar för goda samspel som främjar och utvecklar 
barnens förmåga att känna medkänsla för varandra genom att uppmärksamma 
varandras egenskaper och olikheter och ge barnen strategier för att bemöta 
varandra på ett empatiskt sätt.  
 
Mål: 
 

• Barnen ska ha förståelse och öppenhet för varandras egenskaper och 
olikheter 

• Förskolan ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och 
lockar till lek och aktivitet. 

• Barnen visar hänsyn och hjälper varandra 
  
  
Åtgärder för året: 

Genom att ge barnen delaktighet och inflytande i vårt värdegrundsarbete skapar vi 
förutsättningar för en god gemenskap mellan barnen. Barnen får reflektera och 
uttrycka vad som är goda gärningar och hur man är en bra kompis. Vi arbetar med 
”Varmisar” dvs uppmuntrar barnens positiva handlingar gentemot varandra. Vi 
belyser barnens egenskaper och olikheter genom planerade aktiviteter tillsammans 
med barnen.  

Vi ser till att vara närvarande där barnen är. Inga barn lämnas ensamma.  
Personalen ser till att ha en tydlig och öppen kommunikation med varandra och 
strävar efter att vara goda förebilder. Vi uppmuntrar och stöttar barnen och ger 
dem strategier för att själva hjälpa varandra. På så vis utvecklar barnen sina 
empatiska förmågor. Vi använder bland annat verktyg som böcker, flano-material, 
drama och dialog för att belysa olika dilemman inom värdegrundsarbetet.  

Personalen kommer utveckla ett fördjupat arbete kring värdeordet gemenskap för att 
åstadkomma en god samsyn i personalgruppen. Arbetet kommer ske systematiskt 
och följs upp kontinuerligt på arbetsplatsträffar. 

 
 
 
 



Insatser för det främjande arbetet 
Med främjande insatser menar vi den organisation som verkar utan förekommen 
anledning. Det handlar om att stärka eller bibehålla barnens fysiskiska, psykiska och 
sociala välbefinnande genom att skapa tillgängliga och begripliga lärmiljöer som ger 
förutsättning för goda samspel, utveckling och lärande. Organisationen ska främja att 
vi når målen i likabehandlingsplanen. Arbetet sker även om det inte förekommer 
kränkningar eller mobbning. 
 
Insatser för det förebyggande arbetet 
Det förebyggande arbetet handlar om att undanröja hinder som kan uppstå i 
förskolans vardag. På vår förskola arbetar vi med drama/lek och pedagogiska 
diskussioner som ett led i att hjälpa barnen att lära sig hantera konflikter. Varje år 
genomförs en enkät om trygghet. En sammanställning av enkäten används som ett 
underlag vid den årliga revideringen. 
På arbetsplatsträffarna reflekterar vi tillsammans över de observationer som 
genomförts i verksamheten. 
 
Ansvarsfördelning och förankring 
Förskolechefen har ett övergripande ansvar för enhetens likabehandling av alla 
barn och personal samt att skapa förutsättningar för ett gott arbetsklimat. Alla 
anställda på enheten jobbar för att likabehandlingsplanen följs och förankras hos 
barn, personal och föräldrar i verksamheten. 
All personal jobbar med att komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall genom 
aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och 
kunskapssyn som förskolans och skolans etik vilar på. 
All personal ingriper om någon kollega uppträder kränkande mot ett barn eller 
motverkar ett barns rättigheter. Förskolechef tar ansvar för utredning, då enligt 
punkterna under rubriken ”Hur agerar vi om allvarliga situationer uppstår”. 
 
Åtgärdande arbete 
Personalen ingriper om kränkningar förekommer.  
 
Hur agerar vi om allvarliga situationer uppstår? 

● Förskolechefen informeras av berörd personal. 
● Samtal med den eller de berörda påbörjas. Målet är att snabbt få stopp på 

trakasserierna. Uppföljande samtal sker. Arbetslagsledare ansvarar för 
samtalen. 

● Vårdnadshavarna till de barn som är inblandade informeras av berörd 
personal. 

● Anmälan görs via digital blankett. 
● Händelserna dokumenteras skriftligt av berörd personal. 
● I samspråk med vårdnadshavarna observerar all personal att trakasserierna 

upphört, om så är fallet avskrivs ärendet. Fortsätter kränkningarna tar berörd 
personal kontakt med elevhälsoteamet för vidare åtgärder. 



● Vid behov anmäls ärendet till socialtjänsten av förskolechefen. 
 
Utvärdering 
Likabehandlingsplanen skall vara ett levande verktyg i det dagliga arbetet. Den 
revideras en gång per år för att följa den aktuella barngruppens sammansättning. 

  
 
Delaktighet 
Personal, barn och vårdnadshavare ska informeras om och ges möjlighet att 
påverka likabehandlingsplanen. Det är av stor betydelse att arbetet förankras bland 
anställda, barn och vårdnadshavare. Informationen till vårdnadshavarna ges på 
föräldramöten samt vid utvecklingssamtal. Likabehandlingsplanen finns även 
tillgänglig på förskolan och på Borgholms kommuns hemsida.  
 

Uppföljning 
Likabehandlingsplanen följs upp och utvärderas vid förskolans utvecklingsdagar 
och vid behov. 
 
 
Förskolechef, Anna Landefrö,  
26 September 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


