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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 personal 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.   
 
 
 
 

Förskolechefen har ordet 



   

 

 

 

 
 
 
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 tillfällen 

 

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. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår vision 

 

På vår förskola visar vi hänsyn mot varandra. 
 

 
Kartläggning och nulägesanalys 

 
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 föräldrarna används som en del av 
kartläggningen.  
 
Nulägesanalys: Vi har valt att fokusera på hur barnen bemöter varandra och fördjupar 
vårt värdegrundsarbete genom att fokusera på hänsynstagandet samt att skapa 
förutsättningar för goda samspel som främjar och utvecklar barnens förmåga att känna 
medkänsla för varandra. Personalen arbetar kontinuerligt med att tillgodose varje barns 
förutsättningar och behov.  

 
Mål: 

● All personal tar hänsyn till varje barns förutsättningar och behov. 

● Alla barn blir bemötta med respekt och känner gemenskap. 

● Verksamheten skapar förutsättningar för att träna och utveckla 
turtagningsprincipen 

 
 

Åtgärder för året:  
 
Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla. Barnen ska ges förutsättningar 
att utveckla sina förmågor till att känna empati och inlevelse i andra människors 
situation, samt vilja att hjälpa andra. Vi vill lägga grunden för solidaritet och tolerans i 
tidig ålder. Alla barn ska få möjlighet att skapa egna erfarenheter tillsammans med andra 
barn och lyckas. De ska mötas av respekt och omtanke i alla sammanhang på förskolan. 
Alla ska utmanas på den nivå de är för att våga lite mer än de tror att de kan. Med hjälp 
av sina kompisar eller en vuxen ska barnen stöttas att tänka ett steg till.  
  



   

 

 

 

Vi arbetar medvetet för allas lika värde bl. a genom att tydliggöra alla olika 
familjekonstellationer som finns. I vårt arbete är vi noga med att utifrån detta se till varje 
barns förutsättningar och behov. 
 
Eftersom Tillsammans och Hänsyn är värdeord som ska genomsyra förskolan, lägger vi 
stor vikt vid de ordens innebörd. 
Vi lägger stort värde på att respektera barnens behov i olika situationer. Verksamheten 
ska sträva efter att dessa mål uppnås utifrån det nya värdeordet hänsyn. 
 
 
Så här arbetar vi för att nå målen 
 

● Likabehandlingsplanen diskuteras och omarbetas årligen vid förskolans 
utvecklingsdagar i augusti och januari. 

● Dialog med vårdnadshavarana vid utvecklingssamtal, samt kontinuerliga dagliga 
möten på förskolan. 

● Genom kontinuerliga observationer av verksamheten samt efterföljande 
reflektioner blir vi uppmärksamma på gruppens utveckling och hur vi i 
förskolan bemöter varandra. 

● Kompis-sol, material som belyser värdegrundsfrågor, planerade och styrda 
aktiviteter, film, drama samt reflektionsprotokoll 

● Fördjupning av värdeordet hänsyn förs systematiskt på varje APT. 
 
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 lekar, samarbetsövningar, 
kompisböcker och pedagogiska diskussioner som ett led i att hjälpa barnen att lära sig 
hantera konflikter. Vi arbetar så nära barnen som möjligt utan att inkräkta på deras 
”frihet” och uppmärksammar riskområden. På arbetsplatsträffarna reflekterar vi över 
de observationer som genomförts i verksamheten och fördjupar oss i 
värdegrundsfrågor. 
 
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 vårdnadshavare 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 på 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 föräldrar ska informeras om och ges möjlighet att påverka 
likabehandlingsplanen. Det är av stor betydelse att arbetet förankras bland anställda, 
elever och vårdnadshavare. Informationen till vårdnadshavarna ges på föräldramöten 
samt vid utvecklingssamtal. Likabehandlingsplanen finns även tillgänglig på förskolan 
och på Borgholm kommuns hemsida.  
 



   

 

 

 

Uppföljning 

Likabehandlingsplanen följs upp och utvärderas vid förskolans utvecklingsdagar och 
vid behov. 
 
 
 
Förskolechef 
Anna Landefrö 
Den 18 september 2018  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

  

 


