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Nuläge  
Området präglas av många utvecklingsbenägna pedagoger som med stor 

vilja att föra utbildningen framåt mot bättre måluppfyllelse.  

Den pandemi, Covid-19, som utbröt under mars månad har under våren 

inneburit många byten av arbetsplatser/avdelningar då sjukdomsfrånvaron 

och vård av barn har krävt flexibilitet av all personal.  Samordning av 

pedagoger har skett i stor utsträckning för att klara förskolans utbildning och 

det omsorgsbehov vårdnadshavarna haft. Den har påverkat förskolan då vi 

fått prioritera hårt och i första hand tillgodosett omsorg och lärande, 

undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet har fått stå tillbaka.  

Utifrån förra läsårets mål har rektor, via avdelningarnas systematiska 

kvalitetsarbete och samtal, analyserat att det finns en förtrogenhet med våra 

styrdokument och att alla tar sitt ansvar utifrån profession. I arbetet med att 

vidareutveckla det språk och kunskapsutvecklande arbetssättet har 

mångfaldsarbetet befästs och kan beskrivas med goda exempel på hur det 

levandegjorts. De alternativa kommunikationsformer som implementerats i 

förskolan är nu en naturlig del av utbildningen. 

När det gäller rutinsituationer så kan det konstateras att enheterna sätter ord 

och beskriver rutinsituationer som undervisning. Man har skapat tydliga mål 

och rutiner för hur undervisningen ska bedrivas. Den fria lekens undervisning är 

i en utvecklingsfas både för att vi just nu fördjupar oss i kring leken via ett språk 

och kunskapsutvecklandearbetssätt och att pedagogerna gett sig själv tid att 

för reflektion, exempelvis via frågeställningar. De frågar sig om vi som 

pedagoger styr lärmiljöerna och lekmaterial för mycket och att om 

lekmaterialet minskar så ökar den sociala leken.  

Digitala verktyg används så att barnen utmanas och utvecklar sin kunskap. 

Man arbetar med QR-koder, Blue Boot, green screen, Widget-on-line, Ugglo, 

ritade tecken, Lady Bug, projektorn och hantering av Ipads. På enheterna 

arbetas det med reflekterande samtal kring vad som kan vara rimligt, är det 

verkligt det vi ser. Kompisböckerna, bilder, filminspelningar, appar, 

Bamsetidningen är andra verktyg som används. Genom detta arbete har 

barnen fått möjlighet att kritiskt granska, tolka och ifrågasätta det digitala 

flödet.  

Barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter tas tillvara och lyfts fram i 

det systematiska kvalitetsarbetet. Här framkommer att i utbildningen delas 

barnen i mindre grupper så att alla kan komma till tals, röstningar genomförs 
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och det ges tid till frågor, tankar och lyssnande. Mångfalden i vår utbildning 

ställer höga krav på att uppmärksamma alla barns behov, så att de 

tillgodoses genom bemötande, struktur och organisation.  

I det systematiska kvalitetsarbetet framkommer underlag som beskriver hur 

vårdnadshavare haft möjlighet till inflytande i utbildningen. Dessa underlag är 

blogg, dagliga samtal, föräldramöten, utvecklingssamtal och olika 

frågeformulär. Sammanfattningsvis är vårdnadshavarna nöjda och trygga 

med att lämna sina barn på förskolan. De är imponerade av förskolans 

arbete och anser att deras barn får mycket ut av att vistas i förskolan. 

Vårdnadshavarna anser att de får det stöd de önskar av pedagogerna.  

I förskoleområdet råder en stor medvetenhet kring mångfald och leken som 

varit fokusområde under läsårets kompetensutveckling.  Den livsviktiga leken, 

av Ylva Ellneby (2019), har behandlats. Pedagogerna har fått sitta i olika 

grupper, samtalat och delgett varandra många goda tips och idéer i 

blandande grupper från två förskoleområden, Hortlax och Bergsviken. Fokus 

har legat på mångfald i lekar, material och miljöer. Mångfald är även ett 

begrepp som vi arbetat kring på arbetsplatsträffar och i arbetslag. Alla 

enheter har fått presenterat sina tankar och sitt arbete kring mångfald. Det 

har funnits inspel som handlar om att lärmiljöer ska ha inslag från olika kulturer, 

vad begreppet hemkultur står för och att den påverkar barns förutsättningar 

och erfarenheter. Det har också förts samtal och resonemang kring vinsterna 

av att organisera barnen i mindre grupperingar, hur man kan organisera i 

material och miljö för att tillgodose alla barn i olika åldrar. Barns behov och 

pedagogers tankar kring hur man konkret kan arbeta med varandras 

olikheter och funktionsvariationer i barngrupperna har lyfts och synliggörs. 

Under detta år har pedagogerna sett vilken påverkan de har i sitt arbete 

tillsammans med barnen gällande ex. lekmaterial och lärmiljöer. Det de 

trodde att barnen behövde i material för att leka var inte alltid det barnen 

verkligen behövde. När materialet minskade upptäcktes att barnen hittade 

andra former av lek. Detta är en insikt som de tar med sig in i nästa läsår när 

de ska tänka kring vilket material och vilka lärmiljöer, både inne- och 

utomhus, som erbjuds barnen. 

Som en fortsatt del i att dela med sig till varandra har arbetsplatsbyten mellan 

enheterna skett. Det här bidragit till att ”avståndet” mellan arbetsplatserna 

minskat, vi-känslan har ökat och man har fått chansen att se och uppleva 

varandras miljöer och arbetssätt. Pandemin satte stopp för fortsatt organiserat 

arbetsplatsbyte men det kommer att återupptas så snart det är möjligt ur 

smittskyddssynpunkt, men pandemin har gjort att fler har provat arbeta med 

kollegor från andra arbetslag utifrån bemanningsbehov. 
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Utvecklingsinriktning  

Bergsvikens förskoleområde ska i år arbeta kring Piteå 400 år. Piteå fick sina 

stadsrättigheter 12 maj 1621, det är en bra anledning att fira, öka kunskapen 

om Piteås historia, men också ett tillfälle för att stimulera utvecklingen av 

Piteå. Vi tänker oss en mångfald kring detta med lekar, sånger, danser, 

kläder, maträtter, djur, så och skörda m.m. Att barnen tillsammans med 

pedagogerna undersöker och upplever hur man levde förr i världen samtidigt 

som man arbetar med hypoteser om framtiden. Piteå 400 år kommer att vara 

det övergripande temat för hela läsåret och i detta tema integrera många 

läroplansområden och mål. I Läroplan för förskolan, (2018, s.9), står det att ”I 

förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv-värden, 

traditioner och historia, språk och kunskaper- från en generation till nästa.” 

Utifrån tidigare års systematiska kvalitetsarbete och temaområdet är följande 

mål satta för läsåret 20/21 på förskoleområdesnivå: 

Långsiktiga mål för läsåret 

 Barnen har god kännedom om sin närmiljö och dess historia 

 Barnen har en nyfikenhet och är kreativa i sin tankar om framtiden 

 Barnen har fått möta en mångfald av uttrycksformer, gärna med lokal 

förankring 

 Undervisningen utomhus är varierad med en mångfald av 

uttrycksformer 

 Alla barn kan vara sitt bästa jag i olika leksituationer 

Kortsiktiga mål 

 

Förväntad effekt 

 Barnen är intresserade av och kunniga om sin närmiljö, kultur och dess 

historia 

 Barnen kan föra vidare ett flertal sånger, sagor, ramsor som har lokal 

anknytning 

 Modiga barn som är självständiga och har tillit till sin egen förmåga 

 Utevistelsen är en aktiv agent i undervisningen 

 Leken bidrar till att utveckla barns sociala kompetens 

 

Analys 
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Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering 

 

Kartläggning  

 

Främjande insatser 

 

Förebyggande insatser 

 

Analys 
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Hållbar utveckling    
Vi har tilldelats utmärkelsen Skola för hållbar utveckling för ytterligare tre läsår. Våra 

två prioriterade mål är: 

 Etiskt förhållningssätt i sociala relationer och till omvärlden  

o Samhörighet för individ och grupp i ett demokratiskt perspektiv 

o Ansvarskänsla för omvärlden genom vår närmiljö 

 Digitalisering- kritiskt, granskande och utvecklande förhållningssätt  

o Vad är sant? 

o Vad kan jag och andra göra? 

  

 

Referenser 
Sverige. Skolverket (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18. Stockholm: Skolverket. 

Ellneby, Y. (2019). Den livsviktiga leken. (Första upplagans första tryckning). Stockholm: Natur 

& Kultur. 
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Rutiner 

Policy 

Att alla barn känner arbetsro, glädje, trygghet och trivsel i den dagliga 

verksamheten. Alla barn har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas 

med respekt. Det råder nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och diskriminering i 

förskolan. 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

Vuxna som är nära barnen som är observanta och agerar direkt. 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 

Rektor Gitte Franzén 69 74 22 

Förskollärare 69 74 39                 

Förskollärare Marina Lindkvist 69 74 48 

Förskollärare Anneli Holm 69 74 46 

Eller annan personal som barn eller förälder känner förtroende för  

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 

Så snart en personal i verksamheten får kännedom om att ett barn känner sig utsatt 

för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering ska anmälan göras till 

rektor som skyndsamt anmäler till huvudmannen. Vårdnadshavare till inblandade 

barn informeras om vad som hänt och hur verksamheten kommer att arbeta för att 

kränkningen ska upphöra. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 

Den som får kännedom eller har misstanke om att personal trakasserar eller kränker 

barn anmäler genast detta till rektor som då inleder en utredning.  Vad som behöver 

åtgärdas för att stoppa trakasserierna eller kränkningarna bedöms från fall till fall och 

detta utreds och beslutas av rektor. Denna utredning lämnas till huvudmannen som 

följer ärendet. Om rektor inte har mandat eller resurser för att åtgärda händelsen 

kontaktas avdelningschef. 

Rutiner för uppföljning 

Rektor är ansvarig för uppföljning och utvärdering. Rutinerna för huvudmannens 

systematiska arbete finns på hemsidan. 

Rutiner för dokumentation 

Alla åtgärder dokumenteras skriftligt och förvaras i låst dokumentskåp. Ansvarig för 

dokumentationerna är ytterst rektor men inblandad personal är delaktiga i arbetet 

med detta, dock inte personal som är under utredning. 

Ansvarsförhållande 

Ytterst är alltid rektor ansvarig för att åtgärder görs men personal kan vara ansvariga 

för det praktiska arbetet beroende på relationer med barnen utifrån ålder och 

mognad.  
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Begrepp 

Diskriminering 

Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än 

andra barn och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, 

könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder. Diskriminering kan vara antingen 

direkt eller indirekt. 

Direkt diskriminering 

Med direkt diskriminering menas att ett barn missgynnas och det har en direkt 

koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka 

nekas tillträde till en förskola med motiveringen att det redan går så många flickor 

på den aktuella förskolan. 

Indirekt diskriminering 

Indirekt diskriminering sker när en förskola tillämpar en bestämmelse eller ett 

förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn på 

ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. 

Om exempelvis alla barn serveras samma mat, kan förskolan indirekt diskriminera de 

barn som på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat. 

Trakasserier och kränkande behandling 

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett 

uppträdande som kränker ett barns värdighet. Några exempel är behandling som 

kan vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder. 

Trakasserier 

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker ett 

barns värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna 

(jämför kränkande behandling nedan). 

Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller 

nedvärderande generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller 

”bosniska” egenskaper. Det kan också handla om att någon blir kallad ”blatte”, 

”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller liknande. Det gemensamma för trakasserier är att de 

gör att ett barn känner sig hotad, kränkt eller illa behandlad. 

Kränkande behandling 

Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker ett 

barns värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. 

Sexuella trakasserier 

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. 
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Vuxna måste vara uppmärksamma på och agera i situationer där barnens lek inte 

präglas av frivillighet, ömsesidig nyfikenhet och intresse, exempelvis när de leker 

doktorslekar. 

Repressalier 

Personalen får inte utsätta ett barn för straff eller annan form av negativ behandling 

på grund av att vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering eller 

påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. 

 

 


