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Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskolan

Ansvariga för planen
Förskolechef: Monica Thelin

Vår vision
Vi vill att alla barn ska känna sig trygga när de vistas på Beda. Med miljön, pedagogerna och varandra. Ute och inne.

Vi anser att trygghet är grunden till allt lärande.

Planen gäller från
2015-10-01

Planen gäller till
2016-09-30

Läsår
2015/2016

Barnens delaktighet
I dagliga samtal.

Närvarande pedagoger i verksamheten tillsammans med barnen, är underlag för kartläggning av barnens upplevelse av trygghet.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Genom daglig kontakt, föräldramöten och utvecklingssamtal.

Personalens delaktighet
All personal på Beda är delaktiga i utformningen av planen.

Reflektioner pedagoger emellan.

Förankring av planen
Planen lyfts upp på föräldramöten och i samband med inskolning av alla barn samt läggs ut på vår
hemsida.                                         Planen anslås på anslagstavla på avdelningen.
All nyanställd personal informeras om förskolans likabehandlingsarbete vid introduktionen.
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Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Eftersom vi är en nyöppnad avdelning har vi inte haft någon.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Se ovan.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Se ovan.

Årets plan ska utvärderas senast
2016-09-15

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Utvärderas via kontinuerliga självvärderingar, diskussioner på veckoplaneringar och i samband med årlig utvärdering av
verksamheten. Planen tas även upp på föräldramöte och samrådsforum. Barnen är delaktiga via samtal kring trygghet.

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Förskolechef Monica Thelin
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Främjande insatser

Namn
Se sig själva och andra som en tillgång i gruppen.

Områden som berörs av insatsen
Kön och Ålder

Mål och uppföljning
Att alla barn ska se något positivt i varandra.

Insats
Uppmuntra barnen att hjälpa varandra oavsett ålder och kön samt bekräfta positivt när så sker. Vi som pedagoger är
positiva förebilder.

Ansvarig
Monica Thelin

Datum när det ska vara klart
2016-09-15
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Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Genom observationer och reflektioner av verksamhetens yttre och inre miljö har vi identifierat riskfaktorer.

Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön och Könsidentitet eller könsuttryck

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
Genom samtal med barnen i den dagliga verksamheten. Samt genom observationer.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Genom diskussion på avdelningsplaneringar.

Resultat och analys
Vi har observerat att barnen gärna är där alla andra är men att det ändå kan uppstå konflikter, både i små och stora utrymmen.
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Förebyggande åtgärder

Namn
Mindre grupper

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön och Könsidentitet eller könsuttryck

Mål och uppföljning
Barnen ska ha möjlighet att välja sina lekar och lokaler oavsett kön och personlighet.

Utvärderingar sker genom kontinuerliga observationer i de observationsblock som finns utplacerade på avdelningen.
Resultaten av observationerna gås igenom en gång i månaden på avdelningsplaneringen. 

Åtgärd
Vi är närvarande pedagoger och delar upp oss för att vara där barnen är. Vi finns alltid tillhands för barnen och hjälper till
vid konflikter. 

Under dagen delar vi upp barnen i mindre grupper utifrån ett pedagogiskt syfte.

Motivera åtgärd
Barn behöver stöd och hjälp vid konflikthantering.

I små grupper kan vi ge barnen den uppmärksamhet de behöver. Alla barn blir sedda samt får möjlighet att göra sig
hörda.

Ansvarig
Förskolechef Monica Thelin

Datum när det ska vara klart
2016-09-30

6/7



Rutiner för akuta situationer
Policy
Alla barn på Beda ska känna sig trygga och behandlas enligt principen om alla människors lika värde. Ingen ska utsättas för
diskriminering, mobbing eller annan kränkande behandling.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Aktivt närvarande vuxna.

Dialog med föräldrarna.

Observationer av barngruppen.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Alla medarbetare är ansvariga för alla barns välmående. Barn och vårdnadshavare kan vända sig till anställd som de har förtroende
för på förskolan. Man kan även vända sig direkt till förskolechefen.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
När en situation uppstår där en pedagog får kännedom om att ett barn utsatts för kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering ska en anmälan göras. Anmälan görs till förskolechef. Förskolechefen anmäler i sin tur till huvudmannen. Därefter
informeras vårdnadshavaren till berört barn om vad som har skett. Information utgår också om hur man i verksamheten kommer att
arbeta för att ingen ytterligare kränkning ska kunna ske.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
När ett barn utsätts för en kränkande handling från någon ur personalen ska en anmälan till förskolechefen upprättas. Situationen
utreds och bedöms av förskolechefen som också avgör vilka åtgärder som kommer att vidtas. Utredningen lämnas till huvudman
som följer upp ärendet. Om det skulle vara så att förskolechefen ej äger mandat eller resurser kontaktas dennes chef.

Rutiner för uppföljning
Förskolechefen är ansvarig för uppföljning och utvärdering. Rutinerna för huvudmannens systematiska arbete finns på hemsidan
WWW.pitea.se

Rutiner för dokumentation
Dokumentationerna för ärendet ska vara skriftligt. Ansvariga är pedagogerna och ytterst förskolechefen. Dessa skriftliga
dokumentationer ska förvaras i ett låst dokumentationsskåp.

Ansvarsförhållande
Ytterst ansvarig för att åtgärder görs är alltid förskolechefen Monica Thelin. Personal är ansvariga för det praktiska arbetet.
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