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Trygga barn! 

Två lagar – en plan 
 Varje år ska två planer för likabehandlingsarbetet upprättas:  

●  en likabehandlingsplan (3 kap. 16§ diskrimineringslagen 2008:567) 
●   en plan mot kränkande behandling (6 kap. 8§ skollagen SFS 2010:800) 

 

Ombud och ombudsmän 
● Barn- och elevombudet (BEO) är en del av Skolinspektionen och tar tillvara barns och 

elevers rättigheter. BEO utreder anmälningar om kränkande behandling.  
● Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering utifrån gällande 

diskrimineringsgrunder. DO utreder anmälningar om diskriminering.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Rektor har ordet 

 
Som Rektor har jag ett övergripande ansvar för enhetens likabehandling av alla barn 
och personal, samt för att skapa förutsättningar för ett gott arbetsklimat. För att 
uppnå detta deltar jag aktivt i förskolans trygghetsarbete.  Följer skollag och 
Barnkonventionen. 
Vi utbildar oss tillsammans, vi reviderar vår likabehandlingsplan varje år och jag får 
en redovisning av trygghetsarbetet kontinuerligt.  
Att motverka kränkningar, trakasserier och diskrimineringar och stötta personalen i 
detta arbete är en av mina viktigaste uppgifter. 
Min vision är att alla barn mår bra och lyckas i förskolan, att vi åstadkommer 
förändring tillsammans.  
 
 Rektor Helena Stegert 

 

Syfte 
 
Alla förskolor ska ha en plan för att främja likabehandling och förebygga 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta regleras bl.a. genom 
Diskrimineringslagen, Skollagen och Barnkonventionen. 
 
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 trygghetsarbetet.  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 när 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 
● funktionshinder 
● 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 arbetar vi för att alla barn trivs, känner trygghet och att alla få vara sitt 
unika jag! 
 
Kartläggning och nulägesanalys 

 
Förebyggande och kartläggning under året. 
Kartläggningen utgörs av observationer och regelbundna samtal med personal, 
föräldrar och barn. Via dessa får vi en bra bild av gruppens aktuella stämning. Vi 



 

dokumenterar barns utveckling systematiskt, där följer vi upp om barnet fått tid, 
möjlighet att utforska för att lyckas och stärka sin självkänsla. Den enkät som årligen 
genomförs i samband med utvecklingssamtalet med föräldrarna, används också som 
en del av kartläggningen.  
 
Nulägesanalys: Eftersom vi är övertygade om att barn med bra självkänsla bättre 
kan hantera olikheter och bemöta alla på ett tillitsfullt sätt har vi valt att lägga lite extra 
fokus på självkänsla. Personalen arbetar kontinuerligt med att tillgodose varje barns 
unika förutsättningar, behov och möjlighet till tid.  

 
Mål: 2018/19 

● All personal jobbar medvetet för att stärka alla barns självkänsla. 
● All personal tar hänsyn till varje barns unika förutsättningar och behov. 
● Alla barn blir bemötta med respekt och känner gemenskap. 

 
 Utvärdering: 

 Målen är delvis uppnått. 
 

Mål: 2019/20 
 

●  Alla barn ska få tid och möjlighet att utforska, träna för att stärka sin 
självkänsla. 
 
 

Åtgärder för året:  
 
Självkänsla är den grundkänsla man har inför sin egen person. Om självkänslan är bra 
känner man att man duger bra som man är. Alla barn ska få möjlighet att göra egna 
erfarenheter och lyckas och ges tid till att utforska. De ska mötas av tillit 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 
stödjas 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. 
Främjande: 
Eftersom “Tillsammans” och “Tillit” är värdeord som ska genomsyra förskolan. 
Vi lägger stort vikt på ett tillitbaserat förhållningssätt barnens behov i olika situationer. 
 
Så här arbetar vi för att nå målet 
 



 

● Likabehandlingsplanen diskuteras och revideras årligen vid förskolans 
utvecklingsdagar i oktober och januari. 

● Dialog med föräldrarna vid utvecklingssamtal och enkäten, kontinuerligt 
dagliga samtal och möten på förskolan. 

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

● Reflektioner på arbetsplatsmöten och i arbetslag, om barns utveckling, 
trygghet samt fokus på barnens delaktighet och möjlighet att träna, lyckas 
och stärka sin självkänsla. 

 
Insatser för det främjande arbetet 
Med främjande insatser menar vi den organisation som verkar utan förekommen 
anledning. Det handlar om att stärka och bibehålla barnets fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnande 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. Detta skapar ett tillsammans där man lär sig att ansvara för 
att alla ska må bra. 
 
Ansvarsfördelning och förankring 
Rektor 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 stärka, belysa och aktivt jobba med vår värdegrund och 
i yttersta fall aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot vårt humanistiskt 
perspektiv och den kunskapssyn som förskolans och skolans etik vilar på. 
All personal ingriper om någon kollega uppträder kränkande mot ett barn eller 
motverkar ett barns rättigheter. Rektor 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? 
 

● Anmälan görs via digital blankett. 



 

● Rektor 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. 

● Föräldrarna till de barn som är inblandade informeras av berörd personal. 
● Händelserna dokumenteras skriftligt av berörd personal. 
● I samspråk med föräldrarna 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 Rektor. 
 
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/ Inflytande 
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 föräldrar. Informationen till föräldrarna 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. 
 
 
 
Rektor 
Helena Stegert 
Den 30 okt 2019 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1  

 

 

Styrdokument  Diskrimineringslagen (2008:567) 

 

Syfte: 

Att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett de sju 

grunderna: 

Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder 

● Förbud mot diskriminering 

● Krav på förebyggande arbete 

● Regler om tillsyn och sanktioner 

 

Skollagen  

6 kap. 6 § Skollagen (SFS 2010:800)å 

Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild 

verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 

behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 

och 8 §§. 

6 kap. 7 § Skollagen (SFS 2010:800) 

Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och 

förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 

6 kap. 8 § Skollagen (SFS 2010:800) 

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en 

översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en 

redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller 

genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de 

planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 

6 kap. 10 § Skollagen (SFS 2010:800) 

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att 

ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 

samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till 

förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får 



 

kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 

anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt 

utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 

förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 

förhindra kränkande behandling i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Barnkonventionen  

Barn har rätt att bli lyssnade till och ha inflytande över utbildningen  

Artikel 2  

Hur har hänsyn tagits till att barnet har likvärdiga villkor som andra?  

Artikel 3  

På vilket sätt har barnets bästa sätts i främsta rummet?  

Artikel 6  

Vilka konsekvenser får den tänkta insatsen på barnets utveckling?  

Artikel 12  

På vilket sätt får barnet uttrycka sin mening?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Läroplan för förskolan 

Lpfö 18 

 

 

GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN 

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av 

skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att 

barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 

alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. 

 

 Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och 

pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli 

utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon 

som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. 

Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.  

 

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden 

till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i 

samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som 

miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska 

synliggöras i utbildningen. 

 

 Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s 

konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska 

därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till 

delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina 

rättigheter. 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 

 

 

När kränkning eller diskriminering uppmärksammas påbörjas en 

utredning direkt och vid behov sätts åtgärder in. Vid uppmärksammad 

pågående kränkning eller diskriminering åtgärdas det direkt på plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 


